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İYİLİK POSTACILARI
Ramazan davulcularının manileri, iftara yarım 

saat kala başlayan pide kuyrukları, güzel sözler 

yazılı mahyalar, teravih namazları... Boşuna 11 

ayın sultanı denmemiş Ramazan için. Gelince 

yalnız başına gelmiyor, her sultan gibi yanında 

bir sürü güzellikle, hazineyle beraber geliyor.

“Ramazan geldi ama ben ne yapacağımı bil-

miyorum” diye düşünenler için bu sayıda İyilik 

Postacıları dört dörtlük bir Ramazan günlüğü 

hazırladılar. İftar Postası adıyla da postaya 

verdiler. Bir Ramazan günü boyunca neler 

yaptıklarını, nasıl iyilikler gerçekleştirdiklerini 

ayrıntılarıyla yazdılar.

Sen de Ramazan'da yaşadığın güzel bir günü 

aynı İyilik Postacıları gibi hikâyeleştirip İHH'nın 

posta adresine gönderebilirsin. Biz de bir 

sonraki sayımızda senin adınla yayınlarız, ne 

dersin?



MİLİM  

MİLİM
BİLİM

Yazan: Aslıhan Bulut
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Aslanların uykuyu ne kadar çok sevdiğini bi-

liyor musunuz? Günlerinin yarısından çoğunu 

uyuyarak geçiriyorlar: Tam 19 saat!
 Gündüz 

sıcak saatleri uyuyarak geçiren aslanlar 

karınlarını ise gecenin serin vakitlerinde do-

yuruyorlar. Ayrıca aslanların mükemmel bir 

gece görüşüne sahip olmaları da gece av-

lanmayı tercih etmelerinde önemli bir etken. 

Karanlıkta dolaşan aslanların ışığı toplamak 

için gözlerinde özel bir tasarım var. Bu saye-

de gözlerindeki doğal lambayla gece ışığa 

hiç ihtiyaç duymazlar.
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Aslanların öyle her zayıf hayvanı keyiflerine göre 

parçalayıp yediklerini düşünmeyin sakın! Çünkü 

bu kocaman kedilerin en büyük özelliği 

açgözlü olmamalarıdır. Aslanlar s
ade-

ce karınların
ı doyuracak

 kadar avla-

nır, ihtiyaçla
rı kadar yer

ler. Her zaman 

ellerindekiyle yetinirler. Üstelik karınla-

rını doyurduktan sonra kalan yemeklerini 

de diğer hayvan dostlarıyla paylaşırlar. Hem 

kanaatkâr hem de paylaşmayı seven bu koca 

kedilerin ormanların kralı olarak adlandırılması ne 

kadar doğru değil mi?

Aslan deyince aklınıza sadece kükreme sesleri gelebilir 

ama aslında konuşmak için kullandıkları birçok yol vardır. 

Aslanın bir kedi cinsi olduğunu düşününce, insanın aklına 

acaba miyavlıyorlar mı diye bir soru geliyor. Ama hayır, 

miyavlamıyorla
r. Evet, ses çıkardıkları zaman çoğunluk-

la kükrüyorlar. Fakat ses çıkarmadan konuşabiliyorlar. 

Mesela kendilerine ait topraklarının sınırlarını vücutların-

dan çıkan bir sıvıyla belirliyorlar. Bu diğer aslanlara karşı 

“Burada bir aslan topluluğu yaşıyor, girmeyin!” anlamında 

bir uyarı. Hani kapı zilleri üzerinde yazan isimlerden o 

dairede kimin yaşadığını öğreniriz ya, onun gibi...

Büyük aileler hâlinde yaşayan aslan 

ailelerinde evin reisi her zama
n 

annedir. Yuvadaki çocuklara ye-

mek getirmek, tehlikelerden ko-

rumak baba aslanın değil anne 

aslanın görevidir! Ama tabii 

bütün aile dayanışma içinde 

yaşar. Bir tehlike olduğunda 

birbirlerini kollarlar. Acıktık-

larında mutlaka toparlanıp 

annenin getirdiği yeme-

ği paylaşır, afiyetle 

yerler.
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Yazan: Zeynep Sevde Paksu

GEZG
IN

POSTA
CI
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Lübnan, Akdeniz kıyısında bulunan çok küçük bir 

ülke. Suriye’nin de komşusu. Türkiye ile arasında 

sadece Akdeniz var.  

Bu küçücük Arap ülke
sinde hristiyanlar ve 

Müslü-

manlar iç içe yaşıyor.
 

Ülkenin sokaklarında yan yana dükkânlarda Hristi-

yan ve Müslüman esnaf komşuluk ediyor, birbirleri-

nin ihtiyacına koşturuyor.

Lübnan bir zamanlar Ortadoğu’nun Paris'i olarak 

anılıyormuş. Fakat burada tam 17 yıl süren bir iç 

savaş yaşanmış. İç savaştan sonra Ortadoğu’nun 

merkezi olma özelliğini kaybetmiş. 

Ama Lübnanlılar savaştan sonra çok çalışmışlar ve 

şimdilerde Beyrut eski güzel günlerine dönmeye 

başlamış. 

Sayda, Lübnan'da bulunan bir antik kent. Sayda’yı turlarken denizin
 ortasında 

kocaman bir kale görünce 
şaşırıyoruz. Denizin ortasında kule olduğunu görmüş-

tük ama kaleye ilk kez rastlıyoruz.

Kale 13. yüzyılda yapılmış. Kaleye çıktığımızda şehir ve liman sanki ayaklarımızın 

altında duruyor. Sayda için antik kent demiştik ya hani, biliyor musun 19. yüzyılda 

birçok arkeolog buradaki tarihî eserleri yurt dışına kaçırmış. Sayda’dan kaçırılan 

eserler şimdi bu yabancı ülkelerin müzelerinde sergileniyormuş. 

Eski zamanlarda Lübnan muhteşem bahçeleriyle ünlüymüş.  Bugün de yine 

neredeyse her yerde muz ağaçları görmek mümkün. 

Ortadoğu’nun Paris’i
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Sen hiç hamburger ekmeği içinde künefe yedin 

mi? Lübnanlılar bunu kahvaltı olarak y
iyorlar. 

