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KONU BAŞLIĞI
Yazar İsmi

Çizer İsmi

ÖNSÖZ

Her çocuk yeni bir umut, yeni bir hayattır. Bir kuşun kanatları onu ha-
yata bağlar, bizleri hayata bağlayan çocuklar gibi. Çocuk dergileri de biz-
leri aynı heyecanla diyar diyar gezdirir. An olur Kazakistan topraklarında 
Ahmet Yesevi’nin türbesinde dua ederken buluruz kendimizi. Hikmetleriyle 
bizlere yol gösterir; sevginin, saygının, kanaatkârlığın, adalet ve doğrulu-
ğun, çalışkanlığın sırlarına erdirir. 

An olur Çanakkale Savaşı’na şahitlik etmiş bir zeytin ağacının gölge-
sinde savaş anılarını dinletir. Top atışlarının kesildiği, düşmanın zaferinden 
emin olduğunu sandığı anda ayağa kalkan Seyit Ali’nin, yerdeki 215 kiloluk 
mermiyi sırtlanıp topa sürüşünün kahramanlığını yaşatır. Bir asır öncesinin 
ruhunu bizlere yaşatır; gururla, mutlulukla…

Çocuk edebiyatının en güzel ruh bulduğu bu dergiler,  gerçek ahlak ku-
rallarını çocuklarımıza taşır. Fedakârlık ve sadakat dolu bir sevginin sonun-
da ödülünü aldığı; kıskançlık ve aç gözlülüğün ne kadar çirkin ve değersiz 
olduğunu gösterirler. Çocuklarımızın sınır tanımaz hayal dünyasına hitap 
ederken ahlaki ve milli değerlerimizi de öğretmek, edebiyatın ruh ve dü-
şünce dünyasına girmemizi kolaylaştırır. 

Çocuklar yarınımızdır, ikbalimizdir. İstikbalimiz için bugün bilgiye ve ilme 
önem verirsek bütün dünyada kalıcı izler bırakabiliriz. Mesela, günümüzün 
en güncel örneği, Aziz Sancar’a bakalım: Aziz Sancar, Mardinli bir çocuk 
olarak dünyaya gelmiş ama şu anda Nobel Ödülü alan ve bütün dünyanın 
tanıdığı bir bilim adamı olmayı başarmıştır. Çünkü “Her çocuk dünya çapın-
da tanınan bir insan olabilir.” inancıyla yetiştirmeliyiz geleceğimizi.

“Çocuk, dünyanın en büyük saadetidir.” der, Dostoyevski. Hangi dilden 
ve ırktan olursa olsun çocuklarımızın saadeti için var gücümüzle çalış-
malıyız. Suriyeli mülteci çocukların sesini duyuran “Juju” dünyadaki tüm 
kardeşlerine ve yaşadığı bütün kötü şeylere rağmen içindeki umudu yitir-
miyor. Çocuk gözüyle savaşı anlatarak, tüm dünyadaki kardeşlerini kucak-
layarak yüreğinde sevgi tohumları ekiyor. Çünkü biliyoruz ki bizler büyük 
bir aileyiz ve bu ailede masumiyetin ve saflığın timsali çocuklarımızı koru-
mak ve sorumluluklarını üstlenmek, onları eğitmek ve güçlü bir geleceğe 
hazırlamak ülkemizin kaderini etkiler. Her çocuk yeni bir umuttur çünkü. 

Bu sayıda çocuklarımız “Çocuk Hakları Komitesini tanıyorum, haklarımı 
biliyorum ve ben de söz sahibiyim.” diyebilecekler. Çünkü biliyoruz ki ha-
yallerini gerçeğe, mutluluğunu yüzüne, sesini kürsüye taşıyabilen çocuklar 
ülkemizi yarınlara taşıyacaklardır.

Vatan sevgisi, fedakârlık, adalet ve inandığımız tüm değerler adına ço-
cuklarımızın gözünden bakalım hayata; masumca, yürekten ve içtenlikle. 
Çocuk umuttur, sevgidir, ülkenin geleceğidir. Bir kuşun kanadında sevgiyi 
yaşamak ve çocuklarımıza temiz bir gelecek bırakmak dileğiyle keyifli oku-
malar dilerim. 
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EDİTÖRDEN

Sevgi Bir Kuş kanat açmaya devam ediyor. Zümrüt rengi dereler, ke-
kik kokulu tepeler, başağa durmuş ovalar, mutlu evler, uzun yollar, yedi 
diyar bin bir memleket aşıp size haberler getiriyor. Sizler de artık Sevgi 
Bir Kuş’la yakın birer dost oldunuz, nerede görseniz tanır oldunuz. Sizin 
kelimeleriniz onun ötüşüyle birleşince gönülden gönüle konuşur, anla-
şır, halleşir oldunuz. Onunla dertleştiniz; güzel dileklerinizi, rengârenk 
mektuplarınızı, resimlerinizi, şiirlerinizi, hikâyelerinizi ve hatta mırıl-
dandığınız melodileri, gizli saklı en özel anılarınızı paylaştınız. Biz de bu 
güzellikleri bütün insanlara ulaştırmaya niyet ettik. Çünkü yazdığınız 
her satırdan, boyadığınız her kareden aldığımız ilhamla içimizde yeşe-
ren bu umut onların da içinde yeşersin istedik, istiyoruz ve yolumuza 
devam ediyoruz.

Hoca Ahmet Yesevi’nin de kuşları vardı. Türkistan’da sevgi kuşla-
rı büyüttü. Elleriyle besledi, bizzat yaralarını iyileştirdi, onlara uçma 
dersleri verdi. Nasıl kanat açılır, nasıl nefes alınır, rüzgârda nasıl salına-
rak gidilir, sert yağmurlarda, karda, soğuk havalarda nerelerde kışlanır, 
nasıl hiç yılmadan yorulmadan uzaklara uçulur? Tüm bunları sabırla 
öğretti. Türkistan bozkırından Anadolu yaylalarına yorulmadan uçan, 
orada bazen bir çınar dibinde, bazen bir dere kenarında yuva kuran, 
Hoca Ahmet Yesevi’den aldığı can haberlerini Anadolu’nun mayasına 
katan sevgi kuşları. Hadi deyiverelim, bizim Sevgi Bir Kuş’un da uzak 
dedeleri olan kuşlar. İşte bu sayı da Sevgi Bir Kuş size Ahmet Yesevi 
Dede’mizin hatıralarını, öğütlerini güzel sözlerini anlatmaya çalıştı.

Bin yıldır bu topraklarda özgürce uçan Sevgi Bir Kuş kahramanla-
rı içinde bizzat sizlerin de olduğu bir vatan destanına tanıklık etti bu 
kez. Çanakkale’de nenelerimizin, dedelerimizin yazdığı destanın hep 
dinlediğimiz hikâyelerini şimdi doğusundan batısına tek yürek olmuş 
kahramanlarımız yani sizler anlatacaksınız. Meydanlarda vatanınızı ko-
rumak, demokrasiye sahip çıkmak için akşamdan sabaha tuttuğunuz 
nöbetleri, milletinize olan derin ve tertemiz sevginizi, annenizin, baba-
nızın, ağabeyinizin, ablanızın, arkadaşlarınızın veya komşunuzun birlik 
içinde huzurla yaşaması için bütün kalbinizle ettiğiniz duaları kısacası 
bu büyük zaferi siz de çocuklarınıza, sizin arkanızdan yetişen nesile 
aktaracaksınız.

Güzel haberler, hikâyeler, şiir ve resimlerin yanında Sevgi Bir Kuş bu 
kez heybesine büyük bir kahramanlık destanını da yükledi. Bu sayımı-
zın her satırıyla yüreğinizde filizlenip bir ömür zihninizde ve ruhunuzda 
taşıyacağınız güzellikleri size hediye etmesini, başucunuzda saklaya-
cağınız bir ömürlük hatıranız olabilmesini umuyoruz, keyifli okumalar 
diliyoruz.

Çiğdem ORUÇ
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ŞİİR DEFTERİ
Mustafa Tatcı

Halime Nur Sevim

  SEVGİ BİR KUŞ

İster ibibik de ister hüdhüd

Kanatlarında su,

Her Melike’ye Süleyman’dır

Sevgi bir kuş...

Eriyen göz bebekleri onu bekler,

Kanatları kopan kelebekler

Yaşlı bir türküdür

Sevgi bir kuş...

Karanlığa yapılmış bir bestedir

Mayınlara düşen kâğıt uçurtma,

Sınırda bir çığlık,

Sevgi bir kuş...
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Kimsesiz bir acıyım ben,

Kırda diken

Solgun bir sonbahar,

Sevgi bir kuş...

Çöpten bir ev, kâğıt yüklü araba

Vitrine konmayan bir marka

Soğuk bir eldir

Sevgi bir kuş...

Bir ayaz okşar her gece saçlarımı

Yoldaşım Karabaş,

Tekir ve kardeşim

Sevgi bir kuş...

Bir susam kokusu

Burunda mis

Çöplerin üzerinden uçar

Sevgi bir kuş...

Uykuyu böler gece

Bir kapı açılır derinden

Kanatlanır sessizce

Sevgi bir kuş...
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2016 UNESCO AHMED YESEVİ YILI

BM Nedir?

BM, Birleşmiş Milletlerin kısaltılmışıdır. Birleşmiş Milletler; dünya 
genelinde barışı sağlamak, çocukları ve çocuk haklarını korumak, bozulan 
adalet düzenini ve ekonomiyi yeniden düzenlemek amacıyla 1945 yılında 
kurulmuş uluslararası bir barış örgütüdür. Ülkemiz de bu örgütün kurucu 
üyelerinden biridir.

UNESCO Nedir?

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı, özellikle çocuklar ile ilgili çalışmalarda 
bulunan kuruma UNESCO (yunesko diye okunur) adı verilmektedir. 
UNESCO’yu, isminden yola çıkarak uluslararası eğitim, bilim ve kültür 
alanlarında hizmet veren, insanları birbirine yakınlaştırmayı ve dünya 
barışını korumayı amaçlayan kurum olarak açıklayabiliriz.

UNESCO’nun yaptığı faaliyetler hakkında daha detaylı bilgi vermemiz 
gerekirse, okula gitme yaşına gelmiş ama ekonomik durumu iyi olmadığı 
için kitap, defter alamamış; gideceği bir okulu, öğretmeni olmayan 
çocukların eğitim almalarını sağlayan ve onlara destek olan, dünya 
genelinde okuma yazma bilen insanların sayısını artırmak için önemli 
çalışmalarda bulunan bir kurumdur.  

İçinde bulunduğumuz bu yıl, UNESCO tarafından “Ahmed Yesevi Yılı” 
olarak ilan edildi. Nedeni ise, Ahmed Yesevi’nin “BARIŞ” denildiğinde 
akla ilk gelen isimlerden biri olmasıdır. 850. ölüm yıl dönümü sebebiyle 
tüm dünyada onun hikmetleri ve öğretilerini anmak için çeşitli etkinlikler 
yapılıyor. Biz de ‘Sevgi Bir Kuş’ ailesi olarak bu büyük insanı tanıman için 
sana keyifle okuyabileceğin birçok bölüm hazırladık.

Haydi! Ahmed Yesevi gibi hikmetli sözleriyle bütün dünyayı 
kucaklayan bir büyüğü hep birlikte daha yakından tanıyalım.

 © Mehmet Başbuğ
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TÜRKİSTAN’IN KALBİ

Ahmed Yesevi Dede’miz 1093 yılında yani bundan tam 923 yıl önce, 
Kazakistan’ın Çimkent şehri yakınlarında bulunan Sayram’da dünyaya 
gelmiştir. Babası Şeyh İbrahim, annesi ise Karasaç lakaplı Ayşe Ana’dır. 
Anne ve babası, o daha çocuk yaştayken vefat etmişlerdir.

Bu yüce ailenin soyları Hazret-i Ali’ye dayanmaktadır.

İslamiyet’i kabul eden ilk Türk devleti olan Karahanlılar döneminde 
yaşamıştır.

İlk eğitimini kendisi yedi yaşlarında iken vefat eden babası İbrahim 
Şeyh’ten almıştır. Babasının ölümünden sonra da o dönemin en önemli 
bilgelerinden biri olan Arslan Baba’nın öğrencisi olarak eğitimine devam 
etmiştir.

Yesevi Dede’miz Arslan Baba’nın vefatından sonra ilâhî bir işaretin ardından 
Buhara’ya giderek orada Yusuf-ı Hemedaniye ile tanışmış ve onun öğrencisi 
olmuştur. Burada güzel ahlak üzerine aldığı eğitimle kendini geliştirmiş ve 
yetiştirmiştir.

Hazret geçimini, yaptığı tahta kaşık ve kepçeleri satarak sağlamıştır.

Zaman içinde o, her dinden insanın sevdiği ve saydığı büyük 
bir gönül insanı olmuş, insanlara hizmet etmeyi kendine görev 
edinmiştir. Bu yüzden Kazakistan’ın Yesi şehri şimdiki adıyla 
Türkistan’a gelerek kendisi de öğrenciler yetiştirmeye karar 
vermiştir.

Ahmed Yesevi adeta bir ocak gibi etrafını 
daima aydınlatarak yaşayışı ile alçak gönüllülük ve 

fedakarlığın sembolü olmuş, insanlara İslam’ı en güzel 
şekilde tanıtmıştır.

