
SAYI:6

Gezgin Postacl
Endonezya’da!

Vitamin

girmeyen eve

igne

girebilir!

3 Haziran’da

yetim

kardesler
imizle

bulusuyoruz!

postası





1

16
KAPAK
KONUSU

Gezginpostacı
Milim Milim Bilim

12
haberi

DernekBAK POSTACI GELİYOR!

24
26

32
Bil Bul 

iyilik öyküsü

2
8

postasI

MAhARET TEYzE

posta kutusu29

1

SAĞLIK OLSUN

İHH adına imtiyaz  sahibi: Av. F. Bülent Yıldırım

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Ümit Sönmez

Yapım:

Yayın Yönetmeni: Zeynep Sevde Paksu

Görsel Yönetmen: Irma Zmiric

Grafik: Mustafa Karanar

Editör: Aslıhan Bulut

İletişim:
İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı

Büyük Karaman Cad. Taylasan Sok. No: 3 Pk. 34230

Fatih / İstanbul

Telefon: +90 212 631 21 21 Faks: +90 212 621 70 51

E-Posta: info@ihh.org.tr

web: www.ihh.org.tr

İYİLİK POSTACILARI
Ohh! Mis gibi çilekler, kütür kütür erikler, 

rengârenk çiçekler ve en güzeli de ılık hava 

sonunda geldi. Hoş geldi! Hem de pek hoş 

geldi! Haklısınız insanın bu güzel havalarda 

hiç çalışası gelmiyor, devamlı oyun oynamak 

istiyor. Biraz sıkın dişinizi, şurada büyük tatile 

kaç gün kaldı? Ayrıca İyilik Postanesi'nin bu 

sayısındaki önerilerle aynı anda hem çalışmak 

hem iyilik yapmak hem de eğlenmek mümkün! 

Çok kullanışlı canım bu dergi! Gece gündüz İyi-

lik Postanesi olarak çalışıyoruz. Gezgin Postacı 

ülke ülke dolaşıyor, İyilik Postacıları birbiriyle-

riyle didişirken iyilik yapmaya çalışıyor, Maha-

ret Teyze mutfaktan çıkmıyor. Ama en çok da 

İHH'daki ağabeylerimiz ve ablalarımız çalışıyor 

tabii. 3 Haziran'da İstanbul'da muhteşem bir 

gala düzenliyorlar. Sonra kimse “ay duymadık, 

hiç haberimiz olmadı” demesin. Ayrıntılar iler-

leyen sayfalarda. Hepinizi bekliyoruz!
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  MİLİM  

MİLİM
BİLİM

Yazan: Aslıhan Bulut

Deniz kaplumbağalarının yaklaşık 95 mil-

yon yıldır yaşadıklarını biliyor musun? 

Evet, yanlış okumadın. Bu hayvanlar 

çok uzun zamandan beri dünyada-

lar! Ayrıca deniz kaplumbağalarının 

ömürleri de oldukça uzun! Bir deniz 

kaplumbağası en az 150 sene yaşıyor
. 

DÜNYANIN MilYON
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Bir deniz kaplumbağasının hafızasının ne 
kadar kuvvetli olduğunu biliyor musun? 
Bir kaplumbağa büyüyüp anne ola-
cak zamana geldiğinde yumurtalarını 
saklamak için kendi dünyaya geldiği 
kumsala gider. Düşünebiliyor mu-
sun, bebekken doğduğu ve hemen ayrıldığı kumsalı aradan en az 10 

yıl geçmesine rağmen unutmayıp kendi 
bebekleri için geri dönüyor! Bu süreçte 
okyanuslar, denizler geçse de doğum 
yeri olan kumsalı asla unutmuyor! 
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Anne deniz kaplumbağası yumurtalarını 

kuma gömerken gözünden yaşlar gelir. 

Dışarıdan bakılınca annenin çok duygu-

sal olduğunu sanabilirsiniz! Ama durum 

çok farklıdır! Bu gözyaşları anne deniz 

kaplumbağasının denizde 

yüzürken vücuduna giren 

fazla tuzu atmasını sağlar 

ve yumurtalarını gö-

merken gözlerine kum 

girmesini engeller.

Bir deniz kaplumbağası 

yumurtalarını bırakmak için yılda en az 4 

kere kumsala çıkar. Bu sayı 10’a kadar yüksele-

bilir. Her kumsala çıkmasında en az 100 yumurta 

bırakır. Yani bir deniz kaplumbağası kumsala yılda 

1.000 yumurta gömebilir. Anne deniz kaplumbağası 

yumurtalarını kuma gömme işini o kadar büyük bir 

dikkat ve özenle yapar ki, herhangi birinin gelip 

onlara zarar vermesi düşük bir ihtimaldir. 

Deniz kaplumbağaları denizdeyken 

saatte 32 kilometre hızla yüzmeleri-

ne rağmen yumurtalarını bırakmak için 

karaya çıktıklarında son derece yavaş, 

“kaplumbağa hızı”nda hareket ederler.

Bir deniz kaplumbağasının yumurtalarını 

kumsala bırakması saatlerini alır. Çünkü 

ayakları perdelidir ve denizde yüzmek 

için ayarlanmıştır. Karada hareket et-

mesi çok zordur. 

DENİZDE HIZlI, 

KArADA YAVAş!
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Çekik gözlü sevimli arkadaşlarımızın mem-

leketi Endonezya’nın tam 17 bin
 508 adadan 

oluştuğunu biliyor muydunu
z? Ekvatorun iki 

yanına serpilmiş bu adalardan sadece 6 

bininde insan yaşıyor. Geri kalanı ise ıssız 

ada. Endonezya’nın başkenti Jakarta ise en 

büyük adalardan biri olan Java Adası'nda 

bulunuyor. Java Adası dünyanın en kalabalık 

adası rekoruna sahip: Adada tam 130 milyon 

insan yaşıyor. Yüz ölçümü Java’nın altı katı 

olan Türkiye’de 71 milyon insan yaşadığını 

düşünürseniz bu adanın ne kadar kalabalık 

olduğunu daha kolay anlarsınız!

  

Yazan: Zeynep Sevde Paksu

GEZG
IN

GÜVE
RCIN
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Java’nın sahip olduğu tek rekoru nü-
fusu değil. Aynı zamanda yeryüzünün en 
eski yerleşim yerlerinden biri. Tarihçilere 
göre Java’da 2 milyon yıl önce Endonez-

yalıların büyük büyük dedeleri yaşıyormuş. 
Tarihçiler buna kanıt olarak da “Java 

İnsanı” olarak kayıtlara geçen 2 milyon 
yıl öncesine ait fosil kalıntılarını gösteri-

yorlar. Bu fosil meselesi ne kadar doğru 
bilemiyoruz ama muhteşem güzelliklerle 
çevrili Endonezya’da şu anda 300 farklı 
milliyetten 237 milyon insan yaşadı-ğını biliyoruz. 

