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İYİLİK POSTACILARI
Merhaba!

Okullar açıldı, sonbahar yavaş yavaş etkisini göste-

riyor. Hırkalar dolaplardan çıkarıldı, evden çıkarken 

anneler elimize veriyor “aman üşümeyelim” diye. 

Pazarda kış meyveleri görünmeye başladı... Biz 

görüşmeyeli ne çok değişiklik olmuş dünyada!

Ama en önemlisi de Kurban Bayramı geliyor. 

Tabii unutmamak lazım, bayram her yerde bayram 

gibi geçmeyebiliyor. Dünyanın birçok ülkesinde 

savaş, doğal afetler, fakirlik yüzünden zor şartlar 

altında yaşayan arkadaşlarının aklına bayram de-

yince “şeker, harçlık, baklava” gelmiyor. Ama eğer 

yeterince çalışırsak, onlar da bayramı bayram gibi 

yaşayabilir belki! 

İHH'nın her bayramda onlarca ülkedeki kardeşleri-

mizi ziyaret edip ihtiyaçlarını karşıladığını biliyorsun. 

Sen de elinden geldiğince destek olmaya ne dersin? 

“Ne yapabilirim?” diye soranlar, www.ihh.org.tr 

adresinden ayrıntılı bilgiye ulaşabilirler.

Neyse lafı uzatmayalım. Bayram Postası ellerinizden 

öper! Herkese iyi okumalar.



MİLİM  

MİLİM
BİLİM
Yazan: Aslıhan Bulut
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Her ne kadar havuç deyince ak-lına hep onlar gelse de tavşanlar havuç yemeyi pek sevmezler. Hatta çok havuç tüketmek mi-delerini ağrıtabilir. Yeşil besinlere ise bayılırlar. Tavşanlarla ilgili bilmediğin veya yanlış bildiğin her şey için okumaya devam et!“Aslında 
pek havuç 
sevmem!”

Tavşanlar sosyalleşmeden duramıyorlar. Sosyal ol-

mak onlar için çok önemli. Yanında yamacında devam-

lı birileri olsun ve onlarla ilgilensin istiyorlar. İlgi odağı 

olunca mutlu bir hayat sürebiliyorlar. Bununla beraber 

en büyük korkuları ise yalnız kalmak. Sosyalleşecek 

ortam bulamayınca yalnızlıktan bunalıma girebilecek 

kadar duygusal oluyorlar. Sosyal olmalarına 

sosyaller ama gürültüden de nefret ediyor-

lar. Gürültülü ortamlar tavşanları stre-

se sokuyor. Bir tavşan sessiz sakin bir 
ortam bulsun değmeyin keyfine.  Eğer 

bir tavşan besliyorsan, onu yalnız bı-
rakmamaya ama gürültü de yapmamaya 
dikkat etmelisin!

Fotoğrafını bile görünce “Ayyy! Ne tatlı-

sın!” dediğimiz sevimli tavşanların göz-

leri neredeyse 360 derece
ye yakın bir görüş 

açısına sahip. Arkasında gözü var tabirini 

kullanmak tavşanlar için yerinde olabi-

lir. Bir insanın görüş açısının 150 derece 

olduğunu düşünürsek tavşanlar sahiden 

süper gözlerle yaratılmış. Bu harika göz 

yapısı, tavşanların yiyecek bulmalarını ve 

tehlikeyi önceden fark etmelerini sağlıyor.
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Bir tavşan kendisini tehlikede hissedin-

ce ne yapar biliyor musun? Önce saklan, 

sonra zıpla taktiğini kullanır. Nasıl mı? 

Bir tavşan tehlike anında yere yapışık 

ve kulakları eğik biçimde kamufle olup 

saklanır. Eğer tehlike hâlâ geçmez ve 

düşman 3 metreye kadar yaklaşırsa ani 

bir sıçrayış yapıp düşmanını korkutur. 

Düşmanı yavaşlayınca tavşan hızlı bir 

şekilde kaçmaya başlar. O kadar 

hızlı koşar ki hızı saatte 65-85 

km’ye kadar
 ulaşır.

Tavşanlar ya
şayacakları 

yer için çok
 titiz davra

nan 

hayvanlardır.
 Onlar için yaşam alanı neredeyse 

ölüm kalım meselesidir.  Bir tavşan ailesi ya-

şadığı bölgeyi dallara, taşlara sürtünerek 

yanaklarındaki bezlerden salgılanan 

koku ile belirler. Böylelikle başka bir 

tavşan ailesi kokuyu aldığında o böl-

gede yaşayan bir tavşan ailesi oldu-

ğunu anlar ve kendine yeni bir  

 
yer aramaya başlar.
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Yazan: Zeynep Sevde Paksu

GEZG
IN

Posta
cI

Okyanus kenarı çay bahçesi:

SRİ LANKA
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Güney Asya’da, Hindistan’ın hemen altın-

daki Sri Lanka yağmur damlası şeklinde bir 

ada ülkesi. Şeklinden de anlaşılacağı üzere 

bu ülkeye bol bol yağmur yağıyor. Özellikle 

aralık ve mart aylarında hiç durmadan yağan 

muson yağmurları görülüyor. Bu yağmurlar 

ülkede zaman zaman toprakların bataklığa 

dönüşmesine bile sebep oluyor. Eğer yolun 

bu aylarda Sri Lanka’ya düşerse en sevdiğin 

yağmurluğunu, çizmeni ve şemsiyeni yanına 

almayı unutma!