Yesevi Dede’miz İslam’ı, Kur’an’dan ve Hz. Peygamber’den 
aldığı esaslarla, Türk milletine ve dünyaya en doğru biçimde 
anlatarak yaşadığı toplumda barış ve huzuru sağlamıştır.

Ahmed Yesevi’nin sevgiyi, yardımlaşmayı, birlik olmayı 
öğütlediği ve güzel ahlak, aşk ve barış dini olan İslam’ı anlattığı 
“Divan-ı Hikmet” adında öğütlerinden oluşan bir kitabı vardır.

AHMED  YESEVİ
Minyatür: © Cihangir Aşurov
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İşin ilginç tarafı bu kitabı kendisi yazmamış, onun hikmetli 
sözleri sevenleri ve öğrencileri tarafından toplanarak kitap haline 

getirilmiştir.

Divan-ı Hikmet, Türk Edebiyatı’nın bilinen en eski eserleri 
arasında sayılmaktadır.

2009 yılına kadar kitabın içinde yer alan ve kelime 
anlamı “hoş, hayırlı” olan bu hikmetlerden 144 tane 
bulunuyordu. 2009 yılında yapılan araştırmalar 
neticesinde bu hikmetlerin sayısı 217’ye yükselmiştir. 
Kim bilir belki sen de büyüyünce çalışkan bir 
araştırmacı olursan bu güzel hikmetlerin 
yenilerini bulabilirsin.

Ahmed Yesevi hikmet adındaki bu öğütlerini 
öğrencileri rahatça anlayabilsin diye akıcı ve sade 
bir dille söylemiştir.

Doksan dokuz bin öğrencinin yetiştiği “Yesevilik” okulunda 
sevgi, barış ve adalet bilgisiyle dolu hikmetler anlatılmış; bu 
öğrenciler daha sonra Anadolu’nun dört bir köşesine yayılarak 
öğrendikleri bu bilgileri birçok kişiye aktarmışlardır.

Ahmed Yesevi Dede’mizin öğretisi Türkistan’dan 
Balkanlar’a kadar bütün Müslüman Türk coğrafyasına 
yayılmıştır.

Bugün Kazakistan’ın Türkistan şehrinde Türk 
dünyasının manevi merkezi konumunda olan 
türbesi, atalarımız Osmanlıların 4. padişahı olan 
Sultan Bayezid’in döneminde yaşamış olan Timur 

(Timurlenk) tarafından yaptırılmıştır.

Ahmed Yesevi bizim için neden 
mi bu kadar önemlidir? Çünkü 
o Arapça ve Farsçayı çok iyi 
biliyor olmasına rağmen 
hikmetlerini Türkçe olarak 
söylemeyi tercih etmiş 
ve böylece Türkçemizin 
dünya üzerindeki değerini 
ve önemini arttırmıştır.
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SEYAHAT NOTLARIM
Berat Bekdur

2012 yılında Kazakistan’ın Türkistan şehrine 
babamın işi nedeniyle gittik. Önceleri Kazakların 

giyimleri, dilleri, sofra kültürleri bana çok farklı 
gelmişti. Fakat orada yaşadıkça onlara alıştım ve 

ne kadar misafirperver olduklarını gördüm. Kısa 
sürede oradaki arkadaşlarımla kaynaştım.

Türkistan’da ilk dikkatimi çeken şey, evlerin hemen hepsinin bir ya 
da iki katlı oluşuydu. Arkadaşlarıma neden böyle olduğunu sorduğumda, 
Ahmed Yesevi Türbesi’nin yüksekliğini geçmemek için, saygıdan dolayı 
diğer binaların çok katlı yapılmadığını söylediler. Türbenin görkemli 
görüntüsünü Türkistan’ın neresinden bakarsanız bakın görebilirsiniz. 

Türkistan’da
YESEVİ’nin izinde
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Türbeyi ilk ziyaret ettiğimiz günü hatırlıyorum da etrafı güllerle çevrili 
bir bahçesi vardı. Büyük bir kapıdan içeri girdik. Bir bölmede Ahmed 
Yesevi’nin kullandığı eşyalar sergileniyordu. Daha sonra kabrinin başına 
gittik. Babamla birlikte dua ettik.

Türbede en çok dikkatimi çeken kısım Ahmed Yesevi’nin 63 yaşından 
sonra yaşadığı, yerin altında bulunan küçük odacıktı. Hazret 63 yaşından 
sonra ibadetlerini burada yapmış ve yaşamını bu odacıkta tamamlamış.
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   İlk ziyaretimizin ardından hemen hemen 
her hafta sonu türbeye gitmeye başladık ve 
her gittiğimizde yeni bir şey öğrendik. Mesela 
gelinler ve damatlar düğün salonuna gitmeden 
önce Ahmed Yesevi Türbesi’ne gelerek dua 

ediyorlar, sonrasında da türbenin önünde hatıra 
fotoğrafı çektiriyorlardı. Bu, Kazakların yıllardır 

devam eden önemli bir geleneğiydi.

Bir gün Ahmed Yesevi Hazretleri’nin 
ilk hocası Arslan Baba ile ilgili “Benim 

ziyaretimden önce hocamı ziyaret edin” 
vasiyetini duyduk ve Türkistan’a 45 
km uzaklıkta olan Arslan Baba’nın 
türbesini ziyarete gittik. Yolları çok 
taşlıktı, toz toprak içinde sallana 
sallana gidebilmiştik. Arslan Baba 

Türbesi çevresinin çok tenha olduğunu 
ve kapısının hemen önünde Kazakların 

tarihi kıyafetlerinin, takılarının ve süslerinin 
satıldığını hatırlıyorum.
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Oranın manevi havası bambaşkaydı. 
Annem, babam ve ben uzun uzun dua 
ettik ve karşı taraftaki mescide giderek 
namaz kıldık. Oradaki kuşları hiç 
unutamıyorum. İnsanları rahatsız 
etmeden Arslan Baba’yı adeta 
ziyaret eder gibi sürekli türbeye girip 
çıkıyorlardı.

Dışarı çıktığımızda türbenin hemen 
yanında bir su kuyusu olduğunu fark 
ettik. Kuyudaki suyun şifalı olduğunu 
söylediler. Sudan ben de içtim, çok 
tuzluydu. Akşama doğru eve döndük. Ailemle 
beraber çok güzel bir gün geçirmiştik. O gün, en 
güzel anılarımızdan biri olarak kaldı.

Türkistan’da tam iki sene yaşadık. Orada 
yaşadıklarımı, gördüklerimi ve özellikle Kazak 
arkadaşlarımı asla unutmayacağım.
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NE YAPARDIN?
Ünal Altındağ

Annemle babamın düğününü 
görmek isterdim.

Eğer benim geçmişe gitmek için 
biletim olmuş olsaydı Mozart’ın 
yaşadığı yıllara gitmek isterdim. 
Çünkü piyano çalmayı çok 
seviyorum. Ona bu güzel besteleri 
nasıl yaptığını ve büyüyünce 
onun gibi olmak için ne yapmam 
gerektiğini sorardım. Bir de ona 
kocaman sarılırdım. 

AFRA NUR ÖRSOĞLU 
ANTALYA 4.SINIF

ÖZGÜR ÖZTÜRK 
ANKARA 2. SINIF

Ben hiç doğmadan öncesine 
gitmek isterdim. Çünkü Allah’ı ve 
cenneti görmek istiyorum.  

DURU GÜRAY  
KOCAELİ 2. SINIF

Ben 1208’li senelere, Ertuğrul Gazi’nin 
hüküm sürdüğü topraklara gitmek, onu 
görmek isterdim. Ertuğrul Gazi; vatanı için 
canını ortaya koymuş, yılmamış, adalet yerini 
bulsun diye son nefesine kadar çabalamıştır. 
O zor bulunan bir kahramandır. 

ŞEVVAL NUR ÇAM 
KAHRAMANMARAŞ 

6.SINIF

Geçmişe giden zaman makinesine binmek için 
bir biletin olsaydı hangi döneme ve nereye gitmek 

isterdin? Neden? 
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Dinozorların yaşadığı döneme gitmek 
isterdim. Kemiklerini veya maketlerini değil, 
onları capcanlı karşımda görmek isterdim.  
Dinozorların uçanlarını, kaçanlarını, 
yürüyenlerini, koşanlarını görmek isterdim. 
Zararsız dinozorların başlarını okşayıp, onları 
sevmek ve evcilleştirmek isterdim. 

MERVE HARMAN  
KONYA 5. SINIF

Çanakkale Savaşı dönemine 
gitmek isterdim. Evet, ben bir 
kızım. Beni askere almayacaklar 
biliyorum ama ben de Erkek 
Halime gibi yapıp askerlerin 
arasına karışıp vatanımızı 
kurtarmak için savaşabilirdim.

GÜLER MEMUR 
MALATYA 6.SINIF

On bir yıl öncesine,  
bebekliğime gitmek isterdim. 
Çünkü bebekliğimde neler 
olduğunu, kimlerle oynadığımı 
merak ediyorum.

BÜŞRA KURT 
ERZURUM 5. SINIF

Taş devrine gitmek isterdim. Çünkü 
bilim adamı olur, köşeyi dönerdim. 
Derdim ki parayı yapın bana verin! Ve 
gelişen zamanda milyoner olurdum.

AHMETCAN DELİ  
TOKAT 5. SINIF



BİZİM ZANAATLARIMIZ
Röportaj: Saadet Asya Doğru

Mehmet Sefa Doğru
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(Usta’nın İş Yeri Adresi: Geleneksel Karatay Evleri, Karatay/KONYA)

 

Merhaba. Ben 1960 yılında Konya Hacı Fettah 
Mahallesinde Kaşıkçılar ailesinin bir ferdi olarak 
dünyaya geldim. İlk, orta ve lise eğitimimi 
Konya’da tamamladım. Daha sonra babama 

ait olan kaşıkçı dükkanında çalışmaya 
başladım. O günden beridir 

kaşıkçılık mesleğini yaşatmaya 
çalışıyorum. 

Ustacığım 
merhabalar. 
Okurlarımız 

için öncelikle 
kendinizden 

bahseder misiniz?

Kaşıkçı Mustafa Sami Onay ile bir söyleşi

 “El Yapımı Tahta Kaşık”
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Yaptığım 
araştırmalara göre 
Konya’da halıcılık, 

keçecilik gibi 
geleneksel el sanatları 
çok gelişmiş. Bunlardan 
biri de kaşık oymacılığı. 

Bize mesleğinizin tarihsel 
serüveninden bahseder 

misiniz?

Öncelikle kaşık ve kepçenin ne olduğundan bahsedeyim. Ağzı ve sapı 
biraz büyük olan kaşığa kepçe diyoruz. Kepçe, önceden çömçe, kırmaç gibi 
isimlerle bilinirdi. Yapmış olduğumuz yemeği ağzımıza aktarma aracı olarak 
kullandığımız malzemeye de kaşık diyoruz. Bunun eski adı da Orta Asya’dan 
itibaren gışuk, guşuk, gaşık olarak bilinir. Kaşıklarımızın farklılıkları var; 
çorba kaşığı, tatlı kaşığı, pilav kaşığı, kahve kaşığı, mama kaşığı bunlardan 
birkaçı. Orman olmamasına rağmen Konya ‘da kaşıkçılık sanatı ilerlemiştir. 
Bunun sebebi ise, zamanında Hazret-i Mevlana’nın dergâhına muhibbanlar 
yani stajyerler gönderilirmiş. Muhibbanların sabretmeyi öğrenmesi için 
onlara kaşık oymacılığı, taş oymacılığı yaptırılırmış. Bu yüzden de Konya’da 
kaşıkçılık önem kazanmıştır.

Konya kaşık kültürü hakkında neler 
söyleyebilirsiniz?

Kaşık insanlığın varoluşundan itibaren 
kullanılagelmiş bir araçtır. İlk zamanlarda 
ağaç yaprakları, ağaç kabukları kaşık olarak 
kullanılmış. Daha sonra pişirilmiş toprak, 
hayvan kemikleri (deve kemiği, fildişi) gibi 
nesnelerden de kaşıklar yapılmış. Batılılaşma 
etkisine girene kadar kaşık sanatı bilinen 
bir sanat dalıydı. Fakat sonraları unutuldu. 
Örneğin, Konya kültüründe çatal kullanılmaz. 

Çatal Batı kültürüne ait bir gereçtir.



Peki, ustacığım, bu işin kaç aşaması vardır?
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Bu taslağı çıkarttıktan sonra hangi tür kaşık 
yapacaksak ona göre şekillendiririz. Fakat damar 
yönüne göre kesilmezse iki ay sonra kaşık eğilmeye 
başlar. Keserle kaşığın iç kısmını oymaya başlarız ki 
buna “yongalama” denir.

Bu iki parçanın üzerine kara kalemle yapacağımız 
kaşığı çizeriz. Daha sonra kara kalemle çizdiğimiz 
şekli, ağacın suyunun yönüne ve damarlarına göre 
keser, taslağını çıkarırırız.

Yongaladıktan sonra kullandığımız malzemelerden 
iç bükey bıçağımız olan eğdi ile keserin izlerini 
temizleriz. Dış kısmındaki keser izlerini de törpü ile 
temizleriz. Eğdi ve zımpara ile de kaşığı parlatır, hazır 
hale getiririz.