Hamburger ekmeğinin içine önce şerbet dö-

küyorlar. Sonra da tepsiden ekmeğin boyunda 

künefe parçası kesip şerbetli ekmeğin içine ko-

yuyorlar.  Sandığın gibi boğazını yakacak kadar 

tatlı olmuyor. Çok hafif bir yemek... Nefis bir 

sabah kahvaltısı... Lübnanlılar ağızlarının tadını 

biliyor doğrusu!

Lübnan’ın şehirlerinden biri olan Sur kenti Büyük İskender zama-nında bölgenin en güzel, en zen-gin kentiymiş. O günden bugüne kalan tarihî eserler gözlerimizi kamaştırıyor. Ama bu antik kenti gezmeyi öyle kolay sanmayın. Hemen her köşesi ilginç tarihî eserlerle dolu… Şehrin girişinde mezarlar yer alıyor. Sonra da şehrin ara caddesi, evlerden ka-lan taşlar, bir anda bizi yüzlerce yıl öncesine götürüyor. Antik şehir içinde bulunan hipodrom ise bugüne kadar ortaya çıkarı-lan en büyük hipodrommuş.
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Selahaddin Ey
yubi’nin  Lübna

n’ın 

Baalbek şehrin
de doğduğunu

 bili-

yor muydun?  Başkent Beyrut’un 

doğusunda bulunan Baalbek de 

Lübnan’daki antik kentlerden.  

Pek çok ülkenin işgaline uğrayan 

kent, uzun süren savaşlardan 

sonra fazlasıyla harap olmuş. 

Geriye sadece harabe hâlinde üç 

tane tapınak kalmış. UNESCO 

bu şehri 1984 yılında  koruma 

altına almış.

Lübnan Doğu Akdeniz mutfağının merkezi ko-

numunda... Özellikle deniz ürünleri, hoş kokulu 

ve iştah açıcı yemekler ağırlıklı.  Tam 100 çeşit 

meze yapıy
orlar.  Lübnan mutfağında her ye-

mekte en az dört çeşit baharat kullanılıyor. 

Nohutlu yoğurt çorbası “Lebeniye”, kızarmış 

soğanlı nohut ezmesi “felafel”, fasulye ezme-

si “maluf”, ekşili yaprak sarma,  tavuklu pilav 

Lübnan’ın ana yemeklerinden. 

Lübnan’ın kendine has bir ağacı var. 

Lübnan Sediri denilen, tepesi düz, tam 

40 metre ka
dar büyüyebilen bu çam-

ların dalları toprağa paralel şekilde 

uzuyor. Lübnan Sediri'nin rengi önce 

koyu yeşil, yaşlandıklarında ise mavimsi 

bir yeşil oluyormuş.  Kozalakları tüylü 

ve fıçı şeklinde ve üzerlerinde bolca 

reçine var.
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Yazan: Halenur Çalışan

Çizen: İrm
a Zmiric

Altmış  
artı bir 

gün. 

Oofff çok 
acıktım. Orucu 
kasten bozma-
nın cezası kaç 

gündü? 

Teşekkür 
ederim.

Ne o 
 çocuklar, 

orucu bozma-
ya mı karar 
verdiniz?

Bozmak 
değil de, 

yeni bir yo-
rum katmak 

diyelim.

Ne yo-
rumuy-

muş  
o?

Tekne 
orucunun 
modern  

hâli  
desek?

Peki o zaman. Ben de 
iftarda ne istersiniz 

diye sormaya gelmiş-
tim ama ilk günden su 

koyverdiniz…

Anne 
ben koca 
bir tepsi 
karnıya-

rık istiyo-
rum.

Ben de 
makar-

na.
İftarda 

makarna 
mı yiye-
ceksin 
Ali?

Portakallı 
ördek mi 
yesey-
dim?

Ben vazgeçtim. 
Köfte patates, 

yanında da 
patlıcan kebap 
istiyorum. Fil 
gibi acıktım.

Ben de vaz-
geçtim. Pizza 

istiyorum.

Aliciğim 
sen orucu-
nu İtalya’da 
açacaksın 
herhâlde. 

FİL GİBİ ACIKTIM DİYECEĞİ-

NİZE SÖZLERİNİZİ TUTMAYI 

ÖĞRENİN. SABAHTAN 

BERİ KULÜBEDE SİZİ 

BEKLİYORUM. ANLA-

TACAKLARIM VAR. 

İMZA: FİL 
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Hay Allah, 
Fil'le olan 

randevumuzu 
unuttuk

Ben bu aç 
karınla kulü-
beye falan 
gidemem.

Aliciğim, 
anlatacaklarım 

var yazıyor. 
Hadi nazlanma 
hemen gidelim.

Oo hoş geldiniz 
gençler. Acele 
etmeseydiniz, 
ben bir ışık yılı 
daha bekler-

dim.

Kusurumu-

za bakma 

Filciğim. 

Açlıktan 

unuttuk 

valla.

Açsınız 
ama akşam annele-
riniz canınızın çektiği 
yemekleri yapacak. 

Sahura kadar yenme-
dik çikolata, içilmedik 
meyve suyu bırakma-
yacaksınız. Oysa bu 

mahallede bile iftarda 
ne yiyeceğini bilmeyen 

o kadar çok kişi  
var ki…

Neden? 
Bizim gibi 

kararsızlar 
mı?

Saçmalama  
Ali. Fil, yoksul-
luktan ötürü ne 
yiyeceğini bile-

meyen komşula-
rımızdan bahse-

diyor olmalı. 

Aferin 
Zeynep. 
Beş ve-
riyorum 

dikkatine.

Fil sen de 

mi oruçlusun 

acaba? Asabi 

gibisin de…

Bakın çocuklar. 
Ramazan, bizim 
yoksulların hâlini 

daha iyi anlamamız 
için ayrılmış bir 
zaman dilimidir.

Kendi adı-
ma gayet 

iyi anladığı-
mı söyleye-

bilirim.

Bence  
henüz anla-
mamışsınız. 

İyice düşünün 
bakayım…

Düşündüm de. 
Bugün Ramazan’ın 
ilk günü. Bizim gibi 
oruçlu olan ama 
akşamki iftarın 

hayalini kuramayan 
çocuklar varsa 

eğer…

Ki 
vardır.