Yağmur daml
ası ülkesi

Portekizliler 1500’lü yıllarda bu yağmur adasını keşfedince ona Seylan ismini verdiler. Ancak ülkenin ismi seneler sonra Sri Lanka olarak de-ğişti. Değişti değişmesine ama ülkenin en büyük geçim kaynağı olan çayın ismi Seylan olarak kaldı. Bu ülkede çayın çok önemli bir yeri var. Dünyada çay tarımında ikinci sırada yer alıyor. İlk sırada kimin olduğu hakkında bilgin var mı peki? Hemen söyleyelim: Çin.
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Sri Lanka halkı hayvanları çok seviyor. Özellikle filler Sri Lankalılar için çok önemli. Fillerle iletişimleri en iyi olan ülke olarak tanınıyor Sri Lanka. Daha da ilginci bu ülkede bir fil yetimhanesi 
bulunuyor. “Nasıl yani?” dediğini duyar 
gibi oldum ama bu gerçekten doğru. Burada filler için bir yetimhane var. Bu 

yetimhanede mayınlardan zarar görmüş 
ve yetim kalmış yavru fillere bakılıyor. Onların 
iyileşip sağlıklarına kavuşmaları sağlanıyor. 

Fillerin bakımı ise yetimhaneyi ziyarete gelen misafirlerin yardımlarıyla sağlanıyor.

Sri Lanka’da yer altı kaynakları da oldukça bol ve 

az bulunan kıymetli taşlardan oluşuyor. Eski zaman-

larda bu ülkeye giden gezginlerin deyimiyle bura-

sı bir yakut şehir. Bundan sekiz asır önce gezgin 

Marco Polo
 bu adanın dünyanın en güzel adası ol-

duğunu ve nehirlerinden yakutlar, safirler, değerli 

taşlar aktığını söylemiş. Bu yüzden
 ülke değer

li taşlar 

bakımından 
çok önem t

aşıyor. Bu değerli taşların bir 

kısmı ham madde şeklinde satılırken bir kısmı da sa-

tıcı tarafından işlenip satılıyor. Bu ülke için taşı toprağı 

kıymetli taşlarla kaplı demek yerinde olur.

Sri Lankalılar Appam’ı yapabilmek için önce bir avuç 
pirinci ılık suda eziyorlar. Sonra maya, tuz ve çok 

şeker ekleyerek bir saat bekletiyorlar. Bu malzeme-

lerin hepsini birleştirip pirinç unu hamurunu oluştu-

ruyorlar. Bu hamura da çorba kâsesi şeklini verip 

az yağlı tavada biraz pişiriyorlar. İncecik, kıtır bir 

hamur ortaya çıkıyor. Bu hâliyle biraz annelerimi-

zin yaptığı gözlemeye benziyor. Ama Sri Lankalılar 

bu hamurun içine iki yumurta kırıp biraz da acı sos 

döküyorlar. İsraf etmeyi hiç sevmeyen Sri Lanka 

halkı Appam’ı yediklerinde tabaklarını da yemiş 

oluyorlar. 
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Dünyanın en
 ilginç 

dağı

Yeşil ormanın ortasında gökten 

düşmüş gibi duran Sigiriya Dağ
ı, dün-

yanın en ilgi
nç dağı olar

ak biliniyor.

Dağın tepesi
nde 477 yılın

da bir kale 

yapılmış. Bu dağa çıkmak çok zor ama 

Sri Lanka’ya gidenler ne yapıp edip 

bu dağın tepesine çıkıp muhteşem 

manzarayı izlemeden dönmüyorlar.
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Yazan: Reyyan Denizli

Çizen: Irm
a Zmiric

Zeyneep, 
Zeynep kor-
kunç bir şey 

duydum!

Ne  
olduu?

Babamlar 
amcamlarla 
ortak olup 

inek alacak-
larmış. 

Aa! Hayvancılığa mı 
başlıyorlar?

Hayır. Ke-
seceklermiş 
ineği. Kurban 
Bayramı'nda 
yiyecekmişiz. 

Ne var bunda 
Ali? Kesme-
yelim de bes-
leyelim mi?

Ama ya-
zık değil 

mi hayva-
na?

Aa Filciğim. 
Hoş geldin. 

Fil, bir hemcin-
sin hakkında 

böyle konuşma-
malısın.

Ali, ne oldu sana? 
Çok garip 

konuşuyorsun.

Vejetar-
yen oldum 

diyelim.

Yok bence me-
nenjit olmuş-

sun. Ateşin var 
senin. Yoksa 
böyle konuş-

mazdın.  

Ali, sen 
vejetaryen-
liğin ne de-
mek oldu-

ğunu biliyor 
musun?

Hiç 
sanmı-
yorum!

Vejetar-
yen, et ve 
et ürünleri 
yemeyen 
demektir.

Ve et ürünle-
rinin arasında 
salam, sucuk 
ve pastırmayı 

sayabiliriz. 
Yani sucuklu 
yumurtayla 

vedalaşsan iyi 
olur.