Üzerinde cila yoksa ham kaşık diyoruz. Ham kaşıkla 
yemek yenmez. Kullanabilmek için rugan (sıcak 
havalarda ağacın gövdesinden akan sakız) denilen bir 
malzemeyle kaşığı cilalarız. Tatlı badem yağı, keten 
tohumu yağı, reçine, üçünü birden ateşten uzak 
sadece dumanla kaynatarak bir kazana koyar, eritiriz.

Birinci aşamada 38, ikinci aşamada 8 saat kaynatır, 
tülbentten süzeriz. Süzme işlemini sabah namazı veya 
ikindi namazı vaktinde yaparız. Bu zamanlarda oksijen 
fazla olduğundan kaşık çok daha sağlam olur. Tatlı 
suda da yıkandıktan sonra kaşık kullanıma hazır olur.
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Birincisi, ağaç kesildikten sonra üç yıl kuruması 
için bekletiriz. 10 cm genişliğinde 30 cm boyunda bir 
ağaç düşünün, üç yıl sonra biz bunu tam ortadan ikiye 
ayırırız.
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 Gelelim işin yapım 
aşamasına. Oyma kaşık hangi 

malzemeden yapılır usta?

Oyma kaşık her türlü ağaçtan yapılabilir. 
Ancak sağlam ve dirençli bir kaşık için en 
uygunu şimşir ağacıdır.

Sizin bu sanatı öğreteceğiniz bir 
çırağınız var mı?

Bu sanatı öğretmeyi çok istiyorum ancak ekonomik getirisi 
olmadığından bana çırak olarak kimse gelmek istemiyor. Hâlbuki böyle 
eski ve önemli bir sanatın öğrenilmesi, geleceğe aktarılması lazım. Bu 
yüzden buraya gelen sizler gibi gençlerimize zaman zaman kaşık sanatını 
anlatmaya, öğretmeye çalışıyorum.

Kaşık yapım sanatına ilgi duyanlar için ne tavsiye 
edersiniz?

Öncelikle çok sabırlı olmak gerek. Ağacı yönlendirdiğinizi zannedersiniz 
fakat bir de bakarsınız ki ağaç sizi yönlendirmiş. Dikkatli olunmalı. Bir 
diğer husus da sürekli kendinizi yenilemeniz lazım. Bu sanatı öğrenmek 
için kaşığın özünden kopmadan, sabırla, kendinizi yenileyen bir düşünceyle 
ilerlemek gerekir.

Buraya kadar oyma kaşık hakkında çok şey 
öğrendik ustacığım. Çok teşekkür ediyorum. Son 

olarak size bir şey daha sormak istiyorum. Tahta kaşık 
geleneğini yeniden canlandırmak için neler 

yapılmalıdır?

Bu kültürün aktarılabilmesi için hatırlatmak 
gerekiyor ve burada iş büyüklere düşüyor. 
Mutfaklarda, sofralarda tahta kaşıklar kullanılmalı. 
Aileler tahta kaşık kullanarak yeni nesile örnek 
olmalılar.



22

GÖNÜL GÖZÜ
Sevda Urfa

Hayrettin Vural

Merhaba çocuklar,

Sizlere bu sayımızda hepinizin yakından tanıdığı, 12. yüzyılda 
Türkistan’da yaşamış olan, o zamanlardan bugünlere nice dersler 
çıkardığımız, yolumuza her daim ışık tutan, hikmetli sözler söylemiş büyük 
bir bilgeden, Ahmed Yesevi Hazretleri’nden bahsetmek istedik.

Ahmed Yesevi, daha evvel anlattığımız diğer bilgeler gibi insanlara, 
hayvanlara, bitkilere, kısacası etrafımızı çepeçevre kuşatmış olan varlığın 
tamamına sevgiyle bakan önemli ulu bir kişiydi. Baktığı her yerde sevgi 
pınarları çağlardı ve insan ya da hayvan fark etmeksizin herkes bundan 
nasibini alırdı. Evet, hayvanlar da nasiplenenler arasındaydı. Nasıl mı?

Haydi, o zaman size Tüccar Öküz’ün hikâyesini anlatalım.

AHMED YESEVİ’NİN HİKMET YOLU
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Ahmed Yesevi geçimini sağlamak için tahtadan kaşık ve kepçeler yapardı. 
Bu işin pîri yani öncüsü oydu. Çünkü o, kişinin mesleğini yaparak, alın teri 
ile para kazanmasına önem verir; öğrencilerini meslek sahibi olmaları için 
yönlendirir, kendi sanatını onlara da öğretirdi. Öyle ki yüzyıllar boyunca 
medrese öğrencileri de kaşıkçılık mesleğini gelenek haline getirmişler; 
eğitimlerinden arta kalan zamanlarda tahta kaşık ve kepçeler yapıp satarak 
geçimlerini sağlamışlardır.

Hoca Ahmed Yesevi, yaptığı kaşıkları yaşadığı yer olan Yesi’nin çarşısında 
satar, alın teriyle kazandığı parayla da geçimini sağlardı. Ama kaşık ve 
kepçeleri satmak için çarşıya kendisi gitmez, bu görevi çok sevdiği ve 
güvendiği öküzüne verirdi. Dedik ya, böyle büyük kişilerin etrafındaki herkes 
onlardan nasiplenir ve dünyaya başka türlü bakar diye, işte bu önemli işi de 
Ahmed Yesevi’nin öküzü seve seve üstlenirdi.

Yesevi Hazretleri her gün öküzünün yanına gelir, önce onun haline 
bir bakardı. Sonra sırtını sıvazlar, heybesini üzerine koyardı. Heybenin 
ceplerini yaptığı kaşık ve kepçelerle doldurup onu çarşıya gönderirdi. 
Öküz çarşıda dolaşarak adeta kaşık ve kepçeleri çarşı halkına gösterirdi. 
Bu kaşık ve kepçelerden almak isteyenler alır, parasını da yine heybenin 
ceplerine bırakırdı. Ama aldığı malın parasını bırakmayan biri olursa, o 
zaman öküz o kişinin peşine takılır, nereye giderse peşinden gider ve malın 
ücretini almadan da o kişiyi rahat bırakmazdı. Bu halden anlayan öküz, 
akşam olunca doğruca evin yolunu tutar, Hazretin yanına varır ve o günün 
kazancıyla birlikte geriye kalan kaşık ve kepçeleri de sahibine teslim ederdi.

Ahmed Yesevi’nin de hikmetlerinde çokça bahsettiği gibi demek ki iş 
gönüldeydi. Önemli olan ahlaklı olabilmekti, ister insan ister hayvan olsun...

TÜCCAR ÖKÜZ
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Röportaj: Çiğdem Oruç

HER ÇOCUK DÜNYA ÇAPINDA BİR İNSAN 
OLABİLECEĞİ UMUDUNU İÇİNDE TAŞIMALI

DR. HAYATİ BİCE KİMDİR?

1959 yılında Tokat’ta dünyaya geldi.

Aslen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanıdır. Ahmed Yesevi Hz. 
hakkında önemli çalışmalar yapmıştır.

1990-1995 yıllarında Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan’da çeşitli 
sürelerde araştırma ve inceleme programlarına katılmış, Kazakistan’da 
bulunan Uluslararası Hoca Ahmed Yesevi Türk-Kazak Üniversitesinde 
öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. Önemli eserlerinden birkaçı: “Divân-ı 
Hikmet - Ahmed Yesevi”, “ Hoca Ahmed Yesevi ve Hikmetleri”, “Türkistan 
Rüyası”, “Günümüzün Aşk Yolcusuna Divân-ı Hikmet”.
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© Cihangir 
Aşurov

Hocam sizce özellikle Türk kültür coğrafyasında 
yaşayan çocuklarımızın Ahmed Yesevi Hazretleri 

hakkında mutlaka bilmesi gereken özellikleri 
nelerdir?

Ahmed Yesevi annesini ve babasını çocuk 
yaşta kaybetmiş, fakat ilim sahibi bir çevrede 
yetişmiş, yetiştirilmiş. Onun yaşadığı Sayram 
kasabası medreseleriyle, dergâhlarıyla meşhur 
olan bir yermiş. Yesevi Dede’miz bilgisi ve ilmi 
sayesinde asırlarca yaşayabilen çok önemli bir isim 
olabilmiş, yani zengin bir hükümdarın oğlu değilmiş 
ama çevresi ilim yönünden zenginmiş. Bugünün 
dünyasında da bir insan, hangi ortamda olursa 
olsun, bilgiye ve ilime önem verirse bütün dünyada 
kalıcı iz bırakabilir. Mesela, günümüzün en güncel 
örneği, Aziz Sancar’a bakalım: Aziz Sancar, Mardinli 
bir çocuk olarak dünyaya gelmiş ama şu anda Nobel 
Ödülü alan ve bütün dünyanın tanıdığı bir bilim 
adamı olmayı başarmıştır.

Ahmed Yesevi’nin hayatına baktığımızda ise 
çıkarabileceğimiz en büyük ders şudur ki bir insanın ölümsüzlük 
kazanabilmesi bilime, kültüre ama en önemlisi insana verdiği değerle 
mümkündür. Ahmed Yesevi de her insanı Allah’ın emaneti olarak görmüş; 
hayatı boyunca kimseyi hor görmemiş, hatta her varlığa saygıyla 
davranmıştır. İnsan eleştiriye önce kendinden başlamalıdır. Bu, bugünün 
insanlığı için muhtaç olduğumuz değerlerden biridir.

Kitap okumayı, edebiyatı, sanatı seven ve geleceğin 
parlak yetişkinleri olan Sevgi Bir Kuş okurlarına son 

olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı?

İnsanın çocukluk yılları insanın yetişkinlik dönemini de etkiliyor.
Bu yüzden bu röportajımızı okuyacak çocuklar, bu yaşlarda bazı şeyleri 
anlamak için gayret göstermeli; Ahmed Yesevi’nin hayatından kendilerine 
ders çıkartmalıdır. Hazret-i Yesevi’yi örnek almalılar. Hiçbir çocuk kendisini 
ve kapasitesini hor görmemeli, insan olarak dünyaya gelmenin önemli 
olduğunu bilmelidir. Her çocuk dünya çapında bir insan olabileceği 
umudunu içinde taşımalı ve yeşertmelidir.
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AHMED YESEVİ’NİN “DEĞER”LERİ

Kul Hoca Ahmed, tevbe giysisini giymek gerek,

Hakk’tan korkup, kötü nefsi bırakmak gerek,

Halktan kaçıp, yalnız Hakk’ı sevmek gerek,

Aslın toprak, sudan olup, cemâl görün.

Sevmek; tüm dertlerin dermanı, gönüldeki hastalıkların 
ilacıdır. İnsan haksızlığa dahi uğramış olduğunu 

düşünse, sevmekten vazgeçmemelidir. Yesevi 
Dede’miz Müslümanlığın sevgi ve güzel ahlak dini 
olduğunu bütün insanlığa anlatmak istemiştir. 
Onun hikmetleri, insanların sevgiyi ve güzel 
ahlakı kaybettikleri zaman ahlaki hastalıklara 
yakalanabileceklerini söyler. Yaratılan her 
varlık Hakk’ın bir parçasıdır. Dolayısıyla 
Hakk’ı sevmek, bütün varlığı sevmek 
demektir. İşte bu yüzden Hazret de 
bize dönüp dolaşıp çarenin sevmekte 
olduğunu, yani sevmekten başka çare 
olmadığını söyler.

Arslan Babamı sorsanız, Peygamber’e saygılı,

Sahâbeler ulusu, Rabb’in seçkin kulu.

Evrende bulunan her eşyanın, bitkinin, hayvanın 
ve insanın yaratılışında bir amaç olduğunu bilen 
Ahmed Yesevi Dede’miz, bize yaratılmış olan 
tüm varlığın Allah’ın bir hikmeti olduğunu ve her 
birine saygı duyulması gerektiğini söyler. Yine 
büyük Allah dostlarından biri olan ve hikmetli sözleri 
günümüze kadar ulaşmış Şeyh Edebali de der ki : “Ey 
oğul; ananı, atanı say, bereket büyüklerle beraberdir.” 
Sevmek kadar saygı duymak da mühimdir. Kendi 
döneminde din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin herkesi eşit 
derecede seven ve kucaklayan Ahmed Yesevi’nin de ahlakı 
Hz. Muhammed’den(sav) gelirdi. Söylediği hikmetli sözlerinde 
de yaratılmışların en yücesi olan Peygamber Efendimize 
duyduğu samimi ve gönülden gelen sevgisini, ona karşı olan 
saygısını sıklıkla dile getirmiştir.

SEVGİ

SAYGI

© Cihangir Aşurov
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Nefsten geçip kanâatı huy edinen,

Her kim tepse, razı olup boyun sunan,

İyilere hizmet eyleyip dua alan;

Öyle âşıkın mahşer günü üzüntüsü yok.

Yesevi Hazretleri’nin hayatını kaşık 
yaparak kazandığını birkaç sayfa önce 
öğrenmiştik. Çünkü o, emeğinin karşılığı 
ile geçinmeye önem vermiştir. Yaptığı 
kaşıklardan kazancı çok olmasa da her 
daim sahip olduklarına kanaat etmiştir. 
Allah’ın ona verdiği nimetlere şükretmeyi 
de ihmal etmemiştir. Yüzyılları aşarak 
bize kadar ulaşan hikmetlerinde, önemli 
olanın çok kazanmak değil, alın teriyle 
kazandıklarımıza kanaat etmek olduğunu 
bizlere öğretmiştir.

KANAATKÂRLIK
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Çıra olup sönmeyen, din yolundan 
dönmeyen,

Haksız işi eylemeyen adâletli Ömer’dir.