Bir gün Endonezya’ya yolunuz düşer-

se her şehirde farklı bir dil konuşan 

insanlarla karşılaşabilirsiniz. Bunun 

nedeni Endonezya’da tam 742 farklı 

dil konuşulmasıd
ır. Kısacası, 

siz Endonezyalıların dilini 

anlamadığınız gibi, onlar 

da birbirlerini anlayamı-

yorlar!
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Özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar için, bir ormana gidip çi-

menlerde uzanmak, piknik yapmak biraz zor, değil mi? Ama 

Endonezyalı çocuklar için orman hayatın bir parçası. Çünkü 

Endonezya’nın %60’ı ormanlardan oluşu
yor. Üstelik En-

donezyalı çocuklar bizim ancak hayvanat bahçelerinde 

gördüğümüz aslanlar, kaplanlar, m
aymunlar, orangu-

tanlar gibi çeşit çeşit hayvanlarla da iç içe yaşıyorlar. 

Endonezya’da tam 1.531 farklı kuş çeşidi ve 515 farklı 

türden memeli hayvan bulunuyor. Ayrıca Endonezya, 

çeşitli bölgelerinde bulunan bir zamanlar aktif olan onlar-

ca volkanik dağ sayesinde çok zengin yer altı kaynaklarına 

sahip. Tabii muhteşem sahilleri ve mercanlar
ı da unutmamak lazım. 

Endonezya’ya gidecek olursanız mercanları seyretmek için dalış 

takımlarınızı yanınızda götürmeyi unutmayın!

Bir Endonezya restoranına girip de çorbanın yanına biraz ekmek isterse-niz duyacağınız cümle bu olur büyük ihtimalle! Çünkü Endonezyalılar ekmek diye bir şey bilmiyorlar. Bütün yemek-lerin yanında  ekmek yerine yağsız ve tuzsuz pişirilen pirinç lapası bulunu-yor. Bizdeki kocaman buğday tarlaları yerine, Endonezya’da uçsuz bucaksız yemyeşil pirinç tarlaları var.

66

Endonezya ormanlarında bulunan dünyanın en 

büyük çiçeği “Rafflesia arnoldii”yi koparıp 

annenize götürmek pek iyi bir fikir olmayabilir. 

Çapı bir metreyi bulan bu dev güller yaklaşık 11 

kilogram ağırlığında. Ü
stelik bildiğimiz güller 

gibi güzel kokmaz. Bilim adamları rafflesia ar-

noldii çiçeğine bakarak Endonezya ormanlarının 

ne kadar sağlıklı olduklarını ölçebiliyorlar. 
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26 Aralık 2004’te Güney Asya’da çok 
büyük bir tsunami felaketi yaşandı. 

Endonezya’nın Banda Açe kenti fela-
ketten en çok etkilenen bölgelerden 

biriydi. İhh, bu felaket yaşandıktan 
hemen sonra oraya yardım götürdü. 
Kısa bir süre içinde de 5.000 metre-
karelik büyük bir alana İstanbul Ye-
tim Kompleksi’ni inşa etti. şu anda bu 
komplekste 85 kız öğrenci yaşıyor. 

Yetimhanede bilgisayar sınıfı, kütüp-
hane, mescid ve oyun sahaları var. 
Yetimhanenin işletim masrafları ve 

yetimlerin bireysel masrafları 
tamamen İhh tarafından kar-

şılanıyor. 
Yetimhanede büyüyen ve 
sınavlardan yüksek puan 

alıp üniversiteye gitmeye hak 
kazanan öğrencilere de burs 

sağlanıyor. şimdiye 
kadar İstanbul Yetim 

Kompleksi’nde büyümüş 
32 kız öğrenci üniversite-

ye girdi. 
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Yazan: Halenur Çalışan

Çizen: İrm
a Zmiric

Öff…

“Yine” 
derken?

Yine ne 
oldu?

Git diyorum  
Ali. İki günlüğü-
ne gezegenimi-
zi terk et. Nep-
tün bugünlerde 
çok güzelmiş 

diyorlar.

Ne 
diyorsun 
Zeynep?

Merhabaa, 
hoş geldi-

niz. Epeydir 
yoktunuz, 

afiyettesiniz 
inşallah?

Kimle ko-
nuşuyorsun 
sen öyle?

Te-
pen-
deki 

cinler-
le.

Haha pek 

komik. Ali, 

git başımdan. 

Uğraşma 

benimle. Gör-

müyor musun 

ödev yapmaya 

çalışıyorum.

İyi de bugün daha 
cumartesi. Yarın 
yaparsın acelen 

ne?
Öff. 

Babam bu 

ödevler b
ugün 

bitecek dedi.

Peki, ben 
fili görme-
ye gidiyo-
rum. Mey-
ve suyu da 

sıkmış…

Ben de 

gelece-

ğim!
Ali bence 

şansını zorlama. 

Ödevlerimi hiç 

yapmam, babama 

da suça teşvik edici 

olarak seni ihbar 

ederim, bilesin.

Aa, olur mu Zeynepcim? 
Sen oturup ödevlerini 

yapmalısın, baban kızar 
yoksa.

Yaa işte böyle 
Filciğim. Zeynep’i 
buraya gelmeye 
ikna etmek için 
epey tahrik et-
mem gerekti.

Babamın emir 
ve talimatları 
olmasaydı ben 

senin diline 
düşmezdim ya, 

neyse.

Babandan 
bu kadar çok 

mu korkuyorsun 
Zeynep?

Ödü
kopu-
yor.

Yaa, of!  
Ne alakası var? 
Dünyanın en tatlı 
adamıdır bir kere 

benim babam.
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Sadece biraz 
kuralcı. Ödevlerin 

vaktinde yapılması, 
sabah ve akşam 

yemeklerinde 
sofraya birlikte 

oturulması, günde 
bir saatten fazla 

TV seyretme 
yasağı…

Abur 
cubur ambargosu, 

diş fırçasının sıkılma 
şekliyle ilgili ilginç bazı 
takıntılar, tırnakların 

dipten kesilmesi konu-
sunda yürürlükte bulunan 
kurallar, babaannemden 
başlayarak belli bir dü-

zene göre sırayla yapılan 
akraba ziyaretlerinde 

titizlik…

Zeynepcim, 
hapishanede 
yaşamadığına 
emin misin?

Ah Ali ah, 
bunların ne bü-
yük nimet oldu-
ğunun farkında 
değilsiniz siz.

Nimet 
mi?