Şimdi koca-
man bir dilim 
biftek hayal 
ediyor olabi-
lirler benim 

gibi…
İtalyan 

kültürün-
den Türk 
kültürüne 
geçmiş-

sin…

Haha! 
Çok 

komik.

Offf!  

Artık gevezeliği 

kesin de plana ge-

çelim. Mahallemizin 

ihtiyaç sahiplerine 

yardım etmemiz 

lazım.

Valla Filciğim 
yurt dışından bir 

mektup okuduğun-
da uçup gidiyor-
dun. Mahallede 

uçamazsın ki, seni  
görürler.Ali, kesin-

likle oruç 
senin beyin 
hücrelerine 

zarar  
verdi.
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Bence, ihtiyaç  
sahibi ailelere 

Ramazan'da güzel 
sofralar kurabilecek-
leri birer gıda paketi 

hediye etmeliyiz.

Tabii ki de 
zenginlerden 

isteyerek. Var 
mısınız kuman-
ya organizas-

yonuna?

Fiskos 
fiskos 

fiskos…

Fiskos 
fiskos 

fiskos…

Yaa işte böyle 
Hasan Amca. Bize 

fasulye, nohut, 
kahvaltılık, salça… 
Ha bi de çocuklar 
için çikolata lazım. 
Buradan alabilir 

miyiz?

“Birkaç saat sonra...”

Erhan Amca!  
Bugün 

Ramazan’ın ilk 
günü. Sana bah-

settiğim arkadaş-
larımızın da et 

yemesini  
istemez  
misin?

İstemez 
olur muyum 

Aliciğim. Ben 
onlara birer 

paket hazırla-
rım şimdi.

Ay! Ner-
den çıktın, 

kimsin 
sen? Ödüm 

koptu!

Off.. Yor-
gunluk-
tan iyice 
acıktım.

Yorulduk ama 
değdi doğrusu. 
Şimdi bunları 

sahiplerine nasıl 
ulaştıracağımızı 

bulmalıyız.
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Ben kimsenin 
kapısını çalmam 
söyleyeyim. Beni 

görenin ödü 
kopuyor. 

E  
biz bu koca 

paketleri na-
sıl taşıyacağız 

Filciğim? Bazen 
çocuk olduğumu-
zu unutuyorsun 

sanırım.

Bence anons 
ettirelim. İh-
tiyacı olanlar 
gelip buradan 

alsın.

Yok karne da-
ğıtalım istersen 
Ali. Daha neler? 

Çok ayıp olur 
öyle.

Tamam tamam… 
Ben taşırım. Hiç-
bir işi de bensiz 
yapamıyorsunuz. 
Bu gece… Hava 

kararınca…

Ağır vasıta 
ehliyetin ol-
duğunu bil-
miyordum 
Filciğim.

Bence  
Hasan Amca 

kamyonetin yok 
olduğunu fark 
etmeden bu işi 

bitirelim.

Fil, Ayşe Tey-
zelere geldik. 

Müsait bir 
yerde inecek 

var!

İnişe geçiyoruz 
o zaman!

Hadi 
gidelim, 
bizi gör-
mesin.

Önce zile 
basalım, 

yoksa nere-
den anlaya-
cak kapısı-
na hediye 
geldiğini?

Aaa…  
Biri kapımı-
za Ramazan 

hediyesi bırak-
mış. Yağmur 

da başladı. Hay 
Allah, ne be-

reketli başladı 
Ramazan…



  
BAK 

POSTA
CI

GELİY
OR

Bu Ramazan ayında 

yine her zaman olduğu gibi İHH ve 

gönüllüleri Arakanlı küçük mül-

teci Necip’in, Balkanlar-

da yaz okullarında öğ-

renim gören Sadina’nın, 

Güney Amerika’da 

deprem çadırında yaşa-

yan Philip’in, Afrika’da 

su kuyusundan su çeken 

Rara’nın, katarakt yüzün-

den ömrü boyunca göz-

leri görmeden yaşamak 

zorunda kalan Hasan’ın, 

okulu olmayan Samina’nın 

yanında olacak.

Biliyorsun, İHH tam 20 yıldır 

iyilik yapmak için dünyanın 

dört bir yanına gidiyor, ihti-

yacı olanlara yardım ediyor. 

Mesela Afrika’nın suya en çok 

muhtaç olan 18 ülkesinde su 

kuyuları açtı. 28 farklı ülkede 

cami inşa etti. Tam 36 ülke-

den 25.740 yetim çocuğun 

her ay ihtiyaçlarını karşılıyor. 



Bu Ramazan ayında 

yine her zaman olduğu gibi İHH ve 

gönüllüleri Arakanlı küçük mül-

teci Necip’in, Balkanlar-

da yaz okullarında öğ-

renim gören Sadina’nın, 

Güney Amerika’da 

deprem çadırında yaşa-

yan Philip’in, Afrika’da 

su kuyusundan su çeken 

Rara’nın, katarakt yüzün-

den ömrü boyunca göz-

leri görmeden yaşamak 

zorunda kalan Hasan’ın, 

okulu olmayan Samina’nın 

yanında olacak.

Yetimler:
Savaş, deprem, sel gibi sebepler yü-

zünden babasını veya anne-babasını 

kaybetmiş çocuklar için iftarlar düzen-

lenecek, bayramlıklar hediye edilecek 

ve ailelerine kumanyalar verilecek.

Mülteciler:
Savaş ve doğal afetler nedeniyle 
milyonlarca insan evini, ülkesini bıra-
kıp başka yerlerde yaşamak zorunda 
kalıyor. Sahip oldukları her şeyi arka-
larında bıraktıkları için gittikleri yerde 
çok zor şartlar altında yaşıyorlar. 
Bu insanlara mülteci, yani başka bir 
ülkeye sığınan insan diyoruz. İHH 
Ramazan’da kamplarda ve çadırlarda 
yaşayan mültecilere de yardım ulaş-
tıracak.



14

İhtiyaç sahibi yaşlılar:Kimsesi olmayan amcalar ve teyzeler Ramazan boyunca ziyaret edilecek ve ihtiyaçları karşılanacak.