Allah’ın yarattığı her canlı eşittir; kimsenin 
kimse üzerinde yaratılıştan gelen bir üstünlüğü 
yoktur. Yesevi Dede’miz de bize bu konuyu adalet 
timsali dört halifeden biri olan Hz. Ömer üzerinden 
anlatmıştır. O ki Hz. Ebubekir’ den sonra yaşadığı topluma 
liderlik yaparken, devletin parasıyla alınmış bir mumu bile özel 
işlerinde kullanmayacak kadar dikkatli bir hayat yaşamış ve bize bu yolda 
yüzyıllardır örnek olmayı başaran büyük bir insan olmuştur.

Allaha âşık olmak istiyorsan, yalancı olma, doğru ol,

Hile yapma, her hileden uzak ol,

Allah diyerek gönlünü temizle, nurla dol,

Dostlarım, doğru kulları Allah bilir ha.

Hoca Ahmed Yesevi bu hikmetli şiirinde güzel ahlaka 
sahip olmanın yolunun nerelerden geçtiğini âdeta 
özetlemiştir. Allah’a âşık olan kişi, yaptığı her işte onun 
rızasını gözetir. Bu yüzden yalan, hile ve sahtekârlığa 
başvurmaz. İnsan böyle ahlaki bozukluklardan kaçtıkça 
ve işini en doğru biçimde yapmaya gayret gösterdikçe 
gönlü temizlenir; yaptığı hizmetler de daha doğru ve 
bereketli olmaya başlar.

ADALET

DOĞRULUK
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Hakk’a kul olmak istiyorsan, benliği bırak,

Seherlerde uyan, fedakârlık et,

Özveri ile durmadan çalış.

Ahmed Yesevi Dede’miz gününü üçe bölerdi. İlk bölümünü 
öğrencilerinin eğitimine, ikinci bölümünü ibadete ayırır; üçüncü 
bölümünü de geçimini sağlamak için tahta kaşık ve kepçe yaparak 
değerlendirirdi. Konu çalışmak olunca gece ile gündüzü ayırt 
etmezdi. Bu yüzden o, sadece kendimiz için değil; vatanın, milletin 
ve insanlığın selameti için çalışmanın en büyük ibadet olduğunu 
gerek kendi hayatıyla gerek hikmetleriyle sürekli vurgulamıştır.

ÇALIŞKANLIK



30

ÇOCUK HAKLARI KOMİTESİ

ÇOCUK 
HAKLARI 
KOMİTESİ

NE DEMEK?

Muhammet Aktaş
(Türkiye Çocuk Hakları Danışma Kurulu Üyesi)

Belli bir konuyu 
ele almak amacıyla, belirli 

sayıda kişinin bir araya gelerek 
oluşturduğu topluluğa komite deniyor. 

Çocuk Hakları Komiteleri de çocuklara haklarını anlatmak, 
savunmak; özellikle özel günlerde faaliyetler düzenleyerek çocukların 

da bir şeyler yapabileceğini, seslerini duyurabileceğini göstermek amacıyla 
toplanıyor.  

Peki, Çocuk Hakları Komiteleri nasıl çalışır? Ne 
sıklıkta buluşur? 

Komite nisan ve ekim aylarında olmak üzere yılda iki kez toplanır. Bizler bu 
toplantılarda neler yapılacağına dair kararlar alıp bu kararlara göre çalışmalar 
yaparız. Eğer Çocuk Hakları Komitesi eş başkanları talepte bulunursa olağanüstü 
toplantılar da düzenleyebiliriz.

Komitede alınan kararları nasıl uyguluyorsunuz? 
Öncelikle yıllık eylem planı oluşturarak etkinliklerin hangi tarihlerde 

yapılacağına karar veririz. Daha sonra alınan kararları Vali, Belediye Başkanı, 
Sivil Toplum Kuruluşları ile paylaşırız. Yapılacak etkinlikler hakkında 
bilgi vererek onlardan destek isteriz. Son olarak da gerekli 
çalışmaları yapar, etkinlikleri gerçekleştiririz. 
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Örneğin, her yıl 20 
Kasım’da Ulusal Çocuk 
Forumuna katılmak üzere, 
her ilden 1 kız 1 erkek temsilci 
18-19 Kasım tarihlerinde bir 
araya gelerek Türkiye’de bulunan 
çocukların haklarına yönelik (sağlık 
hakkı, eğitim hakkı, korunma hakkı vb.) önerilerde 
bulunurlar. 

Bu öneriler, yöneticiler ve danışma kurulu üyelerince bir sunum haline 
getirilerek 20 Kasım sabahı foruma katılım sağlayan çocuklar tarafından 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı’mıza, Meclis 
Başkanı’mıza, UNICEF (BM tarafından, çocukların haklarının korunması ve 
savunulması, onların temel ihtiyaçlarının karşılanması için görevlendirilmiş 
kuruluş) Türkiye temsilcimize, TBMM Çocuk Hakları İzleme Komitesi 
Milletvekilleri’ne iletilir ve gerekenlerin yapılması talep edilir.

Komitede yer almanın şartları nelerdir? 

Komitede yer almak için 0-18 yaş aralığında, yani çocuk olmak 
yeterlidir. Toplumun her kesiminden çocuklar, (engelli, suça sürüklenen, 
koruma ve bakım altında olan vb.) çocuk hakları komitesi üyesi olabilirler. 

Çocuk Hakları Komitesi üyesi olmak için nereye       
başvuru yapılır?

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerinde Çocuk Hakları Komitesi Yetişkin 
Temsilcisi vardır. Bu temsilcilere başvuruda bulunarak üye olabilirsiniz. 

Komite nasıl seçilir? 

Komite üyeleri arasında kapalı oylama yapılarak bir erkek bir kız eş 
başkan seçilir. Kız ve erkek sayısı eşit; on asil, on yedek olmak üzere 
toplam yirmi üye Komite Yürütme Kurulunu oluşturur. Seçimler 2 yılda bir 
tekrarlanır.

Komitede yer alan çocuklar; öncelikle haklarını iyi öğrendikleri için 
kendilerini her konuda özgürce savunabilir, diğer arkadaşlarını da doğru 
yönlendirebilirler. 

Bize bu faaliyetlerle
ilgili bir örnek
verebilir misin?
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KARDEŞ MASALLAR DİZİSİ
Yücel Feyzioğlu

Saadet Ceylan

Bir Bilge, Bir Aksakal… 

Bir kişi arkadaşının tarlasında çalışıyordu. 
Öylesine emek veriyordu ki sonunda bir küp altın 
buldu. Alıp arkadaşına götürdü: “Talih sana güldü, 
tarlanda hazine buldum, al kardeşim“ dedi. Arkadaşı 
çok duygulandı: “Sen ne yüce gönüllü bir arkadaşsın 
Ahmet,“ diye cevap verdi. “O senin hakkın, çalıştın, 
ter döktün, karşılığını buldun, al götür.“ Ahmet kabul 
etmedi, aralarında tartışma çıktı. Sonunda “Kavga 
etmeyelim, altını bizim aksakala götürelim.“ dediler. 
Acaba bu aksakal kimdi? O neye karar verdi?...

Bir başka zaman Kağan’ın kızı, dünya akıllısı Ay 
güzel’i üç genç ölümden kurtardı. Kağan, kızını bu üç 
gençten biriyle evlendirmek istiyordu. Ama üçünün 
de Aygüzel’i kurtarmakta eşit emeği, yiğitliği, 
sevgisi vardı; seçim yapamadı. Aygüzel’e sordu, o 
da haksızlık yapmak istemedi ve kararsız kaldı. İşte 
o anda bir ön açıcı, yol gösterici aksakala ihtiyaç 
vardı. Onu çağırdılar, ona sordular. O kimdi, biliyor 
musunuz?

Bir başka zaman ise toplum birbirine girdi, kimse 
kimseyi dinlemedi, orta yolu kimse bulamadı, 
insanlar bölünecek, kavga çıkacaktı. Yine toplumun 
uzlaştırıcı kişisi; akıl alanı, akıl vereni, danışılan 
kişisi, yol göstereni, güven vereni, umut getireni 
olan o bilge kişiye koştular. O aksakal kimdi biliyor 
musunuz? Orta Asya’dan kadim bir kutlu kişi, 
unutulmaz bir aksakal...

“Şirince Şeşen“ ...
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Hakan Şanbek deli divane gibi ortada dolanıyormuş. İnsan öldürmek 
için bahane arıyormuş. Herkes soluğunu tutmuş. Kimsede umut yok. İşte o 
anda Şirince Şeşen adıyla bilinen kutlu dede çıkagelmiş. Gelmesiyle sarayda 
bir kıpırtı, bir umut yeli esmiş... Hakan Şanbek onu görünce toparlanıp 
bağırmış: “Benim atımdan söz etmek istiyorsun, değil mi?”

“Evet, Hanlar Hakanı!”

“Ne oldu benim atıma? Konuş! Cevap ver!”

Şirince Şeşen: “Ah, hükümdarım, sakin olun!” demiş. “Ata hiçbir şey 
olmadı. Sadece onda bir değişiklik var. O bir şey yemek istemiyor artık. Göz 
kapaklarını açamıyor, bacaklarını oynatıp kuyruğunu sallayamıyor, hayatın 
bir kuralı da budur, bunu değiştirme imkânı da yoktur...”

Hakan Şanbek yine bağırmış: “Yani benim at öldü, öyle mi?”

“Öyle hükümdarım. Yalnız iyi düşünün, insanları sindiren o yasak sözünüz 
benim ağzımdan çıkmadı. O sözü siz söylediniz.”

“Yani benim ölmem gerekli değil mi? Çünkü ölüm sözünü ben söyledim.”

“Sizin ölmek istediğinizi kim düşünebilir Hakan’ım?.. Size ölüm yaraşır mı 
hiç! Siz bizim başımızda olacaksınız, nice nice atlarımız olacak...”

Hakan Şanbek bakmış, bakmış, gülmeye başlamış. Şirince Şeşen’in 
koluna girip taht odasına götürmüş: “Gel aksakal, gel biraz sohbet edelim,” 
demiş. İçeri girmişler. Herkes derin bir soluk almış...
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HAKAN ŞANBEK İLE ATI
Kazak–Kırgız Masalı

Hakan Şanbek’in iyi cins aygır bir atı varmış. At ne at! Süt beyazı bir 
fırtına... Bulutlarla elleşir, uçan kuşa yetişirmiş... Bütün yarışlarda birinci 
gelmiş. Şanbek’in gururu, övünç kaynağı, sevinci bu beyaz at... Beklenmedik 
bir gün at hastalanmış... Şanbek’in dünyası kararmış. Duyduğu acı karşısında 
ne yapacağını şaşırmış. Devlet işlerini bir yana bırakmış: Ne yemek, ne 
içmek, ne uyku ne dinlenmek... Varsa yoksa at... Sarayda herkes yasa 
girmiş. Hakan herkesi tehdit etmiş: “Sevgili atımın öldüğünü biri söylerse, 
gırtlağına kazık çakarım! Ölüm sözcüğü yasak.”

Bütün saraya, bütün ülkeye korku yayılmış. Hizmetçiler soluk alamaz 
olmuşlar. Seyisler atın başucunda. Kimse gözünü attan ayıramaz, sesini 

çıkaramaz olmuş.

Hakan’ın kendisi bile atı bekliyor, onu okşuyor, seviyor, 
eliyle ilaç veriyormuş. En tanınmış hekimlerin biri gelip 

biri gidiyormuş ama bütün çabalar boşuna. Sonunda 
at ölmüş. Hakan Şanbek’in dünyası kapkaranlık... 

Bütün erkekler çocuklarıyla, eşleri ve 
yakınlarıyla kucaklaşmış: “Hakkınızı helal 

edin,” demişler. “Artık bizim de sonumuz 
geldi. Hoşça kalın, mutlu yaşayın!..

Şanbek bizi öldürecek...”
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BİR ŞEY DAHA ÖĞRENDİM
Zeynep Sena Duran

Birlik ve beraberlik içinde yaşadığımız bu toprakları koruyabilmek için 
ödediğimiz en acı bedellerden biri de 1915 yılında yaşanan Çanakkale 
Savaşı’dır. Geçtiğimiz sene 100. yılını andığımız Çanakkale Savaşı’nın 
nerelerde ve hangi şartlarda yaşandığını bir kez daha hatırlamak için Sevgi 
Bir Kuş ailesi olarak Çanakkale’yi ziyaret ettik ve şehitlerimizi rahmet 
ve minnetle andık. Şimdi seni de Çanakkale’ye, savaşın yaşandığı tarihi 
Gelibolu Yarımadası’na doğru bir yolculuğa çıkarıyoruz...

Çanakkale’ye geldiğimizde şehitliğimizi ziyaret edebilmek için, 
bulunduğumuz Asya kıtasından Avrupa kıtasına doğru Boğaz’da küçük 
bir feribot yolculuğu yapıyoruz. Bu yolculuk esnasında boğazı gören 
tepelerden birinde Necmettin Halil Onan’ın yazmış olduğu “Bir Yolcuya” 
şiirinin dörtlükleri bizi karşılıyor:

“Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın

 Bu toprak, bir devrin battığı yerdir.

 Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın

 Bir vatan kalbinin attığı yerdir.”