Evet şimdi 
Fil'den özlü bir 

söz ve ibret 
verici bir hikâye 

bekliyoruz.
Ali, 

bugün neden 
Zeynep’in 

yerine ukalalık 
nöbetini dev-
raldığını öğre-

nebilir 
miyim?

Sen 
ona bakma 

Filciğim. Dün 
teneffüste top 
oynarken düştü 

de. Kafasına 
darbe alınca 
zihni biraz 

açıldı.

Ha-ha-
ha!

Ha 
şöyle, 

normale 
dönün…

Bugün 
Zeynep’in 
adaşı bir 
kız çocu-
ğundan 

bahsede-
ceğim size. 
İsmi Zey-

nep.

E 
anladık, 

adaş olursa 
ismi Zeynep 
olur zaten…
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Zeynep 
kim Filci-

ğim?

İnanmayacaksın 
ama bizim mahal-

lede oturan bir 
arkadaşınız. Kızıl 
saçlı, yanağında 
çok şeker çilleri 

var hani.

Aaa,  
evet, birinci 
sınıflardan.

Demek 
tanı-

yorsu-
nuz.

Evet.

Peki 
Zeynep’in annesi-
nin de babasının 
da olmadığını, üç 
yaşından beri ona 
büyük annesinin 

baktığını da biliyor 
musunuz?

Sen 
nereden 
biliyor-
sun Fil?

Gönderdiği 
mektupta okudum. 

Zeynep, hâlinden kimseye 
bahsetmek istemeyen yetim 
bir kız. Büyük annesi yıllarca 
yoksulluk içinde bakmış ona. 

Ama o şikâyetçi değil. Bu mek-
tubu da İHH’nın yetim günlerine 
seyirci olarak katılmak istediği 
için yazmış.  Kendi gibi anasız 
babasız çocukları görmek ona 

iyi gelirmiş, öyle yazıyor. 
Mektubun son cümleleri seni 

ilgilendiriyor. Oku 
bakalım Zeynep.

Benim 
sokakta elini tuttuğum, 
akşamları erken yatma-
mı söylediğinde mızmız-
landığım bir babam hiç 
olmadı. Olmuş aslında 
ama ben hatırlamıyo-
rum. Hatırlasam daha 
çok üzülürdüm gerçi, o 

yüzden buna 
şükrediyorum…

Sürekli 
babamın kural-
larından şikâyet 
ederken babasız 
çocukların oldu-
ğunu hiç düşün-
mediğimi itiraf 

ediyorum.

Hmm, 
şeyy...Ve 

Zeynep’in 
içindeki 

yavru insan 
uyanır. 

Ney?

Zararın  
neresinden 
dönersen 

kârdır Zey-
nep.

İlk 
sapaktan dön, 

karşına bir 
cami çıkacak. 
Gir içeri, töv-

be et. 
Hahaha.

Kapanma düğmeni bul ve kendini 
kapa Ali. Benimse çok güzel bir 
planım var. Nerede oturuyor bu 

Zeynep?..

Gel tarif 
edeyim.
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Büyük 
Zeynep, önce 
sen uzat ba-
kayım ellerini, 
tırnaklarına 
bakacağım. 

Annem 
hepsini köklerin-
den kesti baba-
cığım. şu anda 
biraz uyuşuklar 

ama yine de 
görücüye 

çıkabilirler. Olmuş 
mu?

Küçük 
Zeynep 
şimdi 

de sen 
uzat.

Pek güzel 
olmuş. Hadi 
sütlerinizi 

alıp gelin ba-
kalım hikâye 

zamanı.

Sonra da 
Hz. Yunus 
balığın kar-
nının içinde 
dua etmeye 
başlamış.

Allah'ım 
bu balık 

çok büyük, 
mümkün-
se hamsi 

gönder diye 
mi?

Sadece 
şakaydı.

1 saat sonra...

Ve 
Hz. Yunus içine 

düştüğü sıkıntıdan 
böylece kurtul-

muş. Hadi bakalım, 
saat dokuz, herkes 
yatağa. Yarın yetim 
buluşmasına katıla-

cağız; enerji 
toplayın.

Zeynep abla, yarın yetim bu-
luşmasından sonra ben evime 
döneyim artık. Çok yük oldum 
size. Hem büyük annemi de 

özledim, bir haftadır ayrıyım.

Aaa olur 
mu Zey-
nepciğim. 

Özlediysen 
onu yemeğe 
çağırırız ya-
rın akşam.

Zeynep abla, 
biliyor musun 

ben hiç bu 
kadar mutlu 
olmamıştım.

şşş, uyu-
sana artık 
kuzum, bak 
yarın büyük 

gün.
İyi  

geceler.

Merhaba Zeynep. Mektu-
bunu almıştık. Gel bakalım, 

seni tanışmak istediğin 
diğer yetim arkadaşlarının 

yanına götüreyim.



12

  

İHH’nın 36 ülkede binlerce yetim kardeşimizin ihtiyacını karşıladığını biliyorsun. Spon-sor Aile Sistemi sayesinde Türkiye’deki gönüllü ailelerin sahip çıktığı yetim çocuklar için İHH’nın muhteşem bir şölen hazırladığını da haber 
verelim o hâlde!

  
BAK 

POSTA
CI

GELİY
OR
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Bir haftanın sonunda ise asıl büyük gün geliyor! 3 Haziran’da İstanbul Haliç Kongre Sarayı’nda muhteşem bir gala gerçekleştirilecek. Yetimler kendi bölgelerine özel gösteriler sunacaklar. Ayrıca yerli ve yabancı sanatçılar da galaya katılarak oradaki bütün çocuk-ları eğlendirecekler. Programa gele-meyecek olanlar üzülmesin ama! Bu güzel program canlı yayın aracılığıyla tüm dünyada ekran başındaki milyon-larca kişiye de ulaştırılacak.

28 Mayıs'ta büyük şölen başlıyor! Dün-

yanın dört bir yanından yetim kardeş-

lerimiz ülkemize geliyor! Tam bir hafta 

boyunca İstanbul, Ankara, Bursa, Kon-

ya ve Kayseri’yi gezecekler. Eğlence-

lere, kültürel aktivitelere katılacaklar, 

çeşitli ziyaretler gerçekleştirecekler. 

Salıncaklara binecekler, deniz kenarın-

da yürüyecekler, uçurtmalar uçuracak-

lar, oyunlar oynayacaklar, gülecekler, 

eğlenecekler! Sadece bu kadar da 

değil. Televizyonlara, radyolara, gaze-

telere konuşacaklar; sıkıntılarını, ha-

yallerini, umutlarını anlatacaklar. Hem 

gönüllü ailelerle hem devlet büyükleriy-

le hem de Türkiye’deki kardeşleriyle 

buluşacaklar.
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5. Uluslararası Yetim Buluşması’na Filistin, So-

mali, Açe, Moro, Pakistan, Kırgızistan, Bosna-

Hersek, Irak, Tanzanya, Sri lanka, Arnavutluk, 

Sierra leone, Azerbaycan ve Türkiye’nin çeşitli 

illerinden çocuklar katılacak. Bu buluşma ye-

timler vesilesiyle Türkiye halkı ve diğer halklar 

arasında bir köprü vazifesi görmeyi amaçlıyor. 

