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ÇOCUKLAR! DERGISl A 1A G[RÇ[KTEN ÇO{UKLARJNI 

Proje Sahibi ve Yayın Yönetmeni: Tuğ"ba Coşkuner 

Proje Ortatı: Recep Bilal Aksu 

Yürütücü Kadro: Tuğ"ba Coşkuner, Recep Bilal Aksu, 

Zeynep Beiüm şen, Bilie özsoy, Gurbet Lüy 

Psikolojik Danışman: Zeynep Eyüpoğ"lu 

şef Editör: Bİlie özsoy 

Yazarlar, Editörler ve Çizerler: Her sayfada tel< tel< 

belirtilmiştir. Tamamı çocuklardan oluşmaktadır. 

Tasarım: Gambu Tasarım (iambutasarim@imail.com) 

İletisim: 

E @deriimudita 

M deriİmmudita@imail.com 

Bu dergide yer alan çocuk yazar, çizer ve editörlerimiz Rebi 

Akademi'nin (Instagram: @rebiakademi) yazarlık, çizerlik veya 

kitap tahlil atölyerine katılmışlardır. 

Biz k.İ�iz? 

Yetişkinler her fırsatta bana çocukların 

yazmadığından şikôyet ediyordu. Hayal dünyaları 

geniş ama bunu şiire, masala, öyküye 

dönüştürmüyorlar. Böyle diyorlardı. Ben de onlara, 

"Peki ya siz dönüştürüyor musunuz?" diye 

soruyordum. Çoğu ebeveyn kendisinin yapmadığı 

şeyleri çocuklardan bekliyor. Elbette yazmak şahane 

bir şey ama herkes duygularını, kaygılarını, 

düşüncelerini yazarak aktarmak zorunda değil. Kimi 

şarkısını söyler, kimi müziğini yapar, kimi tuvalini 

boyar. Ancak yazmak isteyen çocukların 

yazamamasının önünde de büyük bir 

Yazacak bir alanları olmaması. 

oluşturduğunuzda çocuklar büyük bir 

engel var: 

Bir alan 

heyecanla 

üretmeye başlıyorlar. Bu dergideki metinler yazı 

derslerimdeki çocuklar tarafından yazıldı. Onlarca 

çocuk muhteşem cümleler kaleme aldılar. Hepsiyle 

gurur duyuyorum, onlarla karşılaştığım için kendimi 

şanslı hissediyorum. içeriğe Gurbet Lüy ile Ayraç 

Kitap Kulübü öğrencileri de katkı sundu. illüstratör 

Zeynep Begüm şen ise çocuklar için Çizerlik Atölyesi 

öğrencilerinin çizimleri ile dergimize bir rüyaya 

benzeyen dokunuşlar yaptı. Mudita, başkasının 

mutluluğu ile mutlu olabilen demek. Dergiyi başımızı 

döndüren bir neşeyle hazırlarken ismini ne kadar 

doğru seçtiğimizi anladık. Mudita artık size emanet. 

Ona iyi bakın. Bir sonraki sayıda görüşmek üzere. 
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Ana sınıfından sonra ilkokul
Ardından ortaokul
Lise ve üniversite 
Hayat kolay mı sandın?

Üniversiteden güzel bir iş,
Bol para
Sıcak bir yuva
Bulmak kolay mı?
Hayat kolay mı sandın?

Bir yandan iş
Bir yandan çocuklar
Bakıcıya güvenemezsin!
Ne olacak bu sorunlar?

Eee anlattığım gibi
Bul bakalım bu sorunların çaresini
Ne olacak şimdi
Hayat kolay mı sandın?

Şa�r: Zeynep Begüm
 Şen (10 Yaşında)

Ç�zer: Tuğba Coşkuner (30 yaşında)

HAYAT KOLAY MI
Sandın?



RAHAT PİJAMALARINIZI KİME BORÇLU 
OLDUĞUNUZU BİLİYOR MUSUNUZ?

Hepinize merhaba değerli okurlar. Ben Fatma
Şeyma. Bugün sizlerle yüzyılın en önemli yüz
kişisinden biri olan Coco Chanel’le yapmış
olduğum röportajı paylaşacağım. Keyifli okumalar
dilerim.
Fatma: Merhaba Bayan Coco, b�ld�ğ�m�z üzere
yüzyılın en öneml� yüz k�ş�s�nden b�r�s�ym�şs�n�z.
Hatta bu l�steye g�rmey� başaran tek moda
tasarımcısıymışsınız. Pek� kumaşla nerede
tanıştınız?
Coco: Ben 1883 yılında Saumur’da doğdum. Bir
süre sonra annem öldü. Bu olayla birlikte bende
yetimhanede yaşamaya başladım. Yıllar böyle
geçip gitti ve ben büyüdüm. Bu süre içerisinde ise
kumaşla tanıştım. Burada bana dikiş öğretildi. 

Yazar: Fatma Şeyma Keflioğlu (11 Yaşında)
Editör: Muhammed Furkan Şen (12 Yaşında)

Fatma: Pek� �lk ne tasarlamıştınız?
Coco: İlk zamanlarda güzel şapkalar tasarlamaya
çalışıyordum ama daha sonrasında elbiseler,
gömlekler derken kendimi moda dünyasının içinde
buldum.
Fatma: S�zce en büyük tasarımınız neyd�?
Coco: Ben her yerin kendisine göre bir modası
olduğunu düşünüyordum ve bu yüzden 1920’ye
doğru kumsal kıyafeti modasını başlattım. Ama
giysilerimi giyen kadınlar bunları çok rahat buldu
ve onları yatakta giymeye karar verdiler. Bu
şekilde “pijama” denilen şey ortaya çıktı. 
Fatma: S�ze göre moda ned�r?
Coco: Bana bu soruyu soranlara hep şu cevabı
veririm: “Moda, sadece elbiselerden oluşmaz.
Moda gökyüzünde, moda sokakta; moda
düşündüklerimiz ve yaşadığımızdır.”
Fatma: B�ld�ğ�m üzere s�z b�r Fransızsınız. Madame
Coco markasının s�z�n �sm�n�zle b�r alakası var mı?
Coco: Böyle bir marka olduğunu bilmiyordum ama
korkarım yok. Yine de bu isim çok hoş olmuş
denebilir bence.

Bizi kırmayıp kendisiyle röportaj yapmamızı kabul
ettiği için Coco Chanel’ a teşekkür ediyoruz. 



Şair: Aişe Zümra Çelebi (7 yaşında)
 Çizer: Zülal Kocağa (9 yaşında)



Siyah ve beyaz çizgiler...
Bunlar onun,
Yani zebranın rengi.
Ne kadar güzel bir hayvan.

Bazen hayalimizde,
Olur gökkuşağı. 
Bazen olur,
Siyah ve pembe.

Kendi yaşamlarından
Selamlar hepimizi.
Bizde onu selamlayalım,
Kırmayalım zebramızı.

Ormanlarda yaşar. 
Rapunzel’in şatosunda mı yaşar?
Dediğinizi duyar gibiyim.
Hayır, hayır!
Zebralar Afrika’da yaşar.

ZEBRA



KAYBOLAN TAT
YAZAR:AHMET ÖMER ORUÇ ( 1 1  YAŞINDA)  

  
EDİTÖ:ZEYNEP ASYA FAZLIOĞLU ( 1 1  YAŞINDA) 

  
ÇİZER:ELA ÖZDEMİR ( 1 1  YAŞINDA) 

   Unutulan yiyeceklerin tadıyla birlikte
ailelerdeki bağlılık da unutulmuştu. Bu yüzden
aile bağları zedelenmişti. Yalnızca su
içiliyordu. Hatta meyve verdikleri için meyve
ağaçlarını kesmişlerdi. Ağaçlar kesildiği için
hava daralmıştı. Bütün gıda fabrikaları sırf bu
haplar yüzünden kapanmıştı. Alp’in dedesi ve
ninesi, bu sıkıntılı süreçte yemeğin yalnızca
karın doyurmadığını, aynı zamanda sofrada
yapılan sohbetlerle insanın ruhunu da
doyurduğunu kanıtlamaya çalışıyordu. Herkes
ise yemeği yalnızca gıda olarak düşünüyordu.
Buna Alp’in babası da dahildi. Alp’in babası
Tiger şirketinin yazılım mühendisiydi. Tiger’in
internetteki sitesini o kontrol ediyordu. Bu
yüzden hapların en iyisi olduğunu
savunuyordu. Ve onun gibi düşünmedikleri
için babası ve annesinin düşüncelerinden
utanıyordu.

    Alp sabah erkenden uyandı. Yüzünü yıkadı ve
yine her zamanki gibi bir hap yutup evden çıktı.
Hayatı boyunca hiç yemek yememişti. Çünkü o
doğduğundan beri yemek yerine geçen tatsız
haplar yutuyordu. Tiger adında yemek şirketi
bulmuştu o hapları. İlk zamanlar her alışverişte
ücretsiz olarak veriliyordu. Ama sonra insanlar
yemek pişirmeye harcadıkları zaman ve yemek
parası gibi sıkıntılardan dolayı bu hapı çok sevip
kullanmaya başladı. “Afrika’daki açlığı böyle
bitireceğiz,” sloganı da oldukça dikkat çekmişti.
Ama Afrika’daki çocuklara hiç hap gitmemişti.
Sadece Alp’in dedesi ve ninesi bu hapları
almıyordu. Çünkü onlar eskiden yenilen
yemeklerin birlik ve beraberlik tadını iyi
biliyorlardı. Bütün insanlık en başta bu hapları
çok beğenmişti. Ama ilerleyen zamanlarda
insanlar, aileleriyle sohbet ederek bir kahvaltı
yapmanın keyfini hissedemez oldu. Bembeyaz
karların arasında oynarken üşüyen minikler için
sıcacık bir ıhlamur kaynatmanın huzur kokusunu
alamaz olmuşlardı. 



    Alp’in dedesi ve ninesi Çilekli köyünde
yaşıyordu. Çilekli köyünde de herkes pratik
olduğunu söyleyerek hap yutmayı tercih
ediyordu. Alp’in ninesi Hayriye Teyze, balık etli,
kısa boylu, tatlı bir kadındı. Dedesi Kamil Amca
da tam tersi uzun ve zayıftı. İkisinin ortak
özellikleri ise uyumlu ve zeki olmalarıydı.
Evlerindeki tek yüksek ses, rüzgâr uğultusu
olurdu. Tabii bir de İkramettin Amca vardı,
arada bir kapıdan o tok sesiyle seslenip duran.
Komşuları İkramettin Amca biraz sinir
bozucuydu. Aniden kapıda belirmesi ve kalın
sesi ile ürkütecek şekilde bağırması Kamil
amcayı sinirlendirirdi. 
   Soğuğu ve karı kucağında taşıyarak gelen
kışın, daha yeni yeni baş gösterdiği bir
zamandı. Havanın etkilerini kişiliğinde taşıyan
İkramettin Amca, Kamil Amcaları Tiger
şirketine şikâyet etmişti. Kamil Amca ve
Hayriye Teyze, o soğuk havada başka bir
adaya, küçük tahta bir kayık ile kaçmak
zorunda kalmıştı. Adada birçok hayvanla
birlikte güvercinler de vardı. Kamil Amca
eğittiği güvercin ile torununa haber yolluyordu.
Alp’in babasını ikna etmesini istiyordu, babası
şirketi batırmalıydı. Alp günlerce babasını ikna
etmeye çalıştı. 

Ağlayarak, “Baba sen ateş üstündeki
kestanelerin kokusunu hiç özlemedin mi?” dedi.
Ve bunu söylemesiyle babasının gözlerinin
dolması bir oldu. Çünkü babası ve daha babası
gibi birçok insan en sevdikleri yemek
kaybolduğu için üzgündü ama Tiger’de
çalıştıkları için üzüntülerini saklıyorlardı. Babası
sitenin uygulamasına, “Bu haplar hepinizin dilini
zehirliyor, artık tat alamayabilirsiniz çünkü dilinizi
bozmuş olabilirsiniz,” yazdı. Herkes bunu dikkate
aldı ve Alp’i ve babasını takip etmeye başladı.
Ancak tam Tiger’in özel güvenlik görevlilerinden
kurtulacakken yakalandılar. 
 Alp zorluklar içinde Tiger’den kaçıp bir gemiye
atlamıştı. Küçük bir kayıkla dedesinin adasına
gitti. Olanları dedesi ve ninesine anlattı. Dedesi
adadaki bütün hayvanları sevginin gücüyle
kontrol etti. Ve yunuslara binerek Tiger’in ana
binasına saldırı düzenlediler. Tiger’i batırdılar.
Herkes bunu kutlamak için Alp’in dedesinin
adasına gitti. Hayriye Teyze kazan kazan çorba
yaptı. Bütün ülkeleri tek tek çağırdı. “Bugün
Fransızlara yarın da Almanlara yaparım,”
diyordu. Ne de olsa o adada sınırsız
denilebilecek kadar çok yiyecek ve hoş sohbet
sofraları vardı.



1894 yılında S�vas’ta doğdu.
Veysel’�n �k� kız kardeş� ç�çek 
hastalığından vefat ett�.
Ardından Veysel de ç�çek hastalığından �k� 
gözünü kaybett�.

1930 yılında Maar�f Müdürü olarak görev yapan Ahmet Kuts� Tecer �le Kuts� Bey 
tarafından düzenlenen b�r şa�rler geces�nde tanıştı. Kuts� Bey tarafından 
ver�len destek �le b�rçok �l� dolaşmaya başladı.
Âşık Veysel, b�r dönem yurdu dolaşarak Köy Enst�tüler�'nde saz hocalığı yaptı. 
1965 yılında özel kanunla maaş bağlandı.
1970'l� yıllarda Selda Bağcan, Gülden Karaböcek, Hümeyra, F�kret Kızılok ve Es�n 
Afşar g�b� bazı müz�syenler Âşık Veysel'�n dey�şler�n� düzenleyerek 
yaygınlaşmasını sağladı.
1973 yılında akc�ğer kanser� sonucunda öldü.
Ölümünden sonra Bütün Ş��rler� (1984) adıyla eserler� tekrar yayımlandı.

T Ü R K Ü L E R İ N
e f e nd i s i

Yağmurlu bir güz günüydü. Aşık Veysel yani Veysel Şatıroğlu’yla çamur olmuş bir
toprak yolda bata çıka ilerliyorduk. Bir yandan ona sorular soruyor bir yandan da
Aşık Veysel’in verdiği cevapları cep boy defterime ucu küt bir kurşun kalemle
yazmaya çalışıyordum. Aşık Veysel’in verdiği hiçbir cevabı kaçırmak istemiyordum.
Zeynep: Selamün aleyküm Aşık Veysel amca, size birkaç soru sormak istiyorum. İki
kız kardeşiniz de çiçek hastalığından vefat edince kendinizi nasıl hissettiniz?
Aşık Veysel: Aleyküm selam kızım, çiçek hastalığı tüm Osmanlı için çok zor geçti. Biz
bu hastalıktan çok kayıplar verdik. Ben de kardeşlerimin ölmesine çok ağlamıştım,
üzülmüştüm hatta ben de çiçeğe yakalandığımda çok korkmuştum. Çiçek herkesten
başka bir şey aldı. Onlardan can, benden göz, birçok insanın da başka azalarını
götürdü.

Yazar: Zeynep Elif Şenel 
(12 Yaşında)
Editör: Ahmet Ömer Oruç
(11 Yaşında)



Zeynep: Gözlerinizi kaybetmeden önce yani en son ne
görmüştünüz?
Aşık Veysel: Çiçeğe yatmadan evvel anam güzel bir entari
dikmişti. Onu giyerek beni çok seven Muhsine kadına
göstermeye gitmiştim. Beni sevdi. O gün çamurlu bir gündü,
eve dönerken ayağım kaydı ve düştüm. Bir daha
kalkamadım. Çiçeğe yakalanmıştım… Hastalık zorlu geldi.
Sol gözümde çiçek beyi çıktı. Sağ gözüme de solun zorundan
olacak, perde indi. O gün bugündür dünya başıma zindan.
Zeynep: Peki ama gözleriniz görmezken bağlama çalmak zor
olmuyor muydu?
Aşık Veysel: Aslında evet ilk başlarda zorlanıyordum fakat
sonraları bağlama benim bir parçammış gibi oldu. Yani nasıl
ağzımın burnumun yerini biliyorsam bağlamanın tellerini de
öyle biliyordum.
Zeynep: Eserlerinizde Türkçe’nin yalın olmasına neden bu
kadar önem veriyorsunuz?
Aşık Veysel: Çünkü ben şahsen bu dili korumaya önem
veriyorum. İnsanların bu dilin muazzamlığını görmesini
istiyorum. Bu dildeki muazzamlık başka hiçbir dilde yoktur. 
Zeynep: Sizden sonra bile olmasını istemeyeceğiniz şey
nedir?
Aşık Veysel: Ben Türk diline ve Aşık edebiyatına çok önem
veriyorum, bunların asla ve kat’a bozulmaması gerektiğini
düşünüyorum. 
Zeynep: Çok teşekkürler, sizi daha fazla yormadan
röportajımızı bitirelim.
Aşık Veysel: Ne yorması evladım asıl ben size çok teşekkür
ediyorum. 



P İ p p İ  U z u n ç o r a p
Hayal  Dolu  Kız :

Yazar :  B ih ruze  Yay la  
( 10  Yaş ında )  
Ed i t ö r :  Ahme t  Ömer  Oruç
( 1 1  Yaş ı nda )

Bihruze: Merhaba Pippiciğim, nasılsın?
Pippi: İyiyim, siz nasılsınız?
Bihruze: Ben de iyiyim. Bugün sana sormak istediğimiz bazı sorular var. Hemen 
başlayalım mı?
Pippi: (Çok heyecanlı bir şekilde) Hadi başlayalım! Ben dünden hazırım. Ama 
bekleyin, misafir kahvesiz ağırlanmaz.
Bihruze: Teşekkür ederim Pippi! Zahmete gerek yok. Zaten sorulara şimdi 
başlıyoruz. Kendini bize üç kelime ile anlatabilir misin?
Pippi: Ne zahmeti. Üç kelime ile mi? Ben kendimi anlatsam destan yazarım. Ancak 
siz nasıl isterseniz. Ben Pippi Uzunçorap. Kendimi macerayı seven, neşeli ve sabırsız 
bir kişi olarak tanımlarım. Ne de olsa her insan ne yaşadığını, duygu ve 
düşüncelerini bilmeli, değil mi?
Bihruze: Evet. Kesinlikle öyle. Peki kendini bize tanıtır mısın?

Pippi: Dediğim gibi çok neşeli, heyecanlı bir 
karakterim var. İki tane çok yakın dosta 
sahibim. Annika ve Tommy. Tabii her 
insanda olduğu gibi benim de garipliklerim 
var. Mesela yatakta ters yatıyorum. Bunu 
garipseyen bir sürü insan var.
Bihruze: Anladım. Peki, kendinde çok 
normal ve sıradan bulduğun şey nedir? 
Pippi: Ateşin olduğu yerde dans etmek. Bir 
gün, başka bir apartmanda yangın çıkınca 
şarkı söyleyerek dans ettim. Bunu normal 
buluyorum. Ateş sanki rüzgâr ile dans 
ediyor.
Bihruze: Nasıl yani?
Pippi: (Ayağa kalktı ve dans ederek)
“Bir ateş yanıyor,
Berrak bir ateş
Binlerce çelengin ortasında
Senin için yanıyor ateş,
Benim için, 
Dans eden herkes için!”



Bihruze: Çok güzel Pippi! Bunu sen mi buldun?
Pippi: Evet!
Bihruze: Peki, seni seven bazı kişiler var, sevmeyen 
kişiler de. Sence seni sevmeyen kişiler neden seni 
sevmiyor olabilirler?
Pippi: Ben beni seven kişiler hakkında şunu 
düşünüyorum: Enerjik, maceracı ve heyecanı seven 
kişiler beni sever. Ama içine dönük ve çekingen kişiler 
beni sevmez. Beni sevenler ve sevmeyenler arasında çok 
büyük bir fark var.
Bihruze: Tamam, o zaman bir soru daha geliyor. Sana 
gelen misafirleri nasıl karşılarsın? Sence neden sana 
geliyorlar?
Pippi: Bana çok fazla misafir gelmez. Genellikle Annika 
ve Tommy gelir. Bahçemde kahve içip oyuk ağacın içine 
girip çıkarız. Bana geldiklerinde ben onları üzgün bile 
olsalar hemen neşelendiririm. Ve beni severler. 
Bihruze: Çok güzel Pippi, aslında hayatın ile tüm 
çocuklara örnek oluyorsun, hatta şu an içimden senin 
gibi neşeli, hiç bitmeyen bir enerjimin olmasını 
isterdim.
Pippi: Çok mutlu oldum. Her insan kendi hâliyle güzel. 
Önemli olan hayatı anlamlı yaşayabilmek. 
Bihruze: Bir problemle karşılaşırsan nasıl tepki 
verirsin?
Pippi: Böyle bir olay yaşadım. Bir gün okulda Annika’ya 
zorbalık eden bir çocuk vardı. Çok sinirlendim.
Arkadaşlarıma asla kötülük yapılmasına katlanamam. 
O kişiye kızarım, eğer beni dinlemezse… Gerisini 
anlatmasam sanırım daha iyi olur.



Bihruze: Sen nasıl istersen Pippi. Yapmayı en çok 
sevdiğin şeyler neler?
Pippi: İşte aradığım soru! Krep yapmayı, ateş ile dans 
etmeyi, özel şeyler bulucusu olmayı ve 
arkadaşlarımla vakit geçirmeyi çok severim. Ama bu 
kadar ile kısıtlı değil tabii ki. 
Bihruze: Birçok şeyi seviyor olmalısın o zaman.
Pippi: Hayat kısa, tadını çıkar! Kısa ama bir insan için 
uzun… Hayatta yapılacak çok şey var!
Bihruze: Pippi sen gördüğüm en harika kişisin. 
Yüzündeki çiller, havuç gibi turuncu saçların, rengi 
birbirinden farklı çoraplarınla hayata renk katıyorsun 
ve karakterini sunuyorsun. Bu harika bir şey olmalı!
Pippi: Teşekkür ederim. Her insan kendisini keşfedip 
diğer insanlardan ayrılmalı ve karakterini 
oluşturmalı. 
Bihruze: Peki Pippi, başka bir roman karakteri 
olsaydın bu hangi karakter olurdu?
Pippi: Yeşilin Kızı Anne olurdu. Onun da benim gibi 
kızıl saçları ve hayata çok güzel bir bakış açısı var. Şu 
an Green Gables’ta Anne’nin yaşadığı yerde olmayı 
çok isterdim. Onun da kendi karakteri var, insanların 
arasından kendini bulup acımasız hayata adım atmış. 
Yaşadığı evi ve çocukları ile çok sevimli bir aile 
kurmuş. Onun da benim gibi annesi yok. Ama o 
hayata küsmemiş, hatta hayata kucak açmış.
Bihruze: Anlıyorum. Ancak kendini de Anne olmasan 
bile seviyorsun değil mi?



Pippi: Zaten kendimi sevmesem bu kadar mutlu olamazdım. Hayatın 
anlamı kalmazdı.
Bihruze: Pippi, senin hayattaki en büyük hayalin nedir?
Pippi: Ben zaten hayallerimden kurulmuş bir dünyada yaşıyorum. 
Küçükken hayatımı güzel geçirdiğimi, yaptığım ve yapacağım şeyleri 
düşünürdüm. Babam bir denizciydi, sürekli deniz seferlerine çıkardı. 
Benim de dalgalanan suyun büyüsünde kalıp hayal kurduğum 
zamanlar olurdu. Ve şu an hayallerimi yaşıyorum.
Bihruze: Pippi, insan kendini sana bırakınca gerçekten büyüleniyor. 
Çok güzel bir hayatın var.
Pippi: Herkesin hayatı kendine güzeldir. Bunu hissedebilmek gerekir. 
Bihruze: Sen çok büyük bir hayal gücüne sahipsin. Seni daha fazla 
tutmadan son soruyu…
Pippi: Kahveni bitirseydin.
Bihruze: Ah, Pippi! Kahven gerçekten çok güzel. Nasıl yapabiliyorsun?
Pippi: Aslında kahve normal kahve. Yaparken tüm mutluluğumu ve 
enerjimi kullanarak yaptım. Beğenmene sevindim.
Bihruze: Pippi o zaman seni daha fazla tutmayayım. Bize bir kitap 
önerir misin? 
Pippi: Ah! Önerebileceğim o kadar çok kitap var ki!.. Ben iki kitap 
önermek istiyorum. Biri “Ben Cosmo” diğeri ise “Martıya Uçmayı 
Öğreten Kedi”.
Bihruze: Teşekkürler Pippi. Senin sayende hayatımda almam gereken 
kararlar olduğunu fark ettim. Çok güzel oldu.
Pippi: Ben teşekkür ederim, yine gel olur mu?
Bihruze: Ah Pippi! Senin gibi bir insanla 
bir değil, iki değil, üç kez görüşmek lâzım.
Pippi: Siz gelin ben her zaman müsaitim. 
Bihruze: Görüşürüz!



Rüzgârlı Tepe'nin zirvesinde Gültaze 
Teyze'nin altını dükkân, üstünü de ev olarak 

kullandığı iki katlı bir konağı vardı. Şafak 
vaktinde bile dükkânın önünde, Rüzgârlı 
Tepe'nin eteklerini dört kez dolanan bir 

kuyruk uzanırdı. Gültaze Teyze'nin yaşlı veya 
genç, erkek veya kadın, solucan toplayıcısı 
veya okul müdürü, anlayacağınız türlü türlü 

müşterisi olurdu. Müşterileri, Gültaze 
Teyze'nin tarifleri kişiye özel hazırladığını 

bildiğinden bu uzun bekleyişe gık bile 
demeden katlanırdı. Doğrusu Gültaze Teyze 

işini çok ciddiye alırdı. O yüzden Vikinglerden 
Horik, Kızılderililerden Beyaz Başlı Özgür 

Kartal, Amazonlardan Masin bile dünyanın 
diğer ucundan kalkıp gelir, onun 

dükkânından alışveriş yapardı. Gültaze Teyze 
hiç de güzel sayılmayacak el yazısıyla 
dükkânındaki buruş buruş kâğıtlara 

müşterileri için ayrı ayrı düşündüğü tariflerin 
malzemelerini sıralayıp, «Alın», derdi. 

«Bunları toplayıp tekrar gelin.» İstediği 
şeyleri toplamak hiç kolay değildi ama 
müşterileri Gültaze Teyze ne derse onu 

yapardı. Tarık, Corbik ve Ayşenaz da öyle 
yapmıştı. Şimdiye dek oradan istediği şeyi 

almadan ve memnun kalmadan ayrılan bir kişi 
bile olmamıştı. İyi de Gültaze Teyze bu 

dükkânda ne satardı?

Rüzgârlı Tepedeki Dükkân

(6-12 yaş arası ve 64 sayfa) 



   Dağ D�b� Ovasında yaşam çok �lkeld�r. Çünkü ovanın etrafı dağlar ve kocaman kayalarla çevr�l�d�r.
Başka h�çb�r yerle bağlantısı yoktur. Başka b�r köye g�tmek �ç�n kayaları tırmanmak gerek�r. Kayalar
çok s�vr� ve pürüzlü olduğu �ç�n bu yol çok tehl�kel�d�r.
    Dağ D�b� Ovasında hayatta kalmak �ç�n tarla �şler�n�, öküz, at ve eşek b�nmey� çok �y� b�lmen�z gerek�r.
Bu ovada; motorlu taşıt, z�ra� �laç vb. şeyler olmadığı �ç�n ovanın havası çok tem�z, �nsanları çok sağlıklı,
toprağı ver�ml� olmakla beraber, meyveler�n tadı çok güzeld�r. Tüm ova ç�çek kokar. Burada yaşayanlar;
hayvanlarla tarla sürer, oraklarla ek�n b�çer, evler�n� kerp�ç ve tahtayla yapar, boyayı �se b�tk�lerden
elde ederlerd�.
    Dağ D�b� Ovasında yaşayan b�r sürü çocuk vardır. Bu çocuklar hayvanlara b�nmey� çok sev�yorlardı.
Ama en çok Örgülü ve Görgülü… Örgülü ve Görgülü �k� kardeşt�. Onların neredeyse bütün günü öküzler�
Yaşlı Boynuz’un üzer�nde geç�yordu. Onun üzer�nde y�yor, onun üzer�nde d�nlen�yor, onun üzer�nde
uyuyorlardı. Kısacası her şey� Yaşlı Boynuz’un üzer�nde yapıyorlardı. Hayvanlar onların her şey�yd�.
Y�ne b�r gün gezerken neh�rden geçmeler� gerekt�. Su, şırıl şırıl akıyor, �nsanın �ç�n� huzur
dolduruyordu. Yavaş yavaş nehre g�rmeye başlayacaklardı k�… Yaşlı Boynuz b�rden böğürmeye başladı
ve ger�ye doğru kaçtı. Çocuklar ne oldu acaba d�ye meraklandılar. Onu zorlayarak neh�re soktular ve
�lerled�ler. Nehr�n en der�n yer�nde b�r bataklık vardı. Örgülü ve Görgülü orada bataklık olduğunu
b�lm�yordu ama öküzler�n�n bataklığın kötü kokusunu almış g�b� b�r hal� vardı. Yaşlı Boynuz hızla
koşarken bataklığın olduğu tarafa doğru sürüklend� ve bataklığa saplandı kaldı. Örgülü ve Görgülü
hemen yardım get�rmek �ç�n g�tt�. Yaşlı Boynuz �se ne yapacağını şaşırmıştı. Örgülü ve Görgülü, güçlü,
kuvvetl� ve kaslı on k�ş�yle ger� geld�. Önce onu halatla çekmeye çalıştılar ama halat koptu. Örgülü ve
Görgülü ger� dönüp on k�ş� daha get�rd�. Bütün herkes suya g�r�p onu �tt�rmeye başladılar. Yaşlı Boynuz
yavaş yavaş hareket ed�yordu. Tam sudan çıkacaktı k� ger� saplandı. Örgülü ve Görgülü on k�ş� daha
get�rd�. Yen�den dened�ler. O sırada medcez�r vakt� g�rd� ve sular onu kaldırıp sürüklemeye başladı.
Yaşlı Boynuz yavaş yavaş gözden kaybolmaya başlamıştı. Onlar yas tutup ağlarken Dağ D�b� Ovasının
Yaşlı Boynuz’u artık yoktu.

DAĞ DİBİ OVASINDA YAŞAMYazar: Kerem Sa�d Tek�z (11 Yaşında)
Ç�zer: En�s Burak Özdem�r (9 Yaşında)

Ed�tör: Şevval Yaren Çakır (13 Yaşında)
 



Kısa Bir Açıklama: Yeni evlerinde 
meşe palamudu bulmaları ile 
tatlı bir maceraya giren iki kız.
Yaş: 6+
İzleme Süresi: 127 dakika 
Filmin Kategorisi: Aile
Filmin Türü: Animasyon
Çekildiği Yer: Japonya
Yıl: 1988
Yönetmen: Hayao Miyazaki
Başroller: Mei, Satsuki, Totoro

Ben f�lm� çok sevd�m. Yukarıda 6 yaş ve üzer� �ç�n 
uygun olduğunu söylesem de bence küçük büyük 

herkes �ç�n uygun b�r f�lm. Günlük hayattan kes�tler 
ver�lm�ş, komşular ne olursa olsun yardımlaşıyorlar ve 
çok cana yakınlar. Bu durum küçük çocuklara olumlu 

örnek olab�l�r. Had� ş�md� f�lm�n �çer�ğ�ne b�r göz 
atalım: Me� ve ablası Satsuk� babalarıyla beraber 

m�n�k, güzel b�r köye taşınırlar. Köy halkı sevecen ve 
yardımseverd�r. Fakat bulundukları ev haf�f esrarlıdır. 

En başta da bel�rtt�ğ�m g�b� evler�nde meşe 
palamutları bulurlar ve evde uzun süre toz tavşancığı 
kovalarlar. Normal günlük yaşamlarındayken Totoro 

�le karşılaşırlar. Totoro onlara yardım eder.
Yazar: Hatice Müsellemle Adar (10 Yaşında)
Editör: Ayşe Mine Babur (7.5 Yaşında)



   Merhaba, ben Karınca Kuri. Her zamanki gibi sabahın ilk

ışıklarıyla buğday taşıyordum, kendimi tamamen işime

vermiştim. Çünkü iki gün önce bir kurbağa tarafından

yutulan can dostumu unutmaya çalışıyordum. Bilirsiniz biz

karıncaların hayatı çok zor. Bir ayakaltında ezilmekten

tutun da küçük çocuklar tarafından yenmeye kadar bir

sürü ölüm riskimiz var.

  İşte ben de böyle bir durumla karşılaştım. Buğday

taşıma görevimi bitirmiş ve bir eve sığınmış, oradaki

kırıntılarla ziyafet çekiyordum. Sonra birden üstümde bir

gölge belirdi, başımı kaldırdığımda bir terliğin bana doğru

hızla geldiğini gördüm ve o an tüm hızımla koşmaya

başladım. (İnsanlara göre salyangoz gibi yavaştım.)

Aslında beni iki adımda öldürebilirdi ama kadın o kadar

yaşlıydı ki bırak koşmayı doğru düzgün yürüyemiyordu

bile. Demek ki insanlar yaşlanınca bile karıncalara

garezleri bitmiyor, hayır yani ne zararım var benim? Bir-

iki kırıntıyla doyarım zaten. Ben bunları düşünürken bir

oyuğa saklandım. Zavallı kadın kendi etrafında dönüp beni

aradı. Ama yorulunca koltukta uyuyakaldı.

    Bir süre sonra etraf sakinleşti ve yavaşça saklandığım

yerden çıktım. Tam kırıntılara yönelmiştim ki bir kız bana

doğru koştu. (Torunu olsa gerek.) Elini bana doğru

uzatınca gözlerimi sımsıkı kapatıp ölümümün yaklaştığını

düşündüm. Korkudan donakalmıştım. Bir süre bekledim

ama hiçbir şey olmadı. Gözümü açtığımda kocaman eli

yanımda gördüm. İlk başta güvenmedim ama bana samimi

bir şekilde gülümseyince dayanamayıp parmağına

tırmandım. O sırada ilk defa bir insanın beni sevdiğini

düşünürken çığlık atıp elini hiddetle salladı. O yükseklikten

yere düştüm. (Yani tamam madem korkuyorsun neden

beni eline alıyorsun be insan, çok fena kızdım hâlâ da

öyleyim.) Küçücük olduğum için insanlar tarafından hor

görülüyorum ama kendi ağırlığımın 50 katı kadar fazla

yük taşıyabiliyorum.  Düşmemi önemsemiyorlar ama o

kazada 2 ayak eklemim kırıldı. Bir haftada anca iyileştim

ve bu olaydan sonra asla bir insana dokunmadım. Benden

karıncalara bir tavsiye: Asla ama asla bir insana

yaklaşmayın, onların sağı solu belli olmuyor.

BİR    KARINCANIN   GÖZÜNDEN

Yazar: Ahsen Erva Pekok (12 Yaşında)                                                                                             

Editör: Bilge Sahra ÖZMEN (12 Yaşında) 

Çizer: Fatimatüz Zehra Yılmaz (9 Yaşında)



İk� kardeş anneler�nden yalvar yakar arenaya g�tmek �ç�n �z�n
almışlardı. Ama anneler�n�n tek b�r şartı vardı: Orada
yaramazlık yapmamalarıydı. Kardeşler arenaya g�r�p yerler�n�
almışlardı. Ama b�r sorun vardı. Çünkü boğa yer�nden
çıkmamak �ç�n d�ren�yordu. İnsanlar hem öfkelen�yorlar hem
de sıkılmaya başlıyorlardı.

Kardeşler karışıklığı fırsat b�l�p yerler�nden kaçıp boğanın
tutulduğu yere doğru �lerled�ler. Boğanın tutulduğu yere
ulaştıklarında boğanın çok mutsuz olduğunu gördüler.
Matador olduğunu düşündükler� adam yanındak� yardımcısına
“Herhalde karnı aç, g�d�p b�raz yemek get�rel�m. Zamanımız
kısıtlı, sey�rc�ler sıkılmaya başlıyorlar hızlı hareket etmel�y�z,”
ded� ve ahırdan çıktılar. Böylece �k� çocuk saklandıkları
yerden çıkıp yalnız kalan boğanın yanına g�tt�ler. 