Ayrıca sosis 
kızartmasını ne 
kadar sevdiğini 
de unutmamak 

lazım. Tabii 
babaannenin 

kavurmasını da 
listeye ekleye-

biliriz.
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Öff.. Tamam yaa.. 
Ağzım sulandı. Ve-
jetaryen olmanın bu 
kadar zor olduğunu 

bilmiyordum.

Peki itiraf 
etmesen de 

çok sevdiğin o 
etli yiyeceklerin 
nasıl yapıldığını 
biliyor musun?

Biliyo-
rum 

tabii…

Allah bazı 
hayvanları 

etlerini yiyelim 
diye yaratmış.

Babanların 
ineği gibi 
mi mese-

la?

Bazı insanlar 
ise… Bu nimet-
leri çok sevdik-
leri hâlde onlara 
ulaşamamakla 

sınava tabi tutul-
muş.

Nasıl 
yani?

Ben 
anladım 
sanırım…

Doğru düşündün 
Zeynep. Size bir 
mektup getirdim. 
Bu mektup taa 

Arakan'dan 
gelmiş.

Arakan  
mı? Orası 
da neresi?

Kutuplarda  
hiç insanın olmadığı 
bir penguen ülkesi 
Aliciğim. Seni de 

gönderelim diyoruz, 
orada dünyadan 

habersiz  
yaşarsın. 

Öff… 
Bilmemek 
ayıp değil-
di hani?

Ama öğrenmemek 
ayıp! Aylardır o 

ülkede yaşananlar 
hakkında söylenen-
leri hiç duymadın 

mı kuzum?

Kuzu 
deme 

bana. Ve-
jetaryenim 

ben.

Çocuklar ne 
kadar çok 

konuşuyorsu-
nuz. Susun da 
Muhammed’i 
dinleyin biraz:

Merhaba. Ben Muhammed. 

Arakanlıyım. Yaşadığım yerde 

neler olduğunu duymuşsunuz-

dur. B
en buradaki pek çok 

çocuk gibi babamı kaybettim
. 

Bu mektubu sizden bir 

şey istemek için yazı-

yorum. Biz, buralarda 

Müslümanları görmek ve 

onlarla sohbet etmek isti-

yoruz. Rica etsem Kurban 

Bayramı’nda bizi ziyare-

te gelir m
isiniz? Gelirken 

hiçbir şey getirm
enize gerek 

yok; sizi görmek beni o ka-

dar m
utlu edecek ki… 
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Efendim 
Zeynep?

Filciğim…Benim 
düşündüğü-
mü sen de 
düşünüyor 

musun?

Hayır 
Zeynep!

Lütfen ama… 
Lütfen, lütfen 
Arakan’a bizi 

de götür.

Aaa, çok iyi 
fikir. Lüt-

fen Filciğim; 
ne olur bizi 

Muhammed’e 
götür.

Oof.. Ne kadar 
ısrarcısınız. 
Peki, tamam 

çocuklar.

Ama eli boş 
gidemeyiz 

Muhammed’i ziya-
rete. Ne götürsek 

acaba?

Babanla-
rın ineğe 
ne dersin 
Aliciğim?

Öf 
Zey-
nep!

Çocuklar. Sizin 
Arakan’a bir şey 

götürmenize gerek 
yok. Çünkü İHH orada 

uzun zamandır yar-
dımlar yapıyor. Kurban 

Bayramı’nda da bir 
çok yardım yapılacak. 

Hem fark etmediniz mi, 
Muhammed’in istediği 

şey başka.

Evet, fark 
ettim Fil. 

Ve sanırım 
Muhammed’e 
ne götüreceği-
mizi buldum.

Neymiş? 
Ali senin 

futbol topun 
vardı değil 

mi…

KURBAN BAYRAMI
Dedeciğim, 
biz şimdi bir 

arkadaşı-
mızla bay-

ramlaşmaya 
gidiyoruz.

Dur 
kızım, 

aceleniz 
ne?
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Ama dedeci-
ğim arkadaşımız 
babasını kaybet-
ti. Onun yanında 
olmamız lazım.

Aaa, öyle mi? 
Allah rahmet 
eylesin. Nere-
de oturuyor bu 
arkadaşınız?

Eee…

Biz de evini bil-
miyoruz dedeci-
ğim. Bize yazdığı 
mektubun arka-
sındaki adresten 

bulacağız.

Evet dede, aynen 
öyle olacak. Oradan 
da hastaneye gidip 
Ali’yi kontrol etti-
receğiz. Zihni nasıl 
böyle açılmış merak 

ediyorum.Yavaş olsana 
Fil. Ödümü 

koparıyorsun. 
Emniyet keme-

rin falan yok 
mu senin?

Olmaz olur 
mu Ali? Oksi-
jen maskesi 
de üstteki 
kabinde.

Merha-
ba Mu-
ham-
med.

Gele-
ceğinizi 
biliyor-
dum.

Ne anlı-
yorsunuz o 

topun peşinde 
koşturmaktan. 

Hadi gelin, 
kavurmalar 

hazır.

Koş Mu-
hammed 

koş, piknik 
yapacağız.

Aa Aliciğim 
sen veje-

taryen değil 
miydin?