Yoksul aileler:Dünyanın birçok yerinde sofrasına yiyecek ekmek, içecek su dahi koya-mayan aileler var. İHH tam 20 yıldır bu ailelerden ulaşabildiklerine yardım ediyor. Bu Ramazan’da da kumanya-lar, iftar organizasyonları ve çeşitli yardımlarla yoksul aileler yalnız bıra-
kılmayacak.

1. Kumanya hediye e
delim!

Bir ailenin iftar ve sahur sofrasında en çok hangi yiyeceklere ihtiyacı var?  

İHH bu sorunun cevabını araştırmış ve lezzetli bir kumanya paketi ha-

zırlamış. İhtiyaç sahibi insanlar için hazırlanan bu paketin içinde un, çay, 

zeytin, sıvı yağ, salça, tuz, reçel, toz şeker, mercimek, nohut, bulgur, kuru 

fasulye, pirinç, makarna ve helva var. 

Sen de bir aileye kumanya hediye etmek istersen tek başına veya arka-

daşlarınla birlikte  70 lira bağışlayabilirsin. 



2. Eğlenceli kumanya
!

“Büyüklerin kumanyasını annemle babam alsın, ben çocuklara özel bir kuman-

ya hediye etmek istiyorum” diyenler için özel çocuk kumanyası hazırlandı. Bu 

eğlenceli kumanyanın içinde kitap, şeker, çikolata, bisküvi ve balon bulunuyor.

Bir kardeşine çocuk kumanyası hediye etmek için 15 lira bağışlaman yeterli.

3. İftar ısmarlayalım
!

İHH Ramazan'ın her günü Türkiye’nin birçok şehrinde gezici aşevi ile iftar ve-

riyor. Sen de orucunu bu aşevinde açacak amcalar, teyzeler ve arkadaşların 

için bir iftar ısmarlayabilirsin.

Bir iftar ısmarlamak için yapman gereken tek şey 5 lira bağışlamak.

4. Bayramlık alalım!
Bayramın en güzel tarafı da yepyeni gıcır gıcır kıyafetler! Fakat bu güzelliği yaşayamayan arkadaşlarımız da var. İHH dünyanın bir-çok bölgesinde bayramlık alamayan çocuklara bayramlık yardımı yapıyor. 
İster arkadaşlarınla birlikte istersen de ailenden yardım alıp 80 lira bağışlayarak bir kardeşine bayramlık hediye edebilirsin.

5. Kırtasiye seti hediye edelim!
İHH, Ramazan’a özel, içinde bir öğrencinin ihtiyacı olan malze-melerin bulunduğu bir kırtasiye seti hazırladı. Ramazan boyunca ziyaret edilecek çocuklara bu paketlerden de hediye edilecek.Bir arkadaşına kırtasiye seti hediye etmek için 
40 lira bağışlayabilirsin.
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Tam 11 aydır beklenen büyük 

misafir Ramazan geldi sonunda! 

Üstelik tam bir ay boyunca bizimle 

olacak! Şimdi hepimiz 11 ayın sulta-

nını en güzel şekilde ağırlamak için ça-

lışacağız. Ramazan'ı ağırlamak kolay değil 

ama dünyanın en keyifli işi de aynı zamanda. 

Sahurlar, iftarlar, kumanyalar, teravih na-

mazları. Çok heyecanlı değil mi? Peki şimdi 

ne yapmak lazım? İyilik Postacıları Ramazan’ı 

gördüler, yaşadılar ve senin için dört dörtlük bir 

iftar postası hazırladılar. Sahurdan iftara, iftar-

dan teravihe her şey bu postada!

16

  
Yazan: Zeynep Sevde Paksu
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Hava karanlık, sabaha daha çok vardı. Birden “güm güm” sesleri geldi dışa-

rıdan. Ali ve Zeynep pencereden dışarı bakınca boynuna kocaman bir davul 

takmış Postacı Fil’i gördüler. Postacı Fil bir yandan davulunu çalıyor, diğer 

yandan da “Yaram derindir eşme/ Aman derdimi deşme/ Sahurda börek yok-

tu/ Gözlerim oldu çeşme” diye mani okuyordu. 

Ali, “Filciğim ne oldu niçin bağırıyorsun? Herkes uyanacak şimdi?” diye ses-

lendi. Zeynep hemen, “Ali, Fil insanları sahur için uyandırmaya çalışıyor. Yarın 

bütün gün oruç tutacağız, şimdi bir şeyler yemezsek bütün gün karnımızın 

çaldığı zil, Fil’in davul sesinden daha gürültülü olur yoksa! Hem sahur yapmak 

sünnettir. Peygamberimiz sadece su içerek bile olsa sahur yapmamız gerek-

tiğini söylemiş.” diyerek Ali'yi uyardı.

Hemen mutfağa gittiler. Annelerinin akşamdan hazırladığı böreklerin yanına 

peynir, zeytin ve domates de eklediler. Sonra da Postacı Fil’in yanına gidip 

çay eşliğinde sahurlarını yaptılar. Sabah ezanı okunur okunmaz herkes yeme-

yi bıraktı. Şimdi akşam ezanına kadar hiçbir şey yemeden içmeden bekleye-

cek ve oruçlarını tamamlayacaklardı. 

Tam sofrayı toplayacaklarken Zeynep, “Güneşin doğmasından hemen önceki 

vaktin adı seher. Sahur da seher kelimesinden türemiş anladığım kadarıyla” 

dedi. Ali somurtarak söylendi: “Sabah sabah yine çok bilmişlik yapmasan 

olmazdı değil mi?” Hep birlikte gülüşüp uyumaya gittiler.

Ali, Zeynep ve Fil sabahtan beri hiçbir şey yememişler, içmemişler ve ağız-

larından hiç kötü bir söz çıkmamıştı. Oruç tutarken sadece iyi şeyler söyle-

meleri ve iyi işler yapmaları gerektiğini biliyorlardı. Hep birlikte oturmuş kitap 

okurken Postacı Fil söze başladı: “Arkadaşlar Ramazan’ın en önemli özel-

liklerinden biri de fitredir. Fitre bu aya özel bir sadaka çeşidi. Herkes imkânı 

ölçüsünde yoksullara sadaka verir. Hadi, kumbaralaramızı açalım da fitremizi 

verelim.” 
Ali ve Zeynep hemen kumbaralarını getirip içinden sadakalarını ayırdılar ve 

Fil’e verdiler. Postacı Fil de her zaman olduğu gibi parayı ihtiyaç sahibi bir 

aileye ulaştırdı. 