ARENADAARENADA
MACERAMACERA

Yazar: Zeynep Dila Büyükmutlu (12 Yaşında)
Editör: Ahmet Ömer Oruç (11 Yaşında)
Çizer: Fehim Eren Koldaş (11 Yaşında)



göründüğü kadar kolay değ�ld�. Oldukça kalın ve sertlerd�. Eller�n�n acısını
h�ssetmem�şlerd� ama eller� kanamaya başlamıştı b�le. Sonunda halatlar çözüldü. O
heyecanla ne olduğunu anlamadan kend�ler�n� boğanın sırtında buldular. Boğanın
kulağına artık özgür olduğunu ve kaçab�leceğ�n� söyled�ler. Boğa kafasını sağa sola
çev�rd�kten sonra son hızla kapıya yöneld�ler ve

Kapı yere devr�ld� ve çıkışa doğru sırtında �k� çocukla beraber koşmaya başladı. Tüm
sey�rc�ler�n hayretler� arasında boğa ve sırtındak� �k� çocuk b�rden arena
kapısından çıkıp uzaklara doğru koşmaya başlamıştı. Böyle b�r olay daha önce h�ç
görülmem�şt�. H�çb�r engel boğayı durduramadı ve boğa sonunda özgürdü. Sırtında
�k� kardeşle beraber arenanın epey uzağında lavanta kokan çayırların arasında
koşuyordu. Kardeşler�n mutluluk dolu kahkahaları rüzgârın uğultusuna karışmıştı.
Tab�� eğlence çok sürmed�. Dört b�r yanları çevr�lm�şt� ve boğayı yakalayıp arenaya
ger� götürdüler. İk� kardeş �se boğanın sırtından düşmeler�ne rağmen h�çb�r zarar
görmed�ler ama anneler�ne verd�kler� sözü tutmadıkları �ç�n çok p�şmanlardı. Ş�md�
akıllarında tek düşünce vardı, o da anneler�ne olan b�ten� nasıl açıklayacaklarıydı...

Büyük çocuk b�raz end�şel�yd� ama
küçük olanın aklına boğayı özgür
bırakma f�kr� geld�. Ab�s�ne, “Hayd�
ağabey, hazır matador ve yardımcısı
g�tm�şken boğayı özgür bırakalım,”
ded�. Böylece �k� kardeş halatları
çözmeye yöneld� ama halatları çözmek

GÜM!



EYA'NINmaceralarıYazar: Hatice İlay Sarıdayı (10 Yaşında)
Editör : Zeynep Asya Fazlıoğlu (11 Yaşında)
Çizer: Fatımatüz Zehra Yılmaz (8 Yaşında)

 Etraf karanlıktı. Ağaçların bu kadar sık oluşu
içimdeki ürpertiyi artırmıştı. Kaybolmuştum ve
kendimi çok yalnız hissediyordum. Ailem ve
arkadaşlarım yanımda olmadığı gibi peşine
takıldığım göz alıcı kelebekte kaybolmuştu.
Yorgunluktan meşe ağacının altında
uyuyakaldım. Güneş ışınları yüzümde dans
ederek beni uyandırmaya çalışıyor gibiydi.
Gözlerimi sürümü bulma umuduna araladım. 
 Dümdüz gidersem yol beni bir yere ulaştırır
mıydı? Denemek zorundaydım. Biraz
ilerledikten sonra çocukların oynadığı bir
tarlaya vardım. Ağaçlardaki Napolyon kirazlar
ağzımı sulandırmıştı. Bu pıtrakların benimle
zoru neydi canım, ayaklarımı perişan etti.
Çocuklar beni gördüklerinde tedirginlikten mi
açlıktan mı bilmem, tir tir titremeye başladım. 

Bana su ve saman getirdiler. Ailem bir şey
yemeden önce yiyeceği önce koklardı. Ben de
öyle yaptım. Kokladım ve samanları doyasıya
yemeye başladım. Çocuklar çok eğlenceliydi.
Onların kıpırtılı hali bir an olsun yalnızlığımı
unutturur gibi olmuştu. Neşeli sesleri ve
eğlenceli oyunları beni mutlu etti. Hepsi bana
isimlerini söyleyerek kendilerini tanıtmaya
çalıştı.
   Elif, İlay ,Mert ve Ali ile birbirimize alıştıktan
sonra oyunlar oynadık. Çok iyi vakit geçirdik.
Hava kararmaya başlamıştı ve yalnızlık hissi
başıma üşüşen sinekler gibi beni hiç rahat
bırakmıyordu. Çocuklarla oynarken yorulmuş
olmalıydım. Onlar evlerine gittikten kısa bir
süre sonra göz kapaklarıma söz dinletemez
oldum. 



Napolyonlar bana gülümsüyordu ama ben
sadece ağacın altında uyuyakaldım. Gece ne
kadar kısa sürmüştü. Daha rüyamdaki
sinekleri kovamadan kuşlar korosu
boynuzlarıma konmuştu. Göz kapaklarımın
arasından Elif ve Mert’in bana doğru
yaklaştığını gördüm. Oyunlar oynayarak bir
yere doğru ilerledik. Durduğumuzda
önümüzde kocaman bahçeli bir ev vardı.
  Bu yemyeşil yer Elif ve ailesinin eviymiş. Bana
orda kalmak ister miyim diye sordu. Evet
dermiş gibi başımı salladım. Sürüm aklımdaydı
ama yalnızlıktan da korkuyordum. Bana
verdikleri yoncayı yedim. Çocuklar yemeklerini
yedikten sonra birlikte gezintiye çıktık. İlk
olarak tarlaya vardık. Tarlanın karşısında akan
nehrin diğer tarafında sapsarı buğdaylar vardı.
Sonra sık ağaçların olduğu ormana gittik.
Burada olmak beni biraz ürkütmüştü. Başıma
üşüşen sinek hissi yine beynimi ele geçirmek
üzereydi. Ama yanımda arkadaşlarım vardı ve
onlar varken yalnız değildim.
 Oyunlar oynayarak ne kadar daha ilerledik
bilmiyorum. Önümüze kocaman bir dut ağacı
çıktı. Üstümden indiler, ağacın altına bir
naylon bez serdiler. Arkadaşlarım neşe içinde
ağaca tırmanmaya başladılar. Dallarını
sallamaya başladıklarında kar yağmaya
başlamıştı sanki. 

Havadan yağan beyaz taneler ve poşete
düşerken çıkardıkları ses çok güzeldi. Ses, beni
sularda sürüm ile oyun oynadığım günlere
götürmüştü. Naylonun üzerinde epeyce dut
birikince ağaçtan indiler, birlikte dut yemeye
başladık. Dutlar çok lezzetliydi. Eve gitme
zamanı gelmişti ama Mert sağdan Elif soldan
gitmemiz gerektiğini söylüyordu. Zaten
kayıptım bir daha mı kaybolmuştum. Bu sefer
yapabileceğim bir şeyler olmalıydı. O anda
Napolyon kirazların tatlımsı kokusu burnumun
dibine ilişti. Kokuyu takip etmeye başladım.
Ben önden giderken Mert ve Elif önce şaşkınlık
içinde beni izlese de sonra çaresiz beni takip
ettiler. Kulaklarım şırıl şırıl akan dereyi işitti.
Tarlaya yaklaştığımızı anladım. Tarlayı gören
çocuklar boynuma atıldılar. Kalplerinin
minicik çarpıntısını hissettiğimde kovaladığım
kelebeğin kanatlarındaki ışıltı yerleşti içime.
Arkadaşlarım bana, adın “Eya” olsun dediler.
En yakın arkadaş demekmiş Eya. Ya da hiç
yalnız kalmayacak anlamına da geliyor
olabilir...



ÇİÇEK
DAVASI

Yazar-Çizer: Ayşe Mine Babur 

(7,5 Yaşında)

Editör: Zehra Şaylı (8 Yaşında)

Şeker gibi bir bahar günüydü. O gün Çiçek
kasabasında yeni bir dava açıldığında nöbet
tutma sırası bana gelmişti. Davanın
tarafları Huysuz Çiçek amca ve Küçük Çiçek
Pıpır’dı. Davanın hakimleri Kral Ciddi Çiçek
Bey ve Kraliçe Gülmekten Patlayan Çiçek
Hanım’dı. Davayı açan kendini çok iyi
savunabilen Huysuz amcaydı. Davanın
konusu Küçük Pırpır’ın yanlışlıkla Huysuz
amcanın evinin bahçesine girmesiydi. Oysa
ki Küçük Pırpır kendi evini Huysuz amcanın
eviyle karıştırdığı için oraya girmişti. Size
Küçük Pırpır’dan da biraz bahsedeyim.
Pırpır, kendini savunmayı bilmeyen, küçük,
utangaç bir çocuktu. Ayrıca unutkandı. Bu
yüzden Huysuz amcanın evini kendi eviyle
karıştırdı. Balkonda güvenlik olarak
çalışırken bir yandan da davayı
dinliyordum.
 - Evet, sizi dinliyorum Huysuz Bey.
Şikayetiniz tam olarak nedir?
 - Bu çocuk benim evimin bahçesine izinsiz
bir şekilde girdi. Yabancıların girmesini
engellemek için taktığım alarmlar çalmaya
başlayınca Küçük Pırpır bir o yana bir bu
yana koşmaya başladı ve bütün bahçem
mahvoldu.

 - Haaaahhaaaaaahhhhh Pırpır neden böyle
bir şey yaptın? Haaaahhaaaaaahhhhh söyle
bakalım?
 - Aa… Ama ama ben bennn bilerek ya yaa
yapmadım ki! Kendi evimle karıştırarak
oraya girdim eee… Efendim. Alarm
sesleriyle korktum ve yanlışlıkla bahçeye
zarar verdim. Ben suçsuzum!
 - Senin yüzünden bahçem dağıldı, üç hafta
boyunca o bahçeyi toplamakla uğraştım.
Burda olmamızın sebebi sensin ve bu
hatandan dolayı kocaman bir cezayı hak
ediyorsun.
 - Kendi aranızda konuşmayı kesin! 
 Huysuz Çiçek Amca ve Küçük Pırpır Kral
Ciddi Bey’in korkunç ve kızgın sesiyle
irkildi. Bu sırada sessizliği Kraliçe’nin
kahkahası bozdu. 
-Amaaaannn hahhhahhhhh bir sebebi yok
ama gülesim geldi. Siz devam edin bana
bakmayın. 



 Kraliçe Gülmekten Patlayan Çiçek Hanım’ın yersiz, gereksiz ve saçma kahkahasından
sonra Kral söze girdi ve her iki tarafı da dinlediklerini, beş dakika içinde kararlarını
açıklayacaklarını söyledi. Beklerken Pırpır o kadar heyecanlıydı ki yerinde
duramıyordu. Zaten Pırpır hep böyleydi. Huysuz Çiçek Amca ise kararın kendi lehine
olacağından yüzde yüz emindi. Beş dakika sonra Kral ve Kraliçe içeri girdiğinde
hemen kararı açıklamaya başladılar:
 - Eveet, kararı verdik. Huysuz Bey bahçen zarar gördüğü için haklısın ama Pırpır bunu
yanlışlıkla yaptığı ve çocuk olduğu için ona ceza vermeyeceğiz. Ancak sen bir çocuğu
küçük olduğunu dikkate almadan bu kadar suçladığın, onun üzerine bu kadar gittiğin
ve onu bu kadar ürküttüğün için Pırpır’a bir özür borçlusun. Ve sana verilecek cezayı
Pırpır seçecek.
 Yukarıdan izlerken Huysuz amcanın yüzünün domates gibi kıpkırmızı olduğunu
gördüm. Pırpır ceza olarak bahçedeki alarmların kaldırılmasını ve Huysuz amcanın
çocuklara kızmamasını istedi. Kraliçe Gülmekten Patlayan Çiçek Hanım ise Huysuz
amcaya hayatının sonuna kadar gülme cezası verdi. Bu, gerçekten iyi bir cezaydı…



emre'nin
hayali Yazar: Zeynep Yılmaz (11 Yasında) 

Editör: Ahmet Ömer Oruç (11 Yasında)
 

,
,

Her zaman olduğu g�b� �nsanı bunaltan, d�l�n�

damağını kurutan b�r yaz günüydü.

Babaannem�n ev�ne, köye z�yarete gelm�şt�k.

Buraya her gel�ş�mde yaptığım g�b� �nsanın

�ç�ne huzur dolduran ağacımın altına hayal

kurmak �ç�n geçm�şt�m. O sırada kardeş�m İpek

bana seslen�yordu fakat ben hayal�me

dalmıştım b�le.

Hayal�mde gökte bulutlarla ve güneşle

donatılmış, karada �se çölde bulunduğunu

düşündüğüm kuru sarı otların olduğu b�r

düzlüğün manzarası vardı. Bu düzlüğün

etrafında uzun b�r neh�r bulunuyordu. Ben bu

düzlükteyken arkadan b�r�n�n bana

seslend�ğ�n� duydum. “Ağabey!” Bana

seslenen k�ş� kardeş�m İpek’t�. Etrafa bakıp

onu görmeye çalışıyordum. Tam o sırada 

 “AĞABEY ARKANA BAAKK!” d�ye İpek bana

yen�den seslenm�şt�. Arkamı döndüğümde �se

bu da ne! Babaannem�n öküzü Kızılcık’ın

buzağısı Satürn, kardeş�m İpek’�n kucağında

can çek�ş�yordu. Hemen İpek’e doğru koşmaya

başladım.

Koşarken güneş gözümü aldığı �ç�n gözümü

açamadım. İpek’�n yanına g�tt�ğ�mde neler

olduğunu sordum. İpek’�n bana cevabı şuydu:

- Ağabey ben Satürn’e b�raz yemek vermek

�ç�n ahıra �nm�şt�m. Ahırda fark ett�m k�

sızlanıyor. Sonra sana seslend�m. Sen o sırada

ağacının altında hayal kuruyordun. Ben�

duymayınca çözüm olarak Satürn’ü de alıp

sen�n hayal�ne g�rd�m. 

- Anladım İpek, pek� babaanneme ne olduğunu

sordun mu? 

- Soramadım ağabey. Çünkü babaannem

uyuyor.

- O zaman hemen çıkalım şu hayalden.

Ben, İpek ve Satürn b�rl�kte hayalden çıkmayı

başarmıştık. Satürn’ü �y�leşt�rmek �ç�n ne

yapacağımızı b�lm�yorduk. Ben hemen köyün

ş�facısını çağırdım. Ş�facı: 

- Buzağınız Satürn’ün b�raz ağrısı var.

Muhtemelen yed�ğ� şeyler dokunmuştur.

B�z�m ağrısını geç�recek b�r b�tk�ye �ht�yacımız

var. İpek: 

- Tamam o zaman, hemen alalım şu b�tk�y�.



- Maalesef bu b�tk� çok ender bulunur. Onu

bulab�l�r m�s�n�z b�lm�yorum. Neyse ş�md� ben

s�ze nerede olduğunu söyleyey�m. Şu el�mle

uzattığım dağları görüyor musunuz, �şte o

dağların arkasındak� ovada. Turuncu

yaprakları ve elmaya benzer b�r kokusu olan

b�r b�tk�, g�tt�ğ�n�zde görürsünüz. 

-Ağabey o zaman b�z�m Satürn �ç�n hemen bu

b�tk�y� bulmamız gerek�yor. 

- B�z�m hemen g�tmem�z gerek ama oraya

yürüyerek ya da koşarak g�demey�z. Kızılcıkla

g�tmel�y�z d�yerek Kızılcık’ın yanına doğru

koşmaya başladım. İpek’te arkamdan

gel�yordu.

 Kardeş�mle b�rl�kte Kızılcık’ın üzer�ne b�nerek

yola çıkmıştık. Dağı çıkmak yer�ne etrafından

dolanıp arkadak� ovaya varmıştık. Ş�facının

bahsett�ğ� b�tk�y� İpek’le beraber alıp eve ger�

dönmüştük. 

Ş�facı: 

- Afer�n çocuklar, ş�md� bu b�tk�y� ez�p sütle

karıştırmamız gerek�yor. Böylece Satürn �ç�n

gereken karışımı yapmış oluruz. İpek’le

b�rl�kte karışımı yaptıktan sonra Satürn’e

verd�k. Aradan b�raz zaman geçt�kten sonra

Satürn daha çok rahatlamıştı. 

Ş�facı: 

- Satürn’de �y�leşt�ğ�ne göre ben artık

g�dey�m. İpek’le ş�facıyı ağırladıktan sonra

Kızılcık’la ve Satürn’le yen� b�r hayal kurmak

�ç�n ağacımın altına geçt�m ve gözler�m�

kapattım…





Dalgalarla savruluyor den�z,
B�r o yana, b�r bu yana.

Güneș tepeden gülümsüyor,
Den�zdek� balıklara.

 
İç�mde b�r ses, b�r kıpırtı duyuyorum.

Kalb�m�n �ç�ndek� kușun,
Uyandığını anlıyorum.
B�r gar�p h�ssed�yorum.

 
K�taplara koșuyorum.

D�yorum, b�r kuș var �ç�mde.
S�z b�l�r m�s�n�z ned�r bu?

Sank� kalb�m�n ortasında b�r yerde.
 

D�yorlar, onun adı Can Kușu.
Kalb�n�n ortasında yașar.
Eğer onun kalb� kırılırsa

Ona küçük b�r kuș konar.
 

O kușun da kalb� kırılırsa
Ve kırılmaya devam ederse bu kalpler,

Kușlar da konmaya devam eder.
Kalb�n ağırlașır.

Bu yüzden �y� bakmalısın Can Kușu’na. 
 

Șa�r: Zeynep Sare Koyun (9,5 Yașında) 
Ç�zer: Hazal Göbek (9 Yașında)   

Ed�tör: B�lge Sahra Özmen (12 Yașında)

CAN KUŞU



B�r yavru köpek ayrıldı annes�nden.
Daha sütten kes�lmeden
Buldu onu b�r çocuk, yalnızken
B�r parça verm�ş dostumuz yüreğ�nden
Sonsuz arkadaşlık başlamış 
kend�l�ğ�nden.

B�rb�rler�n� tamamlamış,
Maceralara atılmış
Kalpler�nde sevg� ve cesaret
Asla değ�l esaret 
Ve olmuşlar b�r efsane ama ne efsane.

Yıllar geçm�ş yavru artık yaşlı köpek,
Çocuk �se hâlâ genç.
Hem huzurlular hem mesut
Hastalanınca köpek kalınır mı mesut?

Ayrılık vakt� köpek
Çocuğa mutluluğun sırrını
Sonra efsane olacağını söylem�ş
Ve her şey b�tm�ş.

Yazar: Ahmet Ömer Oruç (11 Yaşında)
Ç�zer: Ayşe M�ne Babur (7 Yaşında)
Ed�tör: Meryem N�zamoğlu (13 Yaşında)

Sonsuz Dost



 Herkes evler�ne y�yecek depolamak �ç�n marketlere koştu. Marketlerde eşya kalmayınca tarlalara
koştular. Ancak onlar da yeters�zd�. Bazıları habere �nanmayıp evler�nde boş boş oturdular. Bazıları �se
olaylardan habers�z yataklarında mışıl mışıl uyudular. Hazırlıklar tamamlandıktan sonra herkes kapısını,
penceres�n� kapatıp k�l�tled�. Ertes� sabah büyük b�r gürültüyle uyandık. Hemen camdan dışarı baktım.
Haberler doğruydu her yerde fırtına vardı. Akşama kadar beklemeye karar verd�m ama bu bekley�ş çok
uzun sürmed� çünkü Ay olmayınca Dünya daha hızlı dönmeye başladı.
 Babamlar haberler� �zlerken b�r anda telev�zyonun ekranı karıncalandı. Ekran ger� gel�nce başka b�r
görüntü vardı. NASA ş�rket�n�n sah�b� b�r duyuru yapıyordu. B�r hafta sonra dünyanın dört b�r yanına b�r
sürü uzay araçları gönder�lecek ve �nsanlık Mars’a taşınacaktı. Hep�m�z en öneml� eşyalarımızı
bavullarımıza koyduk. Daha önce h�ç uzay aracı görmed�ğ�m �ç�n çok heyecanlıydım. Vak�t geld�ğ�nde uzay
araçlarını görmek amacıyla pencereden dışarı baktım. Gökyüzünde yüzlerce uzay aracı vardı. Herkes
dışarı koştu ve uzay araçlarına b�nd�. Her uzay aracı 500 k�ş� barındırab�l�yordu.
 Yüzlerce uzay aracı Mars’a doğru �lerl�yordu. Okuduğum b�r k�taptan Mars’ın yüzey�ndek� yaygın dem�r
oks�ten dolayı b�r d�ğer �sm�n�n “kızıl gezegen” olduğu dışında pek b�r şey b�lm�yordum. Çok uzun süren
b�r yolculuktan sonra uzay araçları Mars’a �n�ş yaptı. Her yerde kraterler ve çıkıntılar vardı. Uçsuz
bucaksız b�r çöl g�b�yd�. Ne b�r b�tk� ne b�r ağaç vardı. Gökyüzüne baktığımda �k� uydu görünüyordu.
Sonradan öğrend�m k� bunun sebeb� Mars’ın yüzey�n�n dem�r oks�tten oluşmasıymış. Bu çorak gezegende
önceden Mars’ta yaşamamız �ç�n yaptıkları evler dışında h�çb�r yapı yoktu. İlk başta Mars’a alışmakta
b�raz zorlandık ama 3 ay kadar sonra Dünyadak�ne benzer dükkanlar açıldıkça alışmamız daha kolay oldu.
Ancak dışarı sadece özel kıyafetler �le çıkab�l�yorduk. Bu kıyafet b�r başlık, vücudumuzu tamamen saran
b�r tulum ve eld�venlerden oluşuyordu. Burada kaldığım günler boyunca en çok merak ett�ğ�m şey Mars
toprağının nasıl b�r dokusu olduğuydu. Çünkü eld�venlerden dolayı Mars toprağına h�ç çıplak eller�mle
dokunamamıştım. 
 Ve o korkunç şey de sonunda olmuştu. Mars’a okul da yaptılar. İşte ş�md� Mars da Dünya kadar sıkıcı b�r
yer hâl�ne gelm�şt�.

 Yıl 2032. O korkunç olay gerçekleşt�kten
sonra evden çıkamaz olmuştuk. Tüm
stoklarımız tükenmek üzereyd�. 
 21 gün önce b�r gece vakt� tüm kanallarda
yakında Ay’a devasa b�r meteorun
çarpacağını ve Ay’ın yörünges�nden
çıkacağını, gezegen�m�zde çok ş�ddetl�
fırtınalar olacağı duyuruldu. 

KIZILKIZIL  
YOLCULUKYOLCULUK

Yazar: Bilal Eymen Aydın (12 Yaşında)
Editör: Zehra Kaya (13 Yaşında)
Çizer: Beren Alya Fazlıoğlu (9 Yaşında)



yollukyolluk
Yazar: Zeynep Özyurt (11 Yaşında)

Çizer: Nahide Rana Can (9,5 Yaşında)
Editör: Zeynep Asya Fazlıoğlu (11 yaşında)

 Merhaba. Ben Umut. Adımın anlamını taşırcasına
umutlu b�r çocuğumdur. Ama bugün kend�m� h�ç
umutlu h�ssetm�yorum. Daha köye yerleşel� b�r �k� gün
oldu. Ama henüz h�çb�r�m�z kalb�m�z� eve
yerleşt�remed�k. Küçük, kerp�ç, esk�ce b�r ev burası
ama b�z�m �ç�n yeterl� olduğunu söylüyor annem.
Annem haklı tab�� k� çadırlarımızdan çok daha �y�.
Zaten köye g�r�ş�m�z�n zorluğunu düşününce bu ev
gözümde oldukça büyüyor. Neden m� zor? Çünkü
göçebe olunca s�z� öyle her köye kolay kolay
almıyorlar.
 Her neyse y�ne çok uzattım. Zaten annem de her
sefer�nde çok uzattığımı, bu yüzden de kardeş�mle
anlaşamadığımı söyler. Bugün adımı �ç�mden alan
sebep de tam olarak bu değ�l m�? Annem kardeş�mle
�lg�lenmem� söyled�, gel de umutlu ol. Kırk dereden su
get�rd�m, türlü türlü bahaneler sıraladım. Ben b�le
anlattıklarıma kandım da annem�n f�kr�n�
değ�şt�remed�m. Al �şte kardeş�m öğrend� de sabahın
yed�s�nde bağırmaya başladı b�le: “Had� ab� uyan!
Bugün ne yapacağız?"
Annem bugün kahvaltı hazırlamaya vak�tler�
olmadığını söyled�, b�r �şler� varmış. Bu büyükler�n hep
�şler� var zaten. B�z de kardeş�mle b�rl�kte kahvaltı
hazırlayıp yemeye karar verd�k. Ben yumurtaları
get�r�rken b�r�n� yanlışlıkla düşürüp kırdım. Ama el�me
tam almıştım, güzel de tutuyordum. Oysa k� sağa sola
da çok bakmadan gel�yordum. Peyn�rl� yumurta
yapacaktık. İlk �k� yumurtayı gayet güzel tavaya
kırdım. Üçüncüyü de tam kıracaktım k� kardeş�m “Ab�,
bende kıracağımm!” dey�nce ona verd�m. Tab�� tavanın
�ç�ne b�r sürü kabuk düşeceğ�n� baştan
düşünmem�şt�m. En azından kabukları ayıklayab�ld�m.
Ben kabuklarla mücadele �ç�ndeyken kardeş�m
burnunu uzatmış tavaya yapışacak g�b� değ�ş�k
hareketler yapıyordu. Peyn�rl� yumurtanın kokusunu
b�r kavanoza koyup parfüm olarak kullanmak
�st�yormuş. Y�ne b�r yerlere göç etmek zorunda
kalırsak bu koku karnını doyururmuş. Kardeş m� hayal
mak�nes� m� bell� değ�l. Peyn�rden gem�ler de yapar az
sonra bu.

 Kahvaltıda planlar yaptık, bugün kardeş�me boğaya
b�nmey� öğretecekt�m. Kardeş�m� boğaya güzelce
oturttum. Kardeş�m de oturur oturmaz, “Of ya ab�, bu
ne böyle yandım, bu boğa çok sıcak,” ded�. Y�ne çok
abartmıştı, zaten hep mızmızlanıyordu. Ben de boğaya
atladım ve b�r pat�kada yola koyulduk. Buralarda
yen�yd�m yan� pat�kaları �y� b�lm�yordum ancak
kaybolmayacağımızdan em�nd�m. Sonuçta b�z�m konar
göçerler�n en �y� �z süren köpeğ� ben�m arkadaşımdı.
Ama demeye kalmadan kaybolduk. Sadece kaybolmuş
olmakla kalsaydı keşke bu macera, ded�m ya ben çok
�y� �z sürer�m. Ama kulağımıza uzaktan gelen ayı ve
kurt sesler� korkumu burnumda düğümlem�şt� sank�.
Artık ne koku almam ne de �z sürmem mümkün değ�ld�.
 O sırada kardeş�m�n çığlığını duydum. Tam karşı-
mızdak� ayıdan ürken boğa, b�z� sırtından atıp kaçtı.
Ben de kardeş�m� sırtlayıp kaçacaktım k�; “Ab�! Dur!
Anneannem, ayıdan kaçmak g�b� b�r �ht�mal�n yoktur.
Sadece kıpırdamayıp susarak dua edersen
kurtulursun demez m�yd� hep, hatırlasana!” ded�
kardeş�m. B�rb�r�m�z�n eller�n� tuttuk ve oturduğumuz
yerde dua etmeye başladık. Ett�ğ�m dualar t�treyen
d�şler�m�n arasından kaçmaya çalışır g�b� gıcırtılı b�r
ses çıkarıyordu. Kardeş�m hayal kurardı, mızırdanırdı
hep. Onun bu kadar güçlü olab�leceğ�n� h�ç
düşünmem�şt�m. Eller�n� sıkışıma bakarsanız sank� o
ben� korur g�b�yd�. Küçük kız kardeş�m sayes�nde
kurtulmuştuk. Hava kararmaya başlamıştı. Kardeş�m�
sırtıma alırken gözler�n�n �ç�ndek� b�r ışıltıyla bana göz
kırpıp b�r şarkı tutturdu.
 Belk� de bugün en umutlu günümdü. İşte bu günden
sonra, b�r yola çıkarken yanınıza aldığınız yolluğun
a�len�zden oluşması gerekt�ğ�n� anlamıştım...



HAVAYI KOKLAYAMAYAN 
ESRARENGIZ BULUTLAR

HAVAYI KOKLAYAMAYAN 
ESRARENGIZ BULUTLAR

..

     ünyadak� �nsanların b�r kısmı kötü kokulardan
nefret ed�yordu. Mesela b�r�s� otobüsler�n hep ter
koktuğunu, b�r d�ğer� �se asansörlerde b�r öncek�
b�nen�n kokusu olduğunu söylüyordu. İş yer�nde
sarımsak y�yenler�n ağız kokusundan, okullardak�
tuvalet kokusundan ş�kâyet edenler de vardı. Bu
durumdan dolayı çözüm arayışına g�r�p haber
bültenler�ne çıktılar. Yetk�l� merc�lere bu durumu
�lett�ler. Onlar da bu duruma çare arıyorlardı.
Deneyler�n sonuçlarına göre kokuyu h�ssetmek �ç�n
burunda bulunan b�r organı sekteye uğratmaları
gerek�yordu. Bunun �ç�n de burun ucuna �laç sürülmüş
b�r çubuk sokulması gerek�yordu. N�hâyet bunu
buldular.
 Dünya Sağlık Örgütü yetk�l�ler� başarıyla sonuçlanan
çözümü basına açıkladı. Bundan sonra �nsanlar koku
duymayacaktı. İks�r, herkese bedava dağıtıldı. Bu
durumdan herkes memnundu. İlk günlerde her şey
yolunda g�d�yordu. Sonrak� günlerde �şler yolundan
çıkmaya başladı. B�r anne bebeğ�n�n altına yaptığını
fark etmed�ğ� �ç�n bebekler p�ş�k olmuştu. (Çok kötü
kokuyordu.) P�şen kek�n kokusunu almadığı �ç�n
evlerde, ekmeğ�n kokusunu alamayan fırıncıların
fırınlarında yangın çıkmıştı. Hastanen�n önünde
upuzun b�r sıra vardı.

D  Ağlayan çocuklar, ter kokmadığını düşünüp banyo
yapmayanlar, banyo yapmadığı �ç�n der�s� tahr�ş
olanlar, saçı b�tlenenler, vücudunda yara çıkanlar,
yangında vefat edenler, ne �çt�kler�n� anlayamayıp
zeh�rlenenler, yangında kolunu-bacağını kaybe-
denler… Çok kötü b�r durum ortaya çıkmıştı. İnsanlar
acınacak hâldeyd�ler. 
   H�ç k�mse bu durumdan memnun değ�ld�. Durumu
yetk�l�lere aktarıp yardım �sted�ler. Yetk�l�ler bu
durumu çözmek �ç�n b�l�m �nsanlarına başvurdular ve
olumlu yanıt aldılar. (Çünkü b�l�m �nsanları da koku
alamıyordu. O yüzden hemen kabul ett�ler.) B�l�m
�nsanları hemen çalışmaya başladılar. Çalışmaları �se
hemen sonuç vermed�. Uzun süren çalışmalardan
sonra b�r net�ce elde edeb�lm�şlerd�. Buldukları
karışımı herkese dağıttılar ve sonucu beklemeye
başladılar. Geçen 3-4 ayın ardından başarıya
ulaşmışlardı. İnsanlar onlara çok teşekkür ed�yorlardı.
Ama kokusuzluğu �cat edenler�n onlar olduğunu
unutmuşlardı.
   Artık burunlar esk�s� g�b� değ�llerd�. Koku almanın
önem�n� bu zorlu süreçten sonra anlamışlardı. Artık
“Havayı Koklayamayan Esrareng�z Burunlar” olmaktan
çıkmış; “Havayı Koklayab�len Burunlar” olmuşlardı.

Yazar: Kerem Sa�d Tek�z ( 11 Yaşında)
Ed�tör: B�lge Özsoy ( 16 Yaşında)
Ç�zer: Beyza Özel (11 Yaşında) 



Lego nedİr?
Eminim çoğunuz oyuncak der. Ama kendi eviniz yapılırken bir ev taslağı kullanıldı değil mi
her evde olduğu gibi. Ama o iki boyutluydu. Evler iki boyutlu değildir. İşte şimdi lego devreye
giriyor. Bakıyorsunuz lego üç boyutlu hemen işiniz kolaylaşıyor. Bu yüzden mühendislikte de
işiniz kolaylaşıp daha ayrıntılı düşünebiliyorsunuz. 

Lego yapılar hakkında tüyolar:
1) Lego bir ev yapacaksınız ama kafanızda canlandıramıyor musunuz? Hemen bir kâğıda
taslak çizebilirsiniz.
2) Lego bir yapı yaparken yapınızın ilk denemenizde harika olmasına gerek yok. Sonradan
daha fazla denemeyle yapınızı düzeltebilirsiniz.
3) Eğer küçük legolarla yapılar yapmak sizi zorluyorsa büyük ya da orta boyutta legolarla
yapıyı yapıp ondan sonra küçük legolarla yapıyı yapabilirsiniz. 

Not: 
Yapınızın duvarı varsa, en başta duvarı
dümdüz yapmanıza gerek yoktur.
Çok Önemlİ Not:
Yapılarınızı daha önceden belirlediğiniz
temaya göre yapmalısınız. Mesela perili
bir şato yapacaksınız. Perili şatolar
nasıl olur? Bence köhne yıkık dökük,
kasvetli bir havası olur. Bu yüzden ona
uygun yapmalısınız. Yani gidip de
düzgün ve kusursuz bir duvar ya da
güzel pencereler yapmamalısınız.

Bugün sizinle benim en büyük ilgi alanım olan “Legolar” hakkında biraz konuşacağız. Özellikle
benim yaşımda ya da daha küçük olup da henüz legolarla tanışmadıysanız daha fazla
gecikmeden lego dünyasıyla tanışmanızı tavsiye ederim.

Lego yapmanın faydası var mıdır, varsa nedİr?
Lego yapmanın faydaları saymakla bitmez. Mühendislik ve mimari gelişim, eğlenceli ve
kaliteli vakit, hayal gücünün gelişmesi gibi birçok faydası vardır.

H a y a l  g ü c Ü n Ü  k e ş f e tH a y a l  g ü c Ü n Ü  k e ş f e t



Peki ben lego yaparken neler hissediyorum
biraz da size bundan bahsedeyim. Ben lego
yaptığımda içimde bir rahatlık ve safi bir
mutluluk oluyor. Çünkü kendi başıma, kendi
dünyamı, kendi hayalime göre inşa
ediyorum. Bu da benim legoya tutkuyla
bağlanmamı sağlıyor. Canım sıkıldığında da
en iyi arkadaşım oluyor.

Yazar: Ahmet Ömer Oruç (11 Yaşında)
Editör: Muhammed Furkan Şen (12 Yaşında) 

Benİm Hayalİmdekİ Lego Harry Potter Dünyası
Yukarıdaki resimde gördüğünüz üzere Lego Hogwarts yani Harry’nin büyücülük okulunun
yemek salonunun bir kopyasını yaptım. Ardından kendi kafama göre düzenledim. İlk
olarak büyülerle oluşmuş gibi gözükmesi için rengârenk parçalar ekledim sonrada yemek
masalarının yönünü değiştirdim. Bazı yerlere de alev parçaları ekleyip kendi istediğime
göre yaptım.



ALTI GÜN MÜ, ALTI YIL MI?
Yazar: Zeynep D�la Büyükmutlu (12 Yaşında)

Ed�tör: Rüveyda Yıldırım (10 Yaşında)
Ç�zer: Bennu Önal (9 Yaşında)

 Sevgili Günlük,
 Ben tam 6 gündür hiç bir rengi görmedim. Annemin ve babamın yüzünü görmedim. Ağaçları, çiçekleri görmedim. Güneş’in sarısını,
Ay’ın parlaklığını, doğanın yeşilini görmedim. Bir tek ben değil, ülkedeki tüm gözlük takan insanlar tam 6 gündür hiç bir şey
görmedi.
 6 gün önce sabah kalktığımda gözlüğüm artık yoktu, çünkü savaş için lazımdı. Camlar ve mercekler savaştığımız ülkeden
geliyordu bize, bu yüzden artık ülkeye cam ve mercek alabileceğimiz bir yer kalmamıştı. Ayrıca silahların uzağı göstermesi için
özel bir cam gerekiyordu, gözlük camı da buna en iyi alternatifti. O yüzden gözlük camları toplanıp silah merceği olarak
kullanılıyordu. Bu çalışma iki gün, savaş ise tam dört gün sürdü.
 Gözlük takmak zorunda olan insanlar ilk başta bu fikre itiraz etmeyip mantıklı bulsa da, sonuç pek iç açıcı değildi. Mesela
gözlük takması gereken araç sürücüleri düzgün göremedikleri için araba kazaları baya arttı. İnsanlar eşyalarını nereye
koyduklarını göremediler, bu yüzden eşyalar düştü ve kırıldı. Kırılan parçalar insanların bir yerlerine battı, hastaneler
kazalar sonucu doldu, gözlüğe ihtiyacı olan insanlar okuyamadılar, çalışamadılar ve ülke içinde kaos çıktı. İnsanlar artık
dayanamayıp gözlük merceklerinin silahlara takıldığı labaratuvara girip mercek almaya çalıştı ama başarısız oldular. Tabii
bu arada savaş devam ediyordu ve söylentilere göre savaşı biz kazanmıştık. Ancak benim düşünceme göre savaş 6 günden fazla
sürseydi kıtlık çekebilirdik çünkü yiyecek ve sularımız da epey azalmıştı.
 Savaştan sonra beklendiği üzere, upuzun bir gözlük sırası oldu. Sona kalanlar kendilerine pek de uymayan veya tam
göstermeyen gözlükleri almak zorunda kaldı. Herkes sonunda gözlüğüne kavuştuğu için çok mutluydu. Tabii savaşı da
kazandığımızı söylemeyi unutmayayım. Bu 6 gün sözde sadece 6 gündü ama sanki 6 yıl gibi geçti. 