Deniz savaşları sırasında kahramanlık destanlarının yazıldığı en önemli 
yerlerden birisi Rumeli Mecidiye Tabyası’dır. Bu tabyanın kısaca hikâyesi 
şöyledir: Düşman donanmalarının top atışlarıyla onlarca şehit veren 
savunma büyük darbe almıştır. Yaralanan yüzlerce asker içinde Koca Seyit 
de yerde yatmaktadır. Arkadaşı Niğdeli Ali’nin yardımı ile doğrulur ve top 
atışlarının kesildiği, düşmanın zaferinden emin olduğunu sandığı anda 
ayağa kalkar, yerdeki 215 kiloluk mermiyi sırtlanır ve topa sürer. 

Bir Asır Öncesine Yolculuk 

ÇANAKKALE
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Zeynep Sena Duran

Rastgele attığı bu top atışı, düşman donanmasının en büyük 
zırhlılarından birinin dümenini kilitler. Dümeni kilitlenen zırhlı, Nusret 
mayın gemisinin döşediği mayın hattına doğru gider, mayına çarparak 
su almaya başlar ve batar. Bu olay, Türk askerlerine moral olur ve vatan 
savunması için canla başla mücadele etmeye devam ederler.

Denizden top atışıyla başarılı olamayacağını anlayan düşman askerleri, 
karaya çıkarma yapmaya karar verirler. Böylece Çanakkale Kara Savaşları, 
Anzak Koyu’nu gören Kanlısırt ve Kırmızı Sırt tepelerinde başlamış olur.

Çanakkale Savaşı sırasında Gelibolu Yarımadası’nda birden fazla cephe 
açılmış ve pek çok devletin ordusu çıkarma yapmıştır. Bu çıkarmaların 
yapıldığı koyları görmek için daracık yollardan geçerken ilk olarak 
Seddülbahir bölgesini ziyaret ediyoruz. Hemen ardından da çoğunlukla 
Fransız askerlerinin çıkarma yaptığı ve başarısız olduklarından dolayı adına 
Morto (Fransızcada ölüm, öldürülme anlamına gelir) denen koya geliyoruz. 
Bu bölgede bir de Fransız askeri mezarlığı olduğu dikkatimizi çekiyor.

Gelibolu Yarımadası’nda İngiliz ve Fransız askerlerine ek olarak Anzak 
yani Avustralya ve Yeni Zelanda askerleriyle de çatıştığımız cepheler, 
Arıburnu ve Conkbayırı bulunmaktadır.

Arıburnu ve Conkbayırı büyük mücadeleler sonucunda düşman 
askerlerinden temizlediğimiz ve en çetin savaşların yaşandığı cephelerdir.

Conkbayırı tepesine çıktığımızda Mustafa 
Kemal Atatürk’ün savaşı gözlediği 

yeri de yakından görme fırsatı 
mümkün.
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Yine bu tepede çatışmalar sırasında Atatürk’ün saatinden vurularak 
ölümden döndüğü bölge, Anzak Anıtı, Anzak Mezarlığı ve yanında bizim 
Türk Anıtı’mız da yer almaktadır. Her yıl 24, 25 ve 26 Nisan tarihlerinde 
büyük kafilelerle Anzak Koyu’na gelen Avustralyalı ve Yeni Zelandalı 
turistler, burada anma töreni düzenleyip askerlerinin mezarlığını ziyaret 
etmektedir.

Kara savunması ve taarruzunda beklenmedik yerden çıkarma yapan 
düşman askerlerine karşı son anda Conkbayırı’nda, askerimizin yardımına 
yetişen Atatürk’ün tümeninde bulunan 57. Piyade Alayı anısına da bir 
şehitlik bulunmaktadır.

57. Piyade Alayı o zamanlar tümen komutanı olan Mustafa Kemal’in 
“Ben size saldırıyı emretmiyorum; ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye 
kadar geçecek zaman içinde yerimizi başka kuvvetler ve başka komutanlar 
alabilir.” emri üzerine topyekûn şehit olan ve birçoğu lise son sınıf ve 
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üniversite birinci sınıfta eğitim gören öğrencilerden oluşan bir alaydır. Daha 
silahına süngü takmayı bilmeyen bu alay, korkusuzca sayıca kendilerinden 
kat kat fazla olan düşman askerine taarruz etmiş ve düşmanın geriye 
püskürtülmesinde önemli rol oynamıştır.

Son durağımız ise 1954 yılında yapımına başlanan Çanakkale Şehitleri 
Anıtı’dır. Milli Savunma Bakanlığının düzenlediği bir yarışmada Doğan 
Erginbaş’ın devasa bir mezarın mezar taşını andıran bu tasarımı seçilmiştir. 

Doğan Erginbaş, bu anıtı arkadaşlarıyla birlikte tasarlarken 

Mehmet Akif Ersoy’un “Çanakkale Şehitlerine” şiirinden esinlendiğini söyler:

Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker! 

Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer. 

Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi... 

Bedr’in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi. 

Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın? 

‘Gömelim gel seni tarihe’ desem, sığmazsın. 
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ZEYTİN AĞACI
Firdevs Kapusızoğlu

Hüseyin Sönmezay
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Çanakkale’nin topraklarında köklenmiş bir zeytin ağacıyım ben. Uzun yıllar 
yaşamış, çok şeyler duymuş, çok şeyler görmüş ve artık yorulmuş bir ağaç. 
“Ağaçlar yorulur mu hiç!” diyorsunuz. Ağaçların da kalbi var unutuyorsunuz. 
Belim bükülebilir, yapraklarım seyrelebilir, her gelen yıl daha az zeytin 
verebilirim ama bunların hiçbirinin önemi yok. Önemli olan bir şey varsa o 
da kalbimin yorgunluğu.

Yıllar önce, rüzgârın sesini zeytinlerime ninni yaptığım günlerde, 
gençtim. Dallarımla her bir zeytinimi ayrı ayrı kucaklar, yapraklarımla 
yanaklarına öpücükler kondururdum. Öylesine severdim zeytinlerimi. 
Sevmeyi çocuklardan öğrendim. Sizden öğrendim. Arkadaşlığı, paylaşmayı, 
kahkaha atmayı, mızıkçılık yapmayı öğrendiğim gibi. Dallarımı kuşlara konak 
yaparken, her sabah sakız gibi bembeyaz bulutları selamlarken, topraktan 
aldığımı insana armağan ederken cömert olmayı sizden öğrendim. Ve inanın 
benim minik kalbimi yoran tek şey, şen kahkahalarınızın silah seslerine 
karışmasıydı.

Bir sabah rüzgâr kulağıma eğildi ve “Kurtuluş için hep birlikte 
savaşacaklarmış!” dedi. Dedi ve gitti. Sonra ne onun sesini duyabildim, 
ne kuşların ne de çocukların... Bu savaş bittiğinde ya Çanakkale’yi 
tanımadığım bilmediğim insanlara verecektik ya da toprağımıza göz dikenleri 
gönderecektik. İki ihtimal vardı. Askerlerin karınları aç, ayakları yalın, 
gözleri yaşlıydı, görüyordum. Karşı taraf daha güçlüydü, daha çoktu, daha 
toktu. Ama Çanakkale askerlerinin gözlerindeki ümide, inanca dünyanın 
hiçbir yerinde rast gelemeyeceğinize de sizi temin ederim dostlarım. Genç 
yaşlı demeden, büyük küçük demeden herkes canını dişine takıyordu. 
Birbirinin yarasını sarıyor, kuru ekmeğini paylaşıyor, nesi var nesi yok ortaya 
koyuyordu. Yıllarca beslediğim bu insanlara, verdiğim bütün zeytinler helaldi. 
Savaşırken bile merhametini koruyan bu insanlarla aynı toprağı paylaştığım 
için Allah’a şükrediyordum.

Bir gün askerimin hemen yakınında yaralı bir İngiliz askeri gördüm. Türk 
askeri savaşın tam da ortasında yaralı askeri kolaylıkla öldürebilecekken ona 
yaklaştı ve matarasındaki suyu içirdi. İngiliz askeri onun matarasına uzanan 
elini, bir hançere uzanıyor sandı. Önce irkildi sonra kuruyan dudaklarını 
askerin matarasına yapıştırıp kana kana suyunu içti. Öldürülmemiş olmasına 
inanamıyordu ama ben olanları gülümseyerek izledim.



42

Benim merhametli Mehmetçik’im yaralı bir 
insana, düşmanı bile olsa zarar verebilir miydi? Kendini 
savunamayacak olan birine silah doğrultabilir miydi? İngiliz 
askeri bizi henüz tanımıyordu ama çok gecikmeden öğrenecekti 
yüreğimizin genişliğini.

Gördüklerim duyduklarım benim olsun canlarım. Şimdi 
bunların her birini anlatacak olsam ne gündüz yetişir sözlerime 
ne de gece. Size kemiklerinin her birini çatlatacak kadar ağır 
toplar taşıyan yiğitleri mi, yavrusunu sırtına alıp cepheye yük 
taşıyan anneleri mi, çocuk yaşta toprağa düşen askerlerin 
koynunda ıslanan mektupları mı anlatayım... Geçen günler, 
değişen mevsimler, dökülen kanlar karşılığında Çanakkale’ye 
kurtuluşu getirmişti. Kurtulmuştuk. Kurtulmuştu toprağım. Ama 
gölgemde şarkılar söyleyen çocuklar yoktu artık. Onlar gitmiş 
yerine çok sonra diğerleri gelmişti. Benden ablalarının, abilerinin 
yaşadıklarını anlatmamı isterlerdi. Bense gün doğumundan gün 
batımına değin anlatır dururdum savaşı. Ellerine tahta kılıçlar alıp 
savaşa tutuşmak isteyenler olurdu ama ben hemen kaşlarımı çatar “Böyle 
yapacaksanız anlatmam!” derdim. Susardım. Çocuklar boyunlarını büker, 
etrafımda dolanır, özür dilerlerdi. Kıyamaz hemen gülümseyiverirdim.

Sonra onların kardeşleri, kardeşlerinin kardeşleri doğdu. Doğan her bebek 
yaşadığı toprakların her bir karışının nasıl savunulduğunu dinleyerek büyüdü. 
Pek çoğu dinlediklerini unuttu. Bir tek ben unutamadım Çanakkale’nin 
kırmızıya boyandığı o günlerde, kahkahalarını suya veren çocukları. Kalbim 
onları hatırladığı her an yorgun olacak biliyorum ama sadece bir dakika 
unutacak olsam köklerime kucak açan toprak bana küser. Sakız beyazı 
bulutlar, kuşlar, dağ, taş hep küser. Ben de küserim kalbime.

Narin yürekleriniz yorulmasın diye gördüklerimi, duyduklarımı anlatmadım 
ama Çanakkale çocuklarını unutursanız bilin ki size de küserim.
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DÜNYADAN ÇOCUKLAR
Liam Parkinson

Merhaba,

Adım Liam Parkinson. Size bu mektubu Avustralya’nın Victoria eyaletiden 
yazıyorum.

2015 yılının Eylül ayında Türkiye’nin Çanakkale şehrine, okulumla beraber 
tarihi bir tura katılma şansı yakalayarak geldim. Gelibolu tarihine ilgim 
dolayısıyla Çanakkale’ye gitme şansı elde edince çok mutlu oldum. Çünkü 
3. kuşak öncesinden büyük amcalarım, zamanında Birinci Dünya Savaşı’na 
katılmış, iki tanesi Çanakkale Savaşı’nda savaşmış ve biri burada ölmüştü. 
İşte bu yüzden, benim için bu toprakların önemi çok büyüktü.

Ziyaretim sırasında beni en çok etkileyen an, iki taraftan da birçok 
insanın hayatını kaybettiği ve çok sayıda bilinmeyen mezarla karşılaştığım 
Kanlısırt’ta bulunan anıt duvara baktığım andı. Bu duvarda adı yazılı olan 
büyük amcam William Welsh’i saygıyla anmayı ihmal etmedim. William, 
Birinci Dünya Savaşı’na gönüllü olarak katılan ve savaşmaya giden üç erkek 
kardeşten biriydi. Ben ve benim ailem de onların kız kardeşlerinin soyundan 
gelmekteyiz. Büyük amcam William, 8 Ağustos 1915 yılında 971.Tepe’de, 
kendi taburunun saldırısı sırasında ölmüş. Bu saldırı, onun taburuyla birlikte 
zirveye tırmanmaya çalıştığı sırada gerçekleşmiş, büyük bir yenilgi ve çok 
sayıda kayıpla sonuçlanmış. Amcamın mezarını aradım lakin bulamadım. 
Birçok kayıp mezardan birinin de amcamınki olduğunu öğrendim.

Gezimin en güzel bölümü ise Gelibolu’da kaldığım evde geçirdiğim 
zamandı. Bu gezi sırasında bir Türk ailenin yanında kaldım. Yanında kaldığım 
Türk aile inanılmaz kibar ve misafirperver insanlardı. Burada kendimi evimde 
gibi hissettim. Gelibolu’da kaldığımız her gece ev sahibi arkadaşlarla ve 
Avusturalyalı arkadaşlarımla birlikte dışarı çıkıp oraları gezerek ve çay içerek 
vakit geçirdik. Bir masanın etrafına toplanarak yaptığımız bu buluşmalar, 
hem keyifli sohbetler edip gülüp eğlenmemizi sağladı hem de sağlam 
arkadaşlıklar edinmek için bize çok yardımcı oldu.
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Gezinin diğer günlerinde, Anzak Koyu’nun 
yukarısında kalan uçurumlar arasındaki dolambaçlı 
yollardan geçip Türk ve Avusturalyalı askerlerin anıt 
mezarlarını, Kanlısırt şehitliğini, Kılıçbayır’ı ve Arıburnu’nu 
ziyaret ettik. Gelibolu’nun belirgin özelliği olan sert ve sağlam arazi 
şartlarını tecrübe etme fırsatı yakaladık. Bırakın savaşmayı, yürümekte bile 
zorlandığım bu arazi şartlarını gördükten sonra Türk ve Anzak askerlerine 
duyduğum saygı bir kat daha arttı.