Programa katılan yetimler, hem kendi ülkele-

rindeki hem de dünyanın diğer bölgelerindeki 

yetimleri temsil edecekler. Bu güzel buluşma 

sayesinde bütün dünya onlardan haberdar ola-

cak ve sorunlarının çözülmesi için yardımsever-

lerden toplanacak destekler artacak. 

14
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Öncelikle 28 Mayıs-5 Haziran tarihlerinde 

misafir yetimler İstanbul, 

Ankara, Bursa, Kayseri ve 

Konya'da resmî ziyaretler 

yapacak. 5. Uluslararası 

Yetim Buluşması Galası 

ise 3 Haziran 2012’de 

İstanbul’da Haliç Kongre 

Merkezi’nde yapılacak. 

• Ülkemizdeki ve yurt dışındaki yetim kardeşlerimiz, bu 
buluşma sayesinde sorunlarını bize anlatabiliyorlar.• Türkiye'deki yardımseverlere, yetimlere sahip çıkma-

nın ne kadar önemli olduğu hatırlatılıyor. Bu organizasyon 
sayesinde başka kurumların da yetimlere destek olması sağlanmaya çalışılıyor.• Dünyada savaşlar ve felaketler yüzünden yetimlerin 
sayısı her gün artıyor. Bu gerçeği herkese duyurmak da 

buluşmanın amaçlarından biri.• Yetim çocukların, problemlerle boğuştukları ülkelerin-
den bir süreliğine uzak kalıp geleceğe umutla bakmaları 
ve kendilerine güven duymaları sağlanmaya çalışılıyor.
• Dünyanın dört bir yanından yetimlerle Türk çocuklar 

arasında kardeşlik duygularının güçlenmesine katkı sağ-lanıyor.• Dünyanın başka başka ülkelerindeki yetimlerin birara-
ya gelip birbirlerinden haberdar olması sağlanıyor. 

• Yetimlerin gelecekte başarılı olması için çalışılıyor.• Yetimler aracılığıyla yetimlerin ailelerine de destek olmak amaçlanıyor.• Yetimlerin varlığı ve ihtiyaçları olan yardımlar yardım-
severlere duyuruluyor. Böylece eğitim, sağlık ve barınma 

gibi konulardaki desteklerin artması için çalışılıyor.
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Yazan: Zeynep Sevde Paksu

16

Bahar demek sadece çiçekler, böcekler, mis koku-

lu hava, ılık mevsim demek değil elbette.  Yaklaşan 

tatilin habercisi, birbirinden eğlenceli aktivitele-

rin de zamanı demek. “Bahar geldi, çok 

enerjik hissediyorum kendimi 

ama neler yapmalıyım kafam 

çok karışık” diyenlere İyilik 

Postanesi’nin Bahar Postası 

ilaç gibi gelecek! Tavsiye-

leri uygulayanlar, pişman 

olmayacak, enerjisini iyilik 

ve güzellik için harcayacak!
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Anneler Günü diye bir gün olmasını da anlamıyorum. An-

neler Günü diye gün mü olurmuş? Öyle bir gün olacaksa 

bile adı yanlış, Anne Günleri olması lazım ve bütün bir yıl 

sürmesi gerekir. Hem İyilik Postanesi'nin kıymetli oku-

yucusu her gün annesini düşünür, onun duasını almaya 

çalışır zaten. Öyle değil mi?  Yine de konusu geçmişken 

annelerimiz için yapabileceğimiz birkaç iyilik ve güzellikten 

bahsedelim. Yeryüzünde yapacağın bütün yardımların en 

güzeli anneye yardım etmektir, sakın unutma!

Biri sana, “Bahar ne demek?” diye sorsa, 

“Mis gibi çiçek kokuları arasında, yemyeşil 

çimenlerin üstünde bisiklet sürmek” şek-

linde cevap verebilirsin. Bisiklet sürmek 

bahar aktivitelerinin en eğlencelilerinden 

biri olarak sayılabilir. Peki bu güzel faaliyeti 

nasıl bir iyiliğe dönüştürebilirsin? Çok kolay. 

Küçük kardeşine veya komşunuzun çocuğu-

na bisiklete binmeyi öğretebilirsin. Böylece 

küçük kardeşin için hayatı boyunca unuta-

mayacağı bir yardım yapmış olursun.

1. Bir pazar günü annen için erkenden kal-

kıp çok güzel bir kahvaltı hazırlayabilirsin.

2. Annene olan sevgini sözle ne kadar 

ifade etsen de unutma söz uçar yazı kalır. 

Annene içinden geçenleri, onu ne kadar 

sevdiğini anlattığın bir mektup yazabilirsin. 

3. Evde olduğun zamanlar bulaşıkları yıka-

ma, sofrayı hazırlama, evi süpürme gibi ev 

işlerine yardım edebilirsin.
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Baharın en büyük eğlencelerinden biri de piknik! Bir hafta sonu ailen için bir piknik or-
ganize etmeye ne dersin? Hafta içi işte olan 
baban ve hafta boyunca evde ev işleriyle 
ilgilenen annen için güzel bir dinlenme fırsatı 
olabilir. Piknikte annene ve babana kendi el-
lerinle hazırladığın sandviçleri ve meyve sula-
rını ikram edebilirsin. Böylece bütün haftayı 
yorularak geçiren anne ve babana dinlenme 
fırsatı sunmuş olursun. Emin ol annen ve baban bu piknikten çok mutlu bir şekilde eve 
dönecektir. Bu organizasyonu büyütüp bütün komşu çocuklarıyla birleşe-rek de gerçekleştirebilirsin tabii.
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Baharın gelmesiyle birlikte ağaçların dallarında, 

çiçeklerin arasında rengârenk kanatlarıyla kelebekler pırpır do-

laşmaya başladı. Kelebeklerle ilgili ilginç birkaç bilgi vereyim. Eğer 

sessizce yaklaşabilir ve kaçırmamayı başarabilirsen, eline bir bü-

yüteç alıp bir kelebeğin gözlerine baktığında gördüğün şeye inana-

mayacaksın. Binlerce küçük gözden oluşmuş bir göz! Kelebeklerin 

göz yapısı mozaik şeklinde binlerce gözün birleşmesinden meydana 

geliyor. Bu gözlerin sayısı bazen 17.000’e kadar çıkıyor. Bir kelebe-

ğin ne kadar çok gözü varsa cisimleri o kadar detaylı görebiliyor.