  R�ze Kales� şeh�r merkez�n�n güneybatısına kurulmuş b�r kaled�r. İç Kale ve Aşağı Kale d�ye
adlandırılan �k� bölüm bulunmaktadır. Yoğun yerleş�m sebeb�yle Aşağı Kale yok olmuştur.
Batı tarafından bazı sur parçaları günümüze kadar geleb�lm�şt�r. Kalen�n tar�h� tam olarak
b�l�nmese de Just�nyen dönem�nde (527-565) İç Kale kısmının yen�den �nşa ed�ld�ğ�
b�l�nmekted�r.

  R�ze’n�n Pazar �lçes�nde sah�lden 3-4 km mesafede kayalıklar üzer�ne kurulmuş olan Kız Kales�,
13 veya 14. yüzyılda yapılmış b�r kaled�r. Günümüzde fener olarak kullanılan kalen�n duvar ve taş
�şç�l�ğ� d�kkat çek�yor. Ayrıca bu kalen�n haberleşme amacıyla yapıldığı düşünülüyor.

  Esk� R�ze Evler�’n�n m�mar�s� gerçekten görülmeye değerd�r. Genel olarak �k� veya üç
katlı olan bu evler günümüzde koruma altına alınmış durumdadır.

  Ormanlarla kaplı yemyeş�l b�r alanın �ç�nde yükselen Z�l Kale, Fırtına Deres�’n�n batı
yamaçlarının �ç�nde görsel b�r şölen sunuyor. Kalen�n �ç�nde Muhafız B�nası, Şapel ve Baş
Kule bulunuyor.

 R�ze’y� henüz görmed�ysen�z b�r an önce g�tmen�z� tavs�ye eder�m. Umarım
bahsett�ğ�m yerler� göreb�l�rs�n�z. Hoşça kalın! 

RİZE KALESİ

KIZ KALESİ

ZİL KALE

RİZE
Çay Diyarı

  Merhaba sevg�l� okurlar. S�zlere bugün b�r gez�
yazısı hazırladım. Başlıktan da anlayacağınız g�b� bu
yazıda R�ze’den bahsedeceğ�m. R�ze, Türk�ye’n�n
kuzeydoğusunda bulunan b�r �ld�r. Doğusunda
Artv�n, batısında Trabzon ve güney�nde Erzurum
vardır. Yaylalarıyla da meşhur yemyeş�l b�r �l�m�zd�r.
  Meraklandınız değ�l m�? Had� o zaman yemeklerden
başlayalım! R�ze’n�n yöresel y�yecekler� şunlardır:

  Az mı geld�? Ve tab�� k� de çay! R�ze’n�n en
meşhur �çeceğ� budur. Her yerde çay bahçeler�
bulunur. Hasat zamanı geld�ğ�nde de �nsanlar
çay bahçeler�ne g�d�p �çt�ğ�m�z çayı toplarlar.

Yazar: Zehra Şaylı (8 Yaşında)
Ed�tör: Muhammed Furkan Şen (12 Yaşında)

·Mıhlama
·R�ze Kavurması
·Hams� Çığırtası
·Çumur 
·En�şte Lokumu 

  R�ze’n�n tar�h� yerler� nelerd�r?
rİze kalesİ

 kız kalesİ

eskİ rİze evlerİ

zİl kale



M E S L E K
S A H I B I

. .
Yazar: Zeynep Şen (12 yaşında)
Editör: Rüveyda Yıldırım (10 yaşında)

  Vardakosta, büyük ve yeş�l b�r ovanın üzer�nde
kurulu küçük b�r kasabaydı. Ovayı kocaman ve
ağaçlarla kaplı üç dağ çevrelerd�. K�raz Kuşu Dağı,
Mav� B�ber�ye Dağı ve Ç�zg�l� Dağ. Elbette,
yeryüzünde henüz mav� b�ber�yeler gören olmadı
ancak bu dağlara mav� b�ber�ye denemeyeceğ�
anlamına da gelmez.

 Vardakosta, şehr�n parıltılarına alışmış bazı
�nsanlar �ç�n sıkıcı olab�lecek kadar renks�z ve
sess�z b�r kasabaydı. Ç�zg�l� Dağ'ın yamaçlarından
b�r su çıkar ve kasabaya doğru dökülürdü,
kasabalılar bu sudan Pand�spanya Neh�r� d�ye
bahseder ve yaz aylarında bazı adamların balık
tutmak �ç�n nehr�n dağlardan geçen kısmına doğru
g�tt�kler� görülürdü. Neh�r�n �k� yanı da dört
mevs�m fırın ekmeğ� g�b� kokan kıpkırmızı
sazlıklarla çevr�l�yd�.  

 Suyun çıktığı yer�n yakınlarındak� değ�rmen�n
sah�b� genç b�r adam, ç�ftç�ler�n buğdayını un
yapıp satardı. Bakkal, yetm�ş�ne merd�ven dayamış
�ht�yar b�r adama a�tt�, kap kacak ve nalbur�ye
satan küçük b�r dükkân, ayakkabıcı, kumaş satıcısı,
nalbant ve tek sınıflı tahtaları gıcırdayan okul da
kasabada �nsanların g�r�p çıktığı yegâne yerlerd�.

 Vardakosta'da dand�k b�r oyun parkına b�le
rastlayamazsınız ve bu yüzden Vardakostalı
çocuklar kaydırak n�yet�ne d�k yokuşlardan kayar,
salıncak d�ye de ağaçlara astıkları �pler�n üstüne
b�rer yastık atıp sallanırlardı. Eh, b�raz �lkel ama
etrafa b�rkaç gülücük saçmak �ç�n de gayet
eğlencel�. 

 Mun�s, Vardakosta'da doğup büyümüş; küçük,
sev�ml� b�r oğlandı. Bu kış on üçüne basmıştı, da�ma
kavrulmuş kahve g�b� kokardı ve beden� de bunu
vurgulamak �st�yormuşçasına esmerd�. Ona şöyle
b�r baksanız oğlanı kahve kavanozuna düşmüş
sanırdınız. 
               
 Mun�s; cana yakın, uysal ve sev�ml� demekt�,
aslında oğlan oldukça uysaldı ancak cana yakın
olduğu söylenemezd�. Asla kaba değ�ld� elbette, ne
var k� yabancılarla neredeyse h�ç konuşmazdı.
Konuştuğu tek yabancılar, k�tap karakterler�yd�.
Mun�s k�taplara dehşet derecede hayrandı, okulda
öğretmen ona �lk harf� öğrett�ğ� günden ber�.
Dükkân tabelalarını, annes�n�n çok g�zl� tar�f
defter�n� (defter k�lerdek� fasulye çuvalının �ç�nde
g�zl�yd�), beled�ye b�nasının �ç�ndek� af�şler�,
y�yecek paketler�n�n üzer�ndek� yazıları, dedes�n�n
sandıkta sakladığı mektupları... Balıkların den�zden
çıkınca öldüğü g�b�, Mun�s de k�tapsız kalsa
yaşayamazdı muhtemelen.
               
  Vardakosta'nın şeh�rde öğretmen olup on yed� yıl
önce kasabaya gelm�ş b�r öğretmen� vardı, Lavanta
Öğretmen. Kasabada ondan başka öğretmen yoktu,
zaten olsa neye yarar, bütün öğrenc�ler hep� topu
y�rm� yed� k�ş�yd�. İht�yar öğretmen en az ell�
beş�nde vardı, koyun yünler�ne benzeyen kır
saçlarını başının tepes�nde sımsıkı topuz yapar ve
�nce çerçevel� yuvarlak gözlükler takardı. Eller�,
alnı, göz ve ağız kenarları yen� doğmuş b�r maymun
kadar buruş buruştu ama kalb� ve aklı her zaman
ustaca ütülü olarak yaşamıştı. 
               
 B�rkaç ayda b�r �k� saatl�k mesafedek� komşu
kasabalardan k�tap get�r�p h�çb�r şey söylemeden
sınıftak� k�taplığa bırakırdı. Yen� gelen k�tapları �lk
fark eden hep Mun�s olurdu. Aslında Lavanta
Öğretmen�n b�rkaç ayda b�r kasaba dışına çıktığını
fark ett�ğ�nden, �k� ayda b�r kütüphaneye göz
gezd�r�r ve yen� gelen k�tapları ustaca bulup
teneffüslerde okumaya koyulurdu. Ve doğrusunu
söylemek gerek�rse, Lavanta Öğretmen de Mun�s'�n
kend�s�n�n b�rkaç ayda b�r k�tap satın almaya
g�tt�ğ�n� fark ett�ğ�n� anlamıştı, bu yüzden de k�tap
alışver�şler�n� h�ç aksatmazdı. Sırf Mun�s doya
doya okuyab�ls�n d�ye.



  Bazı öğretmenler b�r yer�n�z kırıldığında ya da �ç
organlarınızdan b�r� hastalandığında hastaneye
g�d�p karşısında b�rkaç dak�ka bekled�kten sonra
�ç�n�z�n fotoğrafını çeken o f�lm çekme mak�neler�
g�b�d�r. Küçük b�r bakışlarıyla bütün f�lm�n�z�
çek�ver�rler, neren�z hasta, kolunuz kanadınız
kırılmış mı, kalb�n�z un ufak mı yoksa tek parça mı,
damarlarınızdak� kan ney�n arzusuyla akıyor,
beyn�n�z�n �ç�nde s�z� d�r� tutan s�h�rl� kel�meler, o
pembe ve ıslak kıvrımlarda dönüp dolaşan
düşünceler neler, şıp d�ye anlarlar. Lavanta
Öğretmen de bu güruhun üyeler�nden b�r
tanes�yd� ve Mun�s bundan ötürü kend�n� çok
şanslı h�ssederd�. Bana sorarsanız herkes�n
hayatında kend� f�lm�n� çekeb�lecek b�r� olmalı k�
anlaşılab�ls�n, düşünceler� doğru şek�lde ölçülüp
tartılab�ls�n, değ�l m� ama?
               
 Mun�s'�n hayal�, günün b�r�nde dünya turuna
çıkmak ve ed�nd�ğ� b�lg�ler� k�taplaştırıp onun g�b�
çocuklara ışık tutmaktı. Bundan dolayı ş�md�den
ata ve mandaya b�nmey� çok �y� öğrenm�şt�,
kasabada onun kadar �y� b�n�c�l�k yapan yoktu.
Büyüdüğünde b�neğ�ne atlayıp yola koyulacak,
ayak basmadığı h�çb�r toprak bırakmadan da eve
ger� dönmeyecekt�. Lavanta Öğretmen de bunun
farkına varmış olmalıydı k� bazen okul
kütüphanes�ne dış dünyayı anlatan kalın ve res�ml�
k�taplar get�r�rd�. Bal�na cıvıltılarıyla dolu
okyanuslar, egzoz dumanı kokulu şeh�rler, her
adımınızda mango ve ejder meyves� tadı aldığınız
adalar, kum ve kar fırtınaları uğultusuna alışmış
çöller, buzullar g�b� Vardakosta'ya h�ç benzemeyen
yerlerdek� yaşamları anlatan k�taplardı bunlar.
Mun�s kütütphanede böyle k�taplar bulduğu zaman
teneffüslerle yet�nmez, Lavanta Öğretmenden �z�n
alıp k�tabı okul çıkışı eve götürür ve b�t�rene kadar
k�mse onu koltuğundan kaldıramazdı. Genel olarak
k�tap okumaktan zevk alsa da, böyle dış dünya
k�taplarını okuduğu zaman portakallı lol�pop yem�ş
kadar mutlu olurdu.

 Vardakosta'dak� b�r geleneğe göre, küçük
çocuklar okula başladıktan beş-altı yıl sonra
büyüdükler�nde ne �ş yapacakları bel�rlen�rd�. S�ze
bahsedeceğ�m mevzu da bununla �lg�l� zaten.
Vardakostalı anne babalar, çocuklarının
yapmaktan en ufak b�r zevk kırıntısı duyduğu b�r
�ş görmeyedursunlar, çocuklarını o alanda
eğ�tmeye başlar ve çocuklarının meslekler�nde �y�
�şler çıkarmasını beklerlerd�. Çünkü sev�lerek
yapılan çöpçülük b�le, nefret ederek yapılan
cumhurbaşkanlığından daha öneml�yd�. Elbette
bunun �ç�n çok �y� b�r gözlem ve sabır gerek�rd�,
çünkü çocukların zevkler� de tıpkı bedenler� g�b�
sürekl� değ�ş�m �çer�s�nded�r. Taa k�, büyüyüp bu
değ�ş�m durup sab�tlenene kadar! 
               
 Çocuğun b�r� zevkle res�m yapab�l�yorsa onu
boyacılık konusunda eğ�tt�kler� görülürdü örneğ�n.
Hafta sonları sazlıkların hışırtılarından başka b�r
şey duyulmayan Pand�spanya nehr�ne k�msec�kler
dürtüklemeden sabahın b�r vakt� balık tutmaya
g�d�yorsa, çocuğa balıkçılık eğ�t�m� ver�rlerd�.
Çocuk hayvanlarla �lg�lenmekten müth�ş zevk
duyuyorsa onu çoban olarak sürüler� otlatmaya
götürdükler� çok olurdu. Ama en öneml�s�,
çocukların bu �şler� yaparken zevk duymalarıydı.
Esasen b�r�s� yaptığından zevk duymuyorsa en�nde
sonunda o yapıt b�r yer�nden patlak ver�r, asla tam
anlamıyla �sten�len makama er�şemez. Meslek
sah�pler�n�n çıkardıkları �şler� kayda değer yapan
yegâne şey onların �ç�nde ne kadar meslek aşkı
barındırdıklarıdır çünkü. 
               
  Vardakostalılar bunu çok �y� b�l�yorlardı. Belk� de
bu yüzden çocuklarını da�ma zevkle yaptıkları
�şlere yönlend�rm�şlerd� hep; bu zevkler ne kadar
ulaşılması zor olsa da. Net�cede, Vardakosta’da �lk
ve ortaokuldan sonra okuyab�leceğ�n�z ne l�se
vardı, ne de ün�vers�te. Çoğu genç kasabada
okuyab�ld�ğ� kadar okuduktan sonra kend�ne daha
çok şey katmak �ç�n Vardakosta'nın dışına çıkmak
zorunda kalmıştı k� Vardakostalılar yaşam
alanlarından ayrılmaya h�ç alışık �nsanlarlar
değ�ld�r. Bazen güzel günlere ulaşmak �ç�n kötü
günler� ger�de bırakmanız gerek�r. Ama güzel
günlere ulaştığınızda, kötü günler�n acısını
çıkarab�lmek �ç�n el�n�zde bol �mkanınız olab�l�r! 



  Günün b�r�nde, Mun�s’�n dedes� onu yanına çağırıp
şöyle dem�şt�, “Kasabada ulaklık yapmaya ne
ders�n, evlat?”
“Har�ka manda süreb�l�yor ve at koşturab�l�yorsun,
bunu yabana atmamamız gerek�r,” d�ye de ekled�. 

 Sah�den de Mun�s mandaların ve atların
üstes�nden gelmekte usta olmuş sayılırdı, ayrıca
başka okullarda okumak zorunda kalmayacağı b�r
meslekt� ulaklık! Ne de olsa başka okullar demek,
b�r sürü başka �nsan demekt� ve Mun�s’�n de b�r
sürü kar tanes�n�n �ç�nde yağmur damlası olmaya
h�ç n�yet� yoktu.
               
  Böylece Mun�s, dedes�yle b�rl�kte haber götürüp
get�rmeye başladı. B�rkaç hafta sonra da kend�
başına kasabanın d�ğer ucuna, hatta dağdak�
değ�rmene kadar g�der olmuştu.
               
 Lavanta Öğretmen de sev�nm�şt� olup b�tene.
Hafta sonları ve d�ğer tat�llerde Mun�s'� dışarıda,
omzunda tıka basa dolu b�r çantayla manda
sürerken görüyor ve �çten �çe sev�n�yordu,
“B�ber�yen�n B’s�nden anlamayan ekran robotu
çocukların arasında, mürekkep kokulu b�r beton
yığınının �ç�nde ne kadar dayanab�l�rd� sah�, Mun�s
dışadönük değ�l k�!”

  Kasabalı çok esk�lerden ber� yürüyemeyecekler�
ya da yürümen�n zaman alacağı mesafedek�
tanıdıklarına söylemek �sted�kler�n� ulaklara
anlatır, haber� �letmeler� karşılığında da maden�
para ver�rd�. Yalnız sözle anlatılmayacak kadar
uzun haberler� kasabalı mektup olarak yazar,
ulaklardan mektupları götürmes�n� �sterd�. Bazen
de haber ve mektupların yanında küçük objeler�n
de götürüldüğü olurdu; b�r hed�ye paket�, küçük
b�r g�ys�, b�rkaç banknot, b�r fotoğraf, bazı
y�yecekler, hayvan der�s�, az bulunan tarım
ürünler�. Mun�s’�n omzunda b�r çantayla
gezmes�n�n sebeb� de buydu esasında.

  Mun�s, ulaklık yapmaya başladığı günden bu yana
�ş�n� aşkla yapıyordu. Vardakosta'da özgürce
dolaşıyor, dağların arasındak� vad�ler�, otlakları,
ormanları keşfed�yordu. Sütlü kahvereng� yılkı
atları, yumuşak tüylü yaban kazları ve ağaç kokulu
üvey�kler en yakın dostları olmuştu. Usta
basketbolculardan kat kat daha uzun göknarlara
sarılarak, gövdes� �ht�yarlıktan yarık yarık olmuş
meşeler�n tepes�nde s�ncap arayarak dolaşıyordu
kasabada. Yaban mers�nler�n�n, meşe
palamutlarının ve kuzukulaklarının tadına bakıyor,
beğend�kler�nden heybes�ne doldurup eve
götürüyordu. Doğa ona �ht�yacı olan her şey�
veren çok yüce b�r s�stemd� aslında. Buna rağmen
�nsanların onu yok etme konusundak� hevesler� ne
kadar da nankörceyd�.
               
  Sadece hafta sonu ve d�ğer tat�llerde çalışıyor
olsa da, ulaklığın Mun�s'e b�rçok get�r�s� vardı,
henüz on üçünde olmasına rağmen kasabadak�
altmış yed� yaşındak� nalbant kadar
kazanab�l�yordu örneğ�n. Kazancını mütemad�yen
k�taplara ve çok seyrek de olsa defter kaleme
ver�yordu, eh, madem hayal� dünya gez�ler�n�
k�taplaştırmaktı, öyleyse �şe ucundan kıyısından
başlayıp b�r şeyler ç�z�kt�rmes� de lazımdı.
               
  Mun�s'�n bazen küçük kuzen� Lahza'yı da yanına
alıp �let�lmes� gereken haberler� not tutmasını
�sted�ğ� olurdu. K�m b�l�r, belk� �nsanlarla �let�ş�m
kurmak �stemed�ğ�nden, belk� de b�r sürü haber�
yazmakla uğraşmaya üşend�ğ�nden. Ama hayal�
k�tap yazmak olan b�r� �ç�n, kes�nl�kle b�r�nc�
seçenek daha makûldü.
               
  Şunu da söylemek gerek�r k�; her ne kadar kuzen
olsalar da, Lahza ve Mun�s b�rb�rler�ne h�ç
benzemezlerd�. Mun�s ne kadar �ç�ne kapanık ve
sess�zse Lahza da b�r o kadar cıvıl cıvıl ve
sokulgandı. Dışarı çıktığında rastladığı herkese
selam ver�r ve b�rkaç kel�me sarf etmeden
ayrılmazdı. Konuşurken Türkçey� çok kıvrak ve
akıcı kullanab�l�rd�. Kel�meler�yle b�r yemek yapar
g�b� oynardı; b�r kaşık kırmızıb�ber �ç�n
“fevkalade” demel�, b�r bardak nohuta
“b�lmukabele” denk gel�r, kısık ateşte
harmanlamak �ç�n küçük b�r kahkaha... Lahza'nın
cümleler� böyles�ne özenl� ve üzer�nde düşünülmüş
�nce �şlerd�. 



 İsm�, “zamanın en küçük parçası” anlamına
gel�yordu. Günün b�r�nde annes� Lahza'ya her şey�n
gel�p geç�c� olduğunu ve öneml� olanın anı en �y�
şek�lde değerlend�rmekten geçt�ğ�n�, bu yüzden
�sm�n� Lahza koyduklarını söylem�şt�. 
               
  Küçük kız daha on b�r�ndeyd�, buğday tenl�, ekmek
kokulu ve kırmızı yanaklıydı. Pand�spanya Nehr�
kadar dolgun, kestane reng� saçlarını her sabah
annes�ne ördürür ve ucuna yanakları g�b� parlak
kırmızı b�r f�yonk takardı. 
               
  Mun�s'�n k�taplara olan hayranlığı kadar, o da el
�şler�nden zevk alırdı. Tonton n�neler�n b�le
�şleyemed�ğ� karmakarışık danteller� b�rkaç günde
öreb�l�r, pamuk şeker kadar pof�d�k yastıklara
mükemmel oyalar �şleyeb�l�r, �k� üç gün �ç�nde
annes�n�n esk� zaman kokan ekose kumaşlarından
gömlekler, elb�seler d�keb�l�rd�. 
               
  İnsanlarla har�ka �let�ş�m kurduğundan; Mun�s,
Lahza'yı yanına aldığı zaman �let�lecek haberler�
hep ona d�nlet�p yazdırıp �lett�r�r, postayı onun
alıp vermes�n� ve tesl�mat adresler�n� not
tutmasını �sterd�. Böylece Lahza �nsanlarla del�ler
g�b� soru cevap yaparken kend�s� de tek kel�me
etmeden mandanın üzer�nde kukumav kuşu g�b�
p�nekleyeb�l�rd�.
               
 Aslında Lahza el �şler�n� ve d�k�ş d�kmey�
sevd�ğ�nden a�les� onu kumaş satıcısının yanına
verm�ş ve terz�l�k konusunda gel�şmes�n�
düşünmüşlerd�. Elbette Lahza da bunu
canıgönülden �st�yordu, ancak Mun�s'le b�rl�kte
Vardakosta'da gez�p dolaşmak da çok eğlencel�yd�,
her ne kadar Mun�s bütün �let�ş�m ve yazı �şler�n�
ona yaptırıyor olsa da. İy� tarafından bakın, en
azından okuldak�ler ona mürekkep yalamış derken
(okulda bunu Lahza’ya sık sık söylerlerd�) bunun
b�r mecazdan çok zamanında yaşanmış şeyler
olduğunun b�l�nc�nde olab�lecekt�! Zaten sadece
pazar günler�, kumaş dükkânının kapalı olduğu
zaman ulaklığa g�tt�ğ� �ç�n kaybett�ğ� b�r şey de
yoktu. Daha on b�r�ndeyd� canım, gez�p dolaşmak
onun da hakkıydı!

  Yıllaaaar yıllar sonra b�r zamanların küçük, �lkel
Vardakostası’nın b�r yazarı, üç matbaa ustası, b�r
veter�ner�, �k� doktoru ve kasabaya oyun parkı,
gözlem kules�, açık hava t�yatrosu ve kütüphane
�nşa etm�ş �k� m�marı oldu. Lavanta Öğretmen k�tap
almak �ç�n uzaklara g�tm�yordu artık, hayvanları ya
da kend�ler� hastalanan ve t�yatro �zlemek �steyen
kasabalılar da öyle; �laveten parkta oynamak �ç�n
kend� �mkânlarını kullanmak ve etrafı kolaçan
etmek �ç�n dağlara çıkmak zorunda olan çocuklar
da rahata erm�şt� esasında! 
               
  Tam da o sıralar, Mun�s hayal�n� kurduğu dünya
turunda dev b�r gem�yle Antarkt�ka'ya doğru
çantasında en az b�n sayfalık gez� notlarıyla
b�rl�kte yol alıyordu. Lahza da dünyanın en büyük
g�y�m markalarından b�r�n�n kurucusu olarak
of�s�ndek� �şlemel� (kırk küsur yaşında da olsa on
b�r yaşındak� �şlemeler�nden vazgeçemem�şt�)
pof�d�k koltuğunda yen� b�r gömlek tasarımını
onaylıyordu.
               
 Bütün bu olanlardan sonra s�ze şunu
söyleyeb�l�r�m k�, �nsanlar sevd�kler� �ş� yaparlarsa
eğer b�r meslek sah�b�nden çok daha fazlası
olab�l�rler. 



Bulutluluk
Özlemi

Yazar: Elif Sare Şentürk (6,5 Yaşında)
Çizer: Hafsa Nur Balta (11 Yaşında)

Editör: Elif Zümra Güleryüz (10 Yaşında)

B�r hafta sonu okul arkadaşlarımla kamp alanında
buluşmaya ve kamp yapmaya karar verd�k. Akşamdan
kamp malzemeler�n� hazırladım. Yıldızlara bakmak �ç�n
teleskop, yatmak �ç�n uyku tulumu, ısınmak ve
korunmak �ç�n çadır, ateş yakmak �ç�n çakmak,
karanlıkta etrafı aydınlatmak �ç�n fener, yedek
kıyafet ve y�yecekler hazırladım. Dünden annemle
hazırladığım m�s kokulu lez�z tarçınlı kek� de kaba
koyup yanıma aldım. Artık uyuyab�l�r�m sanırken
heyecandan b�r türlü uyku g�rmem�şt� gözüme. B�r
anda aklımdan, uykumu �ç�me geç�ren n�nn�y�
düşünmeye başladım. Derken uyuyakalmışım. B�r
anda dırrrrrrrrtt d�ye çalan saatten ödüm koptu ve
paaaatt d�ye yataktan düştüm. Eşyalarımı alıp kamp
alanına doğru �lerled�m.
Kamp alanı çok sıcaktı. Güneş tam tepedeyken bende
şıpır şıpır terl�yordum. “Ahh keşke azıcık bulut
olsaydı b�razcık gölge olurdu,” d�ye dua ett�m. Ve b�r
süre sonra arkadaşlarım kamp alanına geld�ler.Hep
b�rl�kte kampımızı kurmaya başladık. Derken akşam
oluverm�şt�. Yıldızları �zlemek �ç�n teleskopu
kurarken gökyüzünü kapkara bulutlar sardı. 

Ş�mşekler çaktı, b�z çadırlara koştuk hemen. Yağmur
başlamıştı. B�r süre sonra kampımız vıcık vıcık çamur
alanına dönüştü ve ben çok üzüldüm. İç�mden keşke
bulutlar olmasaydı d�ye b�r cümle geç�verd�. Fark
ett�m k� tam da yıldız kayarken d�leğ�m bulutlar
olmasa olmuştu.  
Sabah uyandığımızda gökyüzünde b�r tane b�le bulut
kalmamıştı. Bulut olmadığı �ç�n havalara uçtum.
Bütün gün güneşl� ve çok eğlencel� geçm�şt�. Ve artık
eve dönmüştük. Ama eve dönerken dün gecek�
bulutların dünyadak� son bulut olduğunu
b�lm�yorduk.
Aradan çok zaman geçt�. Sonbahar gelm�ş ve okula
başlamıştık. Ancak havalar hâlâ sıcaktı. Ve h�ç
yağmur yağmıyordu. Mevs�mler b�rb�rler�n� kovalıyor
ama asla bulut çıkmıyor, yağmur ve kar yağmıyordu.
Sular g�tg�de azalıyordu. Her gün haberlerde bunu
konuşuyorlardı. Bulutlar nereye g�tm�ş olab�l�rd�?
Sular �y�ce azalmış ve artık bell� günlerde su
alab�l�yorduk. Şeh�r kokmaya, her yer k�rlenmeye
başladı. Bu nedenle artık okula g�dem�yorduk. Çünkü
su yoktu. Ve hastalıklar gün geçt�kçe çoğalmaktaydı.
Mevs�mlerden �lkbahar olmuştu ama ağaçlar
yeşermem�şt�. Ağaçlar kurumaya, neh�rler akmamaya,
her yer p�s olmaya ve kokmaya başladı. Dünyadak�
yaşam b�tmek üzereyd�. B�l�m �nsanları araştırma
yapıyorlar ancak bulutların neden yok olduklarını
çözem�yorlardı.
El�f’�n aklına geçen senek� kampta d�led�ğ� d�lek
gelm�ş ve çok üzülmüştü. Bunu annes�ne söyled�.
Annes� de bunun sebeb�n�n El�f olmadığını; çevrem�z�,
dünyamızı çok p�s kullandığımızı ve bunun da
sonuçlarının olab�leceğ�n� bel�rtt�.
B�r süre sonra b�l�m �nsanları yapay bulut projes�ne
başladılar. Bu proje su problemler�n�n başladığı
günden çok ama çok önce başlamış ancak suyun
g�derek azalması neden�yle gece gündüz çalışarak
�lerlem�şlerd�. Dünyanın her yer�ndek� b�l�m �nsanları
bu çalışmada yer almış herkes yağmur olması �ç�n
çalışıyordu. B�r süre sonra yapay bulut �le yağmur
oluşması �ç�n yapılan çalışmalar artık sonuç verm�şt�.
Yağmur az da olsa yağmaya başlamış, doğa tekrar
yeşermeye başlamıştı. Esk� hayatımıza yavaş yavaş
dönmeye başlamıştık.
Ama y�ne de b�l�m �nsanları suyun �darel� kullanımı ve
ger� dönüşüm konusunda her gün aynı uyarıları
yapıyorlardı. Yapay bulutlar �le yağmurlar
yağdırılmaya devam ed�l�yordu. Ve artık h�ç doğal
yağmur yağmayacak ded�ğ�m b�r gün, kafama �r� b�r
damla yağmur düşmüştü. Islanmayı h�ç sevmeyen
ben yağmur altında sırılsıklam olup bulutla özlem�m�
g�derm�şt�m.



  Uzun zaman önce bir köy varmış. Bu köyde çok az kişi yaşıyormuş. Bir gün
çeşmelerden birinin suyu akmaz olmuş. Ertesi gün diğeri akmayı bırakmış ve bir
zaman sonra yeniden akmaya başlamış. Bunun sebebini bulmaya çalışmışlar ama
bulamamışlar. Bir gün iki kişi kavga etmeye başlamış. O arada başka birisi çeşmede
elini yıkıyormuş. Birdenbire çeşmede su akmaz olmuş. “Yine mi? Olamaz. Bunun
nedeni ne?” demişler, düşünmeye başlamışlar. “Bu olanları tekrar edelim, bakalım
yeniden çeşme su akıtmayı bırakacak mı?” diye düşünmüşler. O iki kişi yeniden
kavga etmişler, bir başkası yine su ile ilgileniyormuş. Bakmışlar ki birdenbire diğer
bir çeşme de akmaz olmuş. İçlerinden biri:
 “Sanırım bu çeşmeler aramızda dargınlık olduğunda akmayı bırakıyorlar,” demiş.
“Çeşme insanların duygularına ve konuşmalarına göre mi akıyor?” diye düşünmeye
başlamışlar. Denemek için bir süre çeşmenin başına gittiklerinde birbirlerine güzel
sözler söylemişler, sarılmışlar. Çeşmeler gürül gürül akmaya başlamış. Çok
şaşırmışlar. Bu olaylardan çeşmenin adını değiştirelim demişler. Bir kaç saat isim
düşündükten sonra çeşmenin adını “Duygu Çeşmesi” koymuşlar. Bu olay onlara
ağzımızdan çıkan kelimelerin ne kadar güçlü olduğunu ve bütün dünyayı
etkilediğini ispatlamış. O günden sonra köyde kavga etmemeye çalışmışlar ve ne
zaman bir anlaşmazlık olsa çeşmeden uzak durmaya çalışmışlar. Ne zaman
barışacak veya birbirlerine güzel söz söyleyecek olanlar çeşmenin yanına
gidiyorlarmış ve böylece çeşmenin bereketi artıyormuş. Çünkü birbirimizle kavga
etmek, kötü kırıcı sözler söylemek çok kötü bir şeydir ama birbirimize iyi sözler
söylemek her şeyin bereketini arttırır.

Yazar: Fehim Eren Koldaş (12 Yaşında)
Editör: Şevval Yaren Çakır (13 Yaşında)

Çizer: Ravza Sarımeşe (9 Yaşında)DUYGUDUYGU  
ÇEŞMESİÇEŞMESİ



NOHUTL E B I
.

Yazar: Zeynep Asya Fazlıoğlu (11 Yaşında)
Ed�tör: Fatma Zehra Nas (10 Yaşında)

 İlk olarak 4 bardak suyla nohutları haşlıyoruz. Sonra
süzgeçten geçiriyoruz. Nohutlar suyunu tamamen
süzdükten sonra derin bir kasenin içinde tüm
baharatlarla karıştırıyoruz. Ve son olarak fırında
180 derecede pişiriyoruz.
İşte bu kadar kolay. Evde dilediğiniz baharatlarla
karıştırarak yeni tatlar elde edebilirsiniz. Afiyet
olsun.

Kalori değeri yüksek olan nohut; A, C, E, K ve B grubu vitaminleri ile
fosfor, potasyum, kalsiyum, demir ve magnezyum minerallerini içerir.
Karbonhidrat açısından zengindir ayrıca baklagiller arasında en çok
protein içeren nohuttur. Nohut aynı zamanda güçlü kemiklerinin
olmasını sağlar ve kalp sağlığı içinde çok önemlidir. Akdeniz ve Orta
Doğu yemeklerinde yaygın olarak yer alır. Aynı zamanda 8000 yıl önce
ilk kez Anadolu topraklarında yetiştirilen nohut lif kaynağıdır.

·2 su bardağı nohut
·1 çay kaşığı tuz
·1 çay kaşığı toz biber
·1 çay kaşığı kekik

MALZEMELER
Yapılışı 

Yoksa Duymadın Mı?



KAPIGİZLİ
Yazan: Muhammed Furkan Şen (12 Yaşında)

Ed�tör: B�lge Özsoy (16 yaşında)

  14 Kasım 1956 yılında, İstanbul Fat�h c�varında 5 katlı esk� b�r apartmanda yaşıyordum.
Kışın �y�den �y�ye h�ssett�rd�ğ� zamanlarda karşıdak� esk�, köhne, yıpranmış eve genç b�r ç�ft
yerleşt�. Erkek çatık kaşlı, esmer, yapılı, �lg�nç b�r sakalı olan, otuzlarında b�r adamdı. Eş� �se
sarışın, beyaz tenl�, mav� gözlü, naz�k b�r� olarak eş�yle tam b�r tezatlık oluşturuyordu. B�r
süre ne ben ne de apartmandak�ler bu �ş� anlamadık. Acaba neden çevrede b�r sürü güzel
ev varken bu ev� terc�h etm�şlerd�? Bu evde onları çeken b�z�m b�lmed�ğ�m�z ne g�b� b�r
sebep olab�l�rd�.

  Yaklaşık 2 hafta sonra ben, cesaret�m� toplayıp kapılarını çaldım. Kapı yavaşça açıldı ve
kapının ardından kadının yüzü gözüktü. Ona “Yen� ev�n�z hayırlı olsun!” dey�nce önce b�r
şaşkınlık yaşadı. Sonra “Hoş geld�n�z!” dey�p ben� �çer� davet ett�. İçer�dek� gen�ş salonda
adamla tanıştık. İsm� Cav�t Caymaz’mış. Eş�n�n �sm� �se Hülya’ymış. Hülya Hanım kahve
yapmaya g�derken b�z Cav�t Bey �le koyu b�r sohbete daldık. O b�r noterl�k bürosunda eş�
�se b�r hastanede hemş�re olarak çalışıyormuş. Esk� tarzı sevd�kler� ve �şler�ne çok yakın
olduğu �ç�n bu ev� terc�h etm�şler. B�z sohbet ederken o sırada kadın el�nde gümüş b�r
kahve takımıyla salona g�rd� ve b�ze kahveler� �kram ett�. Ben kahvem� yudumlarken salonu
�nceled�m. Oda oldukça sadeyd�. B�r der� koltuk takımı, ahşap b�r orta sehpa, köşede b�r
yemek masası, yerde güzel b�r uşak k�l�m� ve duvarda çok güzel bazı tablolar... Evdek� eşya
seç�mler�ne bakılırsa gerçekten esk� tarzı ve ant�kaları sev�yorlardı. B�r süre daha
oturduktan sonra apartmana dönerken b�z�m b�nadak� komşuların merakla ben� bekled�ğ�n�
gördüm. Onlar bana soran gözlerle bakmaya başlayınca bende olanları anlattım ve ev�me
g�d�p yatağıma uzandım.