Kumbaralar hazırlansın
, Ramazan 

sadakası vermeyen kal
masın!

Güm güm gümlesin, uy
anmayan 

kalmasın!



Ali ve Zeynep’in ailesi Ramazan başlama-dan bir gün önce kumanya paketlerini hazır-layıp ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmışlardı. Fakat 
Zeynep’in içi pek rahat değildi. Yüzünü asarak, “Ta-

mam, bu kumanyaları hazırladık, içlerine pirinç, mer-
cimek, yağ, peynir, zeytin koyduk. İhtiyacı olan ailelere 

ulaştırdık. Ama mesela ben yoksul bir aile çocuğu olsam 
bu kumanyalarla hiç mutlu olmazdım ki! Bence çocuklar için özel 

kumanyalar olmalı.” dedi. Postacı Fil gülümseyerek kocaman ön ayağıyla yavaşça dokundu 
Zeynep’in omzuna: “Bunun için niye üzülüyorsun Zeynep? Eğlenceli bir 
Ramazan kumanyası hazırlamak kaç saatimizi alır ki?” Herkes bu fikre 
bayıldı tabii. 
Hemen bir liste yaptılar. “Top, eğlenceli bir hikâye kitabı, çikolatalı kek, 
muzlu süt, kraker... Başka ne yazalım?” deyince Zeynep, hemen Ali at-
ladı: “Balon eklemeyi unutma!” Liste bitince alışverişe çıktılar ve sonra 
da bütün malzemeleri renkli kutulara koyup paketlediler. Her zamanki 
gibi paketlerin ihtiyacı olanlara ulaştırılma işi Postacı Fil’indi.

Eğlenceli kumanya kampanyası başlasın!



Akşam ezanının okunmasına bir saat kalmıştı. “Şimdi açlıktan ölmek üzere-

yim diyeceğim ama günlerce yiyecek bir şey bulamayan Somalili çocukları 

düşünüp utanıyorum. Ama çok acıktım ya!” dedi Ali. Zeynep, “Boş durursan 

açlığın aklına gelir tabii. Hadi mutfağa!” diyerek Ali’yi kolundan tutup üstü-

ne önlük giydirdi. Anneleri zaten ana yemeği hazırlamıştı. Onlar salatayı ve 

üzeri rengârenk şekerlerle süslü güllacı hazırlayacaklardı. Akşama arka-

daşlarını iftara davet etmişlerdi. Bu arada Postacı Fil de fırından sıcak pide almaya gitmişti. Fırın kuyruğun-

dakiler Fil’i biraz yadırgasalar da yine de gülümseyerek selam verdiler. 

Salatayı hazırladıktan sonra, annelerinin zaten hazırladığı güllaçın üzerini 

rengârenk şekerler ve çikolatalarla süslediler. Tam bitirmişlerdi ki kapı 

çaldı ve misafirler geldi. Arkadaşları da geldiğine göre artık sofraya otura-

bilirlerdi. Zaten iftara beş dakika kalmıştı. Çorbalarını koydular ve sessizce beklemeye başladılar. “Bence müezzin 

amca açlıktan ezan okumayı unuttu, biz açalım orucumuzu olmaz mı?” dedi 

Ali. “Bence orucun en güzel tarafı bu. Yemek önünde duruyor ama oruç 

tuttuğun için dokunamıyorsun. Allah’ın seni davet etmesini bekliyorsun.” 

dedi Zeynep.Tam o sırada “Allahu Ekber” sesini duydular. “Yuppiiiii!” 
diye çığlık attı Ali. “Ezan okununca söylemek için çok 
ilginç bir söz oldu bu tabii Aliciğim.” dedi Zeynep ama 
Ali onu duymuyordu bile, sevinçten zıplamakla meş-
guldü. Sonra hep birlikte sofraya oturup dua ettiler. “Bis-
millah” diyerek hurmayla oruçlarını açtılar. Bu arada Fil de 
sıcacık pideleri getirmişti. Zeynep, “Şu an hayatımın en lezzetli çorbasını mı içiyorum, yoksa 
açlıktan başım mı döndü?” deyince Postacı Fil gülümseyerek cevap 
verdi: 
“İşte oruç tutmanın bir güzelliği de bu. Her gün yiyip de ne kadar 
güzel olduğunu fark etmediğin yiyeceklerin lezzetini fark ediyor-
sun.”

İftar heyecanı bastırdı!



“Biraz fazla kaçırdım galiba, karnım Postacı Fil’in davulundan büyük oldu. 

Filciğim sahurda benim karnımı kullanabilirsin insanları uyandırmak için.” 

dedi Ali kocaman olmuş göbeğini tutarak. Zeynep bilmiş bilmiş söze karış-

tı: “Aliciğim hiç merak etme. Şimdi 20 rekât teravih namazı kılınca göbek 

falan kalmaz. Hatta güllaca yer bile açılır.” Ali somurtarak cevap verdi: 

“Zeynep şu an elimi kaldırıp çatalı tutacak hâlim bile yok. İmam amcaya 

selamımı söyle, rahatsızlandı de olur mu?” Postacı Fil gülerek olanları 

izliyordu. 
“Ali teravih zaten rahatlamak anlamına geliyor. Bak göreceksin, teravih 

namazı kılınca hem bedenin hem ruhun kuş gibi hafifleyecek. Öyle orada 

kıpırdamadan oturursan gerçekten rahatsızlanacaksın.” dedi Zeynep. 

“Ben de istiyorum teravihe gelmeyi ama bir vinç gelip beni buradan kal-

dıramazsa gerçekten kalkamayacağım!” deyince Ali, Postacı Fil hortu-

muyla Ali’yi yakalayıp sırtına koydu. 

Sonra da seslendi: “Çocuklar, hadi siz de binin sırtıma. Hep birlikte 

camiye gidiyoruz. Teravih bitince de pamuk şekerleriniz benden!” 