Vejetaryen 
ne demek 
Zeynep 
abla?

Ali’ye sor-
mak lazım 

Muhammed-
ciğim.
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Tam 21 yıldır İHH, her Kurban Bayramı'nda dünyanın dört 

bir yanında onlarca ülkeyi yüzlerce şehre gidiyor Savaş 

mağdurlarını, yetimleri, doğal felaketlerde evlerini kaybe-

denleri ziyaret ediyor. Okulu, hastanesi olmayan şehirler-

deki fakir kardeşlerimizin yanına gidip hediye olarak gö-

türdüğü kurbanları kesiyor, ihtiyaçlarını karşılıyor. Sadece 

o ülkelere yardım yapıp gelmiyor elbette. Birlikte yemek 

yiyorlar, çay içiyorlar, sohbet ediyorlar, oyun oynuyorlar... 

İHH’nın gönüllü ağabeyleri ve ablaları Kurban Bayramların-

da dünyanın dört bir yanında yaşadıklarını sizin için yazdı. 

Kim bilir belki siz de bir gün dünyanın diğer ucundan bir 

bayram hatırası yazarsınız, bu sayfalarda yayınlanır.



Bize “yardım melekleri” diyorlarKurban Bayramı’nın ikinci günü Sanbale Shala 
bölgesindeyiz. Bozuk bir yolu var. Burada 150 
kurban kesilecek. Kalabalığın ortasına bizim 
için bir masa konulmuş. Geçip oturuyoruz. 
Yüzlerce insanın gözü üzerimizde, kesim ha-
zırlıkları devam ediyor. Ömer konuşurken ben 
kameramı alıyorum. Güzel bir selamlama; son-
ra onların yaptığı müthiş dualar. 4-5 kişi dua 
ediyor. Kendilerini unutmamamızı söylüyorlar. 
Bir tanesi bizi “yardım melekleri” olarak tanım-
lıyor. Buranın da cami ve medrese ihtiyacı var. 
Caminin adı hazır: Ayasofya.hüseyin Oruç, Etiyopya

Açeli yetimlerin ş
en kahkahalarıyla

 bayram

“Salamat hari raya, aid al edha!” diyerek yanak-

larından öpüyoruz Açeli yetimleri. Sadece üç yıl 

önce çoğunun anne babası ile aile ortamında bir 

bayram yaşadıklarını hayal ediyoruz. Hüzünleni-

yoruz bir an ama İHH’nın burada yaptığı yetimha-

nenin bahçesi o kadar hareketli, o kadar cıvıl cıvıl 

ki... Kurban Bayramı’nı, anne babalarını tsunami 

felaketinde kaybeden Açeli kardeşlerimizin şen 

sesleriyle yaşamanın memnuniyeti sarıyor içimizi 

ve sıyrılıyoruz hüznümüzden… 

Ayşe Olgun, Açe
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Cibuti’de g
ökyüzünde

 balonlar,
 ellerde ş

ekerler

Yetimlere bayram elbiseleri dağıttık. Çok mutlu 

oldular. Uçtular. Bir balon, bir şeker onları çok 

sevindiriyor. Bu esnada bizi uzaktan izleyen bir 

kadınla konuşmak istedim. İşaretle “Çocuğu 

burada mı?” diye sormak istedim. Yokmuş. Çok 

hüzünlüydü. Gece gibi koyu renkliydi. Ellerimle, 

onunla konuşmayı ne kadar istediğimi fakat dilini 

bilemediğimi ima ettim. O da bana bunu çok iyi 

anladığını ifade etti ve yukarıyı işaret etti. He-

men anladım: Ortak konumuz, yüce Allah. O bizi 

birleştiriyor…

Yıldız Ram
azanoğlu,

 Cibuti

Çamurdan oyunlar
, ışıl ışıl çocuklar

Onlarca çocuk görüyoruz, her biri 

hayatından memnun; gözleri ışıl ışıl, 

yüzleri güleç. Ayaklarında ne ayakka-

bı ne sandalet ne de terlik var. Çıplak 

bedenlerini örten elbiseleri de yok. 

Çamur içinde kurmuşlar oyunlarını. 

Onların oyuncakları, arabaları, bebek-

leri yok; onların bir balonları bile yok. 

Ağaca tırmanıyor kimi, kimi bataklık 

denebilecek suya dalıp çıkıyor. Minik 

bebeleri ablaları eğlendiriyor. Onlar 

farkında değiller olan bitenin; anala-

rının çektiği acıların ve başka diyar-

larda kendi yaşıtlarının oynadığı sanal 

oyunların… 

Bangladeş, Ahmet
 Türkben
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“Sizin gibi insanlar kaldı mı?”Namazın ardından Türk, Pomak ve onların “mil-
let” dedikleri Roman kardeşlerimizle sıkı sıkı 
kucaklaşıp bayramlaşıyoruz. Gençten bir arka-
daş yaklaşıyor. İsmi Kenan. Tanışıyor, bayram 
için İstanbul’dan geldiğimizi, ülkeyi dolaşarak 
kurbanlarımızı keseceğimizi ve kardeşlerimizle 
paylaşacağımızı söylüyoruz.  Kenan çok şaşırı-
yor, gözleri parlıyor. “Ağabey, sizin gibi insanlar 
kalmış mı?” diyor.Murat Yılmaz, Bulgaristan

Yetim başı okşamanı
n huzuru bir başka

Verdiğimiz bayram hediyeleri, giysileri ve 

harçlıkları çocukların yüzünü gülümsetir-

ken “yetim başı okşama”nın verdiği huzur 

da etrafı sarıyor. Yatakhane bölümüne 

geçtiğimizde, çocukların yattığı ranzalar 

üzerinde incecik bir sünger görüyoruz. 