Kelebekleri seyretmek için oldukça dikkatli olmalısın. Çünkü kele-

bekler düşmanlarına kaşı kendilerini saklama konusunda da ustadır-

lar. Tamam sen bir dost olabilirsin ama bunu bir kelebeğe anlatmak 

sandığın kadar kolay değil. Kelebekler, düşmanlarını atlatma-

ya karar verdiklerinde saklambaç oynamaya başlarlar 

ve renklerine en uygun bitkiyi bulur ve kendilerini 

gizlerler. Bu saklanma işinde en usta kelebek ise 

kallima machus türündeki kelebektir. Bu kele-

bekler tehlike sezdiğinde kanatlarını birleştirir 

ve saklanır. Bu hâliyle kuru bir yapraktan farklı 

değildir. Bu özel kelebeklere rastlamayabilirsin 

ama beyaz renkli bahar kelebeklerini rahatlıkla 

her yerde görebilirsin.
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Yaz tatili yaklaşıyor. Eğer ailenizin bir köyü 
varsa yakında bavulları toplayıp köy hayatını 
yaşamaya başlayacaksınız. Hatta köyü yakın-

larda olanlar, hafta sonu ziyaretlerini sıklaş-
tıracak. Baharın ve yazın tadını çıkarmak için 

köylerden daha güzel yer yok tabii ki. Kedilerle 
oynamak, tavukları yemlemek, koyunlara çimen 
uzatmak, dalından taze taze meyve koparıp ye-
mek köy eğlencelerinden sadece birkaçı. Köye 
giderken unutmaman gereken bir hazırlık var. 
Köyde yaşayan tanıdığınız ihtiyaç sahibi çocuk-
lar için hediyeler hazırlayarak köy tatilini bir 
iyilik faaliyetine dönüştürebilirsin. Oyuncak-
lar, kıyafetler, kitaplar, kalemler, her türlü hediye köydeki arkadaşlarını çok mutlu edecek!

Haziran ayıyla birlikte bir yılı yarılamış olacağız. Karneni alacaksın, uzuuun zamandır hak ettiğin tatile kavu-şacaksın. Madem ki tatil başlıyor, kendine güzel bir tatil planı yapmalısın. Gerçek bir yardımsever, vaktinin değerini bilir, her anını faydalı aktivitelerle geçirir. Öncelikle tatil boyu okuyacağın hikâye kitap-ları, masallar, romanlar için güzel bir liste yap-malısın. Ayrıca okuldan da geri kalmamak için tatil havasına girmeden, okulda yardımcı olacak tatil kitaplarından edinebilirsin. Ta-til boyunca eğlenceli deneyler, kır gezileri, icatlar yapmak için de bol bol vaktin olacak. Önceden planlarsan bu yıl hayatının en güzel yaz tatilini yaşayabilirsin!
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Haziran ayının başında Çevre Günü var. Tabii senin gibi yardımsever bir çocuk için yılın her günü çevreyi sevme ve koruma günü ama unuttu-ğun bazı şeyleri bugün vesilesiyle hatırlayabilirsin. Çevre Günü için yapabileceklerine birkaç öneri:

1. Doğada çözünemeyen naylon torba yerine, devamlı kullanılabilen bez torbalar-dan edinebilirsin. Bir şey taşıman gerekti-ğinde bu bez torbaları kullanarak çevreyi kirletmek gibi bir sorumsuzluk yapmamış 
olursun.2. Dişini fırçalarken suyu açık bırakma-yarak, birşey yıkarken suyu yeteri kadar kullanarak, kıyafetlerini temiz kullanmaya çalışıp sık sık çamaşır yıkanmasına sebep olmayarak su tasarrufu sağlayabilirsin.3. Kullanmadığın elektrikli eşyaların fiş-lerini çekerek, odandan çıktığında mutlaka ışığı kapatarak enerji tasarrufuna katkıda bulunabilirsin. Daha az bilgisa-yar, televizyon, oyun konsolu kullanıp, daha çok parkta vakit geçirmek de elekt-rik tasarrufuna güzel 

bir katkı olabilir.

Bahar demek sofraya gelen birbirinden leziz may-

danozlar, fesleğenler, taze soğanlar demek aynı 

zamanda. Peki sen de balkonunda mis kokulu bir ye-

şillik yetiştirmek ister misin? Hevesli minik çift-

çiler dikkat kesilsin o hâlde. Nane yetiştirmenin 

tarifini veriyoruz:

Öncelikle bir saksıyı toprakla doldur. Ağzına 

yakın biraz boşluk bırak. Toprağın yüzeyinde 

tohum ekmek için küçük boşluklar kaz. Marketten 

aldığın nane tohumlarını yerleştir ve üzerini hafifçe 

toprakla ört. Boş bir sprey kutusuna suyu doldurup 

yağmurlama yapar gibi sula. Devamlı 

sulamana gerek yok, sadece toprağın 

kurumaması yeterli. Kısa bir 

süre sonra naneler çıkmaya 

başlayacak. Naneleri toplar-

ken kökünden değil, sadece 

yapraklarından kopar. Kökü 

kaldığı sürece na-

nen devamlı yeni 

yapraklar vermeye 

devam edecek.
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    SAĞLI
K 

OLSUN
Yazan: Saide Dikmen

Yoksa sen de “
vitamin” deyince

 aklına ilaç gel
enler-

den misin? Deği
lsindir canım, o

 kadar da deği
l! Vitamin 

yeryüzünün en 
leziz şeyidir. zi

ra en lezzetli 
yiyecekler 

bol miktarda vi
tamin içerir. 

Vücudumuzun devamlı vitamine 

ihtiyacı var. Bu vitaminleri kendi ken-

dine yapamadığı için de bizim lezzetli 

yiyecekler vasıtasıyla vücudumuzun bu 

ihtiyacını gidermemiz gerekiyor. 

Vitaminin kelime anlamı “hayat bileşiği” 

imiş. Gözle görülemeyecek kadar küçük 

maddelere bu ismi vermelerinin sebebi, 

vitaminin hayatın vazgeçilmez şeylerinden 

biri olması. Eğer yeteri kadar vitamin 

tüketmezsen türlü türlü hastalıklara yaka-

lanabilirsin. 

Hemen hemen bütün yiyeceklerde çeşitli 

vitaminler var. Mesela akşam yemeğinde 

tavuk ve salata yedin diyelim. Vücudun 

bu yiyeceklerden ihtiyacı olan A, C, K ve 

B6 vitaminlerini özenle seçip alıyor ve 

gerekli organlara iletiyor. Böylece birçok 

hastalıktan korunmuş oluyorsun. 