  Bu olaydan yaklaşık b�r hafta sonra herkes bu yen� ç�fte alışmıştı. Ben de onlarla �y� b�r
arkadaşlık kurmuştum. B�r gün gece yarısı kapılarına b�r kamyon yanaştığını gördüm ama
pek umursamadım. Sonrak� günlerde de kamyon gel�p g�d�nce meraklanmaya başladım.
Merakım ben� �y�den �y�ye rahatsız etmeye başlayınca b�r gece g�zl�ce evler�ne g�rd�m.
Bahçeler�nde onların b�lmed�ğ� g�zl� b�r kapı vardı. O kapıdan bodrumlarına �nd�m.
Bodruma bakınca b�r de ne görey�m! Paha b�ç�lmez mücevherler, esk� el yazmaları, ant�ka
tablolar ve daha neler neler… Sonra g�zl�ce yukarı çıktım. Merd�venden g�zl�ce Cav�t’�
d�nled�m. Cav�t telefonda b�r adamla konuşuyor ve ona malı nereye göndereceğ�n�
söylüyordu. O an Cav�t’�n tar�h� eser kaçakçısı olduğunu anladım. Şaşkınlıktan gürültü
yapmamak �ç�n kend�m� zor tuttum. Hızlıca ev�me g�derek pol�s� aradım. Pol�sler gel�r
gelmez onları kıskıvrak yakaladılar. O günden sonra onları b�r daha h�ç görmed�k.



Şa�r: Ayşe M�ne Babur (7,5 Yaşında)
Ç�zer: Hat�ce Koçuk (14 Yaşında)
Ed�tör: Zehra Şaylı (8 Yaşında)



AĞACIN
Sesi

Ben b�r ağacım
Kökümden suyumu alırım.

Doğanın neşes�,
İnsanın nefes�y�m.

Günler geçt�kçe büyür,
Yuva olurum yuvasızlara.

Gölgemde ser�nler �nsanlar,
Saymakla b�tmez bendek� faydalar.



  Ruh ve beden sağlığımızı korumak, zorluklarla mücadeleye devam edebilmek için
kişinin boş zamanlarında ne yaptığı çok önemlidir. Eğer boş zamanlar boş boş
oturularak geçirilirse kişinin hem ruhsal hem fiziksel sağlığı bozulur. Üstüne can
sıkıntısı da eklenir, kendini yalnız hisseder. Bu durum olumsuz duygulara girmesine
dahi yol açabilir. Boş zamanlarında insanın hoşlandığı, yaparken rahatladığı ve huzur
bulduğu aktivitelerle ilgilenmesi onun ruh ve akıl sağlığını düzeltir, kendini yeniden iyi
hissedebilmesini sağlar. Biz boş zamanlarımızda zevk ve huzur için ilgilendiğimiz
aktivitelere “hobi” diyoruz.
  “Hobi” dilimize İngilizceden girmiş bir kelimedir. İngilizce anlamı; merak, uğraş veya
heves demektir. Türkçe sözlükte: Kişinin işi, meslek çalışması, asıl uğraşı dışında,
dinlendirici bir iş olarak yaptığı, oyalayıcı şey olarak geçiyor. Sözlük anlamında da
yazdığı gibi; boş vakitlerimizi değerlendirmek, eğlenmek için, kendimiz için yaptığımız,
içinde rekabet olmayan herhangi bir uğraş “hobi” olarak adlandırılmakta. Bu tanımdan
yola çıkarak spor yapmanın, türlü müzik ve danslarla, sanatın çeşitli dalları ile
ilgilenmenin, piknik yapmanın, sinemaya gitmenin, yap-boz/lego yapmanın, liste
oluşturup tamamlamanın hatta hayal kurmanın bile birer hobi olduğunu söyleyebiliriz.
  Günümüzde hobi olarak yaptığımız şeyler geçmişte daha çok birer zorunluluk olarak
yapılıyordu. Şimdi çoğunlukla günlük hayatın stresinden kurtulmak veya kafa
dağıtmak, sakinleşmek için yapılıyor hobiler. Üstelik hobilerin hali hazırda ruhsal,
zihinsel, fiziksel, sosyal olarak pek çok faydası da var. Bu faydalara bazı örnekler ise
şunlardır:

 Yazar: Halime Çoban (14 Yaşında)
 Editör: Şevval Yaren Çakır (13 Yaşında)

Çocukluk dönemler�nde kend� �steğ� ve �lg�s� doğrultusunda hob� ed�nenler
yaşamlarında 
Ergenl�k dönem�nde çeş�tl� hob� kursları aracılığıyla enerj�y� doğru
yönlend�rmey� sağlar, sosyal adaptasyon becer�s�n� gel�şt�r�r, sorunları
çözmey� kolaylaştırır.
Kalp atış hızını ve bey�n dalgalarının sıklığını azaltarak 

                                                                                 ve zaman kaybını engel-
ler. Yalnızlık �le baş edeb�lmey� kolaylaştırır. Sabrı artırır. D�kkat� gel�şt�r�r.
K�ş�n�n �lg� alanlarını, yetenekler�n� ve yeterl�l�ğ�n� anlamasına yardımcı,
farkında olmadığı yönler�n� keşfetmes�ne önayak olur.
Takım çalışmasına yatkınlığı, sosyall�ğ�, karar alma ve �let�ş�m becer�s�n�,
�steklend�rmey� (mot�vasyonu), odaklanmayı; k�ş�n�n görsel, �ş�tsel ve sözel
yeteneğ�n� artırır. Ayrıca duygusal etk�leş�m, kend�n� �fade etme, üretkenl�k
ve rahatlama �mkânı da ver�r.

HOBİLER

Zamanı daha iyi yönetebilmeyi sağlar

daha özgüvenli ve sosyal olurlar.

uyku kalitesini
artırır.



  Bunlar hobilerin araştırmalar ile kanıtlanmış etkilerinden birkaçı. Fakat burada altını
çizmemiz gereken önemli bir husus var: Hobiler insanın yaparken üzerinde hiç baskı
hissetmediği, sadece ve sadece kendisi için yaptığı her türlü iştir. Para kazanmak için,
popüler olmak için yapılan hobi kişiye psikolojik bir yarar sağlamaz. Hobiyi hobi yapan
şey en başta da söylediğim gibi onu sadece kendimiz için yapmamızdır. Zaten ancak
amaç bu olduğunda hobi bize fayda sağlar. Aynı şekilde sevmeyerek yaptığımız bir
hobi de bize yarar sağlamaz. Sadece mutsuz eder. Bu sebepten ötürü, yapacağımız
hobiyi seçerken en çok dikkat etmemiz gereken şey, hobinin ilgi alanlarımız içerisinde
olmasıdır. 
  “İnsanın boş zamanlarında ne yaptığı onu anlatır.” Bu sözün doğruluğunu anlayan
bazı şirketler çalışan alırken CV ’deki “Hobi” kısmına eskisinden çok dikkat etmeye
başladı. Yazığımız hobilerden bizim kişiliğimiz ve yapacağımız işlerdeki
performansımız ile alakalı pek çok şey çıkarabiliyorlar. Balıkçılıktan sabırlı ve iyi
odaklanabiliyor oluğumuzu, satrançtan stratejik düşünme becerimizin kuvvetli
olduğunu, resim-sanat dallarından dikkatli olduğumuzu ve daha nicelerini.
 Özetle hobi, insanın boş zamanlarında keyif için ilgilendiği herhangi bir şeydir.
Psikolojik, fiziksel ve sosyal olarak faydaları vardır. Fakat bu faydalar ancak hobiyi
kendimiz için yaptığımızda olur. Bazı insanlar, hobileri kullanılarak birinin kişiliği
hakkında pek çok şey çıkarılabilir. Yani kısacası pek önemsemediğimiz hobiler bizim
hayatımızı çeşitli yollarla dengeye kavuşturur. Siz siz olun, özelliklede işkolik biriyseniz
“hobi” kavramını zaman kaybı olarak görmeyin. Boş zamanlarınızda yaptığınız şeylerin
sizin sağlığınıza ciddi etkileri vardır. 

Ruhsal gel�ş�me katkı sağlar. Hob�ler �le uğraşırken kend�m�z �ç�n b�r şeyler
yaptığımızı h�ssederek mutlu ve huzurlu oluruz. Bu, b�z�m öz değer�m�z�
artırır. Kalp, bey�n ve ruh sağlığı üzer�nde öneml� etk�ler� vardır.
Kuzey Ar�zona Ün�vers�tes�nde ps�kolog olan Ann Futterman COLLİER’a göre
hob�ler ps�koloj�k b�r ter�m olan “Farkındalık” durumuna ulaştırab�l�r. Bu
anın tam olarak farkında olmak (değer�n� b�lmek) ve o an �ç�n
kaygılarımızdan kurtulmak demek. Bu z�h�nsel durum, duygusal kontrol,
daha az kaygı bozukluğu ve daha az kötü olaylara takılmayı sağlıyor.
B�r araştırmaya göre, günde en az b�r saat hob�ler� �le uğraşan �nsanlar           
.                     bunamaya (demans) yakalanıyor.
Hob�ler aynı zamanda haf�f-orta derecede depresyonu olan hastalara -�laç
tedav�s�yle b�rl�kte- yardımcı tedav� olarak uygulanıyor. “Sosyal Reçete” de
denen bu tedav�n�n �ç�nde yen�l�kç�l�k ve b�l�şsel uyarılmayı, a�d�yet�,
d�kkat� yönlend�rmey�, başa çıkmayı sağlayan bazı hob�ler bulunuyor.

daha geç



 Yağışlı b�r ek�m ayıydı Güney Afr�ka ormanları
�ç�n. Bütün hayvanlar bardaktan boşanırcasına
yağan bu yağmurdan saklanıyordu. B�r tek zürafa
dışarı çıkab�lm�şt�. Yemek arıyordu. Zamk g�b�
olmuş çamurda ayaklarını kaldıramıyordu. Kend�
kend�ne mırıldanırken b�r ses duydu. Cırtlak b�r
ses. Ses�n geld�ğ� yöne doğru g�tt�. “Acaba b�r
hayvan mı?” derken yavru b�r hayvan çıktı önüne.
Yumuşacık tüyler� kaşm�rdenm�ş g�b� görünüyordu.
Çok tatlıydı.
 Feg ç�talarla del� b�r yarışa tutulmuştu. “Had�
ama onları geçeb�l�r�m!” d�yordu kend� kend�ne.
Ama c�ğerler� yorulmuştu. 500 metre depar
atmak da kolay �ş değ�ld�. Hele de ç�ta olmayan
b�r hayvan �ç�n. “Pes m�?” ded� ç�ta. Tab�� k� Feg
pes etmezd�. 500 metren�n son 110 metres�
kalmıştı. Ama kalan mesafeyle b�rl�kte Feg de
derman kalmamıştı. “Tamam pes,” ded� nefes
nefese. Ç�ta sırıttı ve durdu, zaten Feg’den 90
metre ötedeyd�. “B�raz su �çel�m,” ded� Feg. Ve
büyük göle doğru yürümeye başladı. Geld�ğ�nde
göle kafasını daldırıp su �çmeye başladı. Sonunda
sönmüş c�ğerler� rahatlamıştı. Kafasını ser�n
gölden çıkardı. Ama b�r şey fark ett�. Sudak�
yansıması. Evet, h�çb�r hayvana benzem�yordu.
Zürafa annes�n�n ded�ğ� g�b�. Ama �lk defa kend�
yüzünü görmüştü. Tanıdığı h�çb�r hayvana
benzem�yordu. 

YER KURDU FEGYER KURDU FEG
Yazar Ahmet Ömer Oruç (11 Yaşında)

Ed�tör: B�lge Özsoy (16 Yaşında)



Feg ertes� gün annes�nden �z�n alıp Güney Afr�ka
bölges�nden uzakta olan B�lge baykuşu bulmaya
g�tt�. B�lge baykuş hayvanları tedav� etmey�
b�l�rd�. O büyülü b�r ş�facıydı. Feg bayağı g�tt� ve
B�lge baykuşun ev� olan s�ncaplı kovuğu buldu. Ve
ona “Acaba ben hang� a�leye mensubum?” d�ye
sordu. “Hımm bu kulaklar, bu tüyler, bu bacaklar,
sen olsan olsan b�r kurtsun,” ded�. Feg hemen
ev�ne ger� dönüp olanları zürafa annes�ne anlattı.
Annes� de “Kend�n� tanımak �sted�ğ�n b�r
yolculuğa çıkmak �st�yorsan tab�� k� g�deb�l�rs�n,”
ded�. Ve Feg kurtların �n�ne doğru yola koyuldu.
Amma velak�n kurtların �n�ne korkudan k�mse
g�demezd�. Çünkü onların bulunduğu yerde pusu
kurulab�lecek b�r sürü yer vardı. Feg �ne vardı.
“Merhaba,” ded�. Ve o an y�rm� c�varında kurt
yanına atladı. Feg’� koklayıp “Sen k�ms�n?”
ded�ler. Feg olanları anlattı. Kurtlarda Feg’�n
gerçekten kurt olmadığını anladılar ama Feg’�
kandırıp ona kurt olduğunu söyled�ler. İsm�n de
yer kurdu olsun ded�ler. Ve sürüde k�msen�n
yapmak �stemed�ğ� p�s �şler� ona yaptırmaya
başladılar.
 Bu haber sırtlanların kulağına g�tt�. Sonunda
sırtlanlar kend� a�leler�n�n efsanev� üyes�n�
bulmuşlardı. Yer kurdu. Hemen b�r konsey
düzenled�ler. Karar alındı. Ulu benekl� sırtlan
kurtları yere ser�p Feg’� kurtaracaktı. Öylede oldu.
Kurtların �n�nde p�s b�r koku ve kasvetl� uğultular
vardı. Benekl� sırtlan g�zl�ce �çer� sızıp kurtları
yere serd�. Ve Feg’� kurtardı. Feg şaşkındı her
zaman olduğu g�b�. Ama olayları anlayınca mutlu
oldu. İşte o zamandan ber� yer kurdu kurt
olmadığı hâlde adı kurt.



B�r BardakB�r BardakB�r Bardak   
Ser�nl�kSer�nl�kSer�nl�k

    B�r kaba dört su bardağı v�şneler�m�z�
döküyoruz. Sonra dört yemek kaşığı şeker
ekl�yoruz. V�şneler ez�l�p �ç�ndek� kısımları dışarı
çıkana kadar v�şneler� ez�yoruz. V�şneler tamamen
ez�ld�kten sonra 4 su bardağı suyu ekl�yoruz. Sonra
süzgeçten geç�r�p b�r kaba koyuyoruz. Soğuk
olmasını �st�yorsanız dopapta bekleteb�l�rs�n�z. İşte
hazır. Af�yet olsun... Not: Hava daha da sıcak
olursa meybuz yapmanızı tavs�ye eder�z. İçeceğ� b�r
kaba koyup ucuna d�l çubuğu batırıp doğru
buzluğa gönder�yoruz. İşte s�ze v�şnel� meybuz. Oh
m�s! İy� ser�nlemeler d�ler�z.                    

Mevs�m�n kavurucu sıcaklarında d�l�n�z damağınıza
mı yapıştı? Hararet�n�z� g�derecek soğuk ve lez�z b�r
�çecek m� arıyorsunuz? O zaman tar�f�m�ze buyurun.

• 4 su bardağı v�şne
• 4 yemek kaşığı şeker

• 4 su bardağı su
 

Yazar: Zeynep Sare Koyun (9,5 Yaşında) 
 Ed�tör: Zeynep Asya Fazlıoğlu (11 yaşında)                                             

 



   Ç�kolataca Konuşur Musun?, Cas Lester’�n
yazdığı, Genç T�maş'da 10 yaş üzer� herkes�n
okuyab�leceğ�, roman türü b�r k�taptır. Cas
Lester, 9-12 yaş Çocuk & Gençl�k, Edeb�yat
kategor�ler�nde eserler yazmış b�r yazardır.
Cas lester k�tapları; Genç T�maş aracılığıyla
k�tapseverlerle buluşmuştur. K�tapta, Jaz ve
Nad�ma arasındak� arkadaşlık bağı anlatılıyor.
Jaz 5. sınıfa g�d�yor ve *d�sleks� hastası
olduğu �ç�n İng�l�zce ders�nden nefret ed�yor.
Çok sevd�ğ� arkadaşı L�ly, Jaz’ın h�ç sevmed�ğ�
k�ş� olan Kara �le takılıyor. Sınıfları 5-R’ye
Nad�ma adında b�r kız gel�yor. H�kâye o
olaydan sonra başlıyor. Jaz, öğretmen� Bay Y
Nad�ma’nın yanına oturması söylend�ğ�nde
çok sev�nd�. Ne de olsa artık b�r sıra arkadaşı
olacaktı. Tek sorun Nad�ma �le aynı d�l�
konuşamamalarıydı. Nad�ma maalesef k�
ülkes�nde savaş olan b�r Sur�ye göçmen�yd�.

   Jaz, kısa sürede Nad�ma �le arasındak� buzları
er�tmek �ç�n b�r yol buluyor: Ç�kolata!
Aralarında güçlükler�n de yaşandığı kahkaha ve
macera dolu çok özel b�r dostluk başlar. Çoğu
h�kâyede de olduğu g�b� bu h�kayen�n sonu da
güzel b�ter. Dostluk �le �lg�l� bu h�kâyey� çok
seveceğ�n�z� düşünüyorum. Bu k�tabı okurken
yanınıza b�r bardak kahve, ç�kolata ve post�t
alın. Ç�kolata s�ze �y� gelecek.
 *D�sleks� Hastalığı: Normal zeka düzey�
gösteren çocuklarda görüleb�len okuma
güçlüğüdür.  D�sleks� hastaları bu nedenle
derslerde ger� kalab�lmekted�r.
   M�n�k B�r Not: D�slekt�k olan k�ş�ler çok büyük
�şler yapab�l�r. Mesela Albert E�nste�n, d�sleks�
hastasıydı. Ancak asla vazgeçmed�.
Hastalığının engel olmayacağını düşündü ve
b�l�m �nsanı oldu.

ÇİKOLATACA KONUŞUR MUSUN?ÇİKOLATACA KONUŞUR MUSUN?

Yazar: Zeynep Sare Koyun (9,5 Yaşında)
Ed�tör: B�hruze Yayla (10 Yaşında)



  Güneş�n sımsıcak ışıklarını dünyadak� mutlu �nsanlarla ve
neşel� hayvanlarla paylaştığı b�r gündü. Çurtuk Köyü’nde
pembe ç�çekler�n arasındak� ahşap mav� evden y�ne o tatlı
sesler yüksel�yordu. (Tıkır takır, tıkır tıkır takır.) Her sabah
duyulurdu bu sesler. Çünkü her sabah yen� b�r anı �şlen�rd�
ev�n yanındak� atölyede. Hüthüt Kuşu akşam uçar ve
kasabadak� �nsanları �ncelerd�. Sabah olunca en yakın
arkadaşı olan Terz�ye anlatırdı ve terz� her sabah �şe koyulur,
duyduklarının heps�n� kumaşlarına dökerd�. Bazen
mutluluktan havaya uçmuş b�r çocuğun heyecanı, bazen de
kırmızı göz pınarlarında b�r�km�ş yaşlar anlatılırdı anılarda.
Terz�, kumaşlardan rengârenk kıyafetler d�kerd� ve bunları
Çurtuk Köyü sak�nler�n�n ahşaptan dar kapılarının önüne
bırakırdı. Ama b�r anda duraksadı. Hüthüt şaşkınlıkla Terz�ye
bakarken Terz�n�n an� bağırması �le kend�n� dolabın rafına attı.
- Aklıma b�r f�k�r geld� Hüthüt. Ben bu zamana kadar köy
sak�nler�n�n anılarını kumaşlarıma anıları ayrı ayrı �şlem�şt�m
ama ş�md� tüm anıları b�r örtünün üstünde toplayacağım.
   Hemen çalışmaya başladı terz�. Artık günün her saat�nde o
tatlı sesler yüksel�yordu atölyeden. (Tıkır takır, tıkır tıkır
takır.) Çocuklar türlü türlü bahanelerle �çer�de neler
olduğunu görmeye çalışıyordu. Ama terz�n�n kapısı sadece
sabahın erken saat�nde açılıyor, Hüthüt oradan çıkıyor ve
keş�f uçuşlarına başlıyordu. Terz�, örtüyü köy halkına sürpr�z
olarak gösterecekt�. Aylarca uğraştı ancak örtüyü
tamamlayamadan b�r hastalığa tutuldu. Çurtuk Köyü sak�nler�
terz�y� merak etmeye başladılar. Hüthüt keş�f uçuşundayken
peş�ne takılıp terz�y� sordular. Hüthüt, onun örtüyü yaparken
hastalandığını ağzından kaçırıverd�. 

  Köy halkı ne örtüsü olduğunu öğrenmek �sted�yse de Hüthüt
yaptığı hatayı fark ed�p b�r anda uçuverd�. Köy halkı �ç�n bu
çok büyük b�r g�zemd�. Terz� hastaydı ve b�r örtü �ç�n
yormuştu kend�n�. Çurtuk Köyü b�r olmuş ve b�r amaç uğruna
b�rleşm�şt�. Hüthüt’ün peş�ndeyd� çocuğu, genc�, yaşlısı. Ona
masallar anlattılar, şarkılar söyled�ler. D�l� çözülsün d�ye
y�yecekler hazırladılar. Ama onca çaba �şe yaramadı. Hüthüt’ü
sadece oyun oynayan küçük b�r çocuk söyletmey� başardı.
Terz� köyün anılarını �şlerken hastalanmıştı. Yapacakları b�r
şeyler olmalıydı.
 O günden sonra herkes çalışmalara koyuldu. Ve kısa b�r süre
�çer�s�nde örtü tamamlandı. Çurtuk Köyü sak�nler� örtüyü
terz�ye göstermek �ç�n çok heyecanlıydılar. Hüthüt, terz�y�
kapıya çıkardı. Köy sak�nler� b�rl�k olmalarını sağladığı �ç�n
terz�ye teşekkür ed�p ona b�r paket verd�ler. Terz� paket�
açtığında gözler�nden �k� damla süzüldü örtünün üstüne. O
güne kadar �şled�ğ� ve g�zl� g�zl� kapılara bıraktığı tüm örtüler
b�rleşt�r�lm�şt�. Köyün en B�lge dedes� örtünün altında herkes�
topladı ve b�r masal anlatmaya başladı. B�r varmış b�r yokmuş.
B�r zamanlar köyün b�r�nde b�r terz� ve onun konuşan kuşu
yaşarlarmış...

ÇURTUK 
KÖYÜ’NÜN 

TERZİSİ

Yazan: Zeynep Asya Fazlıoğlu (11 Yaşında)
  Editör: Rüveyda Yıldırım (10 Yaşında) 

 Çizer: Esma Nizamoğlu (10 yaşında)
 



Bir 
Sadakat 
Hikâyesi
 YAZAR: ZEYNEP NİSA KAŞALTI (11 YAŞINDA) 
EDİTÖR: BİLGE ÖZSOY (16 YAŞINDA) 
ÇİZER: BETÜL BEŞİKÇİ (14 YAŞINDA)



  Ben adı Blondi olan mutlu bir köpektim.
Bazı insanlar bize iyi davranmazdı,
türümüz ne olursa olsun bizi sevmezlerdi.
Bazı insanlar ise çok iyi davranırdı. Bizi
sahiplenir ve bize bakarlardı. Benim
sahibim ikincisiydi. Beni çok ama çok
severdi. Ben de onu çok severdim ve onu
düşmanlarından korumak için onunla aynı
odada yatardım. Bir sürü toplantıya
katılırdı ve oradaki diğer kişilerle hararetli
hararetli bir şeyler konuşurdu.
Düşmanlarından bahseder ve anlamadığım
sözcükler kullanırdı. Beni ara sıra Berghof
diye adlandırdığı eve götürdüğünde ve
mükemmel dağ havasını içime çektiğimde
sahibimin ne kadar iyi biri olduğunu bir kez
daha hatırlar, mutlu olurdum. 
  Sahibim çok güçlü biri gibi görünürdü ve
onun konuştuğu şeyler bana garip gelirdi.
Genelde “Yahudi”, “Auschwitz” gibi
kelimeler ağzından nefretle dökülürdü. En
çok da “yakmak” kelimesini duyunca
ürperirdim. Bu kelimeyi ilk duyduğumda
düşmanlarının sahibimi yakmak istediğini
düşünmüştüm. Aksi olabileceği hiç aklıma
gelmemişti… 
  Sahibimin benimle oyun oynamasını çok
seviyordum. Her gün ona daha çok
bağlanıyordum. Onsuz bir adım bile
atamaz oldum. O da benimle oyun
oynamayı çok seviyordu. Sonra işler
değişmeye başladı. 

  Son zamanlarda onu gördüğümde o
güçlü hâli gitmişti. Artık eskisi kadar
benimle oynaması şöyle dursun, benim
olduğum tarafa bakmıyordu bile. Beni
görmezden geliyordu. Hatta bir keresinde
onun ilgisini çekmek için önüne geçmiştim
ama bana tekme atmıştı. Geç saatlere
kadar uyanık kalıyordu ve herkese
bağırıyordu. Bir keresinde iki hizmetçiyi
şöyle fısıldarken duymuştum:
“Çöküşünden sorumlu olan herkese
hakaretler ediyor.” Bu ne demekti şimdi?
Hiçbir şey anlayamıyordum. 
  Bir gün sahibim, sahibimin karısı Eva ve
ben, bir arabaya bindik ve sahibim
şoförüne, “Bizi Führerbunker’e götür!”
diye bağırdı. Son derece sinirli ve gergin
bir hâli vardı. Daha sonra sığınak dedikleri
bir yere geldik. Eva, “Şimdi ne yapacağız?”
diye sordu. O da çok gergin ve endişeli
görünüyordu. Sahibimin kararlı bir ses
tonuyla şöyle dediğini duydum: “Buradan
gitmeliyiz. Çok uzaklara…”
   Sahibim kim miydi? Adolf Hitler’di.
Hırsları uğruna bir sürü masum insanın
hayatını kaybetmesine sebep olmuştu. O
tanıdığım gibi biri değildi. Hiç kimsenin
tanımak istemeyeceği biriydi.



MALZEMELER
3 yumurta

1 su bardağı + yarım su bardağından 1 parmak eks�k şeker
1 çay bardağı sıvıyağ

2 buçuk çay bardağı süt
3 yemek kaşığı kakao
2 buçuk su bardağı un

1 van�lya
1 kabartma tozu

KREMASI İÇİN MALZEMELER
1 paket hazır toz hal�nde ç�kolata sosu

1 buçuk su bardağı süt
100 gr b�tter ç�kolata

1 paket sade krem şant�
1 paket kakaolu krem şant�

Çikolata Dağı Tarifi

Yazar: Rana Teymur ( 12 yaşında)
Ed�tör: Sude Şah�n ( 13 yaşında)



   Evet, kek�n yapımına başlamadan önce malzemeler� tem�n ett�ysek hayd� başlayalım! Bu arada
fırını 170 dereceye ayarlamayı da unutmayın. Kek� yapmaya başlamadan önce kuru
malzemeler� eleyel�m. Tüm kuru malzemeler� aynı kaba eled�kten sonra b�r çırpma tel� �le
yavaşça karıştıralım. Kek�m�z �ç�n oda sıcaklığında 3 yumurtayı kıralım. Yumurtaların üstüne 1
su bardağı ve yarım su bardağından 1 parmak eks�k şeker� ekleyel�m. M�kser �le reng� �y�ce
açılıp krema kıvamına gelene kadar karıştıralım. Karıştırdıktan sonra �çer�s�ne 1 çay bardağı
sıvı yağ ve oda sıcaklığında olan 2 buçuk su bardağı sütü ekleyel�m. Malzemeler karışana kadar
çırpalım. Çırptıktan sonra �lk başta eled�ğ�m�z kuru malzeme karışımını ekleyel�m. Ve kuru
malzemeler karışana kadar çırpalım. İşte kek�m�z�n harcı hazır. Kek harcını kaplara boşaltalım.
Kek harcını kalıplara b�r parmak boşluk kalacak şek�lde boşaltalım k� kabardığında taşmasın.
Kekler� fırında p�şt�ğ�nde kürdan test� yapmayı unutmayın. Ş�md� kremaya geçeb�l�r�z. 

     Krema yapılışı
     Küçük b�r tencereye b�r paket ç�kolata sosu dökün. Ve üstüne 1 buçuk su bardağı sütü �lave
ed�n. İy�ce karışana kadar çırpma tel� �le çırpın. Malzemeler �y�ce karıştıktan sonra sosu
p�ş�rmek �ç�n ocağa alın ve kısık ateşte p�ş�r�n. Daha çabuk soğuması �ç�n başka b�r kaba alın.
100 gr b�tter ç�kolatayı ekley�n. Karıştırın. Ç�kolata sosu kabuk tutmasın d�ye ılıyana kadar
karıştırmayı �hmal etmey�n. Ç�kolata sosu �çer�s�ne 1 paket sade kremşant�y� �lave ed�n. İy�ce
karışana kadar çırpın. Karıştıktan sonra �ç�ne 1 paket kakaolu kremşant�y� �lave ed�n. İy�ce
karışana kadar çırpın. Kremayı b�r süre dolapta beklet�n. Dolapta beklett�kten sonra kremayı
krema sıkma torbası �le keklere sıkın. Vay canına! S�z�n kekler�n�z ben�mk�nden de güzel olmuş
acaba tatları nasıl? Ben hemen başlayacağım bu arada s�ze de af�yet olsun. 



 Babası üzgün olduğu için Olive ile ilgilenemiyor. Annesi Olive’in yanında olmadığından ve babası da
Olive’e bakamadığından dedesi Olive ile ilgilenebiliyor. Olive’in dedesi çok renkli bir kişilik. Babası
tamirhanede bütün gün o gri fille dolaşıyor. Hatta Olive defalarca sorsa da babası eski bisikletini tamir
edemiyor. Babası o kadar üzgün ki kızıyla ilgilenemiyor.
 Bir gün Olive en yakın arkadaşı Arthur’la okulda karşılaşıyor ve Olive ona babasının filini anlatıyor.
Arthur bunu neden daha önce anlatmadığını soruyor. Olive ise inanmayacağını düşündüğünü söylüyor.
Sonra ders başlıyor ve Bayan March geliyor. Çocuklardan eski ama harika bir şey getirmelerini istiyor.
Çünkü okulları 100. yılına giriyor. Örnek olarak öğretmen eski ama harika bir bisiklet gösteriyor. 
 Şimdi geçelim yan yana şarkısına. Bu şarkı Olive’in annesiyle birlikte söylediği eski bir şarkı hatta dedesi
mor sırt çantasını (dedesinin Olive ile birlikte gideceği yolculuklarda taktığı sırt çantası) taktığında yola
giderken kaç tane yan yana şarkısını söyleyeceklerini de hesaplıyorlar. Biraz da mor sırt çantasından
bahsedelim. Kitaptaki ilk yolculukta dedesi tam 5 tane yan yana söyleyerek gidiyorlar. Kriket sahasına
geliyorlar. Orada uçak yapıyorlar. İkinci yolculuk tam 8 buçuk yan yana sürüyor. Doğa parkına varıyorlar. 
Şimdi kitabın biraz sonlarına gelelim. Bir gün Olive ağaca tırmanıyor ve oradan düşüyor. Dedesi de onu
kaybetme korkusuyla çok üzülüyor. Sonra dedesini arkasında da gri bir kaplumbağa ortaya çıkıyor. Artık
o da üzgün. Okulun yıldönümü o gündü. Dedesi de Olive ile geliyor. Olive eski ama harika bir şarkı
söylüyor. Tabii ki de Yan Yana şarkısı. Arthur da Olive’e eşlik ediyor. Ve onun için en ama en önemli olan
birini söylüyor. Dedesi onun için en eski ve harika şey…

 Fil Peter Carnavas’ın hem çizdiği hem de
yazdığı bir kitaptır. Kitap, Olive adlı bir kız
çocuğunun annesi öldüğünden beri mutlu
olamayan babasının her üzüldüğünde
yanında olan bir hayali düşmanla ilgili. Olive
bu fili hiç sevmiyor. Çünkü bu fil babasının
mutlu olmasını engelliyor. Babası hep bu fille
yatıp kalkıyor. 

 Hüzünlü bir umut hikâyesi. Can Yayın-
larından. 141 sayfa. 9+ yaş için. Ama bence
okumayı bilen herkes için güzel bir roman…
Peter Carnavas’ın diğer kitaplarını da tavsiye
ederim.

FİLFİLFİL
Yazar: Zehra Şaylı (8 Yaşında) 

Editör: Sena Büşra Özgüney (13 Yaşında) 



ÇILGINATÖR

 Proktonüs gizemli Atlantis adasında yaşıyordu. Atlantis denizin altında, hiçbir 
haritada ve radar sisteminde görünmeyen bir adaydı. Çünkü Atlantis gelişmiş 
teknolojisi sayesinde bir görünmezlik kalkanına sahipti. Bu yüzden hiç kimse o adayı 
bulamamıştı. Kalkanı dev bir bilgisayar sistemi kontrol ediyordu. Atlantis’te güvenliği 
robotlar sağlıyordu. Robotların kontrolü de birkaç komutanın elindeydi. Bunlardan 
biri de bizim Proktonüs’tü. Kendisi kibirli bir yüzbaşıydı. Her zaman inek yalamış gibi 
görünen siyah saçları, en az saçı kadar siyah takım elbisesi ve uzun boyuyla tam bir 
böceğe benziyordu. Sürekli üstüne gül kokan kaliteli parfümünü sıkardı. 
 Proktonüs’ün en nefret ettiği şey Huturüs ve Valkiniküs’ün önünde selam vermekti. 
Çünkü ikisi de yardımsever ve iyi kalpli tuğgenerallerdi. Ama Proktonüs öyle değildi, 
onlardan kurtulmanın bir yolunu bulmalıydı. Bu yüzden bir plan kurdu. Planı şehir 
dışında, ıssız bir yerde yaşayan çılgın profesörden yardım almaktı. Onun evine gitti. 
Mevsim kış olduğu için “Juhu” adı verilen uçan arabayla gitti. Hava rüzgârlı olduğu 
için Juhu ile sallana sallana gitmişti. Eve varmıştı. Ahşap bir evdi. İskambil 
kağıdından yapılmışçasına hassas, çürümüş ve sanki dokunsanız yıkılacak gibiydi. 
Evin yanında çok yaşlı ve çok geniş bir akasya ağacı vardı. Proktonüs’ün kırk iki 
numara ayakkabısı tozlu ve çorak toprakta lap lap diye ses çıkarıyordu. Yağmur 
çiselemeye başlamıştı. Proktonüs evin tozlu kapısını sanki brokoli yiyormuşçasına 
iğrenerek tıklattı. Kapı çok nemliydi. Bu nem Atlantis havasına göre normaldi. Bir de 
evden kanalizasyondan gelir gibi kötü bir koku geliyordu. Kapı açılır açılmaz bir ses 
geldi: 
 - Arhhöhöm öhöm kim o? 
 - Ben yirmi dördüncü bölüğün yüzbaşısı Proktonüs’üm. 
 - Gel içeri. 
 Proktonüs içeri girdiğinde karşısına kısa boylu, kıvırcık, gri saçlı biri çıktı. 
 - Adınız nedir acaba?
 - Benim adım Galaktisuk ama bana Çılgınatör dersen sevinirim. 

Ç I L G I NA TÖR
Yazar: Ahmet Ömer Oruç (11 Yaşında) 
Editör: Ayşe Mine Babur (7.5 Yaşında)



 Yüzbaşı Çılgınatör’ün duyamayacağı bir sesle “Seni sevindirmek gibi bir amacım 
yok(!)” dedi. Ardından ondan daha çok Juhu üretmek için bir robot ordusu yapmasını 
istedi. Tabii ki asıl amacı Dünya’yı, Atlantis’i, aynı zamanda Huturüs ve Valkiniküs’ü 
kontrol etmekti. Karşılığında da Çılgınatör’e bir laboratuvar vermeyi önerdi. 
Çılgınatör bu işte bir iş olduğunu anladı ama teklif çok cazipti. Kabul etti. Hemen yeni 
laboratuvarında robotları yapmaya başladı. Bir yandan da “Acaba kim, neden Juhu 
üretimini artırmak için bir robot ordusu istesin ki?” diye düşünüyordu. Yüzbaşı 
robotların kurşun geçirmez olmasını istemişti. Çılgınatör, yüzbaşının ona yalan 
söylemiş olma ihtimaline karşı robotları imha etmek için bir tuş yaptı. Aradan bir ay 
geçti ve robotlar hazırdı. Yüzbaşı robotları alıp sinsi planı için işe koyuldu. Robotlar 
Atlantis’i işgal etmeye başlamıştı. Hatta bir gün içinde normal Dünyadaki herkesin 
görebileceği bir ada olabilirdi. Çünkü adanın altındaki roket sayesinde Atlantis göğe 
yükseliyordu. Yakında denizden çıkardı. Atlantis sakinleri kaçışıp duruyordu. Robotlar 
vahşileşmişti. Her yer kaos hâlindeydi. 
  Çılgınatör bir gün sonra “bannng” sesiyle uyandı. Korkuyla yataktan fırladı. Etraf 
yanmış demir kokuyordu. Alelacele dışarı çıktı. Atlantis denizin altından çıkmıştı. 
Yani artık bütün dünyanın Atlantis’ten haberi vardı. Yüzbaşı alfa olmuştu. İngilizler, 
Türkler, Fransızlar ve daha birçok ülke robotlarla geniş bir arazide savaşıyordu. 
Atlantis Türkiye’ye bitişik hâldeydi. Bunu Proktonüs yapmıştı. Bütün Dünya felâkete 
sürükleniyordu. Çılgınatör hemen imha tuşunu buldu. Ama tam tuşa basacakken 
yüzbaşı gelmişti. Yüzbaşı tabancasını çıkarıp Çılgınatör’ü vurdu. Çılgınatör’ün aklına 
küçüklüğü geldi. Arkadaşları onu hep dışlardı. Kendi kendine “Demek ki boşuna 
dışlamamışlar,” dedi. Ve bütün gücüyle “Proktonüs, eğer ben gidersem sen de 
gidersin!” diye bağırıp yüzbaşıyı savaşın ortasına attı. Hemen imha tuşuna bastı. Ve 
bayıldı. Uyandığında Huturüs ve Valkiniküs başındaydı. Huturüs ona “Artık geç ama 
sen üç dakika içinde pamuktan tarlaların uzandığı ve bulutların pamuk şeker olduğu 
bir diyara gideceksin,” dedi. Çılgınatör ne demek istediğini anladı. Ve sesli bir şekilde 
“Ben kısa boylu, çılgın ve değişik olabilirim ama dünyayı kurtardım. Yalnız…” 
Çılgınatör’ün cümlesi yarıda bitmişti. O pamuk tarlalı diyara kavuşmuştu, yani 
ölmüştü.