Kendi yaşamımızın konforuyla bu çocuk-

ların dünyası arasındaki yaman çelişkiyi 

görünce yüreğimiz cız ediyor.

Yusuf Şahin, Kamboç
ya

Kara gözlü çocukların ülkesi NijerNijer, yoksulluğun bütün boyut-larıyla kendini hissettirdiği bir ülke... Bir tas yemeğe, şefkate, sevgiye muhtaç kara gözlü Müs-lüman çocukların ülkesi olarak kaldı belleğimde burası... Günde bir öğün yemeğin yenildiği ülkede Müslümanların desteğiyle zengin-leşen Kurban Bayramı, bir başka anlamlıydı…
Cevdet Kılıçlar, Nijer
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Bayram postası 

ellerinden öper! 

  
Yazan: Saide Nur Dikmen

NİYE BU BAYRAMDA KURBAN KESİLİYOR?
Hz. İbrahim, Allah (c.c)'a yalvarır ve bir 

evlat ister. Bir oğlu dünyaya gelir. Adını 

İsmail koyar. İsmail büyüyünce Allah, Hz. 

İbrahim’den oğlunu kurban etmesini ister. 

Emir üzerine Hz. İbrahim oğlu İsmail’i kurban 

etmeye hazırlanır. Hz. İbrahim çok sevdiği 

oğlunu, çok sevdiği Rabbine kurban etmeyi 

bile göze alarak imtihanı kazanır. Biz de bu 

bayramda, sevdiklerimize bedel olarak, tıpkı 

Hz. İbrahim’in yaptığı gibi, Rabbimizin emrini 

yerine getirmek için kurban keseriz.
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Çin’de bayram her şehirde aynı 
geçmiyor tabii. Bazı bölgelerde 
Müslümanlar için bayramı yaşamak 
çok zor. Biz %80'i Müslüman olan 
Yuncihan eyaletine gidiyoruz. Bu 
şehirde çocuk, genç, yaşlı bütün 
erkekler bembeyaz takkeleriy-le geziyorlar. Müslümanlara ait 

bütün dükkânların tabelaları da 
yeşil. Çin'de yeşil Müslümanların 
rengiymiş. Arife günü anneler bayram 
temizliği yapıyor. Bayram sabahı abalar, 
oğullarıyla birlikte bayram namazı için cami-
ye gidiyor. Yuncihan gibi Müslümanların çok 
olduğu şehirlerde çocuklar kapı kapı gezerek  
       komşularla bayramlaşmaya gidiyor. 

Malezya’da arife gününde her evde 
hummalı bir hazırlık başlıyor. Bayram 
günü misafirlere sunmak için anneler ve 
kızlar kollarını sıvayıp bir gün önceden 
tatlıları hazırlıyorlar. Diğer ev sakinleri 
ise evin her yerini süsleyip evi bayramlık 
bir eve dönüştürüyorlar. Malezyalılar 
bayram namazında “Baju melayu” ismini 
verdikleri yöresel kıyafetlerini giyiyor-
lar. Bu kıyafet gömlek, şalvar ve bele 
dolanan peştamalden oluşuyor. Başları-
na da geleneksel takkelerini takıyorlar. 



Saraybosna’da kurbanlık için asla pazarlık ya-

pılmıyor. Allah için kesilen kurbanın pazarlığını 

ayıp olarak görüyorlar. Kurban etlerini bay-

ramın ikinci günü dağıtıyorlar. Et dağıtılacak 

poşetlerin üzerinde ise, kurbanını omuzlanmış 

bir kişi ya da kurbanlık koç resmi bulunuyor. 

Ayrıca poşetlere “Bayram Mubarek Olsun” 

yazıyorlar. Bosnalılar bayrama özel iki bakla-

va çeşidi yapıyorlar. Gül şeklinde yapıldığı için 

gülcük anlamına gelen “Ruzica” ve “Divit” is-

mindeki burma baklava. Bayramlaşmaya gelen 

misafirlere bu baklavalar mutlaka sunuluyor.

Afganistanlılar bayramdan önceki gün camiye 

helva götürüp dağıtıyorlar. Kurban kesildik-

ten sonra, kurban etiyle “Arse” adı verilen bir 

yemek yapılıyor. Kurban etini bütün gün büyük 

tokmaklarla dövüyorlar. Parça parça bölünene 

kadar da pişiriyorlar. Ayrıca nohut, patates ve 

etle pişirilen bir yemekleri daha var. Bu ye-

mekler pişirilince önce cami cemaatine ikram 

ediliyor. Sonra da zengin fakir bütün mahalle 

halkı toplanıyor. Hep beraber büyük bir sofrada 

yemeklerini yiyorlar. 