Tabii her vitamin aynı yararı sağlamıyor. 

Vitaminler de kendi aralarında bir 

çeşit görev paylaşımı yapmışlar ve 

her biri farklı görevleriyle birbirlerini 

tamamlıyorlar.
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şimdi sizin için hazırladığımız vi-

tamin listesini başucunuzdan 

ayırmayıp hangi yiyecekleri 

mutlaka tüketmeniz gerektiğini 

öğrenin ki, ne burnunuz aksın ne 

başınız ağrısın.

Havuç, marul, 
salatalık, yeşil 

yapraklı sebzeler, 
erik, süt, tavuk eti 
gibi besinlerde bu-

lunur.

Mikropları engeller. 

Büyümeye yardımcı olur. 
Göz sağlığı için  

önemlidir. 
Kemik ve dişlerin 

büyümesinde görev alır.

Kilo alamama, 
boyun uzamaması, 
gözyaşının yetersiz 

salgılanması, de-
ride kuruma ve gece 
körlüğüne sebep olur.

Balık, yumurta, 
tereyağı, et, sebzeler 

gibi besinlerle güneşte 
bulunur.

Kemiklerin, dişlerin 
büyümesini ve  

gelişmesini sağlar. 
Kandaki fosfor ve kalsi-
yum miktarını yükseltir.

raşitizm denilen ke-

mik hastalığına, uyku 

bozukluklarına, diş 
çürümelerine  
sebep olur.

Buğday, pirinç, mısır, 
badem, susam, ceviz, 

maydanoz, ıspanak gibi 
besinlerde bulunur.

Yaşlanmayı geciktirir.

Virüslerden kaynakla-

nan hastalıklara karşı 

vücudun direncini 
artırır.

Başta kansızlık ve 
göz bozuklukları 

olmak üzere kolay 
yorulma, yaraların 
geç iyileşmesi gibi 

hastalıklar görülebilir.

Sebzelerin yeşil 
bölümlerinde, 

ıspanak, kabak, la-
hana, bezelye, do-
mates, fasulye gibi 
besinlerde bulunur.

En önemli görevi 
kanın pıhtılaşmasını 
sağlamaktır. Yani bir 

yeriniz yaralandığında, 
kanın hemen 

pıhtılaşmasını ve 
çok kan akmamasını 

sağlar.

Eksikliğinde kanın 
pıhtılaşması azalır 
bunun sonucunda 
da diş etlerinde, 

sindirim sisteminde 
ve deride kanamalar 

görülür.

Karaciğer, et, buğday, 
taze sebze, meyve 

ve süt gibi besinlerde 
bolca bulunur.

Muz, tavuk eti, havuç, 
ıspanak, patates, 

kuruyemiş gibi besin-
lerde bulunur.

Karaciğer, süt, 
yumurtanın akı, peynir, 

balık gibi besinlerde 
bolca bulunur.

Özellikle turunçgiller 
olmak üzere domates, 
soğan, maydanoz gibi 

besinlerde bulunur.

Kasların ve sinir 
sisteminin çalışmasını, 

sindirim sisteminin 
gelişmesini sağlar.

Kırmızı kan hücrelerinin 
oluşumunda önemli rol 
oynar. Sinir sistemi ve 
hormonların çalışmasını 

düzenler.

Büyüme ve gelişmede 
önemli role sahiptir. 
Bağışıklık sistemi-
nin güçlenmesinde 

yardımcıdır.

Hastalıklara karşı vücu-
dun direncini arttırır. 

Mikrobik hastalıklardan 
korur. 

Diş etlerinin sağlığı için 
önemlidir.

İştahsızlık, yorgun-
luk, mide ve bağırsak 

bozuklukları gibi 
hastalıklar  

görülür.

Kan şekerinde düş-
me, ellerde titreme, 
uykusuzluk, kansız-
lık gibi hastalıklar 

görülür.

Dilde kızarma, hayal 
görme, depresyon, el 
ve ayaklarda uyuşma 

gibi hastalıklar 
görülür.

Halsizlik, çabuk yo-
rulma, iştahsızlık, 

hareketlerin 
yavaşlaması, 

kemik yapısında 
bozukluklar gibi 

hastalıklar görülür.
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Bahar ne güzel 

mevsim değil mi? Parklar, bahçeler, evlerde ar-

kadaşlarla buluşmalar, piknikler... Evet evet, pik-

nikler! En güzeli bu! Arkadaşlar, akrabalar toplanır, 

sepetlere birbirinden lezzetli yiyecekler dolduru-

lur, arabalara doluşulur ve ver elini kırlar, orman-

lar! şimdi size hem yapması kolay hem yemesi 

çok eğlenceli bir tarif vereceğim. Bu muhteşem 

tarifin yapması da yemesi de oyun gibi. Hatta 

pikniğe gidemediğiniz zamanlarda da arkadaşları-

nızla toplanıp eğlence niyetine yapabilirsiniz!
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Mahare
t

teyze

İstediğin sayıda büyük patatesler

Kaşar peyniri

Tereyağı

Maydanoz, marul, dereotu

Yeşil ve siyah zeytin

Kırmızı biber

Domates

Salatalık

(malzemeleri istediğin  

gibi  çoğaltabilirsin)
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Fırını 200 de-
receye ayarla. 

Patatesleri yıkayıp 
bir tepsiye bütün 

hâlinde diz ve fırı-
na ver. Patatesler 
iyice yumuşayınca 

kadar yaklaşık 
75 dakika fırında 

pişsinler.  

Kabın içine dol-
durduğun patates 
içlerini rendelen-
miş kaşar peyniri 
ve tereyağı ek-
leyerek güzelce 

karıştır

Patatesler pişin-
ce fırından çıkar. 
Eline alabileceğin 
kadar soğudukları 
zaman her birini 
dikine bir şekilde 
ortadan ikiye böl. 

Bir kaşık yardımıy-
la içlerini alıp bir 

kabın içine doldur.

Kenara koyduğun 
içi boşaltılmış 

patateslerin içine 
yine kaşık yar-

dımıyla tereyağlı 
ve kaşar peynirli 
patates içlerini 
doldur. Kaşığın 

tersiyle düzleştir.

Yelkenli patates: Kırmızı 

biberden bir parça kesip 

patatesin üzerine yerleştir. 

Kaşar peynirinden kesti-

ğin bir üçgen dilimi dik bir 

şekilde yerleştirip kürdanla 

sabitle. Kürdanın tam ucuna 

da bayrak şeklinde bir dilim 

küçük peynir kesip tak.

Bahar bahçesi: Zey-
tinler, nane yaprakları, 

domates ve salatalıkları 
kullanarak renkli bir 

bahçe yapabilirsin. Bah-
çeyi istediğin yiyecekler-
le daha da renklendire-bilirsin.