BUĞDAYBUĞDAY
TARLASITARLASI

  Esma’nın perdeyi aralamasıyla odaya giren
güneş ışıkları adeta dans ediyordu. Fakat bir
şey eksikti. Yoksa bilemediniz mi? Ah, evet.
Tabii ki müzik! En sevdiği şarkılardan birini
mırıldanacaktı ki, Emir’in bağırmasıyla hayal
baloncuğu patlayıverdi. 
- Uyansana kızım! Kahvaltı hazır. Bir patates
kızartması var, parmaklarını yersin. Çıtır çıtır.
Yememek için kendimi zor tutuyorum. Herkes
seni bekliyor.
- Ay! Boynum tutulmuş, doğrulamadım bir
türlü. Geliyorum, bekle.
  Esma ile Emir kahvaltılarını tıka basa yemiş,
bunun etkisiyle uyku bastırmıştı. Esma söze
girdi:
- Recep Amca’ya buğday çuvallarını taşırız diye
söz vermiştim. Saat 12.30’da buğday
tarlasında olmamızı istedi.
- Bir an önce çıkalım o zaman. Daha fazla
oyalanmayalım.   
 Tam çıkacaklarken babalarının sesi duyuldu:
- Cevahir bugünlerde pek bir huysuz. Sizi
başka bir yola saptırırsa, başınız büyük belada.
Hadi, Allah’a emanet olun.
Aynı anda başlarını salladılar. Cevahir’e belli
olmazdı. Zaten hırçın bir öküzdü. Son
kontrollerini de yaptıktan sonra hazırdılar.
İkisi de bindiler Cevahir’e, çıktılar taşlı yolların
izine. Yolculukta ikisi de sus pus oldular. Esma
hayaller âleminde Emir ise kurnazlık peşinde.
Yoldaki rengârenk evler gözleri
şenlendiriyordu. Hele gökyüzü insanın gönlünü
ferahlatıyordu. Gökyüzünün renkleri ahenkli
bir biçimde birbirine karışmıştı. Bulutlar ise
gökyüzündeki pamuk şeker dükkânından
fırlamış pamuk şekerler gibiydi. İnsanın
ısırası geliyordu.

 Havada da bir is kokusu vardı. Öyle acımsı
kokuyordu ki içlerine bir korku düştü. Bu
korku bir o yana bir bu yana zıplıyordu.
Akıllarına kötü düşünceler gelmeye başladı.
Emir bir yandan da bağırıyordu:
- Recep Amca biz geldik neredesin? Recep
Amca!
  İkisi de etraflarına bakındılar. Burası Recep
Amca’nın tarlası değildi. Ayrıca bir türlü akıl
erdiremedikleri bu yangının şimdi sırası mıydı?
Esma yangında kalmaktan korkuyor Emir ise
ateşi yakana öfkelenmekten kendini
alamıyordu. Esma çığlık atarak koşmaya
başlayınca Emir daha fazla dayanamadı ve o
da bağırmaya başladı. Böyle bağırdıkça artık
sesleri kısıldı ve bir kayanın üzerine oturdular.
Tam o sırada her tarafı sinsice saran
dumanlarla karşılaştılar. Esma’nın nefesi
kesilmeye başlamıştı ki uzakta biri belirdi.
Biraz daha dikkatli bakınca başında kasketi,
toz duman olmuş kundurası, düğmesi kopmuş
yeleği olan bir adam onlara doğru yaklaştı. 
- Bu bacaksızların burada ne işi var? Şakir gel
bakayım şuraya. Şunlar Recep’in akrabası olan
çocuklar mıydı?
- Evet Beyim. 
- Git çağır şu Recep’i de bu bacaksızlar burada
ezilip büzülmesinler ayakaltında. İşimiz
gücümüz var bizim. He bu arada şu çöpleri
öbür tarafta yakın. Dumandan durulmuyor
burada. 
- Hemen söyleyeyim Beyim.

Yazar: Elif Kartal (10 Yaşında) 
Editör: Bihruze Yayla (10 Yaşında) 



 Emir kendilerine bacaksız denilmesinden
dolayı sinirlenmişti. Hakkını savunacaktı
fakat adam o kadar hızlı konuşuyordu ki
fırsat bulamıyordu. Şakir denilen adam bu
ikiliyi Recep Amcalarının yanına götürdü.
Çocuklar korkudan tir tir titriyorlardı.
Recep Amcalarının yanına sokuldular.
Esma:
- Recep Amca çöpleri yakıyorlar, yangın
çıkacak. Kurtar bizi ühühühühü.
 Esma yine döktürmüş, Recep Amca ise “Ne
oldu çocuğum yine başınızı hangi belaya
soktunuz?” der gibi bakıyordu. Emir
başlarına gelen her şeyi anlattı. Recep
Amca:
- Yavrum ben ne kadar anlatsam da
dinlemiyorlar. Buradaki herkes yapmayın
etmeyin dediler ama nafile. Siz benim
mevsimlik tarım işçisi olduğumu biliyor
muydunuz çocuklar? Mevsimlik tarım işçisi
başkalarına ait tarlalarda çalışan kişilere
denir. Ben de bu tarlada çalışıyorum ve o
kaba dediğiniz adam bu tarlanın sahibi.
Bizi yönlendiriyor biz de çalışıyoruz. Bu
yüzden bizim lafımızın pek bir önemi yok.
İsterseniz belediyeye başvurabiliriz. Bu
konuda bize destek olabilirler. 
  Çocuklar bu fikri onayladılar ve iş çıkışı
belediyeye uğradılar. Belediyedeki yetkili
onlara teşekkür etti. Böyle sorunlara artık
bir dur denmesini düşünüyorlardı.
Çocuklara birer kalem hediye ettiler. En
çok Esma memnun oldu bu durumdan ama
Emir de bir hayli mutluydu. Akşam olmuş,
herkes yorulmuştu. İkisi de güzel bir uyku
çektiler. Uyku girdi bedene, ne mutlu bu
hikâyeyi bitirene… 



T Ü Y L Ük a ç a k

Yazar: Asya Karaman (12 Yaşında)
Çizer: Ensar Erol (8 Yaşında)       
Editör: Muhammed Furkan Şen (12 Yaşında)

 Nergis Hanımın kedisi Tekir, çok tatlı bir kediymiş.
Siyah beyaz renklerde ve yumuşacıkmış. Her gün
dışarı çıkıp evin duvarının önünde yatar ve yoldan
geçenleri izlermiş. Mahalleli ilk başta garipsemiş
ama sonra Tekir’e alışmışlar.
 Bir gün Tekir yine evden çıkmış ve insanları
gözlemlediği duvarın önüne yatmış. Mahalleye yeni
taşınan Asuman, Tekir’i görünce dondurma verilen
bir çocuk gibi sevinmiş. Çünkü kedileri çok
seviyormuş. Yumuşacık tüylerine dokununca Tekir
de ona mırnavlamış. Bu Asuman’ın çok hoşuna
gitmiş. Akşam olduğunda annesi Ayşe Hanım onu
yemek için çağırmış. (Hayır tabii ki Asuman’ı
yemek için değil. Yemek yemek için Asuman’ı
çağırmış.) Asuman öfleye püfleye eve gitmiş.
 Hava kararmaya başlayınca Nergis Hanım Tekir’i
almak için dışarı çıkmış ama Tekir ortalıklarda
yokmuş. Nergis Hanım çok korkmuş, bütün
mahalleyi aramış taramış, her gördüğüne Tekir’i
sormuş. “Tekiir!” diye bağırsa da Tekir hiçbir yerde
yokmuş. (E Tekir’in de “Buradayıım!” diyecek hâli
yok ya!) Ertesi gün Tekir’in kayıp ilanlarını bütün
direklere, duvarlara asmış ama maalesef kimse
onu aramamış. (Hayır tabii ki mahalleli Tekir’i
aramış ama ‘’Bulduk!’’ diye arayan olmamış.)

 Gelelim Tekir’in nereye gittiğine, ne yaptığına.
Tekir, Asuman onu sevip içeri girdikten sonra
sıkılıp şehri gezmeye başlamış. (Demek ki kediler
de sıkılabiliyorlarmış.) Sonra kaybolunca tırsmış.
Ardından yağmur da yağınca iyice tırsmaya
başlamış. Yağmurun kaynağına yani bulutlara
bakmış ve toprak kokusunu içine çekmiş. Yağmur
dinince kürkünü kurutmak için güneş ışığı alan bir
yer bulmuş. Islaklığı geçtikten sonra da yürümeye
devam etmiş.
 Yürümüş, yürümüş ve yine yürümüş! Bu yürüyüş
bir iki gün sürmüş. En sonunda bir mahalleye
gelmiş. Girer girmez en sevdiği tavuklu ve havuçlu
mamanın kokusunu almış. (Böyle kedi maması mı
varmış yahu?) Tabii hemen anlamış bu mamayı
sahibinin aldığını. İleride sevdiği mama ile
mahalledeki diğer kedileri besleyen sahibini
görünce çok sevinip yanına koşmuş. Nergis Hanım
da Tekir’i görünce çok mutlu olmuş, onu
kucaklayıp yüz kere öpmüş. (Hayır tabii ki
gerçekten yüz kere öpmemiş.) “Seni çok özledim
yaramaz Tekirim! Sen yokken bütün mahalleli seni
sordu,” demiş.
 Ertesi gün Tekir yattığı duvarın önüne uzanmış.
Asuman Tekir’i görünce yanına koşup ona
“Nerelerdeydin tüylü kaçak!” demiş. (Küçük
Tekir’in ne çok seveni varmış değil mi?) 

k a ç a kT Ü Y L Ü



    Eskileri düşünün… Çok eskilere gitmenize gerek yok.

Anne ve babanızın çocukluk dönemine gitmeniz yeterli.

Kutu kadar olan siyah beyaz televizyonlar, tuşlu

telefonlar, neşe içinde koşturan çocuklar... Şimdi de

bizim zamanımızı düşünün; televizyona kilitlenmiş ve

telefona hapsolmuş çocuklar. Neden hâla oyuncak

dükkânları var anlayabilmiş değilim. Çünkü artık

çocuklar oyuncak arabalara yarış yaptırmak yerine

telefonlardan, minicik ekranlardan araba yarışları

yapıyorlar. Teknolojinin gelişmesine çoğu insan

seviniyor çünkü onlara göre akıllı telefon, bilgisayar,

kocaman televizyonlar ve niceleri sağlıklarından daha

önemli! 

   Teknoloji deyince akla ilk gelen aletlerden biri telefon

ve televizyon. Telefon ilk olarak 1871 yılında Floransalı

Guiseppe Meucci tarafından icat edildi. Ama resmi

olarak ilk telefon 1876 yılında Alexander Graham Bell

icat etmiştir. Telefonun mucidi Alexander Graham Bell

aslında işitme engellilerin duyma problemlerine çözüm

üretmek için telefonu icat etmişti. (Çok şaşırdınız değil

mi?)

   Telefonlara kilitli kalan çocukları bağımlı yapmak için

değil! Emin olun Alexander Graham Bell de gelecekte

telefonun olumsuz amaçlar için kullanacağını bilseydi

asla telefonu icat etmezdi! Yine çoğu kişi televizyonun

olumlu yönlerini överek zararlarını görmezden geliyor.

   Aslında neredeyse bütün teknolojik aletler topluma

yararlı olması için icat edilir ama biz insanlar bu güzel

teknolojiyi asıl amacı dışında kullanmaktan büyük haz

duyarız. Sonunda hem sağlımızdan hem paramızdan

hem arkadaşlarımızdan oluruz. Düşünme hızında

azalma, dikkat eksikliği, duygusal, fiziksel ve ruhsal

değişimler teknolojinin bize sunduğu nimetlerden

sadece birkaçı!

  Tabii ki teknolojiyi doğru ve zamanlı kullanırsak

teknoloji gerçekten çok güzel ve verimli olur. Mesela

bilgisayardan saçma sapan videolar izlemek yerine

ders videoları izlemek, televizyondan diziler izlemek

yerine belgeseller izlemek gibi…

   Teknoloji faydalı kullanıldığında tabii ki çok güzel ve

kolaylaştırıcı. Ya şarjı bittiğinde ya elektrikler

kesildiğinde ya pili bittiğinde ne olacak? Düşünsenize bir

ay elektriklerin olmadığını. O canım teknolojinin pek de

bir değeri kalmıyor, oysa kitapların ve hayallerin hiçbir

zaman şarjı ya da pili bitmez, elektriği kesilmez ve sizi

kendine hapsetmez.

 Hayat sizin hayatınız siz kendi kararlarınızı

vereceksiniz. Lütfen doğru kararlar verin. Teknolojiye

hapsolmuş biri olarak değil başarısıyla tanınmış biri

olarak çıkın şu Dünya’ya...

Teknoloj�ye 
Hapsolmak Ya Da 
Özgürlüğü Seçmek

 

YAZAR:  BEGÜM NAZ ÜNAL ( 11 YAŞINDA)
EDİTÖR: SENA BÜŞRA ÖZGÜNEY (13 YAŞINDA) 

                                                                                                                                                                                                 
 
 



BUNLARIBUNLARIBUNLARI
BİLİYOR MUYDUN?BİLİYOR MUYDUN?BİLİYOR MUYDUN?

Avustralya pulu bebek 

koltuğunun icadını kutlayacak 

şekilde tasarlanmıştır.

Eski mısırlılar diş macunlarını 

yakılmış yumurta kabukları ve sığır 

toynaklarından elde edilen küllerle 

yaparlardı.

Kevlardan üretilen kurşun

geçirmez yelekler icat edildikten 

sonra yaklaşık 3000 polisin 

hayatını kurtardı. 

Eski yunanlar güneş kremi yerine 

zeytinyağını kullanıyorlardı.

İlk mikrodalga fırını 1,5 metre 

yüksekliğinde ve 350 kilogram 

ağırlığındaydı.

İlk deodorantlar parmakla 

sürülen krem şeklindeydi.

Yazar: Fatma Şeyma Keflioğlu (11 Yaşında)

Editör: Fatma Zehra Nas (10 Yaşında) 

Şu ana kadar bir Frisbee en 

fazla 250 metre uzağa atıldı.

Astronotlar dondurmayı 

kurutulmuş olarak tüketirler.

Bu güne kadar icat edilmiş bütün 

konserve kutuları üst üste 

konulsaydı 1000 kere aya gidip 

gelirdi.

Naylon, Amerika’da kadın 

çorabı anlamına geliyor.



HATIRAHATIRA
SAATSAAT

Yazar: Muhammed Furkan Sen (12 Yaşında)
Editör: Rüveyda Yıldırım (10 Yaşında)
Çizer: Meryem Yılmazer (12 Yaşında)

 1930 yılında soğuk bir 29 Ekim gününde
Ahmet Halit Efendi sabah erkenden kalktı.
Hızlıca üstüne dünden hazırladığı
kıyafetlerini giydikten sonra, tek ve çok
sevdiği rahmetli annesinin hediyesi olan
lacivert paltosunu giydi. Yeni boyanmış ve
cilalanmış ayakkabılarını da giydikten sonra
Üsküdar Gündoğumu Caddesi üstündeki
evinden dışarı çıktı.
 Yolda yürürken aynı zamanda da vitrinlere
göz gezdiriyordu ve bir saatçi vitrininde
gördüğü saat bugün nihâyet kavuşacağı baba
yadigârı saati hatırlattı, bu yüzden içini bir
mutluluk kapladı. 
 Bir süre yürüdükten sonra sonunda bankanın
önüne vardı. Bankanın önünde iki arkadaşıyla
karşılaştı. Onlarla bir süre sohbet eden
Ahmet Efendi ikisinin de evlenip çoluk çocuk
sahibi olduğunu görünce şaşırdı, fakat belli
etmedi. Sonunda tam vedalaşacakken bir
arkadaşı “Seni yarın akşam yemeğe
bekliyoruz ama sı maması yok!” deyince
Ahmet Efendi kalabalık ortamları
sevmemesine rağmen hayır diyemedi.
Onlardan ayrılıp bankaya girdi ve bir miktar
para çekti. 
 Sonrasında rotasını iskeleye çevirirken yolda
gördüğü simitçi ona sabah kahvaltısı
yapmadığını hatırlattı. Bir simit alıp yola
devam etti. Simitin mis gibi kokusu Ahmet
Efendi’nin nefsini zorluyordu, ama o vapurda
yemeğe kararlıydı. Bir bakkala uğrayıp peynir
aldı. 

Vapura yetişmek için adımlarını hızlandırdı ve
en sonunda vapur iskelesine ulaştı. Şanslıydı
ki tam 10.30 vapuruna yetişti. 
 Vapura biner binmez iyice acıkan midesini
susturmak için simit ve peyniri hemencecik
yedi. Köpüren sular eşliğinde uçan martılarla
çocukluk anılarına döndü. Çocukken
Cihangir’de oturduklarını hemen
Nişantaşı’nda oturan kuzenleriyle oynadıkları
oyunları, gizli gizli yaptıkları haşarılıkları
hatırladı. Üsküdar’a taşınmak ona ne kadar
zor gelmişti. 
 Sonra aklına dedesiyle anneannesinin
oturduğu ev geldi. Cağaloğlu’nda 2 katlı,
cumbalı, şirin bir evdi. Dedesi ile anneannesi
nur yüzlü iki ihtiyardı. Dedesi herkesin
yardımına koşar, yolda bir ihtiyaç sahibi görse
hemen elinden tutar; yedirir, içirir, giydirirdi.
Anneannesi de aynı şekildeydi. Bunları
düşünürken vapurun düdüğüyle irkildi.
  Vapurdan indikten sonra hızlı adımlarla
Taksim’e yürümeye başladı. Bir süre sonra
Taksim Meydanı’ndan geçerken saatin 12
olduğunu fark etti. Koşarak kalkmak üzere
olan tramvaya yetişti ve derin bir oh çekti.
İstiklal Caddesi’nden geçerken yoldaki
kalabalıktaki insanları inceledi kimi yaşlı kimi
genç bazıları uzun bazıları kısa bazıları
şişman bazıları zayıf bir sürü insan yolda
telaşlı telaşlı yürüyor, konuşuyor, birbirlerine
sarılıyorlardı. Kafelerden ve restoranlardan
yoğun bir gürültü geliyordu. İnsanların kimi
alışveriş yaparken kimi de buraya sadece
hava almaya gelmişti.



 İstiklal Caddesi’nin sonuna doğru tramvaydan indi ve tabelasında “Karamanoğulları Saatçilik”
yazan dükkâna girdi. İçeride türlü türlü saatler vardı. Guguklu saatler, köstekli saatler, kol saatleri,
duvar saatleri ve hatta büyükçe bir sarkaçlı saat... Bunların arasında çatık kaşlı, kır saçlı, gözlüklü
yaşlıca bir adam vardı. Bu adam bu dükkânın sahibi saatçi Necdet Kemal Beydi. Hafifçe üsten
bakarak “Ahmet Halit Bey, zannımca 5 dakika geç kaldınız oysa ki tam zamanında burada olmanızı
söylemiştim yanılmıyorsam değil mi?” dedi. Ahmet Efendi ise “Haklısınız. Yolda birkaç eski dosta
rast geldim biraz lafa tuttular da,” dedi. “Neyse,” dedi dükkânın sahibi. “Bekleyin saatinizi arkadan
getireyim.” 
 Arkadaki kapıdan girdi ve birkaç dakika sonra elinde pirinçten ışıl ışıl parıldayan bir köstekli saatle
çıka geldi. “Tamir etmesi hem pahalı hem de zordu fakat çok kaliteli bir saat olduğu anlaşılıyor.
İçine biraz su kaçmış ve bazı parçaları kırılmış. Oldukça ince işçilik istedi. Bu nedenle ücreti biraz
pahalı, 5 banknot.” Bu gerçekten biraz pahalıydı ama Ahmet Efendi bu parayı ödedi, bu saate değer
diye düşündü. Dükkân sahibine veda ettikten sonra dışarı çıktı ve bir kafeye oturup kahve sipariş
etti. 
 Kahve hazırlanırken saati incelemeye başladı. Saat pirinç ve bronz karışımıydı, içindeki akrep ve
yelkovan ise gümüştü. En az 50 senelikti ve arkasında şöyle yazıyordu: Mustafa Hamdi Akça. Bu
babasının ismiydi; rahmetli babasının… Onu ve annesini bir gemi kazasında kaybetmişti. Gözlerinin
dolduğunu hissediyordu. Bu sırada sipariş ettiği kahve gelmişti. Garsona belli etmeden cebinden
çıkardığı nakışlı mendiliyle gözlerini sildi. Ahmet Halit Efendi, İstanbul’da güneş batarken kahvesini
yudumladı ve uzak düşüncelere daldı.
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KEDİ
ADASI
Yazan: Zeynep D�la ENGİN (9 Yaşında)
Ed�tör: Ayşe M�ne BABUR (7.5 Yaşında)

 Bu sayımızda Japonya’nın ilginç bölgelerinden
Aoshima Adası’nı tanıyacağız. Aoshima Adası
1945 yılında 900 kişiye ev sahipliği
yapmaktaydı. Fakat 2. Dünya Savaşı sonrası
işsizlik sorunları nedeniyle birçok insan adayı
terk etmiş. Şimdi ise adadan göç etmeyen 22
emekli kişi yaşıyor. 
 Balıkçılıkla uğraşan ada sakinlerinin
teknelerindeki fareleri yakalamaları için adaya
getirdikleri iki kedinin kontrolsüzce çoğalması
nedeniyle kedi işgali başlamış. Bu durum bazı
insanların dikkatini çekse de bazıları bundan
hoşlanmamış. Fakat çoğu turistin ilgisini
çekmeyi başarmış. İlgiyi seven kişiler olsa da
ada sakinleri turist ziyaretlerinden pek
memnun değil. 

 Günümüzde adada 120 kedi var. Kediler
için barınaklar da var. Bu barınaklarda
kedileri beslemek mümkün. Kedi
severlerin bayılacağı bu güzel ada kedi
işgalinden sonra “Kedi Adası” olarak
bilinmeye başlamış.
 Umarız siz de bizler gibi bu adayı
seversiniz. Hayvanlara iyi davranmamız
gerektiğini unutmayın. Her canlı
değerlidir.



Dünyanın Son İnsanları Ser�s�'n�
Okudun Mu?

Duvarın Ardı ilk kitap, Palanka ise devamı. 
9 yaş ve üzeri için uygun.
Nükleer savaş sonrası ormanın içindeki bir yaşlı bakım merkezine 

sığınarak hayatta kalma mücadelesi veren bir grup insanı anlatıyor. 
Çocuklara bir başkasının, korkularımızı kullanarak bizi nasıl 

yönetebileceğini gösteriyor. Manipülasyon kavramından ve 
zorbalara karşı neler yapabileceğimizden bahsediyor. 
Elektriğin, internetin, arabaların, hazır yiyeceklerin olmadığı, 

fabrikaların çalışmadığı ve paranın hiçbir değerinin kalmadığı bir 
dünyanın nasıl olabileceğini düşünmenizi sağlıyor.
Çocukların teknolojinin geleceği ve teknolojinin mahremiyetimizi, 

özgürlüğümüzü ihlal edip etmediği hakkında akıl yürütmelerinin 
önünü açıyor. 
Teknolojinin olmadığı yaban yerler için çocuklara, hayatta kalma 

becerileriyle ilgili ipuçları veriyor. 



Memur Olacak Kedi
    O gün hava rüzgârlıydı ve ben çok yorgundum. Tüm dertler üstüme yağmış gibi hissediyordum.
Önümde bir kitap ve kalem vardı. Bu arada ben bir kediyim. Adım Badem. Okuduğum okul Kedi
Üniversitesi. Memur olma çabalarındayım. Her gün aynı saatte aynı yerde aynı şeyleri yapıp aynı
sorunlara çözüm bulmaya çalışıyorum. Bu bana ve hatta bütün kedilere çok sıkıcı geliyordu. Ama
ne yapabilirdik ki sonuçta başka bir iş yoktu. 
  Yatağa oturup her zamanki gibi öğrendiğim her şeyi kısa bir tekrarla pekiştirdim. Şimdiden
yorulmuştum bile. Biraz esnedim, dinlendim sonra da uykuya daldım. Uyandım ve saate baktım.
Saat 10 olmuştu! Hem en gitmem lâzımdı. Çünkü Kedi Üniversitesi saat 05:30’da açılıyordu. Ben
şimdi ne yapacaktım? Bir çırpıda üstümü değiştirip çıktım. Dışarıdaki rüzgâr beni hiç
etkilemiyordu. Önümde bir sürü ağaç ve sokak lambası sıralnmıştı. Tek katlı evlerden oluşan cıvıl
cıvıl sokaklardan geçtim. Kırmızı güller etrafı süslüyordu. Ama şimdi buna ayıracak vaktim yoktu.
Daha önemli işlerim vardı. Sonunda üniversiteye gelmeyi başardım. Tüm öğrenciler sınıflarına
çekilmişti çoktan. Sessiz sınıfların arasında dolaştım. O sırada müdür beni fark etti. 

    -Neredesin sen Badem! Saat olmuş 10 olmuş ve sen hâlâ
yoksun! Hiç de geç gelmezdin. 
    Ne diyecektim ben şimdi. Müdürümüz çok sert biridir.
Öğretmenlerimiz bile ondan korkar. Hiç sıcak kanlı
sayılmaz ve eğer ona neden geç geldiğimi söylersem bana
ne yapacağını bilmiyorum. Yine de cevap vermem lâzım.
Ben de gerekeni yaptım. Cevap verdim.
   -Müdür bey açıklayabilirim. Ben yataktan kalkınca bir
konu tekrarı yaptım. Daha sonra uyumuşum ve farkına
varamadım. Uyandığımda da saat 10 olmuştu. Ne derseniz
haklısınız.
     Müdürümüz sinirlenmişti. Beni sınıfıma kadar kovaladı.
Neyse ki sınıfa girdiğimde yorulmuştu ve beni kovalamayı
bıraktı. Ama bir şeyi unutmuştum. Öğretmenim beni nasıl
karşılayacaktı? Sınıfa girdim. Öğretmenimiz beni
gördüğüne çok şaşırdı. 
   - Neredesin sen Badem. Saat 10 olunca mı geliyoruz biz
okula!
    Bugün herkes beni böyle karşılıyordu. Ne yapacaktım ben
şimdi! Sonra tüm arkadaşlarım bir anda şöyle bağırdı:
    -Sürpriz! 
    -Aaa doğum günümü unutmamışsınız!

. 

 
Yazar: Zehra Şaylı (8 Yaşında) 

Editör: Elif Zümra Güleryüz Yaş (10 Yaşında)
Çizer: Ceyda Arıkan (12 Yaşında)

 



Herkes�nk� g�b�, 
Onun da b�r hayal� vardı. 
K�m b�l�r hang� gün, 
Gerçek olacaktı? 

B�r gün okuldan dönüyordu, 
Çarşı yolunda �lerl�yordu. 
Derken b�r dükkan gördü, 
Çevres� ışıklı ve süslü. 

Hemen tabelaya baktı. 
“Büyük Hayaller� Gerçekleşt�rme Dükkânı”
Aceleyle kuyruğa katıldı, 
Acaba �çer� alınacak mıydı?

Ön sıradak� adamın, 
Hayal� zeng�n olmaktı. 
Büyük b�r hayal olmadığı �ç�n
İçer� alınmadı. 

Sıradak� k�ş� b�r çocuktu, 
Hayal� b�r b�s�klett�.
Yeter�nce büyük olmadığından,
Ona da g�r�ş yoktu. 

Ş�md� sıra ona gelm�şt�. 
Büyük b�r yazar olmak hayal�yd�, 
Görevl� kapıyı, 
Hem de sonuna kadar açtı. 

Onu b�r masaya buyur ett�, 
Önüne kâğıt kalem verd�. 
Hayd� hayal�n� gerçekleşt�r, ded�. 
O buna çok sev�nd�. 

Ve o artık bu ş��r�n, 
hayal�n� gerçekleşt�rm�ş sah�b�yd�.

Büyük Hayalleri Gerçekleştirme Dükkânı
Şa�r: Yağız Kutay Şenyüz (9 Yaşında)    Ç�zer: Betül Beş�kç� (14 Yaşında) 



Mutluluk Kasırgası
   Maria on yaşında bir kaza geçirdi ve yüzünde tedavi
edilemeyecek bir yara oluştu. Bu yara yüzünden okulda
arkadaşları ona kötü davrandı. Bu durum onu o kadar
içine kapanık yaptı ki tam beş yıl odasına kimseyi
sokmadı ve dışarıya çıkmak istemedi. Aslında Maria bu
kazayı geçirmeden önce, çok sosyal ve mutlu biriydi.
Hâlâ Maria’nın içinde eski mutluluğu vardı ama bunu
dışarı çıkarmaktan korkuyordu. Maria’nın babası bir
mucitti, annesi de ev hanımıydı. Maria’yı bu durumdan
kurtarmak için bir sürü yol denemişlerdi ama her
seferinde başarısız olmuşlardı. Anne ve babasının bu
çabası sonunda Maria’nın içinde küçücük bir umut
filizlendirmeye başladı ama bir tarafı da içinde
bulunduğu bu karanlıktan çıkmak istemiyordu. Bu
çelişkiler Maria’nın beyninde dolaşırken aklına bir fikir
geldi. Maria babasına dedi ki: “Elini sürmeden beni ve
odamı değiştirebilirsen içimdeki mutluluğu çıkarırım.”
Maria’nın bir tarafı babasının bunu yapmasını istiyordu,
bir tarafı da babasının bunu yapamayacağını
düşünüyordu. Babası boğazını temizleyip “Ben bunu
yapabilirim,” dedi. 
  Maria’nın babası evin altındaki çalışma atölyesine
gidip kâğıtlara bir şeyler karaladı. Karaladı, karaladı,
karaladı… Tam bir gün sonra yapacağı icadın taslağını
çıkardı. İsmini buldu. İsmi “Mutluluk Kasırgası” idi.
Babası kâğıtları bir kenara bırakıp ceketini giydi ve
icadı için malzeme bulmaya dışarı çıktı. Üç saat sonra
bütün malzemeleri alarak atölyesine geldi. Malzemeler:
renkli patlayan toz, uzaktan kumanda, minik boy
yuvarlak patlayan tüp, bağlayıcı kablo, pil, minik boy sis
bombası, motor yağı, çelik malzemeler ve babasının
kendi yaptığı mürekkep. Bu icadı yapmak için iki ay
uğraştı. Maria’nın babası icadı bitirdiğinde koşarak
kızının odasına çıktı. Maria’nın annesi de babasının
ardından kızının odasına çıktı. Babası Maria’yı
kolundan çekip odasının ortasına oturttu, Maria’ya bir
gözlük verdi. Annesiyle babası da birer gözlük taktı.
Babası elindeki büyük kutuyu açınca, etrafa bir sürü
küçük top yayıldı. Babası elindeki kumandadaki
düğmeye basınca etraftaki bütün toplar patlayarak
odanın içinde mutluluk kasırgası çıkardı. Maria
gözlerine inanamadı. 

  Pinpon topuna benzeyen minik topların bazıları
mobilyaların yanında patlayarak mobilyaların
renklerini değiştiriyor, bazıları ise odanın dört bir
yanına giderek rengârenk bir mutluluk kasırgası
oluşturuyordu. Hatta pinpon toplarının bazıları
Maria’nın yanında patladı. Maria’nın üstü rengârenk
olmuştu ve Maria bu hâliyle gökkuşağına benziyordu.
Babasını tasarladığı küçük robot tülleri, yatak
örtüsünü, halıyı ve kıyafetleri bir çırpıda değiştiriverdi.
Robot odayı bir güzel temizledi. Temizlerken de şarkı
söylüyordu. Odanın içi çiçek kokusu ile doldu. Bir iki
dakika içinde odanın dört bir yanı değişti. Maria rüyada
gibiydi ama uyanmak da istemiyordu. Babası imkânsızı
başarmış ve iddiayı kazanmıştı. Maria anne ve babasına
doğru koştu, sarılarak teşekkür etti. Artık sözünü
tutma sırası Maria’ya geldi. İlk günler zorlansa da artık
kendisiyle barışmıştı ve yüzündeki yarayı
önemsemiyordu. Ondaki bu değişim arkadaşlarını da
etkilemişti, onlar da Maria ile arkadaşlık etmekten çok
hoşlanıyorlardı. Maria’nın arkadaşları Maria’ya tek tek
özür diliyorlardı. Poli ve Emma şöyle dediler, “Senin
yüzündeki yarayla dalga geçip seni dışlayıp kırdığımız
ve baskı kurduğumuz için çok pişmanız. Lüften bizi
affet.” Maria onları affetti ve onlar da bir daha asla
fiziksel özellikleriyle kimseyle dalga geçmediler.

Yazar: Zeynep Umut KAPLANER(10 yaşında)
Editör: Fatma Zehra NAS (10 yaşında) 
Çizer: Zeynep Çetil (11 yaşında)



  Bir varmış bir yokmuş... Yokmuş diyene bakmayın, her şey bir
o kadar çokmuş. Çokmuş çok olmasına da gören yokmuş. Gören
göze iğne batmış, duyan kulağa sinek kaçmış. İğne battı sineğe,
sinek düştü deliğe. Delikten vardık bir masal köşküne. Köşkün
masalcısına kulak vere.
  Bir zamanlar masalların unutulduğu, şarkı notalarının
kaybolduğu, deniz aşırı, dağların ardı bir diyar varmış. İnsanlar
işlerine gider gelir, hayvanlar miskin miskin yatarmış. Sohbet
çöpe düşmüş, neşe kuyuya atılmış. Böyle bir günde bir ağlama
sesi yankılanmış gökyüzünde. Diyarın en fakir ailesinin bebeği
dünyaya gelmiş. Dünya nimetlerine o kadar çok ihtiyaçları
varmış ki çocuklarının adını İrzak koymuşlar. İrzak ömrünce bir
kere ağlamış, o da doğarken. Doğumu ve gülümsemesi ile evine
bolluk, bereket getirmiş. İrzak, isminin anlamı ile büyümüş,
rızıklandırılmış. Gökyüzü rengini değiştirmiş. Sen de pembe, ben
diyeyim turuncu. Ağaçlara, insanlara, hatta bazı miskin
hayvanlara bile can gelmiş. 
  Günlerden bir gün İrzak kötü rüyalar gördüğü bir gecenin
sabahına gözlerine açmış. Yüzünde bir tuhaflık hissediyormuş.
Aynanın karşısına geçtiğinde bir de ne görsün! Gülümsemesi
yokmuş. Ağzını kulaklarına doğru açmaya çalışmış, gözlerini
kısmı ama olmamış. Ne denediyse yüzü gülmemiş. Gökyüzü gri
olmuş, ağaçlar parlaklığını kaybetmiş. Diyar diyar çare aramaya
başlamış. Şifacı geyikler gülümseme otundan merhemler
kaynatmış, kuşlar en gıdıklayan tüylerini İrzak için kullanmış.
Kaplumbağalar kabuğunun üstünde danslar yapmış, insanlar
fıkralar anlatmış. En sevdiği yiyecekler önüne serilmiş. Fakat
yine de İrzak’ın gülümsemesi geri gelmemiş. Son 
çare tepedeki bilinmeze ulaşabilmekmiş. Diyar 
halkı İrzak’ın gülümsemesini bilinmezin 
aldığını düşünürmüş. 