Bangladeş’in hamarat anneleri 
her bayram mutlaka “Şemmay” 

isimli şerbetli bir tatlı pişiri-yor. Bu tatlı bayramlaşmak için 
gelen herkese ikram ediliyor. 

Bangladeş fakir bir ülke olduğu 
için anne ve babalar çocukları-
na her bayram özel bir kıyafet 

alamıyor. Çocuklar ise bunu hiç 
problem etmiyor ve Ramazan 

Bayramı'nda alınan bayramlık-larını, Kurban Bayramı'nda da giyiyorlar. 

Arabistan’da bayram büyük kü-
çük herkes için çok özel geçiyor. 
Çocuklara bayramdan önce yeni 
ve şık bayramlıklar alınıyor. Kız 
çocuklarının saçları rengârenk ipliklerle örülüyor. Mekkeliler bayramı Kabe’de karşılamak için, 

bayram gecesi çocuklarının elle-
rinden tutup Mescid-i Haram’a 
götürüyorlar. Medineliler ise ilk 
önce Peygamberimizle bayram-
laşmak için Mescid-i Nebevi’ye 
gidiyorlar.  Ayrıca şehrin ile-
ri gelen zenginleri, Allah’ın ve 
Peygamberimizin özel misafirleri 
olan hacılar için hurma tatlıları 
yapıp dağıtıyorlar.   



Mısırlılar Kurban Bayramı'nı sultanlar gibi karşılıyor. Sadece bayramlarda yapılan iki çeşit yemekleri var. Birincisi “Kuşteri” adı verilen, bizim lokma tatlımıza benzeyen bir tatlı. Diğer bayram yemeği “Ulukiyye” ismindeki çok özel bir çorba. Bu çorbayı kendi yörelerinde yetişen otları toplayarak yapıyorlar. Ulukiy-ye çorbasının ismi “melik” kelimesinden türemiş. Yani sultanların çorbası anla-mına geliyor. Bu çorba imparatorluklar zamanında sultanların içtiği bir çorba olduğu için Mısır halkı için çok önemli.

Fas’ta bayram namazından gelen babalar 
hemen kurban kesme işine girişiyorlar. 
Kurban keserken evdeki erkek çocukla-
rına da görevler veriliyor. Kurbanın nasıl 
kesildiğini öğreniyor ve babalarına yardım 
ediyorlar. Biraz büyüdükten sonra da bu 
çocuklar kurban kesmeye başlıyor. Faslı-
lar kurban etiyle “Kurutma” adını verdik-
leri kurban yemeğini yapıyorlar. Kurban 
etini uzun uzun kesip baharatla karıştıra-
rak ipe asıyorlar. Sonra da evin karanlık 
bir odasında on gün kadar bekletiyorlar. 
Dinlenen etleri güneş gören bir yere ası-
yorlar.  Güneş ısısıyla pişen etleri bütün 
yıl boyunca yemeklerde kullanıyorlar.



Özbekistan’da Kurban Bayramı önce yeni ge-

linlere geliyor. Yeni gelin olmuş Özbek kızları 

bayram ziyaretçilerini evlerine kabul ediyorlar. 

Özbek gelini, bayrama özel kıyafetler giyiyor 

ve her yeni misafir geldiğinde başının üzerine 

attığı beyaz yazmanın iki ucunu tutup yüzünü 

gösterecek şekilde yukarı kaldırıyor ve eğile-

rek selamlıyor. Misafirler de 

selamlamadan sonra geline 

bahşiş veriyor. Böylelikle 

bayramlaşmış oluyorlar.

Bulgaristan’da her evde balkabağından yapılan özel 
bir börek misafirlere ikram ediliyor. Tabii yanında 
da pişirilmiş kurban eti mutlaka oluyor.  Bayramdan 
önce çocuklara vermek için yaka mendilleri hazır-
lıyorlar. Bayramlaşmaya giden çocuklar, büyüklerin 
ellerini öptükten sonra, hediye olarak bu mendiller-
den birer tane almaya hak kazanıyorlar. 



  SAĞLI
K 

OLSUN
Yazar: Aslıhan Bulut

Niye  
  uyumak 

zorundasın? hiç uyum
az 

  san ne olur? Belki de
 uyur-

ken çok şey kaçırıyo
rsundur. Acaba? 

Haydi gel biraz uyku
muz 

hakkında konuşalım.

Asıl uyumazsan herkes seninle çok eğlenebilir. Bu da senin 

için çok eğlenceli bir şey olmasa gerek. Neden benimle 

eğleneceklermiş ki, diye merak ediyorsan hemen açıklayayım. 

Gözlerin kapalı, mışıl mışıl uyurken beynin vücudunun 

nöbetçiliğini yapıyor. Yani uyurken vücudun dinleniyor ama 

beynin çalışmaya devam ediyor.  Hatta bilim adamlarına göre, 

uyurken beynimiz daha çok çalışıyor. Sağlıklı bir uyku sırasında 

dikkat becerilerin, öğrenme kabiliyetlerin ve hafızan güçleni-

yor. Uyumadığın zaman ise bunların hiçbiri sağlıklı bir şekilde 

gerçekleşmiyor. Sen de bu yüzden düzgün düşünemeyebilirsin. 