Çiçek patates: Peynir, 

halka şeklinde kesil-

miş kırmızı biber ve 

maydanozları kullana-

rak sevimli bir çiçek 

yapabilirsin. Çiçekleri 

istediğin malzeme-

leri kullanarak çeşit-

lendirebilir, sofranı 

rengârenk bir çiçek 

bahçesine çevirebi-

lirsin. 

İşin en eğlenceli 

kısmı şimdi başlıyor. 

Artık patateslerin 

üzerini tablo gibi 

süsleyebilirsin. Ben 

birkaç fikir vereyim, 

gerisi senin hayal 

dünyana kalmış:
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“Anneciğim seni çok seviyorum. Öyle çok 
seviyorum ki anlatamam. Acayip çok sevi-
yorum. Ne kadar sevdiğimi anlatamam…”
Sabahtan beri annesine mektup yazmaya 
çalışan Bahadır derin bir “of” çekti.
“Yok yok, iyi fikir değil bu. Yok şöyle sevi-
yorum, yok böyle seviyorum. Böyle mek-
tup mu olur yahu!”
Kâğıdı buruşturup odasının bir kenarına 
koyduğu kâğıt kutusuna attı. Bu kutudaki 
kâğıtlar iyice dolduğunda geri dönüştür-
meleri için yetkililere teslim edecekti. Çe-
nesini ellerinin içine alıp kaşlarını indirerek 
derin derin düşünmeye başladı. 
“Bulduuumm!”
Öyle heyecanla bağırmıştı ki, odasında 
yankılanan sesinden kendi ürküp damağını 
kaldırdı. Sonra da kendiyle dalga geçerce-
sine minik bi kahkaha attı. Hemen kardeşi 
Ali'ye seslendi:
“Aliiiiii! Anneme ne hediye götüreceğimizi 
buldum! Hemen fotoğraf makinesini getir! 
Bir de dışarı çık, bir mefruşatçı bulup ya-
rım metre kırmızı renkli kumaş al bana.”
“Meşrubatçıda benim bildiğim kola, meyve 
suyu falan olur, kumaş da mı satıyorlar 
artık?”
“Mefruşat yahu! Kumaşçı yani… Biraz 
kitap okusan keşke!”
“Hııı tamam! Hemen hallediyorum!”

Kardeşi gelene kadar Bahadır, projesi 
için gerekli kartonu, yapıştırıcıyı ve 

iğne ipliği bulup masanın üzerine yığdı. 
“Ding dan dongg!”
Bahadır koşa koşa kapıda Ali'yi karşıladı. 
Hemen elinden kırmızı renkli kumaşı alıp 
odasına koştu.
“Sağol ağabeyciğim hoş buldum! Biraz yo-
ruldum sana kumaş getirirken ama olsun, 
teşekkür etmene gerek yok.”
“Ay pardon, acelem var ne yapayım! Sen 
de biraz müsamaha göster!”
“Müsamahanın ne olduğunu bilsem göste-
ririm. İyi bir şey mi?”
“Evet Aliciğim, sana en yakın zamanda 
doğu-batı bütün klasikleri alıp dünya ca-
hiller gününde hediye etmeyi görev biliyo-
rum! Müsamaha, hoşgörü demek.”
“Aman çok bilmiş! Anlat bakayım, ne hedi-
yesi hazırlayacaksın?”
“Sabahtan beri anneme onu sevdiğimi 
anlatan bir mektup yazmaya çalışıyorum 
ama bir türlü istediğim gibi yapamadım…”
“Çenendeki kuvvet kaleminde yok anlaşı-
lan…”
“Dalga geçmeyi bırak da beni dinle! Sonra 
aklıma geldi. Annemi sevdiğimi gösteren 
bir fotoğraf çekip kendi ellerimle hazırla-
dığım bir resim çerçevesinin içine yerleş-
tirdikten sonra hastaneye hediye olarak 
götürebilirim.”
“Harika fikir ağabey bu! Ben de kullanabi-
lir miyim fikrini?”

Yazan:  Aslıhan Bulut Sürpriz
hediye
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“Tabii ki kullanabilirsin. Ama önce mutfağa 
gidelim. Annem fasulye ayıklıyor. O iş yapar-
ken birdenbire sarılıp yanağından öpeceğim. 
İşte senin görevin bu ânı fotoğraflamak!”
“Tamam, hadi gidelim!”
Hemen iki kardeş parmaklarının ucunda mut-
fağa gittiler. Bahadır gizlice mutfak masa-
sında fasulye ayıklayan annesinin arkasından 
geçip sarıldı ve yanağına bir öpücük kondur-
du. Öpücüğü biraz uzun tuttu ki Ali fotoğrafı 
yakalayabilsin. Annesi fotoğraf çeken Ali'yi 
farketmeden Bahadır'ın başını okşadı.
“Yavrum benim…”
Kafasını kaldırıp elinde fotoğraf makinesiy-
le gülümseyen Ali'yi görünce de yüzündeki 
şefkatin yerini şaşkınlık aldı:
“Aaa evde paparazziler varmış da benim 
haberim yokmuş! Hayrola ne yapıyorsunuz?”
“Ağabeyim sana sürpriz hediye hazırlıyor 
anne!”
Bahadır sürprizini bozan kardeşine sinirli 
sinirli bakarak söylendi:
“Ağzına fermuar dikip sonsuza kadar açıl-
mayacak şekilde kapatmak istiyorum Ali!”
“Ne yaptım ki ben şimdi ya? Ne olduğunu 
söylemedim ki sürprizin.”
Annesi olan biteni fark edip kahkaha atmaya 
başlamıştı.
“Ay çocuklar, alemsiniz vallahi! Sandığınız 
kadar uzun kalmayacağım hastanede merak 
etmeyin. Kardeşiniz doğar doğmaz, biraz 
dinlenip birlikte geleceğiz eve. Hem bence, 
bana değil kardeşinize sürpriz hazırlamanız 
lazım.”
“O çok uzun bir süre bebek olacak anne, ne 
anlasın bizim hediyemizi? Agu-gugu diyebil-
mesi için bile epey beklememiz lazım.”
Bahadır, Ali'ye hak verircesine başını salladı:
“Evet anne, Ali haklı. Bence çocukların doğ-
duğu günlerin doğum günü olarak kutlanması 
da doğru değil. O günün annelerin günü ol-
ması lazım. Mesela ben de doğum günümde 
sana hediye almalıyım bence!”
Annesi yine bir kahkaha atarak çocukların 
başını okşadı.
“Peki nasıl isterseniz öyle yapın.”
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İki çocuk annelerinin işine daha fazla engel 
olmamak için hemen odalarına koştular.
Ali bilgisayarın başına oturup dijital fotoğ-
raf makinesiyle çektiği fotoğrafı yazıcıdan 
kalınca bir kâğıda bastırdı. Bahadır da ma-
saya geçip kartonu çerçeve şeklinde kesip 

kumaşla kaplamaya başladı. Çeşitli renklerde 
ipliklerle de çerçeveye çiçek işlemeleri yaptı. 
Yaklaşık iki saat sonra hediye bitmişti. O 
kadar güzel olmuştu ki, Bahadır eserini eline 
alınca aklına yeni bir fikir geldi.

hikâyenin devam
ını 

yazdıktan sonra
 İyilik 

Postanesi’ne gö
nder, 

bir sonraki say
ıda 

yayınlansın!