   Tepede oturan biri varmış ve hiç kimse onu göremezmiş.
Masal bu ya insanlar o tepeye tırmandığında oradaki kişi, yok
olurmuş. Ama uzaktan, dumanı tüten evin önünde oturup
köye baktığını görürlermiş. İrzak’ın ailesi yola koyulmuş.
Tepeye vardıklarında yine kimse yokmuş. Annesi ağlamaya
başlamış. O sırada bir ses duyulmuş: "Size bir kavanoz
bıraktım, sobanın yanındaki somyanın üzerine. Kavanozu alın,
yedi dağın ardını dolaşın. Unuttuklarınızı hatırlayın ve
hatırladıklarınızla yolu takip edin. Her dağın ardındaki köye
uğrayıp yedi hanenin gözyaşını bu kavanoza doldurun. Yedi
dağı aşıp kavanozdaki yedi hanenin gözyaşını dökmeden eve
ulaştığınızda topladığınız göz yaşları ile İrzak’ın yüzünü
yıkayın.”
   Baba hemen tahta kapıyı itekleyip çıkan gıcırtı eşliğinde
hızlıca içeri koşmuş. Somyanın üstünde duran eğri kavanozu
alırken gözyaşını bu eğri kavanozda nasıl dökmeden
taşıyacağını düşünmeden edememiş. Anne baba düşmüşler
yola. İlk dağı aşmışlar. Tarlada çalışan bir aile ile
karşılaşmışlar. Selam verip yanlarına yaklaştıklarında
sofraya davet edilmişler. Sofra dediysem bir somun ekmek.
Paylaşınca doymuş karınlar ve şükürle kapanmış ağızlar.
Elleri nasırlı babanın evlatları için olan kaygılarını dinlerken
doldurmuşlar ilk gözyaşını kavanoza. Unuttukları ilk şeyi
hatırlayan aile, işaretleri takip ederek düşmüş bir sonraki
dağın ardına. Sabrederek, azmederek, özen göstererek yol
almışlar. Döndüklerindeyse İrzak yüzünü gözyaşları ile
yıkamış ve gülümsemesini tekrar kazanmış. Gökten üç
gülücük düşmüş, yakalamak isteyenlerin yüzüne.

Yazar: Zeynep Asya FAZLIOĞLU (11 Yaşında)
 Editör: Ayşe Mine BABUR (7.5 Yaşında)
 Çizer: Beren Alya Fazlıoğlu (9 Yaşında)

 
 

KAYIP GÜLÜMSEME



 Hera; ateş kehribarı gözlü, beyaz tüylü,
lavanta kokan, aşırı uzun olmayan dişi bir
kediydi. Kendisi Miyavya İmparatorluğu’nun
Ketlis şehrindeki küçük, Mini Ketlis adlı
gözden ırak bir kasabanın ortasındaki evde
yaşıyordu. Ketlis bol yeşillikli ve sulak bir
yerdi. Havası hep gül suyu kokardı. O ferah
kokuyu içinize çekince yüreğinizde tatlı bir
coşku oluşurdu. Hera bir sürü kitabını
oradan ilham alarak yazmıştı. Evet, Hera bir
yazardı. Hem de çok iyi bir yazar. Yüz
civarında kitabı vardı. Kitaplarını Miyavya
İmparatorluğu’nun adaletli imparatoru III.
Rut bile severek okuyordu. Ama bir tek
rakip yazar Giş kitaplarını okumuyordu.
Çünkü Hera’yı kıskanıyordu.
 Giş; uzun boylu, erkek bir Whiskas
kedisiydi. Kitaplarını az kişi okuyordu. Bu
yüzden Hera’ya düşman kesilmişti.
Günlerden bir gün, kelimeler kayboldu. Yani
neredeyse hepsi. Geriye kalanlar da yakında
kaybolurdu. Giş, lanetli bir kitap olan
“Raha’nın Karanlık Kelimeleri” adlı kitabı
bulup gizlice bir lanet yapmıştı. Kelimeler
kaybolunca kedileri bir korku sardı; ya eski
ilkel kediler gibi miyavlamaya başlarsak!
Evet, korku buydu. Kulağa komik geliyordu
ama hiç komik değildi. 

  Bunun üzerine Hera bir çözüm aramaya
başladı. Derken dedesi Ulu Kedi
Tomurcuk’un bir öğüdü geldi aklına: “Eğer
bir gün kelimeler kaybolursa Kelhi Dağı’na
çık. Oradaki kelimeleri nazik ve naif bir dille
uyar. Elbet geleceklerdir.” Hera, çantasına
bir demet kedi otu atıp evden çıktı. Kelhi
Dağı’nı arayıp durdu. Sonunda yerini buldu.
Yeri, Miyavya ülkesinin başkenti olan Kelhi
şehrinin karlı bir dağıydı. Bir nine kedi
sayesinde bulmuştu orayı.
  Hera dağa çıktı ama çok acıkmıştı. Hemen
kedi otlarını yedi. Kelimeleri bulamadı.
Derken çok sert görünümlü bir taşın
üzerine kazınmış kelimeleri gördü. Bu
kelimeler Miyavya’nın kelimeleriydi. Hera,
nazik ve naif bir dille kelimelerle konuştu.
Fakat kelimeler ikna olmadı. Çünkü Hera’nın
yazar olduğunu anlayamadılar. “Güç”
kelimesi Hera’ya, “Eğer gerçekten bizi geri
götürmek istiyorsan yanında bir kitap
vardır,” dedi. Hera, her yerde bir şeyler
eklediği yeni kitabını sırt çantasından
çıkarıp kelimelere gösterdi. Kelimelerin
hepsi ikna olup kitaba girdi. Zaten kitap bir
seriydi. Bu kitap bir serinin on dördüncü
kitabıydı. Bu yüzden bütün kelimeler sekiz
yüz sayfalık on dört kitabın içine sığdı. En
sonunda Hera, bütün kelimeleri Miyavya’ya
geri götürdü. Bu olay yüzünden Giş,
imparatorluk hapsine atıldı. (Kafası çalışan
kediler oraya atılı, yani bir çeşit hapis
onuru.) Hera da “Yüzyılın En İyi Yazarı”
ödülünü aldı.  

Yazar Kedi Hera

Yazar: Ahmet Ömer ORUÇ (11 Yaşında)
Editör: Bilge Sahra ÖZMEN (12 Yaşında)
Çizer: Nahide Rana Can (9.5 Yaşında) 



 Penceremin önündeki güvercinlerin sesi ile araladım
göz kapaklarımı. Kirpiklerimin üzerine oturmuş
bağırıyorlardı sanki. Yataktan zorla kalkıp pencereye
doğru ilerledim. Güneş, ışıklarını sokağın başındaki su
birikintisinde dans ettiriyordu adeta. Gözüm onun evine
doğru kaydı ve dışarı çıktığını gördüm. O an irkildim ama
telaş yapmama gerek yoktu. O kadar ağır yürüyordu ki
yetişeceğime emindim. Bacaklarımı hızlıca pembe
pantolonumun içine geçirip tişörtümü boynuma taktım.
Fişek hızıyla kapıdan çıktım. Aşağı indiğimde ağaçlı
yokuştan sahile doğru ağır aksak ilerliyordu. Sarı
papatyalı eteği rüzgârda uçuşan Fısıltı Teyze, 
 havalanacak gibi görünüyordu. Boyoz tezgâhının
yanında durdu. Boyozları ve kese kağıdına sarılı
simitleri alıp Sümbüllü yola saptı. Çok severdim bu
yolu. Sümbüller baharın geldiğini haber verirdi. Hem
merak hem de telaş içindeydim. Birini gizlice takip
etmek hamama girmek gibiydi. Annemlerle gittiğim
hamamda bile bu kadar terlememiştim. Günlerdir
kendimi belgeseldeki avcı aslanlar gibi hissediyordum.
Merakım tüm zihnimi ve bedenimi ele geçirmişti. Neden
tüm mahalle ona “Fısıltı Teyze” diyordu? Neden her
gün aynı şeyleri yapıyordu? Neden kimseyle
konuşmuyor ve sadece bir fısıltı çıkarıyordu?
   Kuşlar yine etrafını sardı. Penceremde de onu
bekledikleri için “Çok Sesliler Korosu” gibiydiler.
Simitleri kuşlara atarken ne kadar da mutlu
görünüyordu. Onlara bir şeyler fısıldıyordu yine. Sonra
taşlı yoldan aşağı doğru yürüyecek ve çantasından
çıkardığı sütü kedilere verecekti. Sahile vardığında ise
çiçekçiden bir kucak dolusu papatya alıp çocuklara
dağıtacaktı. Ve banka oturup çocukların Boyoz yiyişini
izleyecekti.

Peşinden iz sürmeye devam ediyordum ama aynı
şeyler görmekten sıkılmıştım. Bir şey bulamayacağıma
dair onlarca fikir zihnimde uçuşurken olan oldu. Fısıltı
Teyze tam karşımda durmuş bana bakıyordu. Kaçıp
saklanmak istedim ama beynim ayaklarıma sinyal
gönderemiyordu. Gülümseyerek elimi tuttu ve banka
oturttu. Yakalanmıştım ve ağzımı bile açamıyordum.
Zaten ne diyecektim ki? Kafamı çevirmeye korksam da
ona bakmaya çalışmaktan şaşı kalacaktım. Uzunca bir
süre denizi seyretti. Mavi sular arasında yüzündeki
ifadeler anılarını yeniden yaşıyormuş gibi sürekli
değişiyordu.
   Ağzından çıkan bir fısıltı ile irkildim. Bu nasıl kadife bir
sesti? Çölde kalsam rüzgâr böyle okşar mıydı acaba
kulaklarımı? Gözleri uzaklarda takılıyken her şeyi
anlattı. Sarı saçlarıma baktı uzun uzun. O an gördüm,
yeşil ve nemli gözlerindeki o derinliği.
   Adı Mehmuse imiş Fısıltı Teyze'nin. Çok şaşırmıştım,
mahalleli biliyor muydu acaba isminin anlamını.
Mehmuse, “fısıltı ile okunan harfler” demekmiş.
Sığınakta doğduğu için mi buydu ismi? Ya da
ülkesinden kaçmak zorunda kaldığında, ağzından bir
tek fısıltı çıkarabildiği için mi, bilmiyorum. Tek bildiğim
şey o an bankta yanımda oturan Fısıltı Teyze'nin
annesiyle papatya tarlasında kuşlara yem atan o
küçük Mehmuse olduğuydu...

FISILTI TEYZE

Yazar: Zeynep Asya Fazlıoğlu( 11 Yaşında)
 Editör: Meryem Nizamoğlu ( 13 Yaşında) 
Çizer: Beren Alya Fazlıoğlu (9 Yaşında)

 



 B�r zamanlar b�l�nmeyen b�r köyde, M�ne
adında sırma saçlı, zeyt�n gözlü b�r kız vardı.
M�ne çok �y� kızdı. Bütün hayvanlara sevg�yle
yaklaşırdı. Ateş g�b� kıpır kıpırdı. Yardım
etmey� çok severd�. Zamanının çoğunu
ormanda geç�r�rd�. Bell� etmezd� ama çok cesur
kızdı.
  Y�ne her zamank� g�b� M�ne, çok güzel b�r
güne uyandı. O gün köyün meydanında şenl�k
yapılacaktı. Ablası Ece odasına g�rd� ve
"Günaydın," ded�. Ece, M�ne �ç�n aldığı
elb�seden bahsett�. M�ne çok sev�nd�. Hemen
g�y�n�p aşağıya �nd�. Ab�s� Ahmet’e  günaydın
dey�p kardeş�yle oynamak �ç�n salona g�tt�.
Kardeş� Oya, M�ne’y� görünce çok mutlu oldu.
Kahvaltıdan sonra şenl�k �ç�n hazırlanıp köy
meydanına g�tt�ler. Şenl�k alanı köyün en
büyük yer�yd�. Düğünler hep orada yapılırdı.
B�r köşede şenl�kte dağıtılacak yemekler
hazırlanıyordu. Etraf kuru fasulye ve bulgur
p�lavı kokuyordu. Çocuklar neşe �ç�nde koşup
oynuyorlardı. M�ne etrafı �nceled�ğ�nde b�r
d�rekten d�ğer�ne asılmış �pler ve �pler�n
üzer�nde duran m�n�k süsler, balonlar, ked�
merd�venler� ve başka güzel süsler gördü. Bu
şenl�k M�ne �ç�n çok öneml�yd� çünkü onun �lk
şenl�ğ�yd�.

  Herkes mutlulukla eğlen�rken korkunç b�r şey
oldu. Kocaman b�r kurt göründü. P�s kokan,
salyası akan, s�yah kürklü b�r kurt. Canavar
g�b� ürkütücü görünen, d�şler� s�vr� ve kesk�n
olmasıyla herkes� korkutan b�r kurttu. Derken
arkadan �k� kurt daha göründü. Bütün köy
korku dolu gözlerle kurda bakıyordu. K�m�
donup kalmıştı, k�m� “ Canını seven kaçsın!”
d�ye bağırıyordu. Çocuklar ağlamak
üzereyd�ler. Yürekler�ndek� korku onları
battan�ye g�b� sarmıştı adeta. Bazıları sopa
alıp onları kovalamaya çalışmıştı ama ne çare!
H�çb�r �şe yaramıyordu. Kurdu daha da
kızdırmak dışında.
 M�ne de çok korkuyordu ama y�ne de
cesaret�n� topladı. B�r şeyler yapmalıydı. İlk
aklına gelen jandarmayı aramak oldu.
Yanındak� b�r�nden b�r telefon buldu ve
yardım �sted�. Ek�pler gelene kadar köpekler�
Cesaret ve Har�ka �le b�rl�kte kurtları
uzaklaştırmaya çalıştılar. Sonunda kurtları
uzaklaştırmayı başardılar. M�ne bu cesur
hareket�nden dolayı köyün kahramanı oldu.
Tab�� k� en büyük teşekkürü Cesaret ve Har�ka
hak ed�yordu.

Yazar: Sabih Ceren Karaçor  (9 yaşında)
Editör: Fatma Zehra Nas (10 yaşında) 

Çizer: Zülal Kocağa (9 yaşında)
 
 

CESARET VE HARİKACESARET VE HARİKACESARET VE HARİKA



  İlk hâl�m b�r kâğıt yığınından �barett�. Ta k� Kaşgarlı Mahmut el�nde torbasıyla çıkıp gelene
kadar… Torbasından çıkardığı m�n�k parşömen kağıtlarını ve başka yazıları get�r�p masanın
üstüne, ben�m yanımdak� boşluğa koydu. Heps�n� göreb�leceğ� şek�lde sıralamaya başladı.
Ne yaptığını anlamamıştım. Masanın altına �t�lm�ş taburey� çek�p oturdu. Kalem�n� el�ne aldı
ve b�raz düşündü. Ben� önüne çekt�, zar�f tüy kalem�n� mürekkep hokkasına daldırdı ve şu
cümley� yazdı: “Es�rgeyen ve koruyan Allah’ın adıyla.” Tüy kalem� ben� gıdıklıyor, ama har�ka
b�r şey yapıyordu; Kaşgarlı Mahmut’un kel�meler�n� ben�m üzer�me geç�r�yordu. 
  Kaşgarlı h�ç durmadan yazıyordu. Akşamları çok geç yatıyor, sabahları çok erken
kalkıyordu. Günde sadece b�rkaç saat uyuyordu. Çünkü ben� b�t�rmes�ne az kalmıştı. İç�me
hayatı boyunca merakla araştırıp öğrend�ğ� kel�meler�, anlamları ve kökler� �le yazmış,
ayrıca aldığı notları hatta kend� ç�zd�ğ� dünya har�tasını b�le koymuştu. Ben b�l�nen �lk
Türkçe sözlük olacaktım. Yazarken k�m� zaman neşelen�yor, k�m� zaman hüzünlen�yor, k�m�
zaman da öfkelen�yordu. Onun yazarken �ç�nde h�ssett�ğ� duyguları ben de sayfalarımda
h�ssed�yordum. B�r gün “çatu” kel�mes�n� yazdı. Kel�mey� yazarken kend� kend�ne: “Keşke
daha önce b�lseyd�m, o zaman belk� a�lem� o baldıran zehr�nden kurtarab�l�rd�m,” d�yordu.
Gözler�nden b�rkaç damla yaş sayfama düştü. Kaşgarlı, b�r kel�me seyyahıydı. B�rl�kte şeh�r
şeh�r gezd�k. Karahanlılara pad�şah olab�lecekken, o taht mücadeles�ne g�rmey�p ben�
yazmayı seçt�. Ben� hayatı pahasına korudu. Çok ağır olduğum hâlde hep yanında taşıdı,
heybes�nden h�ç çıkarmadı. Bana b�r şey olmasından korkuyordu. Ama kend�s� korursa
başıma h�çb�r şey gelmeyeceğ�n� b�l�yordu.

 Ben� yazmayı b�t�rd�ğ�nde yüzündek�
memnun�yet� gördükçe mutlu oluyor ve
gururlanıyordum. Basımımdan önce ben� son b�r
kez kontrol etmek �sted� Kaşgarlı. Yaşı �lerled�ğ�
�ç�n çok güçlü olmayan eller� ben� taşırken
t�tr�yordu. Tam da ben�, masaya koyduğu
kand�l�n yanına bırakacakken t�treyen eller�nden
düşüverd�m. Hem de yanan kand�l�n üzer�ne.
Kaşgarlı: “Eyvah, yandı bütün emekler�m!” d�ye
bağırdı. O haykırışını duyduğum anda
pencereden ser�n b�r rüzgâr est�. B�raz
üşümüştüm, ama yanmamıştım. Kaşgarlı
gözler�n� açtığında ben� sapasağlam görünce
b�r mutluluk çığlığı attı. N�hayet basılmam �ç�n
Bağdat’a g�tt�k. Yazıldım, basıldım, c�ltlend�m,
çoğaltıldım. Tüm bu aşmalardan geçerken de
hep �lk kâğıt yığını hâl�m� düşündüm. B�r
seyyahın kalem�yle, çok yol kat etm�şt�m. Ben
yan� D�vanû Lügat�’t Türk, Kaşgarlı Mahmut’un
gururu olmuştum.

Bir Sözlük Macerası...

Yazar: Nahide Rana Can (9 Yaşında)
Editör: Bilge Özsoy (16 yaşında) 

Çizer: Nahide Rana Can (9 yaşında)
 



  Sabahın erken saatlerinde yine her zamanki gibi herkesten
önce uyanan Mina, hemen sihirli göle gitmek istiyordu. Çünkü
bugün Mina’nın doğum günüydü. Doğum günü olan her çocuk
sihirli göle gidip dilek tutardı. Dilekleri bir gün sonrasında
gerçekleşirdi. Neden diğer doğum günlerinde dilek tutmamış
derseniz, Mina 10 yaşına girecekti ve dilek tutan çocukların yaşı
10 olmalıydı. Yani Mina ilk dileğini tutacaktı. Aynı zamanda
sihirli gölden dilek tutmak ve dileğin gerçekleşmesini
beklemek çocukları o gün mutlu ve akıllı yapardı. Sihirli göl
hastalara şifa, mutsuzlara neşe olurdu. Yaramaz çocuklar bu
suda yüzünce akıllanır, tembel çocuklar az da olsa çalışkan
olurlardı. Biz şimdi sihirli gölü bir yana bırakalım Mina ne
yapıyor ona bakalım. Mina o kadar hızlı dışarı çıktı ki kapıyı
açmayı unutup kapının ortasında kocaman bir delik açtı. Bugün
onun en neşeli günüydü.           
   Annesinin ağzı açık kaldı, köpeği Pamuk sinek girmesin diye
zıplayıp ağzını kapattı. Babası ise kapının tamir masrafını
hesaplıyordu. Çünkü babası hesap kitap işlerinde uzmandı.
Sihirli göle vardılar. Mina gözlerini kapattı. Eline sudan biraz
aldı. Dileğini tuttu ve suya üfledi. Sonra suyu kafasından aşağı
döktü. Dur! Ne? Mina’nın saçı ıslanmıştı. Gölün özelliği zaten
buydu! Bunun olmaması gerekiyordu. Saçındaki suyun akıp
gölün derinliklerine gitmesi gerekirken su akmamıştı bile.
Gölde bir sorun vardı. Bunu hemen kral ve kraliçeye haber
vermeleri gerekiyordu. Mina sorunu tek başına çözmek
istiyordu. Yalan söylemeyi sevmiyordu ama yapmak
zorundaydı.
   -Mina, kızım annenle eve git hadi, ben krala haber vereceğim.
  -Baba ben bu olayı unutmak için arkadaşlarımla oynamaya
gitsem?
    -Tamam, git bakalım.

  Mina arkadaşlarının yanına gidiyormuş gibi yaparken yolda
gördüğü çalının arkasına saklandı. Annesinin eve, babasının
krala gitmesini bekledi. İşte beklenen an gelmişti. Annesi ve
babası ortalıkta gözükmüyordu. Hemen olduğu yerden çıktı,
gölün yanına geldi. Derin bir nefes aldı ve suya atladı. Gölün
suyunun geldiği yere gidecekti. Yüzdü, yüzdü, yüzdü… En
sonunda vardı. Aman Allah’ım o da neydi öyle? 
   Bu, bu, bu KOCAMAN VE SİYAH BİR PETROL VARİLİ! Mina içinden
“Bu varil buraya nasıl gelmiş?” diye düşünüyorken bir anda
nefesinin tükendiğini, suda daha fazla kalamayacağını fark etti.
Hemen yukarı çıkmalıydı. Var gücüyle yüzdü. Yukarı çıktığında
gözlerini ovuşturdu. Çok fazla bulanık görünüyordu ama
buraya doğru yaklaşanlar babası ve kral olmalıydı. Hemen bu
işi bitirmeli ve eve gitmeliydi yoksa ailesinden çok büyük azar
işitecekti. İçine iyice oksijen doldurdu ve yeniden daldı. Varilin
olduğu yere gitti. İtmeye başladı. 
   Olmuyordu, şimdi ne yapmalıydı? Yeniden yüzeye çıktı.
Babası ve kral yaklaşıyordu. Onları oyalamalıydı, en azından 5
dakikalığına. Gölün kenarında bulduğu taşları ağaçların olduğu
yere attı. Kralın, babasının ve askerlerin dikkatini çekti hemen o
tarafa yöneldiler. Mina daldı ve varili var gücüyle itti. Ve
başardı, varil çıkmıştı. Artık göle sihirli su geliyordu. Varili su
yüzeyine çıkardı. Sonra da sudan çıkıp eve koştu. Koşarken
çamura düştü. Kıyafetleri zaten iyice ıslanmıştı şimdi çamurla
kelimenin tam anlamıyla mahvolmuşlardı. Ama yine de üzgün
değildi. Çünkü hem kendi doğum gününü hem de başka
çocukların doğum gününü kurtarmıştı…

Doğum Günü Sorunu

Yazar: Rana Teymur (12 yaşında) 
 Editör: Zehra Şaylı (8 yaşında) 

Çizer: Meryem Yılmazer (12 yaşında)



    Çabuk tükenen bir nesnedir. Tabii eğer evinizde küçük bir bıcırık varsa.
Kapağını açık bıraktın mı hemen ömrü tükenir. Bitmiş kalemi zorla
kullanmaya çalışınca kâğıtta gacur gucur hoş olmayan bir ses çıkarır. Onlarla
derste aldığınız notları süslediğinizde ve kitaptaki önemli yerlerin üstünü
çizdiğinizde sizden mutlusu yok. Kardeşinizden veya başkalarından saklamak
için türlü türlü yerlerde ararsınız. Kalemler sizin için o kadar değerli bir hâl
alır.
    Fosforlu kalemlere bayılan biri için kırtasiyeler korkulu rüyadır. Çünkü
fosforlu kalemlerin ucuz bir şey olduğu söylenemez. Tüm renkleri almak
istersin bakarsın paran yetmiyor, aralarından birkaç rengi elemeye çalışırsın.
Ama pek başarılı olamazsın. Çünkü tüm renkler birbirinden güzeldir.
Hangisini bırakırsanız bırakın içinize sinmez. Aklınız onda kalır.  
       Youtube’de falan videolar görürsünüz, kalem düzenleme videosu gibi şeyler
işte. Çok kıskanırsınız. “Bende bu fosforlu kalemin markası yok, keşke olsa, bu
benimkinden daha güzel,” tarzında şeyler düşünürsünüz. Aynı renkten
milyonlarca kaleminiz olmasını bile istersiniz zaman zaman. Böyle bir tutku
bu da.

Yazar: Zeynep Zümra Kınalı (10 Yaşında)  Editör: Şevval Yaren Çakır (13 Yaşında)
Çizer: Sare Zehra Ünal (8 Yaşında) 

FOSFORLU KALEMLERFOSFORLU KALEMLER



   Mat�lda, küçük ama çoğu k�ş�den daha akıllı, tatlı b�r 
kızdır. Çoğu anne-baba �ç�n bu çok �y� b�r durumdur. Ama 
Mat�lda şu dünyada doğab�leceğ� en kötü a�lede doğdu. 
Ebeveynler� ve ab�s� ona çok kaba davranıp onunla her 
fırsatta dalga geçt�ler ve en kötüsü ona h�ç �lg� 
göstermed�ler. Acaba Mat�lda onlara ve onların saçma 
kurallarına boyun eğecek m�? Yoksa onlara ve sığ 
düşünceler�ne baş kaldırıp daha �y�, yen� b�r hayata 
başlangıç yapab�lecek m�? Bu soruların cevaplarını merak 
ed�yorsanız Mat�lda adlı k�tabı okuyun, �y� vak�t 
geç�receğ�n�z� umarım!
  

Matilda

  Mat�lda, 1916 yılında 
doğup 1990 yılında ölen 
usta yazar Roald Dahl’ın 
öneml� ve popüler 
eserler�nden b�r�d�r. Hatta 
1996 yılında Amer�ka’da 
f�lm� çek�lm�şt�r ve 
s�nemaya uyarlanmıştır.
  K�tap 252 sayfa, umut 
dolu ve eğlencel� b�r 
h�kâye. Her çocuğun 
okuması gereken b�r k�tap. 
Adeta b�r klas�k. 

Tahl�l Metn� Yazarı: Hat�ce Müselleme Adar (10 yaşında)
Ed�tör: B�lge Sahra Özmen (12 yaşında)



   Karlı bir dağın eteklerindeyim. Görevim, daha
önce kimsenin bulamadığı Çığ gülü elmasını
bulmak. Kar kuş tüyleri gibi savrularak yağıyor.
Esen rüzgâr yüzümü biber sürülmüş gibi acıtıyor.
Sırtımda güçlükle taşıdığım lacivert dağcı
çantamla ilerliyorum. Nefes almakta zorlanıyorum.
Gözümde kar gözlüğü, üstümde beni soğuktan
koruyacak kıyafetler var. Tam bu sırada bir uğultu
duyuyorum. Bu da ne demeden beyaz bir
canavarın üzerime geldiğini görüyorum. Bu bir çığ!
Kaçmam lazım! Çantamdan uçurtmamı
çıkaracağım ve ona tutunarak uçmaya
çalışacağım. Korkudan dizlerim titriyor. Aslında
karı çok severim. Beyaz, yumuşak bir pamuk
şekeri gibidir. Ama bu seferki farklı. İnsanı
yutacak kadar büyük. Ağzını kocaman açmış bir
dinozor gibi arkamdan geliyor. 
 "Zırrrrrr, zırrrrrr!” Of baba ya! Neredeyse bu
seviyeyi geçiyordum. Bundan sonra bölüm sonu
canavarıyla karşılaşacaktım. Niye aradın şimdi?
Ama neden arama açılmıyor? Yine arıyor babam
ve tekrar açılmadı. Sonra Ekran birden karardı.
Açılmıyor, of! Neler oluyor? Ellerim buz kesildi
korkudan. Tişörtüm ise terden sırılsıklam olmuş.
Hem telefonu açamadım hem de bozdum. Babam
kesin çok kızacak bana. Annem de kızacak.
Tırnaklarımı yemeye başladım yine. Daha önce hiç
olmadığı kadar korkuyorum. Yok aslında bu ilk
değil. Bir de virüs korkusu yaşamıştım. Derslerime
çalışmadığım, oyun oynayacağım diye yemek
yemeyi bile unuttuğum zamanlardı. Bizimkiler ders
vermek istemiş. Neyse ki şimdi o kadar değilim.
Acaba yine bir oyun mu oynuyorlar bana? Hiç
komik değil. Hadi telefonum açıl lütfen! Açıl susam
açıl desem masallardaki gibi…

   Gözlerimi kamaştıran bir ışık içinde, uçsuz
bucaksız bir yolda yürüyorum. Sonra önüme bir
kapı çıkıyor. Tak tak tak! Kapı öyle güçlü çalınıyor
ki şimdi üstüme devrilecek. Elimi uzatıyorum
açmak için. Ama açamıyorum. Kapı da gözlerim
de kapalı. Sanki kafamı bir kavanozun içine
sokmuşum gibi konuşmalar duyuyorum. Ama ne
dedikleri anlaşılmıyor. Tak tak tak! Hâlâ çalıyor
kapı. İyi de kapıyı neden açamıyorum ki? Elimi
uzatıyorum kapının koluna… Pat! Düşüyorum yere.
Ayy bacağımı vurdum galiba, çok acıyor. Kapı
nereye gitti? Burası benim odam. Aman ya,
rüyaymış! Tam o sırada annemle göz göze geldim.
Kan ter içinde sağımı solumu çekiştiriyordu. Bir de
durmadan “Neden açmadın telefonu, bir şeyin mi
var?” diye soruyordu. Gürültülerin sebebini
anladım. Odanın kapısından içeri babamla beraber
bütün komşularımız girdi. Meğerse neredeyse tüm
apartman bana bir şey oldu zannedip bizim eve
gelmiş, hatta alt katımızda oturan komşumuz
Cavidan teyzenin köpeği bile havlıyordu odamda.
İçimden, “Neyse kalabalığın içinde babam bana
kızmaz,” diye geçirirken babam, “Seninle sonra
konuşacağız,” dedi. Sonrasındaysa benim iyi
olduğumu gören herkes biraz oturup beni tek
parça gördükleri için şükrederek evden ayrıldı. 
   “Sen aradığında oyun oynuyordum, telefon
birden karardı ve bir daha açılmadı. Çok korktum,
çok ağladım. Sonra uyuyakalmışım,” dedim
babama. Daha sinirli olmaları gerekirdi. Oysa
babam ve annem üzgün görünüyordu. “Okuldan
geldiğinde bizi haberdar etmeliydin. Sana
ulaşamayınca endişelendik. Telefonu bu amaçla
kullanman için almadık. Demek ki çok da gerekli
değil sana,” dedi babam. “Baba, anne özür
dilerim. Sizi üzmek istemedim,” dedim utanarak.
Sonra gözlerim duvardaki resme takıldı. Geçen
yaz gittiğimiz Safranbolu’da, kanyonda
çekildiğimiz fotoğraftı bu. Kanyonu
merdivenlerden inerek, daracık yollardan geçerek
dolaşmıştık. Cam terastan manzaraya bakarken
ne çok korkmuştuk. Aslında üzülmem ve ağlamam
boşunaymış. Etrafıma baktığımda yaptığım
resimlerimin, oyuncaklarımın, ailemle geçirdiğim
anıların telefonumdaki oyunlar gibi silinmediğini
gördüm. Güzel olan hiçbir şey kaybolmuyordu.          

Oyundan SonraOyundan SonraOyundan Sonra

Yazar: Zeynep Kartal (10 Yaşında) 
Editör: Zehra Kaya (13 Yaşında) 
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N E I L  A R M S T R O N G
 Yazar: Bilal Eymen Aydın (13 Yaşında)

 Editör: Sena Büşra Özgüney (13 Yaşında)

Tarih: 13 Ağustos 1969
Yer: Los Angeles’ta yapılan devlet yemeği

Armstrong Ay’dan dönünce 18 gün karantinada
kaldıktan sonra katılacağı devlet yemeğine
onunla röportaj yapmak için bir basın kuruluyla
gittim. Her yerde enfes yemekler vardı.
Armstrong’un oturduğu masaya gittim. İlk önce
yemek yedik. Ben köfte yemiştim çok lezzetliydi.
Armstrong ise tavuk but yedi. Yemeğimiz bitince
defterimi ve kalemimi cebimden çıkarıp
röportaja başladım.
B�lal: Bay Armstrong öncel�kle şunu �t�raf
etmel�y�m k� b�rçok �nsan s�z�n yer�n�zde olmak
�sterd�. Merak ett�ğ�m soru şu: “Bu ben�m �ç�n
küçük ama �nsanlık �ç�n büyük b�r adım,”
cümles�n� söylemey� daha önceden kurguladınız
mı?
Armstrong: Oh, evet. LM'den (Ay mödülü)
ayrılmadan hemen önce kelimelerimi seçmiştim.
Yolculuk boyunca düşünmüş de olabilirim.
B�lal: Ay’a �nd�ğ�n�zde Ay zamanı �le gece m�yd�
gündüz müydü?
Armstrong: Tabii ki de gündüzdü. Emin ol aya
gece inmek istemezsin. Antarktika bile ora-
dan sıcak kalır.
B�lal: NASA’ya �lk alındığınızda b�r gün Ay’a
�neb�leceğ�n�ze �nanıyor muydunuz?
Armstrong: Hayır bunu tahmin dahi 
edemezdim.

B�lal: Ay’a g�derken yanınızda şans get�receğ�ne
�nandığınız b�r şey götürdünüz mü?
Armstrong: Oh evet, bunu yaptım ve yanıma
Wright Kardeşler’in uçağından bir parça aldım.
B�lal: S�ze son olarak şunu da sorup röportajımı
tamamlamak �st�yorum. Dünya’ya döner dönmez
�lk yemek �sted�ğ�n�z yemek neyd�?
Armstrong: Hey dostum şu an bunu yiyorum
zaten. 
B�lal: Bana bu kıymetl� vakt�n�z� ayırdığınız �ç�n
teşekkürler Bayım. Belk� Mars dönüşü de s�z�nle
röportaj yaparız k�m b�l�r...
Armstrong: Sanmıyorum. 
B�lal: Görüşürüz Bayım.
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 Yazar: Nahide Zümra Sözen (10 Yaşında)

Editör: Sena Büşra Özgüney (13 Yaşında)

 Mehmet, sıradan bir çocuktu. Annesinin
ayıkladıktan sonra nefis kokan çorba-
larda kullandığı mercimeklerin arasına
karışan taşlar gibiydi. Altınlar ve
zümrütlerle süslenmiş bir tacın üzerine,
bir şekilde konmuş bir toz zerresi gibi
mükemmellerin arasında, mükemmel-
likten iğne ucu kadar bir şey almadığını ve
sevgiye layık olmadığını düşünen bir
çocuktu.
 Sivrikaya Dağı, Dikyamaç Vadisi’nin
kuzeyinde yer alır, bu bölge zaten kurak
bir yerdir ki çoğalan küresel ısınma bunu
birkaç kat daha yukarı çekmişti. Eskiden
çimen kokusu ve çocukların neşeli sesleri
ile dolan vadi, artık yiyecek arayan birkaç
masum hayvan sesleri ve kokuları dışında
başka hiçbir şeyin görülmediği bir yere
dönmüştü.
 Bu kuraklıktan Sivrikaya Dağı’nın
eteklerindeki Kurusazlık Kasabası’nın
sakinleri de bolca etkileniyordu. Neyse ki
kasabanın ortasından geçen Kurusazlık
Nehri vardı. Ama yine de yazları hava çok
dayanılmaz ve boğucu olurdu. Ayrıca
köyün nehre uzak kısımlarında yaşayan
insanlar çok sıkıntı yaşardı. Böyle
zamanlarda insanlar nehrin yanına gider
orada serinlerdi, nehir kenarı bir anda
kasabanın en işlek noktası oluverirdi.

  İşte böyle bir yaz günüydü. Mehmet
kasabanın az aşağısındaki düzlüğe
inmişti, ne zaman canı sıkılsa buraya
gelirdi. Ama bu gün çok daha renkli bir
manzara gördü Mehmet, rengârenk
çiçekler her yeri sarmıştı. Her biri farklı
bir renkte ve güzellikteydi. Toz pembe,
eflatun, su yeşili, açık mavi… Etrafa
çiçeklerden ötürü harika bir koku
yayılmıştı.
  Renklerin ve kokunun büyüsüne kapılan
Mehmet, çevremdekiler bu çiçekler gibi
eşsiz ve farklı diye düşündü. Az ilerideki
buğdayları o an fark etti. Buğdayların
hepsi birbirinin aynıydı. Mehmet, işte
bende bu kurumuş buğdaylar gibiyim, çok
bulunan ve sıradan olan diye iç geçirdi.
  Mehmet, mandası Çimen ile nehir
yakınlarında dolaşıyordu. Açelya da
abisinin arkasında dolaşıyordu. Çimen‘in
her adımında yüzlerine tatlı bir meltem
esiyordu. Sarışın enerji topu, yeni
öğrendiği bilgileri mavi gözlerini aça aça
anlatıyordu.
  Bilgisizlere ışık olan konuşmasına göre,
dış görünüşü aynı olan buğdaylar
kesildikten sonra işlenip farklı alanlarda
kullanılan farklı malzemelere dönüşüyor,
bir nevi evrim geçiriyordu. Bilgilendirici
konuşmasını her zaman yaptığı gibi kendi
düşüncesini söyleyerek bitirdi. Ona göre
buğdaylar insanlara benziyormuş,
Mehmet kendini buğdaylara benzettiği
zamanı hatırladı, sevgili Açelya, abisi
düşünsün diye neden buğdayları
insanlara benzettiğini söylememişti.
Mehmet o an anladı, insanlar da dıştan
birbirine benzer, ama farklı şeyler
yaparlar. Mehmet mutlulukla bağırdı:
HER ÇOCUK ÖZELDİR!