Farkında olmadan yaptığın komik hareketlerinle 

etrafındakileri güldürebilirsin. 
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- Her akşam aynı saatte uyumalısın. Ve 

tabii ki sabah da aynı saatte uyanmaya 

dikkat etmelisin. Düzenli uyku saatlerinin 

olması sağlıklı olman için çok önemli.

- Yatmadan önce bir şeyler yememelisin. 

Özellikle abur cubur tarzı şeyler yemek 

sağlıksız bir şekilde uyumana sebep olur. 

- Yatmadan önce su içmemelisin. Sonra 

uykunun en tatlı anında tuvaletin gelir ve 

uykun bölünür maazallah!

- Yatmadan önce ödünü kopa-

racak bir şey izlememelisin. 

-  Eğer uykun gelmediyse 

yatmadan önce biraz 

kitap okuyabilir-

sin. Kitap 
okumak 
sakin bir 
şekilde uyu-
manı sağlar.

Tabii ki! Vücudundaki bazı hormonlar sen uyurken dev-
reye girer. Bunlardan biri de melatonin hormonu. Bu 
hormon gece saatlerinde ortaya çıkar. Ama çıkması için 
uyuduğun odanın karanlık olması gerekir. Biraz ışık olun-
ca gözlerin bunu fark eder ve hemen melatonin hormo-
nuna haber verir. “Arkadaşım, yanlış alarm! Bu çocuk senin şartlarına uy-
gun bir şekilde uyumuyor. Bugün de büyümesin canım.” 
der. 
Melatonin hormonu sadece büyümeni değil ayrıca mutlu 
uyanmanı da sağlıyor. Bu yüzden zamanında uyumayı 
asla ihmal etmemelisin. Hem büyüyeceğim hem de mutlu olacağım diye bütün 
gün uyuman da doğru değil. Uzmanlar buna da bir çare 
bulmuşlar ve çocuklar için uyku saatlerini belirlemişler. 
Günde 10-11 saat uyuyan bir çocuğun sağlıklı ve mutlu bir 
şekilde büyüyeceğini söylüyorlar. 

UYURSAM BÜYÜR 
MÜYÜM?



Bonbon’un en büyük hayaliydi yazar olmak. 
Her gün mor renkli kalemini eline alır ve 
aklına gelen her şeyi yazardı defterine. Bu 
kalemi okuma bayramında öğretmeni Ba-
yan Zürafa hediye etmişti. Okumayı söken 
bütün ayılara kendi renklerinde kalemler 
vermişti. Bonbon bu kalemi gözü gibi korur, 
kimseye elletmezdi. Bir keresinde kaybet-
mişti. Aman Allah'ım! Ne kadar çok üzül-
müştü. Neyse ki sonra annesi bulmuştu. 

Bonbon’un kendisinden üç yaş büyük bir 
ağabeyi vardı. İsmi Ponpon’du. Ağabeyi 
Ponpon, Bonbon’un yazar olma hayaliyle 
hep dalga geçerdi.  Yine bir gün Bonbon 
elinde mor kalemiyle defterine bir şeyler 
yazarken,  Ponpon odaya girdi ve yüksek 
bir ses tonuyla:
“Yine mi yazı yazıyorsun? Daha faydalı 
şeyler yapsan olmaz mı? Mesela baba-
mın işlerine yardım etmek gibi. Ben baba-

Yazan: Saide Nur Dikmen



ma yardım etmeye gideceğim bugün. Haydi 
sen de gel.”
Bonbon dudaklarını büzerek:
“Ama ben marangozculuktan bir şey anla-
mıyorum ki. Hem ne zaman babamın yanına 
gitsem çok meşgul oluyor. Ben de dükkânın 
köşesinde boş boş oturuyorum ve çok 
sıkılıyorum. ”
Ponpon alaycı tavırlarına devam ederek:
“Canım yardım etmek istemiyor demiyor-
sun da bir sürü bahane üretiyorsun. Sen bu 
tembellikle yazar falan da olamazsın, ben 
sana diyeyim!” dedi ve bir hışımla odadan 
çıktı.
Bonbon’un canı sıkılmıştı bu duruma. Ne-
den böyle demişti ki ağabeyi? Niye yazar 
olamayacaktı? Bal gibi de olurdu! 
Bonbon son derece üzgün bir şekilde an-
nesinin yanına gitti. Belki annesine ev işleri 
için yardım edebilirdi. Böylece biraz da 
kafa dağıtmış olurdu.