Sence Bahadır’ın 
aklına gelen fikir 

neydi?
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    POST
A

KUTU
SU

 iYİLİK pOSTANESİ/ İhh
BÜYÜK KARAMAN CAD. TAYLASAN SOK. 

NO: 3 PK. 34230 FATİh-İSTANBUL

Bence dergide böceklere çok az yer veriyor-

sunuz. Mesela karıncalar çok yardımseverdir. 

İsterseniz sizin için yazabilirim hatta. 

iYİLİK ÖYKÜSÜ'NÜ TAMAMLAYANLAR, 
DERGİYLE İLGİLİ SÖYLEYECEKLERİ OLAN-
LAR, SADECE BİR ŞEYLER YAzMAK 

İSTEYENLER! BU KÖŞE SİzİN!

Ali Talimoğlu-Bursa

Bence karıncanın verdiği 
dersten sonra Can bir 
daha hiç kötülük yapma-
dı. Hatta o karıncayla 
sonsuza kadar arkadaş 
kaldılar. Akşamları bir-
likte yemek yediler, çay 
içtiler. Ama karınca çay 
içmemiştir herhalde.

Merve Sena Aysu- Bursa

Dergide en çok beğenerek 

okuduğum bölüm İyilik Pos-

tacıları. Ama geçen sayıda 

yoktu. Tamam, oyunlar çok 

güzeldi ama lütfen dergide 

her zaman İyilik Postacıları 

da olsun. Özellikle Zeynep'e 

bayılıyorum. Annemle bir-

likte okuduğumuzda, annem 

“Bu kız aynı sana benziyor” 

diyor.

Elif Aslınur Taranlı

İstanbul

Ali rıfat Bensiz
Ankara
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Bulmacaların en güzeli, bulması en eğlencelisi, en 

heyecanlısı işte karşınızda: Hediyeli Bulmaca. Bu bulmacayı 

çözmekle kalmayıp cümlelerin arasına gizlenmiş harflerden 

oluşmuş gizli cümleyi de keşfedersen sürpriz bir hediye 

seni bekliyor! 

Tek yapman gereken adını, soyadını, telefon numaranı ve 

adresini  

İHH Büyük Karaman cad. Taylasan sok. No: 3 

PK.34230 Fatih/İstanbul adresine göndermek!

  

1.Geçtiğimiz ay büyük bir 
deprem geçiren, İHH’nın 
yetimlerine sahip çıktığı 
Güney Asya ülkesi nere-

sidir?
2.Türkiye’nin en 

batısındaki şehir hangi-
sidir?

3.Kütüphanemizde kaynak 
olarak kullandığımız koca-
man kitaplara ne denir?
4.Mor renkli olanları 

meşhur olan küçük saksı 
çiçeğinin adı nedir?

5.Kocaman kanatlı, yüksek 
tepelerde yaşayan büyük 

kuşun adı nedir?
6.Fırından sıcak sıcak 
çıkarılıp çay eşliğinde 

misafirlere ikram edilen, 
yuvarlak, çıtır çıtır tatlının 

adı nedir?
7.Okul haricinde bir şeyler 

öğrenmek için gittiğimiz 
yerlerin genel adı nedir?
8.Okullar tatil olmadan 

önce öğretmenimizin bize 
verdiği kâğıdın adı nedir?
9.Mimar Sinan’ın yaptığı, 
incecik minareleri olan 

büyük caminin adı nedir?
10.Çubuklarla ye-

mek yiyen, çekik gözlü 
arkadaşlarımızın yaşadığı 

ülkenin adı nedir?
11.Baharla birlikte bütün 

ağaçların dallarında oluşan 
mis kokulu rengârenk bit-

kilere ne denir?

30
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Annem akşam özene bezene ıspanaklı börek ……...................

Kardeşim meyve suyu içerken burnuna sokunca …..........….

Fırında tepsiyi unutup annem böreğin altını ……................

O sırada ben de yaramaz kedimiz Tekir’le yaparken ….......….

Birden patenleriyle içeri girdi komşumuz şişko ……............

Kediyle beni koşarken görünce yangın var …..........….

Kedi, ben ve Barış dolaştık evin odalarını ……...........

Sonunda kedi camdan bahçeye yapınca güzel bir ….........….

Barış da nihayet anladı yangın olmadığını tuttu …..........….

O sırada komşu kapıya geldi: “Ay şekerim biraz ……........!”

Meğersem evlerinde yeni hastaneden çıkmış hasta ….........….

Bir elinde kardeşimin burnundan çıkardığı …….........

Bir elinde bir tepsi yanmış börekle annem ortada ……..........

Evin kapısından giren babam ortalığı öyle görünce ……...........

şaşırdı kaldı dedi: “Bizim ev vardı burada, galiba adres …….....!”
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 Zeynep, Ali ve Postacı Fil’in maceralarından,

Gezgin Güvercin’in ilginç seyahatlerinden,

Maharet Teyze’nin birbirinden eğlenceli 

tariflerinden,

birbirinden heyecanlı iyilik öykülerinden,

sağlık tavsiyelerinden, bilimsel haberler-

den ve daha bir sürü yardımsever, eğlen-

celi ve heyecanlı şeyden haberdar olmak 

için hemen harekete geç!

İyilik Postanesi’nin her çıkan yeni sayısını 

posta kutunda görebilmek için yapman ge-

rekenler çok basit. Aşağıdaki formu doldur, 

İHH Büyük Karaman cd. Taylasan sk. No: 3

 34230 Fatih / İstanbul adresine gönder. 

Sonra İyilik Postanesi’nin iyilik dolu mektup-

larının posta kutuna düşmesini bekle!

Abonenin:
İsim-Soyisim: _______________________________
Doğum yeri ve tarihi: __________________________
Sabit telefon: _______________________________
Cep telefonu: _______________________________
Ev adresi: _________________________________
e-posta adresi: ______________________________
Okul ismi: __________________________________

Veli Bilgileri:
Adı soyadı: _________________________________
e-posta adresi: ______________________________
Cep telefonu: _______________________________