    Ed�tör: B�hruze Yayla (10 Yaşında)

    Yazar: El�f Zümra Güleryüz (10 Yaşında)

Hiç vaktiniz yoksa piyano çalmak sorumluluk sahibi olmayan bireyler için eziyete dönüşebilir.
Çalamadığınız zaman beş tane bozuk örgü peynir yemiş gibi bir tat gelir ağınıza. Bu tat sizi
piyanodan soğutabileceği gibi hemen olmasa da kendinden vazgeçirebilir. Bu nedenle piyano
çalmaya karar vermeden önce günlük neler yapıyorsunuz ya da neler yapmanız gerekiyor bir gözden
geçirmeyi ihmal etmeyin. Kendinize bir günlük rutin hazırlayın. Gözden geçirmemeniz durumunda
piyano hayatınız sandığınızdan kısa sürebilir. Unutmayın, piyanoya vakit ayırmadığınız müddetçe
piyano tuşları size çok fena küseceklerdir. (Kusura bakmayın, kendileri biraz darılmaya müsait
dişlerdir.) 

Vaktiniz yoksa eziyet!

Her hobiye yeteneğimiz olmayabilir. Baktınız olmuyor,  anlamıyorsanız ya da sizin hoşunuza
gitmediyse bu iş size göre değil demektir. Zaten öğretmenleriniz de bunu ailenize söyleyecektir.
Aileniz bunu size söylediğinde sakın üzülmeyin. “Her insan kendi özelliğiyle biriciktir.”

Olmuyorsa zorlamayın!

Eğer anneniz terlik giyiyorsa ve terliklerin altı “Pat, Pat, PAAAT!” diye ses çıkarıyorsa tüm terliklere
böyle yapabilirsiniz. Ancak bu teorimiz sadece evde değil, komşunuz kapıyı tıklarken, balkondan size
seslenilirken, odanız çok sessiz olduğu için minicik bir ses yankılanınca da buna benzer şeyler
yapabilirsiniz. (Eller babanın cebine gitmesin ha. Duvarları süngerle kaplamanız gerekebilir.)

Evdeki terliklerin altına sünger takmayı ihmal etmeyin! 

Bu madde daha çok babaları kapsayan bir madde. (En azından benim öyle olmuştu.) Babam tüm
masrafları duyunca bir hafta yataktan çıkamamıştı. Tamam tamam, biraz fazla abarttım. Ama yine
de kursum, kitap ücreti gibi masraflar üst üste binince bir garip oldu. Bu sefer bana daha az
oyuncak alınmaya başlandı. Eğer güzel bir şey yapacaksanız yüküne ve zararlarına da
katlanacaksınız. Ee, ne demişler; “Gülü seven, dikenine katlanır.”

Pamuk eller ve sözler babanın cüzdanına gidiyor!

gızeml ı  d ıslergızeml ı  d ısler
. . .

,

madde madde

Merhaba ben Suna. Beş yıldır piyano çalarak hem bir sır çözmeye çalışıyor, hem de eğleniyorum. Şimdi
meraklandırdım sizi, niye sır çözmeye çalışıyorum? O zaman hiç vakit kaybetmeden beş madde ile sırlı
dişlerin gizemini çözelim!

Az çok gizemli dişlerin sırrını kavramış gibi gördüm sizi. Belki bu dişlerin arasına girersiniz sırrını daha iyi
anlarsınız. Şimdiden kolaylıklar dilerim! (Acemi ya da usta olabilirsin. Ama unutma! Sen de özelsin.)

Öncelikle siz bir Mozart değilsiniz. Ana konuya geçelim. Bu maddemiz misafirlere karşı bir gecelik
Mozart olmak (Ya da olmamak) ile ilgilidir. Bu maddeyi çok iyi okuyun (Tabii, aileniz Mozart’a
dönüşmenizi isterse.) Misafirler gelince (bazen ablanız da dahil) aileniz hemen devreye girer. Sizin
bir parça çalmanızı ister. Ardından misafirler (müzik seviyorlarsa) sizi Mozart gibi görmeye
başlarlar. Sonrası malum ve gerçek... (Unutmayın, gerçekler acıdır.) Sizden en sevdikleri parçaları
çalmanızı isterler. Bir kere benden Bozlak çalmamı istemişlerdi. Bu durum sadece misafirler
geldiğinde değil, akşamları piyano dinlemeyi seven aileniz istediğinde de olabilir.  

Vaktiniz yoksa eziyet!



FARE
KEDİ

ileileile

Ben bir fareyim,
Kediyi görünce,

Savunmaya geçerim.
Peyniri çok severim.

 
Ben bir kediyim,

Fareyi çok severim.
Yemek görünce,

Saldırıya geçerim.
 

İşte dostlar,
Bize derler firarda.

Kaçarız sahipten arada,
Kedi ile fareyiz sonuçta.

 
Şair: Ayşe Mine Babur (7,5 yaşında)

Çizer: Nagihan Gök (11 Yaşında)
Editör: Zeynep Sare Koyun (9,5 Yaşında) 





g�zl�
harekât

Yazar: Tuğba  Aytan (11 Yaşında)
 Ed�tör: B�lge Sahra Özmen (12 Yaşında)

Ç�zer: Feh�m Eren Koldaş (11 Yaşında)

 Yıl 1914, 27 Temmuz Salı günü, Osman ve arkadaşları Mehmet, Hasan,
Ahmet, Hüsey�n ve Al� Osman'ın dedes�n�n yaptığı tahta s�lahlar �le
oynuyorlardı. Üçerl�, �k� gruba ayrılıp oyuncak s�lahlarıyla
b�rb�rler�ne karşı savaşıyorlardı. O gün, Osman, Ahmet ve Mehmet’�n
takımı kazanmıştı. İk� takım b�rb�r�n� tebr�k ett� ve oyun b�tt�.
Sokakta oynamak �ç�n süreler� b�tm�şt� hem zaten akşam yemeğ�
vakt� yaklaşıyordu. B�r sonrak� gün y�ne buluşmak �ç�n sözleşt�ler.
Fakat b�r sonrak� gün buluşamayacaklarından habers�zlerd�.
 Osman eve g�d�nce annes�, babası ve kardeş� �le sofraya oturdular.
Yemekte m�s g�b� kuru fasulye ve p�lav vardı. Osman’ın annes� y�ne
çok güzel yemekler yapmıştı. Yemekten sonra a�lecek sohbet ed�p
uyudular. 28 Temmuz sabahı Osman’ın evler� deprem olmuş g�b�
sallandı. Ama bu deprem değ�ld�, düşmanların attığı b�r bombaydı.
Osmanlar Çanakkale’de yaşıyordu. İng�l�z ve Fransız askerler�
Çanakkale'ye saldırıyordu. Ama b�r anda saldırı kes�ld� ve askerler
ger� dönmeye başladı.
 Askerler g�d�nce erkekler genç yaşlı demeden s�lahlanmaya ve
küçük çaplı ordular kurmaya başladı. Bu ordular da Osman ve
arkadaşlarının babaları da vardı. Her gün düşman taraf yüzlerce
kayıp ver�rken Türk�ye tarafından da yüzlerce k�ş� şeh�t
düşüyordu. Kadınlar b�r yandan askerlere cephane taşıyor, b�r
yandan yedek üst, baş götürüyorlardı. Osman ve arkadaşları da boş
durmuyordu. Babalarına mektup yazıp duruyorlar ve b�r yandan da
anneler�ne yardım ed�yorlardı.



 Savaşın başlamasının üzer�nden yaklaşık beş ay
geçm�şt�. Aralık ayındalardı. Osman ekmek almaya
g�derken arkadaşlarıyla karşılaştı. B�rb�rler�ne selam
verd�ler. Osman ekmeğ� eve bırakıp hemen geleceğ�n�
söyled� ve koşar adımlarla eve g�tt�. Ekmeğ� eve bırakıp
çıkarken annes� Osman'a “Nereye g�d�yorsun?” d�ye
sordu. Osman annes�ne arkadaşlarını gördüğünü ve
onların yanına g�deceğ�n� söyled�. Annes� de “Tamam”
dey�p �ş�ne ger� döndü.
 Osman arkadaşlarının yanına döndüğünde b�rb�rler�ne
mutlulukla sarıldılar. Tam beş aydır görüşem�yorlardı.
Hasan’ın aklında b�r f�k�r vardı. Babaları g�b� büyük
gözüküp g�zl�ce orduya g�receklerd�. Bu f�k�r heps�n�n
hoşuna g�tt�. B�r �k� saat plan yaptılar. K�m�s�
babalarının şapkalarını takacaktı. K�m�s� de babalarının
gömlekler�n� g�y�p bazı arkadaşlarına da get�recekt�.
Altı arkadaş evlere dağılmadan önce kend�ler�ne grup
adı düşündüler. Heps� b�r ağızdan, “Grubumuzun adı
G�zl� Harekât olsun!” d�ye bağırdı. Bazı komşular
pencereden dışarı bakıp bu bağırmanın sebeb�n�
anlamaya çalışıyordu. B�rkaç dak�ka sonra komşular
ses�n çocuklardan geld�ğ�n� anlayıp “B�r şey m� oldu?”
d�ye sordular. Çocuklar da meraklı komşulara end�şe
edecek b�r şey olmadığını söyley�p ıslık çalarak
evler�ne döndüler.
 Osman eve g�d�nce b�raz k�tap okudu. Sonra da annes�
ve kardeş� �le yemeğe oturdular. Yemekten sonra yatıp
uyudular. Osman annes�n�n ve kardeş�n�n
uyuduğundan em�n olunca babasının dolabından b�rkaç
tane gömlek, pantolon ve şapka aldı. Aldıklarını b�r
torbaya koyup tam camdan atlayacakken aklına
annes�ne b�r not yazmak geld�. Hızlıca b�r şeyler yazıp
masanın üstüne koydu. Camdan bahçeye atlayıp
arkadaşlarıyla buluşacağı yere doğru yürümeye
başladı. 

  Osman buluşacakları yere geld�ğ�nde sadece b�r k�ş�
eks�kt�; o da Ahmet. Ahmet de zaten beş dak�kaya geld�.
Hemen yola çıktılar. Askerler�n başvuru yaptığı yere �k�
saat yürüyerek g�deceklerd�. B�r saat sonra d�nlenmek
�ç�n ağaçların altına oturdular. Heps� kurt g�b� açtı.
Hüsey�n, get�rd�ğ� torbadan m�s g�b� kokan ekmek arası
köfte ve su çıkardı. Hızlıca yemekler�n� y�y�p sularını
�çt�ler. B�raz daha oturup tekrar yola çıktılar. Asker
kabul alanına yaklaştıklarında babalarının kıyafetler�n�
g�y�p, g�decekler� yere doğru �lerled�ler.
 Kapının önündek� �k� asker Osman ve arkadaşlarını
aradı. Tehl�kel� b�r şey olmadığını anladıkları zaman
çocukların g�rmes�ne �z�n verd�ler. Çocuklar hızlıca
adlarını l�steye yazdırıp alıştırma yapmak �ç�n �lerd�ler.
Eğ�tmen askerler b�rkaç genç asker� eğ�t�yordu. Tam
eğ�t�m almak �ç�n yerler�ne geçecekler� sırada b�r asker
onları durdurdu. Heyecan ve korku �ç�nde çocuklar b�r
an her şey�n anlaşıldığını zannett�ler ve öylece kala
kaldılar. Asker�n onları asker ün�forması vermek �ç�n
durdurduğunu anlayınca der�n b�r nefes aldılar.
Çocuklar çalıların arkasında çabucak üstler�n�
değ�şt�rd�. Eğ�t�m alanına g�d�p çok yoğun b�r çalışma
programına dah�l oldular. Eğ�t�mler sırasında
komutanlar onların çocuk olduğunu, henüz yaşlarının
çok küçük olduğunu anlasalar da vatanlarına olan
sevg�ler�yle ortaya koydukları cesaret ve az�mler�nden
ötürü onlara b�r yet�şk�n g�b� muamele ett�ler. Altı
arkadaşın b�r araya gelerek kurdukları G�zl� Harekât
grubu yen� kurulan ell� k�ş�l�k b�r orduda yer�n� almıştı.
Ordunun ger� kalanı tarafından oldukça sev�len
çocuklar savaş b�tene kadar b�r yet�şk�n g�b� ülkeler�
�ç�n canla, başla savaştılar. A�leler�nden g�zl� çıktıkları
bu yolda onları b�raz end�şelend�rseler de ortaya
koydukları cesaret ve çaba sebeb�yle a�leler� onlarla
gurur duydu.



TÜM ZORLUKLARA 

RAĞMEN
Yazar: Begüm Naz Ünal (11 Yaşında)

Editör: Bilge Sahra Özmen (12 Yaşında)

  “Okuyup da ne yapacaksın?” 
  “K�tap okumayı bırak! Tem�zl�k yapmayı öğren!” 
  “Kızım yemek p�şt� m�?” 
  ” Kızım had� b�raz şu tem�zl�ğe el�n alışsın!”
  İşte ben bu sözlerle büyüdüm. Okuma k�taplarını, soru
k�taplarını hor gören a�lemle… Neredeyse gün �ç�nde bu
sözler�n �k� katını duyuyordum ben. Zaten �k� gün okula
anca g�deb�l�yordum. D�ğer günler çapa yapmak, yemek
p�ş�rmek ve tem�zl�k yapmak g�b� şeylerle geç�yordu. Bu
ortaokula kadar böyle g�tt�. Ben artık üm�d�m�
y�t�rm�şt�m. Hem daha nereye kadar g�deb�l�rd�m?
 İlkokul zorunluydu ama ortaokul… Okul ben�m
geleceğ�md� ama k�mse bunu anlamak �stem�yordu. Ben�
tek anlayan teyzemd�. Çünkü teyzem okumuş, �nat
etm�ş; anneannem ve dedem de buna dayanamayıp onu
okula ger� döndürmüşlerd�. Annem�n �se zaten okumaya
n�yet� yokmuş.
  Teyzem o zamanların en �y� doktoruydu, ş�md� de çok
�y� b�r doktor. Bana okuma üm�d�n� çok �y� b�r meslek
sah�b� olab�leceğ�m üm�d�n� o verm�şt�. 
Okul köye çok uzaktı. Ben trenle okula g�d�yordum. Şu
an bu s�ze çok eğlencel� gel�yor olab�l�r ama o kadar da
eğlencel� değ�l. B�z�m sınıfımızın normalde mevcudu 58
k�ş�yd� ama çoğunlukla sadece 20 k�ş�s� gel�yordu.
Düşünsen�ze koca b�r okul sadece b�r trende yolculuk
ed�yor! Özell�kle kışları trenle okula g�tmek çok zordu.
Karlar yağıyor ve tren sürekl� arızalanıyordu. Erken
gelenler şanslıydı koltuk bulab�l�yorlardı ama sonradan
gelenler ayakta yolculuk yapmak zorunda kalıyordu.
Tren� süren Veysel Amca çok cana yakın b�r�yd�. B�z
tren�n hep çok yorucu olduğunu, sıkış sıkış
olduğumuzdan bahsed�p duruyorduk, o �se tren�n
manzarasının �lkbahar da başka yazın başka sonbahar
da başka kışın bambaşka olduğunu söylüyordu. Aslında
haklıydı da…
  Böyle böyle tam dört seney� geç�rm�şt�m. İlkokulun son
akşamı mezun�yet tören�m�z vardı. Ş�md�k�ler g�b� dört-
beş saat süren uzun törenler ver�lm�yordu. En fazla b�r
�k� sürüyordu. Trene b�nerken teyzem “Eğer gerçekten
okumak �st�yorsan ben�mle gel, İstanbul’da çok güzel
eğ�t�m veren b�r okul var, sen� oraya yazdırırım.
Annenler� de dert etme, ben onları �kna eder�m. Sen
�st�yor musun bunu?” d�ye fısıldadı kulağıma. 

  Ben bunu tab�� k� �st�yordum. Ama annem ve babam…
Onlar buna nasıl �z�n verecekt�. Hem İstanbul b�z�m köy
g�b� b�r yer değ�ld� k�. Kocam b�naların olduğu lüks
yaşamlı b�r yerd�. Ben oraya nasıl ayak uydurab�l�rd�m
k�? Başımı “evet” anlamında salladım. Sonra trene
b�nd�m ve trendek� arkadaşlarımla sohbet etmeye
başladım. Bu sefer şanslı olan bend�m, koltuk
bulab�lm�şt�m. Veysel Amca bu gün b�ze özel trene
lavanta kokuları sıkmıştı. B�r saat süren yolculuktan
sonra sarı pembe duvarları olan; gül, lale, papatya ve
menekşe kokularının bahçes�n� sardığı okuluma ulaştım.  
Karneler�m�z� aldık. Ben�m karnem çok �y�yd�.
Karneler�m�z� aldıktan sonra, İst�klal Marşı okuduk
sonra hep�m�z yakar top, körebe ve saklambaç oynadık,
öğretmenler�m�zle vedalaşıp trenle evler�m�ze döndük. 
Okulumuzdak� çoğu k�ş�n�n annes� ve babası �lkokuldan
sonra okutmayacaktı. Bazıları �se çocuğunun �y� b�r
meslek sah�b� olab�lmes� �ç�n okutacaktı. Ben� �se annem
ve babam değ�l teyzem okutacaktı.
  Teyzem üç saat boyunca annemlere d�l dökmüş. Hayır
hayır abartmıyorum, gerçekten üç saat d�l dökmüş
onlara. “Bakın D�dem'�n geleceğ� �ç�n. D�dem okumayı
çok �st�yor. Güzel b�r meslek sah�b� olur,” d�ye d�ye
annem ve babamı kabul ett�rm�ş!
  İşte o gün gel�p çatmıştı, okulların başlamasına b�r
hafta kala teyzem ben� İstanbul’a götürdü. Oradak�
ortaokula yazdırdı ve b�r hafta sonra okula başladım.
Daha b�r ay olmadan İstanbul’a alışmıştım. Okulumuzda
Türkçe öğretmen�m�z yazı yazmayı sevenler �ç�n b�r yazı
yazma atölyes� kurmuştu. Ben de bu atölyeye katıldım.
  5, 6 ve 7. sınıfı çok güzel b�r şek�lde b�t�rm�şt�m. Artık 8.
sınıf olmuştum ve l�se sınavına hazırlanıyordum. 8. sınıf
çok stresl� geçt� ama sonunda çok çalışarak tam puan
almıştım sınavdan. L�se, Ün�vers�te derken artık b�r
ps�kolog olmuştum. Aynı zaman da b�r yazar. İk�
mesleğ�m� de çok sev�yorum. Ş�md� düşünüyorum da �y�
k� okumuşum! Tüm zorluklara rağmen…



TAŞLAR
Önemli ve Degerli(

  Merhaba. Bu yazımda sizlere taşlardan bahsedeceğim. Evet evet kabul ediyorum. Pek ilgi 
çekici bir konu değil gibi. Ama yazının sonuna kadar bekleyin. Haydi, o zaman başlayalım. 

 

Yazar: Zehra Şaylı (8 Yaşında)
Editör: Hatice Ebrar Yavuz (13 Yaşında)

  Ben biraz yoruldum. Ama merak etmeyin. Size veda etmeden önce bir site önereceğim: 
değerli.taslar.gen.tr. Burada yeni taşlar bilecek ve onları tanıyacağız. Şimdilik görüşmek üzere!

 

   Bu taşın özelliği renk değiştirebilmesidir. Kimi zaman mavi,
kimi zaman ise kırmızı olur. Yeraltı sularının hareket etmesi
sırasında kayaların arasında oluşur. Meksika’dan getirilen
opaller kalitesiyle ünlüdür. Ülkemizde Afyon ve Eskişehir’deki ateş
opalleri ünlüdür.

  Sitrin taşı, rengi sarıdan açık kahveye doğru giden genellikle bal
sarısı tonlarında bulunan, nadiren saydam, genellikle yarı
saydam ya da opak olarak bulunabilen bir kuvars kristalidir.
Kuvars ailesinin sarı renkli üyesidir de diyebiliriz kısaca. Sitrin
adını, renginden dolayı “limon” anlamına gelen Fransızca
“citron” kelimesinden almıştır. (Yeşilimsi sarı renkte olan kuvars
taşları “limon kuvars” olarak anılmaktadır, sitrin ile
karıştırılmamalıdır.)

   Akik taşı, doğal taşlar ya da yarı değerli taşlar denildiğinde ilk aklımıza
gelen taşlardan… Bilinen en iyi topraklama taşlarındandır. Kendinizi yorgun
ve tükenmiş hissediyorsanız, ruhen ve bedenen dengelenmeye ihtiyacınız varsa
doğru yerdesiniz. Taşınız bu konuda size yardımcı olacaktır. Akik taşı, kişiler
tarafından araştırılan doğal taşlar arasında yer alır. Farklı renkleri de
bulunan akik taşı aynı zamanda ölümsüz taş ve yemen taşı olarak da
bilinmektedir. Şık ve zarif bir görünüme sahip olan akik taşının insanlar
üzerinde olumlu etkileri olduğu bilinmektedir.

İçerisinde Radiolaria Foramın’da olduğu gibi nanoplankton fosilleri bulunur.
Bazı mookaite taşının içinde çört fazlayken, bazılarında kalsedon ağırlıklıdır.
Çört içeriği fazla olan taşların kırılganlığı daha fazladır. (Çört, Silisyum
dioksit bileşimli ve ince taneli kimyasal bir tortuldur.)
  Çok çabuk şekilde solma, kırılma, parçalanarak dağılma riski
taşımaktadırlar. Oysa ki kalsedoğun yoğun olduğu taşlarda sertlik oranı daha
yüksek olduğu için işlenmeye daha müsaitlik vardır. Bu nedenle mookaite
Jasper çıkarılması oldukça güç bir taştır. Bulunduğu dere yatağındaki
radiolaria kilini kazımak gerekir ki bu işlem ufalanma riskini yükselterek
ortaya çıkarılan taş miktarını azalttığı gibi kalitesini de farklılaştırır.
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  Amara sabah uyandığında yanağındak� ıslaklıkları fark ett�. Gece büyük �ht�malle ağlamıştı. Ne rüya
gördüğünü hatırlamıyordu. Acaba saat kaç d�ye düşündü. Pek umursamadan omuz salladı kend� kend�ne. Bu
konulara dalmışken b�r anda bağırma ses� duydu. Sank� b�r hayvan �nler g�b�. Bu Ron’du! İç�nden “Ron!” d�ye
bağırmak gel�yordu. Ama o da smok�nl� adamın yanına g�tmek �stem�yordu. Çok yıpranmıştı zavallı kız.
Yorulmuştu. Afya �se hâlâ uyuyordu. “Uyu kardeş�m, uyuz” d�yordu Amara. 
   “Aman Allah’ım sen del�n�n tek�s�n,” ded� Ron kend� kend�ne. “Havadak� b�r �pte yürümek çok saçma, kend�
de yürüyemez k�!” d�ye geç�rd� �ç�nden. Ama daha adımını atar atmaz yere suya düştü. “Hah hay, al sana ceza.
Düşersen suya düşers�n, ona göre davran p�s ked�!” ded� smok�nl� adam. 
-Yanlış oldu. 
-Ne ded�n sen?!
-Yanlış oldu, ded�m sen� çılgın adam. Bana ceza değ�l ödül verd�n.
-Sen konuşuyorsun. 
-Ah, hayd� ama dostum bırak bunu! Bana ceza vermek yer�ne ödül veren çılgın b�r adam, ben�m konuşmama
taktı! 
-..? 
-Ben suyu sever�m. K�mse sevmese de kaplanlardan, ben sever�m. Gerç� havuzumu azıcık daha büyütseyd�n
h�ç b�r sorun olmazdı ama, buna da şükür.
-Konuşan kaplan.
-Evet b�rader konuşuyorum. Bunu yarım saatte de olsa anlamama sev�nd�m. Bak �stersem sana saldırır, her
yer�n� paramparça yaparım tamam mı? Suçsuz çocukları rahat bırakmanı r�ca edeceğ�m.
-Zeng�n olurum... 
- Hayır gal�ba sen yanlış anladın. Çocukları ve ben� sal, sapasağlam b�r şek�lde yaşayıp g�t, oldu mu?
-Zeng�n�����������������������m!!!
-Hayır, hayıırr!
   Öğlen olmuştu ve smok�nl� adam kaplanı çocukların yanına koyup çocukları aldı ve sordu:
-Yüzme b�l�yor musunuz?
-Yan� az çok...
-O zaman yarın çemberden havuzda da atlarsın.
-Hayır olmaz.
-Bu kadar yeter g�t bakalım kafes�ne.
   Çocukları her zamank� g�b� d�nlemeyen smok�nl� adam, gece yatağa sapasağlam g�tt� ama Ron, gece kaçmayı
dened�, hem de çocuklarla! Ve başarılı oldu. Ron çocuklar uyurken tek b�r şey düşündü. Onu kovalayacak
derecede çılgın b�r adam onu öldürmeye
ve çocukları kullanmaya çalışıyordu.
Acaba kaçab�lecek m�yd�ler? Yoksa
yen�den m� tutsak olacaklardı?..

SAVAŞ ÇOCUKLARI2.Bölüm
Yazar: Buğlem Kaya (11 Yaşında)
Editör: Hatice Ebrar Yavuz (13 Yaşında) 

*Bu yazının ilk kısmını dergimizin
1. sayısından okuyabilirsiniz.

Tefr�ka H�kâye



Mektuplarıimzala
Merhaba arkadaşım,
Sen de ben�m g�b� elektron�k mektuplarını �mzalayarak göndermek �st�yorsan �şe öncel�kle e-postanı açarak
başlayab�l�rs�n. 

Yazar: Sal�h Doygun (10 Yaşında)
Ed�tör: B�lge Özsoy (16 Yaşında) 

Ardından açılan pencereden 
“Tüm ayarları görüntüley�n” 
kutucuğuna tıkla. Karşına b�r 

sürü şey çıkab�l�r. Örneğ�n 
şunlar g�b�:

Korkmana gerek yok.
B�raz aşağı �n ve

“�mza” bölümünü bul.

 Artık eğlencel� bölüme 
geld�k. Ş�md� hayaller�ndek� 

�mzayı tasarlayab�l�rs�n. 
“+Yen� Oluştur” kısmına tıkla. 
Karşına şöyle b�r yer çıkacak:

İmzana b�r �s�m ver. “Yazarlık 

Ders�” g�b� b�r �s�m ver ve 

“B�tt�” kutucuğuna tıkla.

E-postana g�r ve 
sağ üstte 

gördüğün “çark” 
s�mges�ne tıkla.



Ş�md� de geld�k güzel kısma. Sen 
k�ms�n? Kend�n� tanıtırken neler 

söylers�n? E-postanı genelde ne �ç�n 
kullanırsın? Tüm bunları düşün ve 

altta gördüğün kutucuğu �sted�ğ�n 
g�b� doldur.

Yan� yukarıda gördüğün g�b�, �stersen adını da ekleyeb�l�rs�n. Ve sonra 
hemen altından yazı şekl�n�, reng�n�, boyutunu değ�şt�reb�l�rs�n.

“Görüntülenecek met�n” kısmına eklemek �sted�ğ�n l�nk yer�ne ne 
yazmasını �st�yorsan onu ekle ve altındak� kutucuğa bağlantıyı kopyala. 

Yan� �şte şu şek�lde:

“Tamam” kısmına tıkla ve “İmza varsayılanları” bölümünü değ�şt�rel�m. 
Yan� şurasını:

Gördün mü? Bazı şeyler değ�şt�. Bence güzel 
g�d�yorsun. Artık �mzana l�nk ekleyeb�l�rs�n. Bunun 
�ç�n önce başka b�r sayfada eklemek �sted�ğ�n yer� 

aç ve l�nk�n� kopyala. Bu sosyal medya hesabın, 
blogun, b�r �nternet s�tes� vs olab�l�r.

 
L�nk� eklemek �ç�n           şu s�mgeye tıkla. Karşına şu 

sayfa çıkacak;
 



 “İmza yok” seçenekler� yer�ne �mza �sm�m�z� seçel�m. Örneğ�n;

 İşte böyle. Artık mektuplarımızı aman pardon e-postalarımızı gönder�rken hazırladığımız 
�mzamız otomat�k olarak eklenecek. Son olarak “Değ�ş�kl�kler� Kaydet” demey� 

unutmayalım. Bu kısmı sayfanın en sonunda bulab�l�rs�n.

İşte �mzanız gözüküyor. Hep�n�z� tebr�k eder�m. Görüşmek üzere.

Artık �mzanızın nasıl 
gözüktüğünü test 

edeb�l�rs�n�z. Bunun �ç�n 
E-postanızı açın ve 

“Oluştur” a tıklayın.



DÜNYANIN IŞIĞIYLA
BİR SÖYLEŞİ Yazar: Feh�m Eren Koldaş (11 Yaşında)

Ed�tör: Zeynep Sare Koyun (9,5 Yaşında)

Soğuk b�r kış günü New Jersey’de 56. cadden�n
köşes�ndek� kafede Thomas Ed�son �le sam�m� b�r
sohbet �ç�n b�r araya geld�k. Öncel�kle merhabalar.
Neden ampul? Ampul üzer�nde çalışmanızda etk�l�
olan şey neyd�?
Cevap: Birlikte yaşadığımız yaşlı bir amcam var.
Hava karardığında sakarlığı yüzünden sürekli
problemler yaşıyordu. Işık onun için çok büyük bir
ihtiyaç hâline gelmişti. Bir gece yemeğe inerken
merdivenlerden yuvarlanarak sakatlandı. O
yüzden karanlığı aydınlatmak için çareler
düşündüm.
Neden b�r telgraf alet� yapmaya kalkıştınız?
Cevap: Çocukluk arkadaşım Thomas yıllar önce
buralardan çok uzakta adını bilmediğim bir yere
taşındı. Yıllar sonra yaşadığı yerde bir telgraf
aleti olduğunu ve bununla haberleşebileceğimizi
mektupla bana haber verdi. Fakat burada telgraf
yoktu. Uzun süre de olacağını sanmıyordum. O
yüzden ben kendim yapmaya karar verdim.
Çocukluğunuzun geçt�ğ� Oh�o nasıl b�r yerd�?
Cevap: Eyaletimiz adını Ohio nehrinden almıştır.
O yıllarda eyaletler arasında Ohio tarımda ilk
sıradaydı. Dolayısıyla çiftçilik yaygındı. Şehirde
yaşayan nüfus azdı. 
Neden 12 yaşınızda meyve satmaya başladınız?
Cevap: K�mya �le �lg�l� deneyler �ç�n paraya �ht�yacım
vardı.
Okuldan neden uzaklaştırıldınız?
Cevap: Nadir görülen disleksi problemi yüzünden.
Olayları, olay sıralarını, çevremi farklı algılayıp
farklı ifade ediyordum.
İş�tme kaybı hayatınızı nasıl etk�led�?
Cevap: Bir yönden kötü ama diğer yönden
dünyaya farklı bakmamı sağladı. Rahatsız edici
seslerin hiçbirini duymamaya başladım.

Ev�n k�ler�ne k�mya laboratuvarı kurmak
tehl�kel� değ�l m�? Bu r�sk� nasıl göze aldınız?
Cevap: O zamanlar çok hırslı ve azimliydim. O
yüzden risklerini düşünmedim.
Tesla �le aranızdak� büyük rekabet ne �le
alakalı?
Cevap: Rekabetimizin temeli akımın türü ile
alakalıdır. Ben doğru akımı savunurken Tesla
alternatif akımı savunmuştur.
Pek� alternat�f akıma neden karşı çıktınız?
Cevap: Çünkü elektriğin evlere girmesi benim
geliştirdiğim doğru akım sistemiyle mümkün
olmuştu ve bu sistemin değişmesini istemedim.
Röportaja zaman ayırdığınız �ç�n teşekkürler.
Çalışmalarınızda başarılar.
Cevap: Rica ederim. Teşekkürler.



SON SES
B�r sess�zl�k hâk�m,
Bu kocaman
Acımasız dünyaya.
B�r tek ben çıkardım ses�m�,
O zaman da ağzımı
B�r z�ndanın kapısını kapatırcasına 
kapattılar.
B�r kâğıt,
B�r kalem �d�
Ağzımı kapatan.
B�r duygu
B�r düşünce �d�.
Ben� bu z�ndanın
Duvar kenarında çürüten.
Çürümekten korkmuyorum!
Çünkü,
Ben� susturanların çürüdüğünü
Anbean göreb�l�yorum.

Şa�r: El�f Zümra Güleryüz (10 Yaşında)
Ed�tör: Zehra Şaylı (8 Yaşında)
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Şa�r: El�f Zümra Güleryüz (10 Yaşında)
Ed�tör: Zehra Şaylı (8 Yaşında)

BİR İSTANBUL
B�r İstanbul

B�r dünya
Roma

Osmanlı
B�zans

Dünya topluluğu.
İstanbul sokaklarında.

Bu surların �ç�nde,
B�r dünya yet�ş�yor,

Avrupa
Amer�ka

Asya.
Bu surların �ç�nde,

Zamanla...



KUTUDAN ÇIKAN 
SÜRPRIZ

.
Yazar: Zeynep Asya Fazlıoğlu (11 Yaşında)

Ed�tör: B�hruze Yayla (10 Yaşında)

  Sahra Çölü’nde y�ne sıradan ve her zamank� g�b�
sıcak b�r gündü. Tepem�zdek� güneş ten�m�z� yakıp
�ç�m�z� kavuruyordu. Sıcaktan buharlaşıp gökyüzüne
g�deb�l�rd�m. Aslında fenaolmazdı. Suya hasret
a�leme yağmur olur yağardım. İşte böyle b�r günde
okul yolundaydım. Okul ded�ğ�me bakmayın, m�n�c�k
b�r oda �ç�nde, tıkış tıkış öğrenc�lerle dolu b�r yer. O
nedenle dışarıdan daha sıcak oluyor. Okulun en
güzel yanı �se öğretmen�m. Onun güneş g�b� sıcak
kalb� ve sapsarı saçları var. Güneş g�b� ded�ğ�me
bakmayın, dışarıdak� sıcak g�b� �ç�m�z� kavurmuyor.
Işıl Işıl gözler� �le bana hep sevg� dolu bakar.
Öğretmen�m dersten önce masal anlatır, şarkı söyler
ve dans eder. Ses�n� belk� b�r �k� kez duyab�ld�ğ�m
Dragon Kuşu’nun ses� �le karşılaştırsak,
öğretmen�m�z�n ses� daha güzeld�r.
   Ders başladığı esnada öğretmen�m el�nde kocaman
b�r kutu �le sınıfa g�rd�. Tüm çocuklar öğretmen�m�n
el�ndek� kutuya k�l�tlenm�ş bakıyor ve onun
konuşmasını bekl�yordu. Kutu rengârenkt�. İlk defa
bu kadar renkl� ve büyük b�r kutu görüyordum.
Öğretmen�m kutunun �ç�nde b�r sürpr�z olduğunu ve
bunu �lk defa görüp tadacağımızı söyled�. Çok
heyecanlanmıştım. Kalb�m sank� çöl kumlarında
yanan ayaklarım g�b� karıncalanıyordu. Öğretmen�m
kutudan çubuğa takılı küçük renkl� poşetler çıkardı.
Her b�r�m�ze b�r tane dağıttı. Sıra bana gelene kadar
kalb�m pörtleyecek d�ye çok korktum. Poşet renkl�,
göz alıcı ve hışırtılıydı. Bunun b�r y�yecek olduğunu
söylemem�ş m�yd� öğretmen�m? Bu nasıl b�r
y�yecekt� k�? Bu poşet boğazımdan nasıl geçecekt�?
Poşet� yalayan arkadaşlarımı görünce öğretmen�m
kocaman b�r kahkaha attı.