Bütün çocuklar kıkır kıkır gülerek Postacı Fil’in sırtına dizildiler. Camiye 

ulaştıklarında ezan daha yeni okunuyordu. Kızlar başörtülerini taktılar, 

erkekler de başlarına takke geçirdiler. Hepsi birlikte cami-

ye girip yerlerini aldılar ve imamla birlikte namaz kılmaya 

başladılar. 
Camiden çıkarlarken onların namaz kıldığını gören bembe-

yaz sakallı tonton bir amca hepsine harçlık verdi ve “Sizin 

duanız kabul olur çocuklar, dua edin bana olur mu?” dedi. 

Çocuklar gülümseyerek amcaya teşekkür edip dışarı-

da bekleyen Postacı Fil’in yanına döndüler. Postacı Fil 

maalesef caminin kapısından sığamadığı için dışarıda 

namaz kılmak zorunda kalmıştı.

Çok yedik, biraz  
rahatlamak lazım!
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Sahurdan beri oruçtu, kumanyaydı, fitreydi, teravihti derken 

yorulan İyilik Postacıları ekibi sonunda sakin sakin Postacı 

Fil’in mekânında oturmaya çekilmişlerdi. Tabii iftar misafiri 

arkadaşlarıyla birlikte. Bir yandan çaylarını içiyorlar diğer 

yandan üstü rengârenk şekerlerle süslü güllaçlarını yiyor-

lardı. Zeynep, Postacı Fil için özel olarak kocaman bir tepsi 

hazırlamıştı. Koca tepsi Postacı Fil’in hortumunda minicik 

duruyordu ama o hâlinden memnundu. 

O sırada Zeynep’in arkadaşı Ayça çatalını kenara bırakıp 

“Ramazan sessiz sineması oynayalım mı?” diye sordu. 

Kimsenin bir şey anlamadığını görünce de açıkladı: “Şim-

di iki gruba ayrılacağız. Ali, Zeynep ve Postacı Fil birinci grup; 

ben, Hasan ve Ayşe de ikinci grup olacak. Sizin gruptan bir anlatıcı 

seçeceksiniz, o bizim yanımıza gelecek ve biz de ona Ramazan'la ilgi-

li bir kelime söyleyeceğiz. Mesela diş kirası. Anlatıcınız hiç konuşmadan 

hareketlerle size diş kirasını anlatacak ve siz de iki dakika içinde bilmeye 

çalışacaksınız. Bilirseniz puan kazanacaksınız. Sonra biz bir anlatıcı se-

çeceğiz, siz ona Ramazan'la ilgili bir kelime söyleyeceksiniz ve o da bize 

anlatacak. Böyle bir oyun işte.”

Postacı Fil heyecanla atıldı: “Bu süper bir fikir Ayça. Yalnız baştan söyle-

yeyim ben hem kulaklarımı hem hortumumu hem de ayaklarımı kullanırım 

anlatırken, sonra biz kazanınca darılmaca yok!” Ali, Fil’e cevap verdi: “Sen 

yine de pek heyecanlanmamaya bak Filciğim. Şimdi kazanınca çok sevinip 

zıplarsın falan, komşular deprem oldu sanıp korkarlar, çok ayıp olur.” Her-

kes kahkahalarla güldü. 

Ramazan’a özel sessiz sinem
a



  SAĞLI
K 

OLSUN
Yazan: Saide Dikmen

Televizyonun, bilgisayar oyunları-nın ve internetin cazibesine kapılıp saatlerini ekran başında geçirenler-den misin? Eğer öyleyse televizyon ve bilgisayar hakkında doktorların söylediklerine kulak vermende fayda var!

Doktorlara göre bilgisayar başında geçirdiğin 

vaktin en az yarısını sokakta veya evde 

arkadaşlarınla oynayarak harcıyorsan 

sağlıklısın. Aksi takdirde hayatını gözden 

geçirmen gerekiyor!

Bilgisayar oyunları sana eğlenceli gelebilir. 

Ama sanal oyunlar sandığın kadar masum 

değiller. Harvard Üniversitesi ve Boston 

Çocuk Hastanesi'nden bir grup araştırmacı, 

özellikle okul çağındaki çocukların çok 

oynadığı 81 video oyununu incelediler. 

Araştırma sonucunda oyunların toplam süre-

sinin %98’inde şiddet öğeleri bulunduğu or-

taya çıktı. Yani bilgisayar oyunuyla geçirdiğin 

her dakika sen fark etmesen de psikolojini 

bozan bir zehir görevi görüyor. 
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Bilgisayar oyunları, seni ekrana tamamen bağlıyor ve ondan 

başka hiçbir şey düşünmemene sebep oluyor. Uzmanlara 

göre, uzun süre bilgisayar oyunları oynayan çocuklar anti-

sosyal oluyor, insanlarla ilişkileri 

bitiyor. Başka bir deyişle bir süre 

sonra bilgisayar oyunundan başka 

arkadaşı kalmıyor. Ayrıca, şiddete 

maruz kaldıkları için, devamlı 

sinirli, öfkeli, etrafına zarar veren 

tehlikeli birine dönüşüyorlar. Dost-

luk, yardımlaşma, sevgi gibi ke-

limeler hayatlarından uzaklaşıyor. 

• Arkadaşlarınla yakantop, saklambaç, yağ 

satarım bal satarım gibi birbirinden eğlenceli 

oyunlar oynamak.

• Parkta salıncakta sallanmak, kaydıraktan 

kaymak.

• Balkonda veya varsa bahçenizde çiçek ye-

tiştirmek. Mevsimine göre sebze ekmek.

• Annenle pazara gidip mis gibi taze meyve-

leri seyretmek.

• Yaşlı ve yalnız bir amcaya sıcak çorba götü-

rüp duasını almak!

• Mutfakta her tarafı batırıp anneni kızdırmak 

pahasına çikolatalı kek yapıp, keyiften dört 

köşe olmak!

• Akşam işten yorgun gelen babanla oturup 

çay içmek, muhabbet etmek. Babanın çocukluk 

anılarını dinleyerek kahkahalara boğulmak.

• Acayip heyecanlı bir macera kitabının 

sayfaları arasında kaybolmak, hayal âleminde 

aksiyon dolu saatler yaşamak!

• Karton araba, bebek kıyafeti gibi farklı 

farklı faaliyetlerle el emeği göz nuru ürünler 

ortaya çıkarmak!

• Evin en güzel manzaralı penceresinin önüne 

geçip, boyalarını ve resim defterini alıp içinde-

ki ressamı keşfetmek!