Araştırdıkça öğrendim ki bizim ülkemizden gönüllü olarak orduya alınan 
askerler, değişik cephelere gittiklerinde Türkler hakkında çok yanlış bilgilere 
sahiplerdi. Savaş sırasında Türk askerlerinin hayatlarını tehlikeye sokarak 
kendilerine yardım ettiklerini, kendilerine bile yetmeyen yiyeceklerini onlarla 
paylaştıklarını gördüklerinde, aslında dost bir milletle savaştıklarını fark 
etmişlerdi. Bu olayın yaşanması da bizim ve Türklerin arasında bir yüzyıldan 
fazla süredir var olan güçlü bir kardeşlik bağının oluşmasını sağlamıştır. 

Atalarımızın bize bu kardeşliği hediye ettiği yerde, yeni 
Türk arkadaşlarımla omuz omuza aynı toprağa basmak 
çok gurur vericiydi. Çanakkale Savaşı’nın 100. yılında, 
atalarıma saygımı sunma ve bu bölgeyi ziyaret etme 
fırsatı bulduğum için çok mutluyum.

Sevgilerimle, 
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Liam Parkinson



Ülkü Selvi Uslu

KADİM DEDE ÇANAKKALE’DE BİR BAYRAM SABAHI
Ünal Altındağ

Olmaz değil! Yaradan isterse sis pus da olur kar 
buz da... Tam da böyle bir bayram sabahında… 

Hayırlı bayramlar olsun, haydi Allah’a ısmarladık!
Hayır olsun Kadim 

Efendi, yaz ortasında 
bu sis pus nedir böyle?

Bayramınız mübarek 
olsun Kadim Dede’miz! 

Hikâye mi dediniz Kadim 
Dede? Bize de bu hikâyeyi 

anlatır mısınız?

Eh, söyledik bir kere!  
Anlatmak gerek. O vakit, 

bu hikâye size bayram 
hediyem olsun.

Bizim askerimiz buğday 
çorbası ve üzüm hoşafı 

ile idare ederken, İngiliz 
ordusunun üç öğün 

yemeğinin konserveler 
halinde hazır olduğunu 

okumuştum Kadim Dede...

Çanakkale Zaferi’nin imkânsızlıklara rağmen kaza-
nıldığını biliyorsunuz çocuklar. Ordumuz, iman gücü 
ile sayıca fazla ve malzemece kat kat donanımlı olan 

bir kuvvete galip gelmiştir Çanakkale’de.
Ben dinlemeden 
gitmem hatta!

Değil evlatlarım, ben size hiç 
darılmam. Şu sabahki sisli hava, 

bir bayram sabahı hikâyesini 
hatırlattı bana. Ondandır dikkati-

nizden kaçmayan hisli halim.

Hiç sizi unutur muyuz Kadim 
Dede’miz, yoksa bundan mı bu 
durgun ve düşünceli haliniz? 

Çok bayramlar görünüz 
sevgili yavrularım, gö-
züm yollarda kaldı, hoş 

gelmişsiniz.
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Askerimiz şevkle oruçlarını tut-
muşlardır kumandanım. Bayram 
namazını da bütün tümenler bir 
arada kılıp bayramlaşabilmeyi 

arzu ederler.

Hem de ne tehlike! Allah korusun, sa-
vunmasız bir halde iken topluca imha 

fırsatı vermeyelim karşı tarafa.

1915 Temmuz ve Ağustos ayları ramazana rastlar.  Askerimiz zor şartlara, kısıtlı 
yiyeceğe rağmen orucunu aksatmadan tutmuştur Çanakkale Savaşı’nda.

İngilizlerin ise dediğiniz gibi yediği önünde yemediği ardındadır.

Orucunuzu Allah kabul etsin 
arkadaşlar, iftar vaktidir.

Türkler bu günlerde akşama 
kadar aç savaşıyorlarmış, 

biliyor muydunuz?
Fakat az bir zaman kalmış, 
bu birkaç günün sonunda 
bayram yapacaklarmış. Yapsınlar, bu işimizi 

kolaylaştırır. Bayram 
için hepsi bir araya 

toplansınlar...

Hah ha! Anladım 
komutanım, bütün 

yumurtalar bir 
sepetteyken çatt!

Afiyet olsun...
Afiyet olsun...

Allah kabul etsin...

Hafız, yarın Rama-
zan Bayramı! Asker 

topluca namaz 
kılmak ister. Bu 

çok tehlikeli olur. 
Fakat ne dediysem 
vazgeçiremedim. 

Sen uygun bir dille 
anlatıver askere.

Bu çok tehlikeli 
olmaz mı?

Siz bilirsiniz 
Paşam...
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Genç imam emri istemeye istemeye yerine getirmek için tam Paşa’nın yanından ayrılacaktır 
ki içeriye nur yüzlü bir zat giriverir. Bu zat, zamanın ulularından maneviyatı yüksek biridir.

Askerimiz cephede, kimi omuz omuza nöbet tutmakta kimi sırt 
sırta vermiş halde pırıl pırıl bir bayram sabahına uyanmaktadır. Çok geçmeden, askerimiz akın akın bayram 

namazı için yeşil ve geniş bir alana yönelmiştir 
bile. O sırada bir sis perdesi etrafı duvar gibi 
sararken gökten de öbek öbek bulutlar alçalıp 

askerlerimizin toplanacağı alanı örtmeye başlar.  

Askerler çimenlik alana geldiklerinde aksakallı zatın onları orada beklediğini görürler. Askerlerimiz bu nur 
yüzlü zatın arkasında bayram namazını kılarken aşk ve şevkle söylenen “Allahuekber!” sesleri yeri göğü inletir.

Dur evladım! Sakın askere 
bir şey söylemeyesin. 

Yarın olsun da bir görelim, 
gün ola hayır ola... 

Fakat sizin de cephede 
olduğunuzu bilmiyorduk. 
Allah Allah, hayretlik iş! Paşam, var bu işte 

bir hikmet...

Hayırlı sabahlar 
ola kardeşim!

Hayırlar içinde 
olalım inşallah...

Allahuekber!

Allahuekber! Allahuekber!

Acaba bugün 
bayram diye mi 

güneş böyle parlar 
arkadaşlar?
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Afrikalı Müslüman ülkelerden toplanarak İngiliz ordusuna katılan 
askerler, ordumuzdan yükselen sesleri duyarak isyan çıkarırlar. İngiliz 

subaylar ise panik halinde isyanı bastırma telaşındadır.

Sesleri duyan İngiliz subayları 
tepede pusuya yatmış, dürbünler ile 
karargâhımızı gözetlemekte, ancak 
bembeyaz bulutlardan başka bir şey 

görememektedirler.

Askerlerimiz bayram namazını birlikte kıla-
bilmenin sevinciyle hem sarılıp bayramlaşır 

hem birbirlerine dua ederler.

Görüntü alamıyo-
rum, bu dürbün 
bozulmuş olmalı.

Bayramın 
mübarek olsun 

kardeşim!

Hem yardımcı bulutlar 
hem ayrılan askerler 

İngiliz ordusunu çok zor 
durumda bırakmış olmalı. Teşekkürler Kadim 

Dede! İnanmanın 
önemini daha iyi anla-
mış olduk sayenizde... Bize müsaade Kadim 

Dede, size iyi bayramlar! 

Elbette, bunun onlara hiç iyi gelme-
diği zaferimizden belli. Çanakkale 

Destanı, kudret kalemiyle yazılmış-
tır çocuklar! İnanarak yapılan haklı 
bir mücadelede, Allah isterse bir 

orduyu böyle bulutlar içinde saklar.

Senin de kardeşim, 
hakkını helal et...

Kulaklarıma 
inanamıyorum!

Buna razı gelemeyiz, 
çarpışmayı bırakalım!

Biz nereye 
getirildik?

Durun! 
Kandırıldık, tanımadığımız bu 
topraklarda Müslüman kar-
deşlerimizin karşısındayız.

Durun! Ne yaptığınızı sanıyorsunuz?
Yok öyle bir şey, etrafa baktık, kim-
secikler görünmüyor. Sesler yorgun 

zihnimizin bir oyunu olmalı.

Benim de gözlerimin önüne 
beyaz bir perde çekildi âdeta, 

hiçbir şey göremiyorum. 

Arife: Bayramdan önceki gün
Galip gelmek: Zafer kazanmak 
Harp: Savaş
Hikmet: Bilinemeyen neden
Pusu: Gizlenme
Ramazan: Müslümanların oruç 
tuttuğu ay
Şevkle: Heyecan ile isteyerek
Tümen: Küçük askeri birlik
Zat: Kişi
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MEYDANLAR VE ÇOCUKLAR

VATAN NÖBETİNİ TAÇLANDIRAN ÇOCUKLAR

VATAN SEVGİSİ DEYİNCE AKLINA NE GELİYOR?

Sena Nur: (Yaş: 12) İnsanların bütün olması.

Hasan: (Yaş: 12) Demokrasi ve yardımlaşma…

İlker: (Yaş: 11) Öncelikle aklıma işgalcilerin bu 
yaptığı şeyleri önlemek ondan sonra da darbe-
nin durdurulması geliyor.

Göktuğ: (Yaş: 14) Cumhuriyetimiz, Atatürk ve lide-
rimiz Recep Tayyip Erdoğan geliyor.

Yunus: (Yaş: 8) Milletini seven, Cumhurbaşkanını 
seven biri geliyor.

Yiğit: (Yaş: 13) Vatan sevgisi… Vatanıma her şe-
yimi veririm. Vatanım için her şeyi yaparım. 
O yüzden vatan sevgisi benim için çok ayrı bir 
duygu.

Emirhan: (Yaş: 12) Milletin vatanı uğruna canını 
vermesi aklıma geliyor.

Sümeyye: (Yaş: 11) Millet, halk, bayrak…

Oğuzhan: (Yaş: 9) Herkesin barışması bir de her-
kesin oynayıp, eğlenmesi…

İlknur: (Yaş: 16) Özgürlüklerin korunması, vatan 
sevgisini hep birlikte paylaşmak ve bu vatanı 
dil, din, ırk,  hiçbir şekilde ayrım yapmadan 
hep beraber bir arada tutmak.

Sena: (Yaş: 11) Türkiye’nin demokrasiye nasıl sa-
hip çıktığı aklıma geliyor.

Beyza: (Yaş: 10) Demokrasi deyince aklıma herke-
sin özgürlüğünü sağlamak geliyor.
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NEDEN BURADASIN, BURADA NELER HİSSEDİYORSUN?
 
Edanur: (Yaş: 8) Burada akşamdan sabaha kadar nöbet tutuyorum. Vatanımı 
korumak için buraya geldim.

Ömer: (Yaş: 11) Devletimizi korumak için nöbete geldim.

Rana: (Yaş: 7) Vatanımızı korumak için.

Nurettin: (Yaş: 11) Mitinge katılmak, topluma katkıda bulunmak amacıyla…

Elif: (Yaş: 9) Milleti koruduğumu hissediyorum.

Yunus : (Yaş: 8) Cumhurbaşkanımı seviyorum. Buradayken vatanım için daha 
büyük bir sevgi hissediyorum.

Büşra Nur: (Yaş: 9) Darbeyi önlemek için… 

Havva: (Yaş: 9) Bu büyük milleti, bu güzel milleti korumak için… 

Barış: (Yaş: 6) Mutluluk.
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MEYDANLARDA TÜRK BAYRAĞINI SALLADIĞIN VE TAŞIDIĞIN ZAMAN
NELER HİSSEDİYORSUN?

Enes Yasin: (Yaş: 15) Bayrağı sallayınca, Türk milletinin her zaman yükselişini 
hissediyorum.
 
Zeynep: (Yaş: 5) Vatanımın yanımda olduğunu…

Kadir: (Yaş: 6) Vatanımı koruduğumu hissediyorum.

Göktuğ: (Yaş: 14) Çok gururlu hissediyorum. Dalgalandıkça çok hoşuma gidi-
yor. Kendi vatanımda yaşamam, hür olmam, özgür olmam benim için çok 
mutluluk verici.

Mehmet: (Yaş: 14) Önce gururlu sonra şerefli hissediyorum.

Melike: (Yaş: 8) Bu millet benimle. 
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15 TEMMUZ GECESİ NELER YAŞADIN, BİZE ANLATIR MISIN?