- Çocuklar o y�yeceğ�n poşet�. Zarar görmes�n,
k�rlenmes�n d�ye �ç�ne saklıyorlar. S�z poşet� �k�
tarafından böyle tutup açın.
  Öğretmen�m�n ded�kler�n� d�kkatl�ce yaptım.
İç�nden çıkan, sert ve çubuklu olan b�r y�yecekt�.
Tadına baktığımda ağzımın �ç�nde Kpanlogo dansı
başlamıştı. Öğretmen�m adının “Dondurma”
olduğunu söyled�. Ağzımda dans başlatan kısım �se
ç�lekl�-ç�kolataymış. O esnada aklımdan pek çok soru
geç�yordu. Acaba bu dondurmaları toplasak Sahra
Çölü’nü b�raz soğutab�l�r m�yd�? İlk defa bu kadar
soğuk b�r şey y�yordum. Öğretmen�me aklımdak�
soruyu sordum. 
-  Öğretmen�m bu yed�kler�m�z�n heps�n� çöle hed�ye
etsek, Sahra Çölü b�raz olsun b�z� yakmaktan
vazgeçer m�?
-   Ayodelec�m, bu yed�kler�m�z çölü kandıramaz ama
s�z�n �ç�n�z� ser�nleteb�l�r. Ağzınızda bıraktığı tat,
soğuk sularda oynamak g�b� değ�l m�?
  Öğretmen�m çok haklıydı, sank� soğuk sulara
atlamış, kahkahalar �ç�nde oynuyordum. O esnada
öğretmen�m�n “Gökten 3 dondurma düşmüş,”
ded�ğ�n� duydum. Gözler�m� çok sıkmaktan gözler�m
acımıştı. Gözler�m� açtım ama etrafı tam olarak
görem�yordum, her şey bulanıktı. Öğretmen�m
masalı b�t�r�yordu. Ama önünde ne b�r kutu ne de
dondurma vardı. Ama masalı o güzel ses�yle öyle b�r
anlatmıştı k� adını �lk defa duyduğum dondurmanın
tadını almıştım. Hayal�mde yem�şt�m, çok güzeld�.
Öğretmen�m�n başımı okşaması kadar sıcak, Sahra
Çölü’nün soğuyab�lmes� hayal� kadar ser�nd�
dondurma.                                                                          



Çaylak Baykuş ve 
B�lge Fare

 Orm, şaşkın şaşkın farenin ardından bakarken,
hiç beklemediği bir karşılaşma olduğunu düşündü.
Fare onu umursamamış, hatta eline bir sepet
tutuşturup yüzüne bile bakmadan usulca yürüyüp
gitmişti. 
 Bir elindeki sepete, bir de kafasına gelen
darbeden dolayı farenin ilerlediği yolu süzen
sansara baktı. Yapacak bir şey yoktu, Bilge fare ne
olursa olsun onu kabul edip yanına almalıydı, işte
tam bu yüzden ayak işi olsa da mantar
toplayacaktı. 
 Mantarlarla pek ilgisi olmadığından ilk başta
sadece ormanın ortasında dikildi. Sonrasında
çantasında mantarlarla ilgili notlarının olduğunu
hatırladı. Elinde not defteri ile ormanı gezmeye
başladı. Mantar buldukça iyice inceliyor, notlarını
tekrar gözden geçiriyor ve zararsız olduğuna karar
verince sepete atıyordu. En sonunda güneşin
batmasının habercisi olan turuncu ışıklar,
ağaçların arasından süzülmeye başladı ve Orm
artık Bilge farenin evine yöneldi. Farenin dediği
tepenin üstüne çıktığı anda karşısına kocaman
heybetiyle uzanan Keşiş dağı göründü. Bilge fare
buradaki mağaralardan birinde olmalıydı ancak bu
o kadar büyük bir dağ idi ki, imkânı yok Orm Bilge
farenin kütüphanesini sabah olmadan bulamazdı. 
 Arkasındaki ormana tam olarak gecenin sessizliği
çökünce Orm ürperdi ancak derin nefes alıp dağa
doğru ilerledi. Neyse ki kendisi bir gece hayvanıydı.
Karanlık onun için sorun olmuyordu. Fakat bu
oldukça dik olan yokuşlardan tırmanmasına hiç mi
hiç yardım etmiyordu. Bir mağaradan diğerine
doğru ilerliyor, başını uzatıyor ve kütüphaneye
dair hiç bir iz bulamayınca da yoluna devam
ediyordu. 

 Bu şekilde ilerlerken bir mağaradan süzülen
sarımsı kandil ışıklarını gördü. Elindeki sepeti
sallaya sallaya mağaranın girişine koştu. İçeri
girdiğinde hayatında hiç görmediği kadar kitabın
duvarlarda bir arada durduğunu gördü. Büyük bir
hayranlıkla ağzı açık şekilde ilerlerken, kafasının
arkasına gelen sopayla kendine geldi. Kafasını
ovarak arkaya gönünce Bilge fare Furu’nun sinirli
bakışlarıyla karşılaştı. “Ne o öyle, sen burada nasıl
aylak aylak dolanırsın!” diye sinirlenen fare, Orm’u
süzdükten sonra “Mantarları da geç getirdin zaten
cık cık cık,” diyerek sepeti çekip aldı. Labirente
benzeyen kütüphanedeki fareyi takip eden Orm,
en sonunda üstünde kazan olan bir ocağa vardı.
Kazanın içine su dolduran fare mantarları
temizleyip kazana attı. Orm orada değilmiş gibi
davranıyordu. Kazandaki su kaynayınca, bir kap
alıp içine yemeği doldurdu ve uzaklaşıp gitti. 
 Bir süre farenin gelmesini bekleyen Orm açlıktan
kıvranmaya başlamıştı. Farenin izni olmadan
yemek yemek istemiyordu ancak farenin geleceği
de yoktu. Peşinden giderse de kaybolurdu. Bu
yüzden dayanamayıp bir kap aldı ve yemeği
yemeye koyuldu. Karnı doyduğunda saat iyice
ilerlemiş olmalıydı, belki de sabah oluyordu. Bu
yüzden uykusu gelmeye başladı. Kenarda gördüğü
bir paspasa uzandı. Ve üzerine çöken yol
yorgunluğuyla uyuya kaldı.

Yazar:  Hat�ce Ebrar  Yavuz (13  yaşında)  
Ed�tör :  Rüveyda Yı ld ır ım (10 yaşında)

Tefr�ka H�kâye *Bu yazının ilk kısmını dergimizin 1. sayısından okuyabilirsiniz.



SICAK ÇAY
Aşık Veysel Şatıroğlu İle Röportaj

Soğuk bir kış sabahı idi. Sonunda Sivrialan
köyüne varmıştım. Fakat muhtarın evinin
nerede olduğu hakkında hiçbir fikrim yoktu.
Hemen köyün kahvehanesine gittim. Sıcak
bakışlı, alçak gönüllü amcaya muhtarın evini
sordum, yine aynı sıcaklıkla yolu tarif etti ve bir
çay ikram etmeyi de ihmal etmedi. Minnetlerimi
sunarak yoluma devam ettim.
Havanın soğukluğuna aldırış etmeden
heyecanla koştum. Muhtarın kapısına geldi-
ğimde muhtar kömürlükten odun alıyordu. Beni
görünce eve buyur ettikten sonra sıcak,
baharatlı bir çorba ikram etti. Aşık Veysel’i
görmek için geldiğimi öğrenince çok sevindi ve
çelimsiz oğlunu Aşık Veysel’e haber vermek için
yolladı, ardından yola koyulduk. Aşık Veysel’in
odasına girdiğimde sazını duvara asıyordu. Beni
buyur etti, artık odada sadece ikimiz kalmıştık.
Onunla konuşmak istediğimi söyleyince çok
sevindi ve suallerime vakit kaybetmeden
başladım.
Ben: Umarım sıhhatl�, baht�yarsınızdır. S�ze �k�
seçme hakkı vererek b�r soru soracağım: Eğer
bundan sonra vereceğ�n�z kararı hayatınız
boyunca uygulama zorunluluğunuz olsaydı,
gözler�n�z�n görmes�n� m�, yoksa daha �y� türkü
söylemey� m� terc�h ederd�n�z?
Aşık Veysel: Ben türküleri, sazımı, nağmeleri çok
severim amma anamın yüzünü, babamın gölge-
sini, ocağımızı, evimizin çatısını, sazımın
rengini görmeyi o kadar özledim ki kuş-
kuya düşerek de olsa görmeyi tercih
ederdim.
Ben: Gözler�n�z�n artık göremeyeceğ�n�
anladığınızda hayata b�r küskünlük
yaşadınız mı?
Aşık Veysel: İlk başlarda hafif dargınlıklar
yaşamış olduğumu hatırlıyorum. Amma baba-
mın getirmiş olduğu saz ile hem türkülere hem
de hayata bağlandığım da bir gerçek.

Ben: En çok özled�ğ�n�z renk hang� renk?
Aşık Veysel: Ben en çok beyaz renge hasret
duydum. Çünkü belleğime yerleşmiş olan
kırmızı renkle bütün olması için.
Ben: Buradan tüm dünyaya ne söylemey� arzu
eders�n�z?
Aşık Veysel: Etrafınız, sevdiklerinize iyi bakın, iyi
görün, iyi duyun ve iyi hissedin. Sonra Allah
korusun benim gibi bir duruma düşerseniz çok
özersiniz onları.
Ben: B�ze vakt�n�z� ayırdığınız ve ev�n�ze buyur
ett�ğ�n�z �ç�n s�ze m�nnet duyuyorum.
Aşık Veysel: Ben de sizlere minnetlerimi
sunuyorum. Sağlıcakla kalın inşallah.

Yazar: Elif Zümra Güleryüz (10 Yaşında)
Editör: Sena Büşra Özgüney (13 Yaşında)



   Alya artık koca kulak ailesinin yeni bir üyesi olmuştu. Diğer filler de onu çok sevmişti. Alya
büyüdüğü ortamda oldukça tehlikedeydi. Çünkü Hayvanat Bahçesi yetkilileri onun filler arasında
yaşadığını bilmiyorlardı. Filler için ayrılmış büyük bir mağara vardı ve Alya bu mağarada
gizlenerek yaşıyordu. Annesi olan fil Maria onu korumak için bu mağarada uygun bir yer
hazırlamıştı. Alya, filler arasında bereket insanı olarak tanınıyordu. Çünkü o bu Hayvanat
Bahçesine geldiğinden beri her şey bereketleniyordu. Koca yeşil ağaçlar sulu sulu meyvelerle
doluyordu.
Bir gün genç bir fil yetkilerle bağ bahçede gezmeye çıkartılmıştı ve geri dönüşte ağzında minicik
bir bebek ile dönmüştü. Fil halkı o kadar şaşırmış ki diyecek bir şey bulamamışlardı. Bu yeni gelen
bebek Alya’nın yanında büyütülecekmiş. Yani daha doğrusu bebeği getiren genç fil öyle
istiyormuş. Filler onun bu inadına dayanamayıp kabul etmişler. Günler günleri kovalamış,
haftalar haftaları kovalamış ve her şeyin bereketi artmış. Filler artık bu insan yavrularının
gerçekten de bereket getirdiğine inanmışlar. Bundan sonra gelenek olarak tüm fillerin bir insan
yavrusu olacakmış. Hepsi de gezmelerinden dönerken bir bebeği ailesinden gizlice ayırıp oyunlar
oynuyorlarmış. Mağaraları bebeklerle dolmuş taşmış. Bereket arttıkça artmış, ağaçların dalları
koca sulu meyvelerden yerlere sarkıyormuş. Fil halkı bir yandan mutlu bir yandan ise
huzursuzmuş. Bu kadar bebek çok fazlaymış ve artık bakamıyorlarmış. Yetkililerden saklamak
çok zor hâle gelmiş. Aynı zamanda bebeklerin aileleri emniyete gidip bu olayları gündem hâline
getirmişler. Aileler çocuklarını bu hırsızlardan korumak için evlerinden çıkmalarına izin
vermiyormuş. Televizyonda, gazetelerde hatta ve hatta sokak panolarında ilan etmeye
başlamışlar. 
Filler artık işin çığırından çıktığını anlamışlar ve bir plan yapmaya karar vermişler. Planlarında
her fil kendi getirdiği bebeği alacak dışarı çıktığı gün bebeği ormanda yeni bulmuş gibi yapıp
yetkili kişiye verecekmiş. Bu plan sayesinde hem kahraman olacaklarmış hem de bu korkunç
olaydan kurtulacaklarmış. Tüm filler plandaki gibi dışarı çıkma günü geldiğinde planı uygulamış
ve ellerinde Alya hariç hiç bebek kalmamış. Sıra Maria filininmiş. Alya’dan ayrılmak onun için
canından ayrılmak kadar zormuş. Çok zorlanmış, çok üzülmüş Maria. Ama biliyormuş ki kendi öz
annesinin yanında daha mutlu olacağını, daha iyi yetişeceğini. Maria da Alya’yı plandaki gibi
vermiş yetkililere. Son kez göz göze gelmiş yavrucağıyla, son kez görmüş gülüşünü... Filler
bilmiyormuş ki sulu meyvelerin sebebi aslında sıcacık güneşmiş. Güneş meyveleri olgunlaştırıp
tatlı sularıyla doldurmuş, kızartmış. Filler de bunun sonradan farkına varmış.

Yazar:  Şevval  Yaren Çakır  (13  Yaşında)
Ed�tör :  Fatma Zehra Nas (10 yaşında)

Tefr�ka H�kâye *Bu yazının ilk kısmını dergimizin 1. sayısından okuyabilirsiniz.

ALYA



..
Yazar: Hatice Müselleme Adar (10 Yaşında)

Editör: Hatice Ebrar Yavuz (13 Yaşında)

 Merhaba, ben Cansu! Annem, babam ve küçük tatlı Hamster’ım Cherry ile büyük bir apartmanın 5.
katında yaşıyorum. Genelde yemekten sonra odamda kitap okuyorum ve mutfaktan anneme fark
ettirmeden aldığım abur cuburları yiyorum. Çevremdekiler çok hareketli olduğumu söylüyorlar.
Ailemde bazen bu durumdan şikayetçi oluyor. Bir gün odamda sakin sakin kitap okurken annem
gelmiş ve şunları söylemişti: “Evdeyken aşırı derecede sessiz ve sakinsin ama dışarıdayken
bambaşka birine dönüşüyorsun adeta.” Ben sadece başımla onaylamış ve gülümsemiştim çünkü o
an yapacak başka birşey bulamamamıştım. İnsanlar böyle konuşurken ben gülümsüyor, kafa
sallıyor, kahkaha atıyor veya hak veriyordum. Ama kimse benim bu hareketleri yaparken kalbimin
kırılma sesini duymuyor. Ortamı gereksiz hüzüne boğdum nedense, affedin. Benim anlatmak
istediğim bir anım var önemli bir anı, umarım bana vakit ayırırsınız. Başlıyorum:
 Sıcak bir yaz günüydü. Tatil daha yeni başlamıştı. Annem temizlik yapacağı için dışarı çıktım.
Parka gittim ve arkadaşlarımın yanına oturdum. Buse yine aynı tavırları takınmıştı. Onlar aşırı
önemli sohbetlerine dalmışken ben yanı başımızdaki sokağa dönmüştüm. Orada bir mevsim gölgesi
gördüm! Hemen onlara anlatmaya başladım. Ama Buse güldü ve artık büyümem gerektiğini, bunun
sadece bir halisünasyon olduğunu söyledi. Aşırı bozulmuştum ve elimi gözümün önüne siper ederek
sallamaya başladım. Bu gerginken yaptığım bir harekettir. Hemen eve gittim, camdan onları
izledim.  Sonra ne mi oldu? O garip mevsim gölgesi sanki altın günündeki yaşlı nineler gibi bir tavır
takındı. Ama duasını okuyup da tükürmek yerine onlara üflemeye başladı! Ertesi gün annmeden
öğrendiğime göre, benimle dalga geçen herkesin başına güneş geçmiş,  anlaşılan o ki mevsim
gölgesi beni savunmuştu... 



kutsal
sadakat Yazar: Nahide Rana Can (9,5 Yaşında)

Editör: Zeynep Sare Koyun (9,5 Yaşında)

 İnsan bir hayvan sahiplendiğinde, onunla kalbini de paylaşıyor. Hayatının akışına, ailesine
dahil ediyor onu. İçini sadakat duygusu kaplıyor. Teması bu sadakat duygusuyla sarmalanmış,
çok güzel bir kitabı anlatacağım. 
 Kitabın adı “Kırmızı Eğrelti Otunun Büyüdüğü Yer.” Kitabın yazarı Wilson Rawls. Çevirisi
Nesrin Çiğiltepe Akbay’a ait. Yazarın ilk kitabı. Bulut Yayınlarında basılmış. Kendi hayatından
bir sürü örnek alarak yazmış. Kitap bir ilk gençlik çağı edebiyatı örneği. Otobiyografik kurgu
türünde. Kitaptaki hikâye, kahramanın ağzından anlatılıyor. Şimdiye kadarki tüm çevirili
baskıları Bulut yayınlarından çıkmış. Benim okuduğum 20. baskısı. Orijinal dilindeyse ilk
olarak 1961’de basılmış.
 Kitabın kapağında günbatımında Ozarklar olduğunu tahmin ettiğim bir yerde koşan; gölge
şeklinde, iki köpek ve yanlarında da ağaçların altında koşan bir çocuk var. Görünen renkler çok
iç ısıtıcı. Ozarklar ABD’de yer alan Arkansas, Missouri gibi kantonları içine alan geniş bir
bölgede yer alıyor. Devletleri dışında pek bilinmeyen ve oldukça geniş bir platoda yer alan
dağlar, insan eli değmemiş bölgeleriyle biliniyor. Bizim hikâyemiz de burada geçiyor. Ozark
Dağları’nın eteklerinde Cherokee Vadisi’nin içindeki küçük bir evde.
 Romanın asıl kahramanı Billy adında 12 yaşında bir çocuk. Sevimli, rakun düşkünü ve bu
özelliğiyle çevresinde ün salmış olan azimli, dirayetli ve her türlü doğa koşullarında
yaşayabilen Billy'in tutkusu iki av köpeği ve rakun avı. "Sanırım bütün erkek çocuklar
hayatlarında bir defa o harika hastalığa tutulmuştur," (sayfa 9) sözleriyle anlatılıyor Billy’nin
köpek ve av tutkusu. Köpeği olmasını o kadar çok istiyor ki bir dergide köpek ilanlarını
gördüğünde, ne olursa olsun o elli doları biriktireceğine dair kendine söz veriyor. İki yıl çalışıp,
biriktirdiği elli dolarla aldığı köpeklerini, her şeyden çok seviyor. Zorbalıklar ve tehlikelerle
karşı karşıya kalsa da umudun umutsuzluktan büyüyebileceğini öğreniyor. 
 Billy, iki köpeğine isim ararken kafasını gökyüzüne kaldırdığında, ağaçta kalp içine kazınmış
Dan ve Ann isimlerini görüyor. Erkek köpeğine Dan, dişi köpeğine Ann adını veriyor. Billy, "Yaşlı
bir rakun ihtiyar Dan'i rahatlıkla kandırabilirdi ama hiçbir rakun benim Küçük Ann'imi
aldatamazdı,” diyor. Araştırmamı yaparken yazarın eşinin adının Ann olduğunu öğrendim. Bu
bana, hikâyedeki Küçük Ann, adını Kızılderili efsanesinden mi, yoksa yazarın eşinin adından mı
aldı diye düşündürdü. 



 Yazar kitabını “Yardımları olmasaydı, bu kitap yazılamazdı,” diyerek eşine armağan etmiş.
Belki hem eşinden, hem de efsaneden almıştır. Kızılderili efsanesi demişken, kitap, adını bir
Kızılderili efsanesinden alıyor. Efsaneye göre iki genç Kızılderili aşık, fırtınada kayboluyor ve
donarak can veriyorlar. Öldükleri yerde, aralarında da kırmızı bir eğrelti otu büyüyor. Kırmızı
eğrelti otu, Cherokeelerde yetiştiği yerin ve yapraklarının kutsal olduğuna, ona zarar verenin
de lanetlendiğine inanılan bir ot. 
 Billy’nin köpekleri birbirilerine sonsuz bir sevgi bağı ile bağlı. Hatta birbirilerine öyle yakınlar
ki, hareket ettiklerinde tek beden gibi görünüyorlar. Billy’ye ise onun için her türlü tehlikeyi
göze alabilecek kadar sadıklar. Bu sadakat Billy için o kadar kutsal ki, belki de bu sebeple
kırmızı eğrelti otu vurgusu var.
 Hikâye çok güzel, ancak acı ve ölüm sahneleri çok ayrıntılı anlatıldığı için ben çok etkilendim.
Kitabı okurken üç kısımda ağladım. Bunlar duygu yoğunluğunun çok fazla olduğu, hüzünlü, acı
dolu noktalardı. Bu yerlerde ayrılma duygusu hakimdi. Ben, böyle duygu yoğunluğu çok olan
kitapları okuduktan sonra hemen yeni bir kitaba geçince kendimi kitabın duygusunu
paylaşmamış, kahramanın yaşadıklarına saygı göstermemiş gibi hissediyorum. Bu kitaptan
sonra da böyle hissettim. 
 Film demişken kitabın 1974 yılında çekilen bir film uyarlaması yapılmış. Ayrıca Idaho’da
bulunan halk kütüphanesinin bahçesinde kitabın karakter heykeli de var. Bu kitapta hiç resim
yok. Ama bu bize karakterleri kendimizce hayal etme şansı veriyor. Bu kitap bana biriyle
dostluk kurmak için onun insan olmasına gerek olmadığını, iyi ve sadık bir dostun her zaman
dost olarak kaldığını fark ettirdi.
 İlk gençlik klasiği bir sevgi, inanç ve karar hikâyesi, çok güzel bir roman. Yayınevi kitabı on yaş
üstüne öneriyor, ben de bu fikre katılıyorum. Umarım siz de okursunuz. Sağlıcakla kalın, hoşça
kalın!



kücük bir
söylesiYazan: Ayşe Mine Babur (7,5 Yaşında)

Editör: Zehra Kaya (13 Yaşında)

 Fırtınalı bir günde Küçük Prens kitabıyla ünlü olan
Antoine De Saint-Exupery ile Louvre Müzesinde
buluşmaktayız. Buluşmaya hava şartlarının
olumsuzluğu sebebiyle biraz geciktim. Müzenin
içinde bir bölümde yer aldık. Orada sorularımızı
soracağız. Meraklandıysanız düşün peşime.
Hazırsanız başlayalım. 
M�ne: Merhaba Anto�ne, �zn�n�zle öncel�kle kısaca

hayatınızdan bahsetmek, ardından Küçük Prens

k�tabınızla �lg�l� sorularımı yöneltmek �st�yorum. 
Antoine: Merhaba Mine, tabii ki, zevkle!
M�ne: 1900 yılında Fransa’nın Lyon şehr�nde dünyaya

geld�n�z. B�ld�ğ�m kadarıyla 4 yaşında babanızı

kaybett�n�z. P�lotluktan önce den�zc�l�k okuluna ve

m�marlık fakültes�ne g�tt�n�z fakat yarım bıraktınız.

1926 yılında p�lotluğa ger� dönmen�zle b�rl�kte

k�taplarınızı yazmaya başladınız. İlk olarak s�ze p�lot

olma �steğ�n�z�n ne zaman başladığını sormak

�st�yorum.
Antoine: Annem denizci olmamı istiyordu. Onu
kırmamak için denizcilik okuluna başladım. Ama
küçüklüğümden beri uçaklara ilgim vardı. Evimizin
yanındaki havaalanına girer, uçakları yakından
seyrederdim. 12 yaşındayken bir pilot beni uçağına
aldı ve ilk uçuşumu yapmış oldum. Böylece
uçaklara ve pilotluğa olan ilgim daha da arttı. Ve
okulumu yarıda bırakarak pilotluk eğitimleri aldım. 

M�ne: Anladım, uçuş s�z�n �ç�n gerçek b�r tutku olmalı.

İlk k�tabınız olan Güney Postasında da uçuş

deney�mler�n�z� anlatmıştınız. Mesleğ�n�zle yazarlığı

bütünleşt�rm�şs�n�z. En meşhur k�tabınız olan Küçük

Prens’te de mesleğ�n�zden b�r parça var mı?
Antoine: 35 yaşındayken bir uçuş esnasında
uçağım arıza yaptı ve Tunus’ta çöle zorunlu iniş
yaptım, burada kayboldum. Dört gün çölde
kaldıktan sonra yerli biri bizi buldu. Küçük Prensle
tanışma anını bu kaza ile birleştirerek anlattım.
M�ne: Küçük Prens’ten çocuklar �ç�n b�r cümle seçecek

olsaydınız bu hang�s� olurdu?
Antoine: Tilkinin Küçük Prens’e söylediği “İnsan
ancak yüreğiyle baktığı zaman doğruyu görebilir.
Gerçeğin mayası gözle görülmez,” sözünü
söylemek isterdim.
M�ne: S�zce Küçük Prens’� dünyaca ünlü yapan ned�r?
Antoine: Bana göre bunun en önemli sebebi Küçük
Prens’in kendi gezegeni olduğu gibi her insanın
kendi gezegeninin olması ve insanların okudukça
kendi yaşamlarına dönüyor olmasıdır. Akıcı bir
anlatımı olduğu için de her yaştan insanın ilgisini
çekebilmiştir.
M�ne: Pek� son olarak şunu sormak �st�yorum. Küçük

Prens �le yaşamakta olsaydınız ona hang� soruları

sorardınız?
Antoine: Hayatından memnun olup olmadığını
sormak isterdim. Bir de o kadar yer gezdikten
sonra en çok nereyi beğendiğini ve nerede yaşamak
istediğini sorardım. 
M�ne: Eveet. S�ze sorularım bu kadar. Vak�t ayırdığınız

ve sorularımı cevapladığınız �ç�n teşekkür eder�m.
Antoine: Rica ederim.



ASRIN
RÖPORTAJI

Yazan: Ahmet Ömer Oruç (11 Yaşında)
Editör: Hatice Ebrar Yavuz (13 Yaşında)

 Bugün tarihin en iyi boksörüyle bir röportaj
yapacağız. Hava biraz ılıman ve bulutlu. Rüzgâr
çok hızlı esiyor. Ama Muhammed Ali bu
rüzgâra rağmen bizi kırmadı. Şimdi röportaja
başlıyoruz.

Ahmet: Sayın Muhammed Al�, dünk� asrın

maçında �lk mağlub�yet�n�z� aldınız. Ne

düşünüyorsunuz?
Muhammed Ali: Bir maç kaybetmek beni
yolumdan şaşırttıramaz. Ne de olsa üç yıl
bokstan uzak kaldım. Yenilmem normal.

Ahmet: Pek�, s�z bu V�etnam Savaşı’na

katılmadığınız �ç�n ver�len hap�s cezasını ve

l�sans �ptal�n� doğru buluyor musunuz?
Muhammed Ali: Ben yalnızca bana zararı
olmayanlarla savaşmak istemedim. Çünkü
İslam savaşın demez. İslam barışın der. Ama
hükümet benim dinime saygı duymadı. Ben
onların dinine saygı duyuyorum, onlara aptal
Katoligler ya da aptal Protestanlar demiyorum.
Ama onlar bana siyah Müslüman diyor. Bana
aptal Müslüman diyebilirler ama siyah
Müslüman diyemezler. Belki hapse girmedim
ama lisansımı durduk yere iptal ettiler.

Amerika/ New York/ Madison Square Garden

Mart/ 1971 Salı/ Saat 13.00

Ahmet: Tamam, daha farklı b�r soru soracağım.

Dünya Boks Şamp�yonluğunuz hakkında ne

düşünüyorsunuz?
Muhammed Ali: Benim gibi Ringlerin Kralı için
bu gurur duyulamayacak kadar küçük bir şey.
Ben en büyüğüm.

Ahmet: Bu cevabınızdan yola çıkarak

soruyorum kend�n�z� k�b�rl� olarak tanımlıyor

musunuz?
Muhammed Ali: Bu nasıl soru! Tabii ki kibirli
değilim. Yalnızca kendimi açıklıyorum o kadar!
Herkes beni kibirli görüyor. Kendimi açıklamak
bile suç.

Ahmet: Tamam sak�nleş�n. S�z� suçlamak

�stemed�m yalnızca b�r soruydu. Ş�md� geld�k

son soruya. Neden İslam d�n�n� seçt�n�z?
Muhammed Ali: Çünkü İslam’da koruma
olmayan koruma vardır. O da Allah’tır. Bilinci
yoktur ama her şeyi hatırlar. Gözü yoktur ama
her şeyi görür. Evrenin en büyüğüdür. İslam
doğruluktur.
Evet, röportajımız sona ermiştir. Bu röportajı
yaptığımız Muhammed Ali’ye teşekkürlerimi
sunarım. Hoşça kalın sağlıkla kalın.
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H�kâyes�nde efsanev� basketbolcu LeBron
James, oğlu �le Warner Bros evren�n� �çer�s�nde
bulunduran sanal b�r dünyaya hap�s olurlar ve
bu dünyayı yöneten yapay zekâ onun oğlunu
alıkoyar. Sonrasında �se onu bırakmak �ç�n
kend�s�n� b�r basketbol maçında yenmes�n�
�ster. Baş karakter�m�z bu meydan okumayı
kabul eder. Bu durumda kend� kadrosunu
toplamak �ç�n ç�zg� dünyasına ışınlanır ve
orada Bugs Bunny �le karşılaşır ve onunla
beraber d�ğer ç�zg� karakterler� �le beraber b�r
takım kurar ve basketbol maçına oğlunu
kurtarmak �ç�n g�der.
Bence oldukça güzel b�r f�lm. F�lm� yaklaşık 3
defa �zlememe rağmen sıkılmadım. Etk�ley�c� ve
yer yer kom�k b�r h�kâyes� var. Özell�kle Bugs
Bunny başta olmak üzere ç�zg� kahramanlar
f�lme eğlence ve renk katmış. Bu f�lm aslında
�lk f�lm değ�l. İlk f�lm 1996 yılında çek�lm�ş. Bu
f�lm �le �lg�l� söyleyecekler�m bu kadar sonuna
kadar okuduğunuz �ç�n teşekkür eder�m.
Sağlıcakla kalın.

Yazar: Muhammed Furkan Şen (12 Yaşında)
Ed�tör: Hat�ce Ebrar Yavuz (13 Yaşında)
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KÜLLÜKÜLLÜKÜLLÜ     Pembe koltuğuma uzandım, uyuyakalmışım.
Ertesi gün yine rahat yok. Annem çağırdı ekmek
almam için. E artık yapacak bir şey yok,
gideceksin bakkala ekmek almaya.
Ayakkabılarımı giydim, apartmandan aşağı
iniyorum. Bir de ne göreyim! Küllü’nün üvey
annesi. Of yandık biz! Ona görünmeden
apartmandan çıkmam lazımdı. Sessiz sessiz
yürüdüm, sanki ajanım. Ayağımdan “çıt” sesi
bile çıksa biterim. Ama istemediğim oldu, o
ayağımdan “çıt” sesi geldi maalesef! Bir anda
bana döndü, uçmayı öğrenebilirdim ki ona da
fırsat yok. Aramızdan o kovboy filmlerinde
ortada yuvarlanan çalılık bile geçti! “Haşur
huşur” çalı sesi kulaklarımda yankılanıyordu.
Hemen kaşlarını çatıp bana sordu:
    -Küllü nerede?
    -Bilmiyorum!
   Bu kızdan bana hayır yok diye söylene söylene
gitti. Bir daha hiç görüşmedik onunla. Üç gün
sonra üst katımızdan taşındılar. Taşınmalarının
sebebi apartmanın Küllü’nün üvey annesinden
rahatsız olmasıydı. Kadın öyle bir şey yapmış ki
bütün apartman illallah etmiş. Herkese “Paraya
ihtiyacım var lütfen biraz para verin!” demiş,
ama yalan söylemiş. Herkes yalan söylediğini
anlayınca çok kötü olmuş. O yüzden taşınmak
zorunda kalmışlar.
    Gitmelerinin üzerinden yıllar geçti. Bir gün
Küllü’den mektup geldi. Mektubu mavi
zarfından çıkardım, aynı nar gibi kokuyordu. Ne
yazdığını özetleyeyim:
    Annem sana “Küllü nere?” diye sormuştu ya,
yine baloya gitmiştim. O yüzden bana çok kızdı.
Onun adına senden özür dilerim! Bil diye
söylüyorum. Kötü bir haber ama annemde bir
değişiklik yok. Hâlâ çok sinirli ve gıcık. Bu arada,
ayakkabımı buluğun için sana teşekkür
edememiştim. Çok teşekkür ederim!

   Bizim bir üst kat komşumuz var, adı Külkedisi.
Hani şu Cinderella var ya, işte o. Bütün
apartman ona Küllü der. Aslen yabancıymış,
Türkçeyi öğrenince ismini Külkedisi yapmış.
Sürekli bir şeylerini kaybeder. Geçen günlerde
bir baloya gitmiş, saat on ikiye geldiğinde
balodan ayrılmış, hiç fark etmemiş
ayakkabısının kaybolduğunu. Bütün apartmanı
aramış, komşulara sormuş ama ayakkabı
ortalıklarda yok. Sonra ayakkabıyı ben buldum
tabii. Gittim bizim Küllü’nün yanına, çaldım
kapısını. Kapı açıldı, tabii ben gururdan havalara
uçuyorum. Kapıyı açan kimdi biliyor musunuz?
Bizim Küllü’nün üvey annesi. Ne gıcıık, ne
sevimsiiz bir kadın! Ben korkudan yerin dibine
gireceğim, kadın bana diyor ki:
   -Ne var, niye geldin soğan cücüğü?
   -Eeeee şey, yani ben!..
    Derin bir nefes alıp anlatmaya başladım.
-  -Bu Küllü’nün ayakkabısı da… Kaybetmişti,
ben buldum.
    - Kız bu Küllü parayı nerden bulmuş da böyle
şık bir ayakkabı almııış!
    Gıcık kadın ayakkabıyı aldı, o sırada Küllü de
geldi, işler kızıştı. 
    -Küllü Hanım, sen bu ayakkabıyı alacak parayı
nereden buldun?
    -Anne, şeyy yani…
     Bir anda kadının niyeti değişti:
    -Bu ayakkabılar çok güzel. Bunları derhâl
bana veriyorsun!
    Olay büyüdüğü için oradan ışık hızıyla
uzaklaşıp evime girdim. Annem sordu:
    -Niye soluk soluğasın kızım, dinozor mu
kovaladı?
    -Yok anne yok! Küllü’nün üvey annesi cinnet
geçiriyor.
    -Tamam kızım. Sen otur soluklan.

Yazar: Asya Karaman (12 yaşında)
Editör: Bilge Özsoy (16 Yaşında)
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   Ben ağzımı açıp tek söz edemeden yapılan atış
sebebiyle tabyada bulunan topun mermi
kaldıran vinci parçalandı. Büyük bir gümbürtü
kopmuştu, sağır olduğumu sandım. Tam o anda
sıra bana geldi. Her birimiz 276 kilogramdık. Bir
asker etrafta endişe içinde dolanıyordu. Adı
Seyit Ali’ymiş. Bir anda beni kaldırdı. Biz
mermiler ve insanlar çok şaşırdık. Seyit Ali'nin
güçlü kolları vardı ve beni sıkıca kavramıştı.
Şaşkınlıktan, "Seyit Ali Bey bırak beni, bir kaza
çıkacak. Seyit Ali Bey lütfen, gıdıklanıyorum,"
dedim. Tabii o an beni duymadı. Seyit Ali'nin
burnu kanamaya başlamıştı. Ben çok ağırdım,
zorlandığı için kanıyor olmalıydı. Onun adına
pek üzülmüştüm, canı çok acıyordu. Normalde
beş saniyede gidilecek yolu acı çektiği için
yavaş yavaş gidiyordu. Yoğun bir çabadan
sonra hedefe ulaşmıştı. Son anda yüzünün
kanla kaplı olduğunu gördüm. Korkuyordum,
hapşıracağım için gururluyum çünkü Osmanlı
içindi. Beni fırlattılar ve hapşırdım. Birleşik
Krallık’a ait Ocean Zırhlısı’nı dümeninden
vurarak kontrolden çıkardım ve bir mayına
çarpıp batmasına neden oldum. Gururluydum
bu olaylar yaşanırken. Seyit Ali yani sizin
bildiğiniz Seyit Onbaşı da öyleydi, bundan
eminim. Bir hapşırığım onlar için büyük bir zafer
olmuştu. Çanakkale Zaferi'nin kazanılmasına
katkı sağlamıştım. 

   Selam! Aslında hepiniz beni tanıyorsunuz fakat
hikâyemi pek bilmiyorsunuz. Sadece ne işe
yaradığımı biliyorsunuz. Aslında savaşlarda yer
aldım. Ben, ailem ve arkadaşlarımın tek bir
görevi var: Hapşırmak. Biz hapşırdığımızda çok
yaşa değil de yaşasın diyorlar. Biz
hapşırdığımızda insanların işine yarıyormuş,
dedemden öğrendim. Bizim amacımız da
insanların işine yaramak zaten. Dedem birçok
savaşa gitmiş fakat hapşırmamış. Bizim kapalı
olduğumuz alanda dedem bana, kardeşlerime,
kuzenlerime ve arkadaşlarıma soyumuzu,
görevlerimizi anlatırdı. Bize öğütler verirdi.
Kapalı olduğumuz alan üç kandille aydınlatılan
samimi bir alandı. Bir gece uykudayken beni,
ailemi ve arkadaşlarımı almışlar. Sabah
uyandığımızda başka bir yerdeydik.
Savaştaymışız, dedem söyledi. Etraf pas ve
kömür kokuyordu. Dedem “Bir şey olmayacak,
sadece hapşıracağız,” dedi. O sırada bir
arkadaşımı aldılar ve arkadaşım hapşırdı ve od
çıktı.

Yazar: Meryem Sade Söylemez (11 Yaşında)
 Editör: Bilge Sahra Özmen (12 Yaşında)                                                                  
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