Sadece ruh sağlığı değil be-

den sağlığı da birçok yönden 

etkileniyor. Dr. Ahmet Çevikaslan 

bilgisayar oyunları hakkında şunları 

söylüyor: “Çocuklarda artan obezite 

oranlarına baktığımız zaman bil-

gisayar ve televizyon başında 

oturulan saatlerin obeziteye 

sebep olduğunu görüyo-

ruz. Sürekli aynı pozisyonda 

oturmanın sonucunda gözler 

ve eklemler de risk altında 

kalıyor. Göz bozuklukları, 

kemiklerdeki ağrılar, şişmanlık, bilgisayar 

oyunlarının sebep olduğu hastalıklardan.”



Ramazan ayına gir-
diğimiz şu günlerde 
annemin meşhur iftar 
hazırlıkları başladı. 
Kimi çağıracak, ne 
zaman çağıracak, ne 
yemek yapacak gibi 

sorular kafasını meşgul 
etmeye başladı bile. 
Ben de annemle birlikte 

bu telaşı yaşıyorum.
İftar soframızın ilk konu-

ğu dedemlerdi. Dedem-
lerin bize gelmesini dört 
gözle bekliyordum ve 
işte o gün geldi. Çünkü 
dedemin yemekten son-
ra anlattığı hikâyeleri 
dinlemek için sabırsız-
lanıyordum. O gün iftar 
sofrasında dedemin 
biraz üzgün olduğunu 

fark ettim ve nedeni-
ni sordum. Eski iftarları 
özlediğini, duygulandığını 
söyledi. Dedem bunları 
özlediğini söylerken es-

kiden iftarların nasıl olduğunu merak etme-
ye başladım ve anlatmasını istedim. 
Yemekten sonra salona geçtiğimizde de-
dem çocukluğundaki Ramazanları anlatma-
ya başladı. Büyük bir dikkatle onu dinliyor 
ve hayalimde canlandırmaya çalışıyordum. 
Bir ara dedem mahallede durumu iyi olma-
yan bir arkadaşıyla birlikte yaptıkları iftarı 
anlatmaya başlayınca gözleri dolu dolu 
oldu. O iftarını hiçbir zaman unutamadığı 
her hâlinden belli oluyordu. 
Dedem eski Ramazanları, iftarları anlatır-
ken birden benim de aklıma canım arkada-
şım Ayşe'yi bir akşam iftara çağırma fikri 
geldi. Bu fikrimi annemlere anlattığımda 
onlar da bunun güzel bir fikir olduğunu 
söylediler. 
Anne ve babamdan da izini aldıktan sonra 
hemen Ayşelere telefon açtım. Telefona 
Ayşe’nin annesi çıktı. Ertesi akşam iftar 
için davet ettiğimi söylediğimde çok sevin-
di. Daha sonra telefonu kapattım. Büyük 
bir heyecanla salona annemlerin yanına 
gittim. Salonda oturan dedemler ve an-
nemlere olanları anlattığımda dedemin 
gözlerindeki sevinci görmek beni daha da 
mutlu etti.

Yazan: Aslıhan Bulut



Ertesi akşam Ayşe ve ailesi iftara gelece-
ği için çok mutluydum. O gün ben de oruç 
tutuyordum ama kendimi hiç yorgun hisset-
miyordum. 
Annem öğleden sonra mutfağa girdiğinde 
ben de kendisine yardım etmek istediğimi 
söyledim. Buna çok sevinen annem “Hay-
di bakalım, başlayalım o zaman!” dedi ve 
yemekleri yapmaya başladık. Ben akşam 
olana kadar büyük bir zevkle yemekleri 
hazırlayan anneme yardım ettim. Bu geceki 
misafirler benim özel konuklarımdı ve onlar 
için en güzel şeyleri yapmak istiyordum. 
İftara birkaç saat kala babam eve gel-
diğinde büyük bir sürprizle karşılaştım. 
Babam Ayşe için küçük bir hediye almış ve 
bu da “senin diş kiran” demişti. Daha önce 
böyle bir şey görmemiştim. Meğerse diş 
kirası, gelen misafirler evine giderken “İyi 
ki geldiniz, hoş geldiniz” anlamında veri-
len hediyeymiş. Babamın getirdiği hediyeyi 
ondan hemen aldım ve misafirler giderken 
vermek üzere kaldırdım. 
Akşam olup misafirlerimiz geldiğinde ise 
Ayşe'nin yüzündeki mutluluğu görmemek 
mümkün değildi. Ben de en az onun kadar 
mutluydum. Akşam ezanının okunmasına 
az bir zaman kalmıştı. Annem misafirleri 
masaya buyur etti. Hepimiz masaya geçtik. 
Masa başında biraz Ramazan'dan, oruçtan 
bahsettikten sonra ezanın okunmasıyla 
oruçlarımızı açtık. 
Annem servis yaparken ben de ona yardım 
etmeye başladım. Ayşe ve ailesi yemekle-
ri çok beğendiklerini söylediler. Ayşe’nin 
daha önce böyle bir iftar masası görmedi-
ğini söylemesi beni çok üzdü. 

Ayşe'nin babasının işleri bozulmuş ve iflas 
etmişti. Bundan sonra kendilerini maddi 
açıdan toplayamadıkları için durumları es-
kisi gibi değildi. 
Yemekler bittikten sonra babam misa-
firlerle salona geçerken ben de anneme 
masayı toplamasında yardım ettim. Masa-
nın işi bittikten sonra annem çayları koydu 
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ve misafirlere çay ikram ettik. Daha ben çayımı bitirmemiştim 
ki, ezan okunmaya başladı. Misafirlerimiz olduğu için bu sefer 
teravihi camide değil evde hep birlikte kılacaktık. Babam 
imam oldu, misafir amca da müezzin. Hepimiz arkalarına 
sıralandık ve tam 20 rekât namaz kıldık. Namazdan son-
ra elimizi açıp sessiz sessiz dua ederken Ayşe bana bakıp 
gülümsedi. Tam da o sırada onlar için dua ediyordum. Galiba 
Ayşe aklımı okuyabiliyordu. Şaka şaka, galiba Allah’a onunla 
alakalı bir şeyler anlattığımı hissetti.
Tam namazı bitirmiş seccadeleri topluyorduk ki, birden diş 
kiram aklıma geldi ve koşarak odamdan babamın getirdiği 
hediyeyi Ayşe’ye verdim. Ayşe ne olduğunu sorunca, “Bu 
benim diş kiram, yani iyi ki geldiniz diye size küçük bir hedi-
ye.” dedim.
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Mahare
t

teyze
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Ramazan'ın en güzel eğlencelerinden biri de Ka-

ragöz-Hacivat oyunları. Şehrinizdeki Ramazan 

eğlencelerinde mutlaka görmüşsündür. Karagöz 

oynatıcısı, bir perdenin arkasında ucuna uzun bir 

sopa takılmış Karagöz ve Hacivatları oynatır. Komik 

komik sözler söyleyerek onları seslendirir ve izle-

yenleri güldürür. 