Enes Yasin: (Yaş: 15) 
15 Temmuz gecesi hem korktuk hem de çok sevindik. 
Çok, çok korktum. Bizim evimiz buraya yakın. Uçaklar 
alçak uçuşla, sonik patlamalarla bizi çok korkuttu. Buraya 
yakın olduğumuz için helikopterlerin, o alçak uçuşların, 
sonik patlamaların hepsinin sesini çok net duyduk. Ku-
laklarımız patladı yani. 15 Temmuz sonrası darbe olmadı. 
Buna sevindim. Hem de Kürdü, Alevisi, Sunnisi, Çerkezi 
herkes burada eşittir. Burası herkese açık… Darbe, herhal-
de Allah’ın bizi birleştirmesiydi. Bakar mısınız buraya, her 
yer insan dolu… 

Bahar: (Yaş: 9)
— Peki, sen ülkenin geleceği için neler yapmayı planlıyor-
sun Bahar?
— Savaşmayı planlıyorum. 
— Neyle savaşmayı peki? Neyle savaşacaksın?
— Kötülüklerle.
— Kötülüklerle nasıl savaşılır sence?
— Doktor olarak, polis olarak…

Yasin Mert: (Yaş: 8)
— Türk bayraklı bir tişört giymişsin. Bu tişörtü giymek 
sana neler hissettiriyor?
— Türkiye’mizin bayrağını giymek benim için şereftir.

Serap: (Yaş: 22)
— Meydanlarda Türk bayrağını salladığın zaman neler his-
sediyorsun?
— Vatan için.

Büşra Nur: (Yaş: 9)
— Seni dinleyen çocuklara bir tavsiye vermek ister misin?
— Herkesin vatanına sahip çıkmasını istiyorum. 

Daha fazlası için www.sevgibirkus.com adresini ziyaret edebilirsin.
Röportaj: Ayşe AKAN, Çiğdem ORUÇ, Fatma ŞAŞMAZ, Gülcihan GÜNANA
Kamera ve Fotoğraf: Batuhan ILIK, Enez ÇAĞATAY, Ömer KAHYA



54

İLGİNÇ BİLGİLER
Ferit Avcı

Ferit Avcı

Bezelye Büyüklüğünde Kurbağa

Yüz ölçümü bakımından dünyanın 
en büyük üçüncü adası olan 
Borneo’da,  bezelye büyüklüğünde 
yeni bir kurbağa türü keşfedildi. 

Malezya’daki Saravak 
Üniversitesi’nden 
İndraneil Das, 
Alman meslektaşı 
Alexander Haas’ın 
kurbağalar üzerinde 
yaptıkları saha 
araştırmasında rastladıkları 
bu yeni türün, yaşadıkları yerin 
yakınlarında bulunan etobur bir bitki nedeniyle, “Microhyla nepenthicola” 
olarak adlandırıldığını söyledi. 

İndraneil Das, günbatımında çıkardıkları vıraklama sesleri sayesinde 
keşfettikleri bu türün boyutlarının 10,6 

milimetre ile 12,8 milimetre arasında 
değiştiğini kaydetti. 

Bilim adamları, dünyanın şimdiye 
kadar keşfedilen en küçük kurbağa 
türünün, Küba’da bulunan ve 
9,8 milimetre büyüklüğündeki 
“Eleutherodactylus iberia” olduğunu 
belirtiyor.

Uzaydan Yeryüzüne

Avusturyalı Felix Baumgartner, 
serbest düşüşte ses duvarını aşan ilk 

insan olarak tarihe geçti. ABD’nin New Mexico 
eyaletindeki Roswell kenti yakınlarında, helyum 
balonunun taşıdığı 1360 kilogram ağırlığındaki 
kapsülle gökyüzüne çıktı. Yaklaşık 39 bin metre  
yükseklikten kendini boşluğa bıraktı. 833 km 

hızla yeryüzüne doğru yol alan  Baumgartner, 
dakikalar sonra  açtığı paraşütüyle  New 
Meksiko çölüne iniş yaptı.

(12 Ekim 2012) 

ŞAŞIRTAN OLAYLAR
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 Anne Cebinde Yolculuk

Kangurularda üreme sistemi diğer 
memelilerden farklıdır. Döllenmeden 33 gün 
sonra, bir santimetre boyunda kör kanguru 
yavrusu dünyaya gelir. Genellikle bir seferde 
tek yavru doğar. Anneden ayrılan yavru 
sürünerek keseye ulaşır. Bu kese içinde anne 
sütüyle beslenir. 190 günlük olduğunda, 
kesenin dışına ilk yolculuğunu yapacak 
erginliğe erişir. Bundan sonra zamanını daha 
çok kese dışında geçirir, doğumunun 235. 
gününde ise keseyi tamamen terk eder. 

Dev Timsah

Timsahlar oldukça 
tehlikeli canlılardır. Dünyanın birçok yerinde yaşar; 
sıcak bölgelerde su, akarsu ve bataklık kenarlarında 
avlanırlar. 2011 Eylül’ünde Flipinler’in Bunawan 
köyü yakınlarında, köylüler dev bir timsah yakalar. 

Bugüne kadar bu büyüklükte bir timsah ilk kez 
görülür. Deniz kıyısında yakalanan timsahın 

boyu 6 metre 17 santimetre, ağırlığı ise 
3600 kg’dır.

Uçan Adam

21 Ağustos 1986 Jamaika doğumlu. Çocukken 
birçok farklı sporla ilgilenen Usain 
Bolt, antrenörlerin yönlendirmesiyle 

atletizm sporuna geçti. Bolt, 2002’de 
200 metre dünya gençler şampiyonluğunu 
kazanarak dikkatleri üzerine topladı. Ertesi yıl 
tekrar dünya gençler şampiyonu oldu. 15 
yaşındayken boyu 1,95 metreye ulaşmıştı. 
2004’te kırdığı 19.93’lük gençler rekoru 
halen geçilemedi. Usain Bolt, 16 Ağustos 
2009 tarihinde, Almanya’nın Berlin 
kentinde yapılan 12. Dünya Atletizm 
Şampiyonası’nda 100 metreyi 9.58 
saniyede koştu. 100 metrelik dünya 
rekorunu, 35 adımda tamamlayıp 
kırılması zor bir rekora imza 
attı.



Güzelliğine Aldanmayın!

Dünya üzerinde 8650 
kuş türü yaşamakta. 
Bu kuşların içinde 
bir kuş var ki aman 
dikkat...

Son yıllarda Yeni Gine 
ormanlarında  keşfedilen bu 
kuşun  tüylerinde  felç edici, 
öldürücü zehir bulunmakta.  
Güney Amerika‘da yaşayan  
en tehlikeli canlılardan  olan 
‘Zehirli Kurbağa’nın zehirine 
benzer bir zehir salgılar. Pitohui dichrous adındaki bu kuşu tanıyan diğer 
canlılar, hemen o bölgeden uzaklaşırlar.

Eski Kule

Dünyanın ayakta kalan en eski kulesidir. 
İstanbul’un  Galata semtinde 528 yılında 
inşa edilmiş, her dönemde İstanbul’un 
simgelerinden biri olmuştur. Galata Kulesi, 
çeşitli  dönemlerde yıkıma uğramış, 1348 
yılında Cenevizliler tarafından onarılıp 
ayakta kalmayı başarmıştır. 1638 yılında 
Hezarfen Ahmet Çelebi’nin  kanat takarak 
Galata  Kulesi’nin tepesinden  Üsküdar’a 
kadar uçtuğu  söylenir. 1700’lü yıllardan 
sonra yangın gözleme kulesi olarak  
kullanılmış, yangın sırasında  büyük bir 
davul çalınarak  halk uyarılmıştır.

Galata Kulesi, 70 metre 
yüksekliğinde ve 16.45 metre 

çapında olup kulenin en üst 
kısmından 360 derecelik 
panoramik bir İstanbul izleme 
imkânı vardır.
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At Üstünde Doğmak

1100- 1211 yılları arasında 
büyük bir imparatorluk kuran 
Moğollar, savaşçı bir topluluktu. 
Doğan her çocuk asker olarak 
yetiştirilirdi. Moğol süvarileri 
savaşın kaderini değiştirme 
yeteneğine sahipti. Süvariler 
at üstünde bir cambaz 
kadar hünerliydi. 
At üstünde uyur, 
yemek yer, ok 
atardı. Moğollar, at 
sırtından inmeden 
bir günde 120 km 
yol alabilirdi.

 

 Kumda Yürümek

Bir gün içinde aşırı sıcak 
ve soğuma sonucu çözülen 

kayalar  kumula dönüşür. 
Dünyanın birçok 
bölgesinde görülür. 
Asya, Afrika ve Arap 
Yarımadası’ndaki  
kumullar 
kilometrelerce sürer. 
Bu bölgelerde ulaşım 
develerle yapılır. 
En büyük kum 
yığınları Arabistan 
Çölü’ndedir. Bazı 
kumulların yüksekliği 
240 metreye ulaşır.
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KİTAP KURDU
Kübra Baş

Ünal Altındağ

Bizi unutma Juju; ama 
savaşı bir daha hatırlamamak 
üzere unutsan keşke.

Juju’yu tanır mısınız? O 
bir mülteci. Mülteci, kendi 

yurdundan başka bir yere göç 
edenlere denir. Juju da ülkemize 

Suriye’den gelmiş. Keşke Türkiye’yi 
merak ettiği için gezmeye gelseydi. Onun 
gelme sebebi maalesef savaş. 

Ben Juju’yu tanıyorum. Bana kendini o 
anlattı. Daha doğrusu Cengiz ağabeyin ona 

verdiği bir ses kayıt cihazına anlatmış. Cengiz 
ağabey, diğer çocukların da Juju’nun hikâyesini 

öğrenmesini istemiş. Onun hikâyesini okuyup dünyada 
savaş yüzünden erken büyümek zorunda kalan çocukların, 

mermi seslerini ninni sanan bebeklerin rüyalarında neler gördüklerini 
bilsinler istemiş. Gönül isterdi ki çocuklar savaşı hiç tanımasın, duymasın. 
Ama Juju’nun da dediği gibi, dünya bir televizyon mu ki düğmesine basıp 
kapatalım? Hem çocukların haberi olmayınca savaş olmuyor mu sanki?

“İnsanlar dünyayı paylaşmış, payımıza düşen yere de ülke diyormuşuz.” 
diyor Juju. Ne doğmadan evvel ülkemizi seçebiliyoruz ne de yaşarken 
etrafımızda olanlara müdahale edebiliyoruz. Savaş Juju’nun ülkesinde ama 
bütün çocukların gönlüne dokunuyor. Savaş, dokunduğu gönüllere karanlık 
bulutlar bırakıyor. Juju bunu yaşayarak öğrendiği için dünyanın değişmesinin 
tek yolunun iyi insanların sayısının artması olduğunu söylüyor. Gönlündeki 
iyilik mayasını keşfetmeli insanlar. Çocuklar, gönüllerinde iyilik ve güzellik 
taşımalı, savaşın acılarını değil.

Juju aslında bütün Suriyeli çocukların sesini duyuruyor bize. Evine 
bomba düşen arkadaşı Fatıma’ya olan özlemi, adresini bulunca heyecandan 
yerinde duramadığı Azer, Suriye’de bıraktığı bisikleti Şirvan, kardeşi Teslime, 
ninesi, babası, doğacak kardeşi, annesinin mavi elbisesi ve mutlu günlerde 
söylediği şarkı; “Beni unutma”... Hepsinin hikâyesini anlatıyor, dünyadaki 
tüm kardeşlerine ve yaşadığı bütün kötü şeylere rağmen içindeki umudu 
yitirmiyor. Nasıl mı yapıyor bunu? Orasını Juju’dan dinleyin. Siz Juju’yla 
tanışana kadar annesinin o çok sevdiği umut dolu şarkıyı dinleyelim ve 
bütün mutlulukların onların ülkesine de geri döndüğünü hayal edelim:

Juju, Bizi Unutma
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“Beni unutma bahar geri geldi

Çiçekli tepelerimiz mutlu bir ezgi

Beni unutma yol çiçekleri

Kucaklıyor gelip geçenleri

Havada neşeli bir ezgi

Genç kızların söylediği, beni unutma

Kelebekler sevinçle geri dönüyor

Çiçekler bizi soruyor

Bulut gölgesini yayıyor

Bütün mutluluklar geri dönüyor.”
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SİZDEN GELENLER

Öncelikle resminin çok özgün olduğunu 
ifade etmeliyim. Resminin ana karakteri 
olan beyaz kuşu sade bırakarak o kadar 
güzel vurgulamışsın ki resmin odak noktası 
olmuş. Beyaz kuş insanda,  özgürlük ve 
özgünlük hislerini uyandırıyor. Sanırım 
beyaz kuş ile kendini ifade etmişsin. Sonsuz 
mavilikler içinde kimseye benzemeyen 
özgür bir kuş. Resmindeki renklerin 
kullanımı, doluluk boşluk oranı gayet 
dengeli. Özellikle ağaç dokusunu ifade 
edişin çok özgün olmuş.  Gerçekten 
kabiliyetlisin,  seni tebrik ederim.

Hayrettin Vural

Merhaba, senin de şiirlerin, hikâyelerin veya çizmiş olduğun resimler dergimizde 
paylaşılsın ister misin? Alanında uzman yazar ve çizerlerimiz tarafından yorumlanan 
eserlerin ile eminiz dergimiz daha da güzelleşecek. Eserlerini sevgibirkus@gmail.com 
e-posta adresinden bizlere ulaştırabilirsin. Haydi, iş başına! 

Resimde kontür çizgilerinin etrafını 
beyaz bırakman kesinlikle etkiyi 
güçlendirmiş. Kompozisyonu o kadar 
dengeli kullanmışsın ki resimdeki 
doluluk gözü hiç rahatsız etmiyor. 
Bütün-parça ilişkisi konusunda da 
gayet yeteneklisin. Grafik tasarım, 
çizim ve grafiti (duvar çizimi) gibi 
dallarda çok başarılı olacağın 
kanısındayım.