Peki sen de evde kendi Hacivat-Karagöz'ünü 

yapmak ister misin? Öyle çok özel malzemele-

re ihtiyacın yok. Biraz mercimek ve çay yeterli. 

İstersen malzemeleri değiştirebilirsin de tabii. 

Ramazan boyunca evine gelen misafirlere 

Karagöz-Hacivat kuklalarını oynatarak kendi 

Ramazan eğlenceni yapabilirsin. 
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Beyaz kartonKırmızı ve yeşil mercimekÇayYapıştırıcıİki tane uzun çubuk

Son olarak sopanın ucuna kartondan Kara-
göz ve Hacivat’ını yapıştırarak oynatmaya 

başlayabilirsin.
Çay yapraklarıyla da Karagöz ve Hacivat’ın 

saçlarını ve sakallarını yap. 

Kartona çizdiğin Karagöz’ü kırmızı mer-
cimekleri, Hacivat’ı ise yeşil mercimekleri 

kartona yapıştırarak renklendir.

Öncelikle yandaki şekli büyük bir kartona 
siyah kalemle güzelce çiz. Çizdiğin şekli 

makasla kenarlarından güzelce kes.

-



Beyaz veya krem renginde 

kumaş
Elyaf

Beyaz renkli iplik ve iğne

Siyah küçük boncuklar

Son olarak da siyah küçük boncukları pide-
nin üstüne dikerek çörek otu görüntüsünü 

ver.

İçini doldurma işi bittikten sonra iğne ve ip-
likle dikkatli bir şekilde dik ve yatay şekilde 

üçer çizgi dik.

İki parçayı kenarlarından birbirine dikerek 
birleştir. Elyaf doldurmak için biraz açıklık 

bırak ve içini bol bol elyafla doldur.

İftar sofralarının vazgeçilmez yiyeceklerinden biri de pide elbette. Mis gibi 

kokusuyla nasıl da iştah açıyor değil mi? Ama şimdi vereceğim tarif miden 
için değil, mışıl mışıl üzerinde uyuman için.

Kumaşçıdan aldığın kumaştan pide şeklinde 
iki büyük parça kes. 
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Tıkır tıkır sesleri duyunca gözlerimi açtım. Hava karanlıktı ............e 

baktım, daha sabahın olmasına saatler vardı. Herhâlde babamın karnı 

acıktı,  annemden gizli tatlı yiyor diye düşündüm. ...........lerimi giyip 

mutfağa gittiğimde bir de ne göreyim? Annem, babam ve ninem 

oturmuşlar yemek yiyorlar. Akşam yemeğini yemiştik. Sofrada pey-

nir zeytin vardı. Ama daha sabah olmadığına göre ....................... 

yapmıyorlardı. Meraklı gözlerle onları izlediğimi gören annem he-

men durumu açıkladı. “Sahur için kalktık oğlum. Bugün Ramazan’ın 

ilk günü. Oruç tutmak için sahura kalkıp bir şeyler yemek gerekiyor.” 

Biraz şaşırdım ama sofradaki börekler,...............ler şaşkınlığımı 

unutturdu. Ben de oturup onlarla yemeye başladım. “Ben de oruç 

tutacağım!” dedim. Babam dayanamayacağımı söyledi ama ben 

kararlıydım, ilk orucumu tutacaktım. Annem benim için süt ısıttı. 

Sütümü içerken, yerde duran içi dolu paketler dikkatimi çekti. 

İçlerinde mercimek, makarna, yağ, bisküviler, süt ve daha bir sürü 

yiyecek vardı. “Anne bunları dolaba yerleştirmeyi unutmuşsun.” 

diyecek oldum ki, bu sefer ninem anlatmaya başladı. “Hayır oğlum, 

onlar kumanya paketleri. Yarın annenle baban iftardan sonra onları 

yoksul ailelere götürecekler. Ramazan’da herkesin sofrası dolsun 

taşsın diye, imkânı olanlar olmayanlar için kumanya hazırlayıp ..............

ederler. Benim romatizmam var gidemiyorum. Ama sen de anne-

babana katılabilirsin. Hem sonra teravih ...................ı kılmaya da gider-

siniz.” 
Harika bir haberdi bu! Ama annemle babam bu kadar hazırlık 

yapmışken ben eli boş gidemezdim. Ben de hemen beslenmelik malze-

melerimden kendime özel bir ....................... hazırladım. İçine mercimek,  

 nohut yerine çikolata, kek, meyve suyu koydum. ...............

den sabah ezanı sesi gelince hepimiz yemeyi bıraktık. 

Artık oruç başlamıştı. Hemen uyumak için odama gittim. 

Uyanınca yapacak çok işim vardı. Görünüşe göre bu 

Ramazan çok güzel geçecekti!
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Ahmet'in ilk sahur hikâyesinde bazı kelimeler eksik kalmış. Resimlere bakıp tamamlayabilir misin?
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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, bi-

limsel haberlerden ve daha bir sürü yar-

dımsever, eğlenceli 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. Son-

ra İyilik Postanesi’nin iyilik dolu mektupları-

nın posta kutuna düşmesini bekle!

Abonenin:
İsim/Soyisim: _______________________________
Doğum yeri ve tarihi: __________________________
Sabit Telefon: _______________________________
Cep Telefonu: _______________________________
Ev adresi: _________________________________
E-posta adresi: ______________________________
Okul İsmi: __________________________________

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