Hayrettin Vural 

Derman Işıldak | 5.Sınıf | Çanakkale

Nuray Sude Gülay | 7. Sınıf | Kahramanmaraş
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Resminde kullandığın ağaç 
figürlerin çok özgün. Sanki içindeki 
manevi yönü dile getirmişsin. 
Evde kullanmış olduğun yeşil 
renkler doğaya olan sevginin evine 
yansıması gibi. 

Hayrettin Vural

Hazal Haydarlık | 4. Sınıf  | Edirne

Şunu söylemeliyim ki, renk bilgine 
hayran kaldım. Neredeyse doğanın 
bütün renklerini kullanmış gibisin. 
Üstelik kullandığın renkler hiç de 
öyle rastgele yerleştirilmemiş. Gayet 
uyum ve ahenk içinde kullanılmış, 
seni tebrik ederim. 

Hayrettin Vural

Samed Can Yıldırım | 6. Sınıf | İstanbul

Resimdeki doluluk boşluk oranı ve 
renk uyumu mükemmel. Belli ki 
resimle ilgili ciddi bir alt yapı mevcut. 
Resim ünlü ressam Kandinsky’nin 
tarzı ile örtüşüyor ayrıca insana “Her 
Çocuk Özeldir” filmini hatırlatıyor. 
Eğer bu filmi izlemediysen kesinlikle 
tavsiye ediyorum. O zaman ne demek 
istediğimi daha iyi anlayacaksın. 

Hayrettin Vural

Yusuf Çelikten | 8. Sınıf |İstanbul   



Yazar İsmi

Çizer İsmi

Bir minik kuş vardı
Göklere uçardı
Ağaçlara konardı
Özgürlüğü yaşardı

Bir minik kuş vardı
Güneş ile konuşur
Ay ile oynardı
Mutluluğu yaşardı

Keşke ben de bir gün
Kanatlanıp uçsam
Gökyüzüne yükselip
Bu hayatı yaşasam

BİR MİNİK KUŞ

Gönül Ceren Kanmaz
4. Sınıf | Ankara

Gönül Ceren kızımız, gönlünü minik bir kuşa 
kaptırmış. Onun kuşu göklerde uçan, ağaçlara konan 
özgür bir kuştur. Güneşle konuşur, ay ile oynar, 
mutluluğu yaşar. Ceren de onun gibi mutlu olmak ister. 
Zaten çocuklar bir kuş değil midir? Uçamazlar ama 
yürekleri tıpkı kuşlar gibi temiz, pırıl pırıldır. Evlere, 
sokaklara, okullara mutluluk kaynağıdırlar. Kuş gibi 
yüreğinden bu duygular hiç eksik olmasın Cerencik.

Selami Şimşek

Keşke uçabilseydim.
Ellerim bulutlara değse,
Gözlerim güneşi görse,
Kanatlarımla özgürleşebilsem.
Hayal gücüm...

Evim olsun ağacın tepesinde. 
Kanatlarımı çırpıp,
Evimin içine girsem. 
Hayal gücüm...

HAYAL GÜCÜM BENİM

Merdancan Öztunç
3. Sınıf | Hakkari

Merdancan oğlumuzun hayal gücü çok güçlü. O ellerini 
bulutlara değdirmek, güneşi daha yakından görmek istiyor. 
Ayrıca evlerinin tıpkı kuş yuvası gibi bir ağacın tepesinde 
olmasını ve sonra kuşlar gibi kanat çırpıp yuvasına girmeyi 
arzuluyor. Merdancan, hayal gücünü artırmaya devam 
ettikçe daha güzel imgeler yakalayacağa benziyor.  

Selami Şimşek
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Gönül Ceren Kanmaz

Gözü yaşlı vatandaş 
Niye ağlıyorsun kardaş
Bugün hüznümüz var
Şehit olmuş dadaş

Kimisinin kardaşı
Kimisinin evladı
Kimisinin babası
Hepimizin yarası

Hepsini çok seviyoruz 
Allah’tan rahmet diliyoruz 
Hepimizin kardaşları
Onları çok özlüyoruz

MADEN ŞEHİTLERİ

Özlem Boğucu
8. Sınıf | Ağrı

Özlem kardeşimiz, maden facialarında ölenlerin 
de şehit olduğu inancındadır. Onlar için yaslıdır, 
hüzünlüdür. Çünkü ölenler ya birimizin kardeşi, 
ya birimizin evladı yahut birimizin babasıdır. 
Özlem, bu güzel vatan toprağında hepimizin 
kardeş olduğunu, dolayısıyla onların üzüntülerini 
de paylaşmamız gerektiğini söylüyor. Zira sevinçler 
paylaşıldıkça çoğalır, üzüntüler paylaşıldıkça azalır. 
Ayrıca o, ölenler için Allah’tan rahmet istiyor. Buram 
buram dostluk, kardeşlik ve özlem kokan bu şiir için 
teşekkürler.  

Selami Şimşek

Al’ın ayrı bir güzel, ak’ın ayrı 
Bağlandım sana yürekten ayrılmam gayrı
Büyüleyicidir yıldızı, hilali
Benim kefenim, kan kırmızı bayrağım

Sen büyük bir sembolsün vatan için
Seni sevmeyen vatan evladı değildir bizim için
Yolunda ölürüm, sana olan sevgim için
Benim kefenim, kan kırmızı bayrağım

Sen vatanımı tamamlayan diğer parçasın
Alınla, akınla her zaman kalplerde varsın
Şehitlerin tabut örtüsü, kalplerin anahtarısın
Benim kefenim, kan kırmızı bayrağım

BENİM KEFENİM
KAN KIRMIZI BAYRAĞIM

Huri Elmas Yapa
8. Sınıf | Adana

Huri Elmas Hanımcık, en içten duygularla al bayrağına 
bağlı. Onu her şeyden çok seviyor, uğrunda canını bile 
vermekten çekinmiyor. Al bayrak kefeni olacak kadar 
kutsaldır. Onun için ölmeyen vatan evladı değildir. 
Vatanın büyük sembolü de gönüllerin anahtarı da yine 
al bayraktır. Öyle ki o, al’ı ile ak’ı ile gönüllerde taht 
kurmuştur. Huri bize bayrak sevgisinin nasıl olması 
gerektiğini anlatıyor. Yüreğine sağlık. Vatan için, bayrak 
için, kutsal değerlerimiz için yazmaya devam edelim.

Selami Şimşek
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Burak Bahar
7. Sınıf | İstanbul

Burak kardeşimiz gönlünden taşan Peygamber sevgisini çok tatlı bir üslup ve samimiyetle paylaşmış bizlerle. 
Dünyamızda yaşanan kavgaların ve savaşların Efendimizin bize öğrettiği ahlâkla son bulacağını da ısrarla vurgulamış. 
Böylesine önemli bir ayrıntıyı yakaladığı için Burak’ı ayrıca tebrik ediyorum. Yazılarının devamını bekliyoruz 
Burakcığım, sevgiyle kal...

Sevda Urfa

Canım Peygamberim,

Sen hayatta olsaydın ve seninle bir gün geçirme fırsatım olsaydı, çok mutlu olurdum. 
Her anını dolu dolu geçirir, gülü kıskandıran kokunu içime çeker, o kokuyu içime 
hapsederdim. Keşke gelsen bir günlüğüne yanıma...
Sen hayatta olsaydın ve seninle bir gün geçirme fırsatım olsaydı, bakkala giderdik 
seninle. Oyun oynardık. Kavga eden çocukları uyarırdık. Gezerdik birlikte mesela 
dayımlara giderdik. Seni ailemle tanıştırırdım. Gerçi seni tanıtmaya gerek kalmazdı 
çünkü görmese de herkes seni tanıyor.
Bir saat kitap okurduk sonra. Biz kitap okurken annem bize çay yapardı. Çayın yanına 
bir şeyler alırdık bakkaldan. Eğer annem izin verirse bilgisayar oynardık biraz da. Sonra 
dışarı çıkardık, arkadaşlarımın yanına. Sen onlara kavga etmemeleri, birbirlerine kötü 
söz kullanmamaları gerektiğini anlatırdın. Seni dinlemek ne güzel olurdu kim bilir. 
Kelimeler senin dudaklarına değince çok yumuşak olurdu bence. Hayat ne güzel 
olurdu seninle. Kavgalar, savaşlar sona ererdi; varlığın söndürürdü bütün yangınları.
Sen hayatta olsaydın ve seninle bir gün geçirme fırsatım olsaydı, gitmemen için seni 
ikna ederdim.

Belki gitmezdin.

PEYGAMBERİMLE BİR GÜN
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Ebru Karageyik
8. Sınıf | Ağrı

Ebru kardeşim zamanın ne kadar kıymetli olduğunu ve yaşadığımız her anı bir değere dönüştürmemiz gerektiğini bize 
aslan ve kelebeğin diliyle anlatmış. Ana fikrini çok beğendiğim bu hikâyenin daha da başarılı olması için ifadelerinde 
daha dikkatli davranman, kelimeleri mümkün olduğunca tekrarlamaman gerekecek. Okumaya ve yazmaya devam et 
lütfen. Yeni hikâyelerde buluşmak dileğiyle sevgili Ebru...

Sevda Urfa

Güneş henüz doğmaya başlamıştı.

Ormandaki yabani çiçeklerin kokusu sabahın serinliğine karışıp tatlı bir meltem 
esintisiyle ormandaki canlıları bir bir uyandırıyordu. Uyanan orman halkının arasında 
yeni üyeler de vardı. Kelebeklerin hepsi de bir günlük ömürleri olduğunu biliyorlardı. 
Kozalarından çıkan kelebekler, ıslak çiçekleri donatıyorlardı. Fakat ormandaki tüm 
canlıları  kıskandıracak derecede güzel olan Mavi Kelebek kozasında kalmaya 
çalışıyordu. Bunu gören orman halkı ve diğer kelebekler şaşırmışlardı çünkü 
cenneti andıran bu  güzel  ormanda sadece Mavi Kelebek çevresindeki güzellikleri 
göremiyordu. Tam bu sırada kozanın yanından geçen Aslan Kral da herkes gibi Mavi 
Kelebek’in haline hayret etti ve dayanamayıp sordu:
- “Hey küçük arkadaş deli misin? Neden diğerleri gibi hayatın tadını çıkarmıyorsun? 
Baksana kuşlara, çiçeklere, böceklere! Güzelim ormanı görmüyor musun? Bu 
güzellikler karşısında nasıl oluyor da kayıtsız kalabiliyorsun?” dedi.
 Kral Aslanı hiddetle süzen Mavi Kelebek, sert bir çıkış yaparak:
-“ Benim ne yaptığım seni ilgilendirmez.” dedi. Mavi Kelebek’in söyledikleri 
karşısında Aslan Kral da iyice  sinirlenmişti. Aralarındaki tartışma o kadar uzamıştı ki 
güneşin batmak üzere olduğunun farkında bile değillerdi. Mavi Kelebek zorlanarak 
konuşuyordu; kanatları ağırlaşmaya başlamıştı. Zaten Aslan Kral’ın da sabrı 
kalmamıştı. 
Mavi Kelebek:
-“Bak gün bitti işte! Senin ömrün yıllarla benimki ise saatlerle sayılı. Bütün bu 
güzelliklerin tadını çıkarsam ne olacak… “ Son kelimelerini tamamlayamamışken 
ağırlaşan kanatları binlerce kelebeğin ölümüne şahit olmuş toprağa düştü. Bu 
manzara karşısında Aslan Kral’ın gözlerinden yaşlar süzülmeye başladı. Kendi 
kendine “ Şu güzel günün tadını çıkarmadın da ne oldu sanki!” diyerek oradan 
uzaklaştı.

MAVİ KELEBEK VE ASLAN KRAL
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Bir çift ayakkabının hikâyesi Beççeha-yı Asuman, yani Cennetin Çocukları. 
Bir çift ayakkabı gibi birbirinden ayrılmayan, birbirlerini tamamlayan iki 
kardeş Ali ve Zehra. Kız kardeşinin pabuçlarını tamirciden alıp eve getirirken 
yolda kaybeden Ali, Zehra’yı içine düşürdüğü bu durumdan kendisini sorumlu 
hisseder. Ama Zehra’nın, ağabeyinin bu hatasını babalarına anlatmaya 
hiç niyeti yoktur. Böylece iki kardeş, büyüklere fark ettirmeden Ali’nin 
ayakkabısını dönüşümlü olarak giymeye başlar. Fakat kısa zamanda anlarlar 
ki bu şekilde devam etmeleri imkânsıza yakındır. Onlar da Zehra’ya ayakkabı 
almak için yeni yollar bulmaya çabalar...

İranlı yönetmen Mecid Mecidi’nin 1997 yapımı filmi Cennetin Çocukları, 
yoksulluğun ve yokluğun tanıdık hikâyesini iki kardeşin saf yüreklerinden 
bizlere sunuyor.

cennetin çocukları
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SEYİR VAKTİ
Cudi Cebeci

Özlem Yüce Aka

www.sevgibirkus.com

İkinci dergimizdeki bulmacaların cevaplarına www.sevgibirkus.com adresinden ve sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz.

instagram.com/sevgibirkus facebook.com/sevgibirkus twitter.com/sevgibirkus

Dijital yayın platformumuza ulaşmak için
kodları mobil cihazınızdan okutabilirsiniz.
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KONU BAŞLIĞI
Yazar İsmi

Çizer İsmi