Annesi mutfaktaydı. Akşam yemeği için fa-
sulye ayıklıyordu. Yavaşça yanına sokuldu 
ve annesine kocaman sarıldı.
“Oy benim tontişim! Oy benim mor ayıcı-
ğım!” diye sevmeye başladı annesi onu. 
Ama Bonbon’un suratı hâlâ asıktı. Annesi 
bunu fark etmiş olacaktı ki, eliyle yüzünü 
okşayarak:
“Ne oldu Bonbon’um? Niye astın baka-
yım suratını? Hangi dağda kurt öldü, anlat 
bakayım?”
“Anne sence ben yazar olabilir miyim bü-
yüyünce?” diye sordu Bonbon.
“Neden olamayasın yavrum? O da nere-
den çıktı şimdi?”
Bonbon gözlerini devirerek cevap verdi:
“Şey ağabeyim olamazsın dedi de…”
Annesi Bonbon’a sevgi dolu gözlerle baktı.
“Ağabeyin yazar olamazsın dedi diye 
olamayacağını mı sanıyorsun? Bak aklıma 
ne geldi. Geçen gün bir dergide gördüm. 
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Hikâye yarışması yapıyorlarmış. Birinciye dergide 
bir köşe veriyorlarmış. Her ay dergide hikâyeler 
yazabilmesi için. Sen de katıl. Bak dergiyi yemek 
masasının üzerine koymuşum. Aç, oku istersen ya-
rışma şartlarını.”
Bonbon’un bu fikre bayılmıştı. Koşar adımlarla ye-
mek masasının yanına gitti. Dergiyi eline aldı ve hızlı 
hızlı sayfaları karıştırdı. Yarışma sayfasını bulmuştu 
bile!
Sesli bir şekilde şartları okumaya başladı:

“Kalbi iyilikle dolu genç yazarlar aranıyor! Benim 
kalbim iyilikle dolu diyorsan, hikâyeni yaz ve 

bize gönder.” 
Yarışmanın tek şartı buydu. Bonbon böyle
  bir şart beklemiyordu açıkçası. Kalbi 

ne kadar iyilikle doluydu onu bile 
bilmiyordu! O sırada aklına bir 
fikir geldi. Arkadaşı Çizgisiz 
Zebra’nın yanına gitmek için 
annesinden izin aldı. Annesi bir 
saatliğine izin vermişti. Bonbon 

hemen çıktı evden ve Çizgisiz 
Zebra’nın evine doğru yola koyuldu. 



  
Ders başlamak üzere! Ama sınıf çok karışmış. Öğretmen gel-

meden önce sınıfın toplanması için biraz yardım lazım. Yukarıdan 

aşağıya, soldan sağa saklanmış eşyaları sen bulmaya başla, 

öğrenciler yerleştirirler.
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Ali kurbanlık koyununu Somalili 

Muhammed’e ulaştırmak istiyor. 

Biraz yardım etmeye ne dersin?
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Bilmeceyi bilirsen, 

bulmacayı da çözebilirsin! 

1. Kat kattır ama kat-
mer değil. Kırmızıdır 
ama biber değil.
3. Ben varmadan o 
varır, Her şeyden çok o 
yol alır.
6. Tarlada biter, makine 
büker. Sabah-akşam 
yüzümü öper.
8. Çıtır çıtır yenir, 
Adına eğlence denir.

11. Her gün yeniden 
doğar, Dünyaya haber 
yayar.
13. Zilim var, kapım yok.

14. Uzaktan baktım bir 
kara taş.Yanına gittim, 
dört ayak bir baş.

2. Biz onu görürüz, o 
bizi görmez. Biz onu 
dinleriz, o bizi dinle-
mez.
4. Yukarı kaldırdım, 
yayıldım. Aşağı in-
dirdim, büzüldü.
5. Uzaktan baktım 
hiç yok, Yakından 
baktım pek çok.
7. Ayağımla basınca 
kırt kırt eder.Güneşi 
görünce eriyip gider.
9. Başımda saç yok, 
içimde tat çok.
10. Beyaz elbiseli 
askerler, Susayana 
su verirler.
12. Sarı tavuk dalda 
yatar. Dal kırılır 
yerde yatar.

29Bilmece ve bulmacaların cevaplarını bir sonraki sayıda bulabilirsin.



 
Teneffüs aralarında kantinden gelen mis gibi 

kokular arkadaşını da seni de cezbediyor. Bir 

koşu kantine gidip bir şeyler yemek istiyorsu-

nuz. Ama bozuk paralarınız bu koşuşturma sı-

rasında oraya buraya savrulabiliyor. Haşarı 

bozuk paralar için güzel bir tavsiyem var. 

Kendine ve arkadaşına şık bir bozuk 

para kesesi yapabilirsin.

Mahare
t

teyze
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Teneffüs aralarında kantinden gelen mis gibi 

kokular arkadaşını da seni de cezbediyor. Bir 

koşu kantine gidip bir şeyler yemek istiyorsu-

nuz. Ama bozuk paralarınız bu koşuşturma sı-

rasında oraya buraya savrulabiliyor. Haşarı 

bozuk paralar için güzel bir tavsiyem var. 

Kendine ve arkadaşına şık bir bozuk 

para kesesi yapabilirsin.

Son olarak kesenin 
ağız kısmına kurdele 

bağla.

Arkadaşının kalemleri yeni bir ev arıyor-

larmış duyduğuma göre. Yeni bir kutuları 

olsa ne güzel olur değil mi? Kalemlerin 

bu çağrısına kulak ver ve arkadaşın için 

kalemlik yapmaya başla!

Kumaş parçasını dik-
dörtgen şeklinde uzun 

ince kes.

Kestiğin parçayı eşit olacak şekil-
de ikiye katlayıp iki tarafını uzunla-

masına dik.

Kumaşını şekildeki gibi 
kes.

Üst kısmından kalemliğin ağzı ola-
cak şekilde yer bırak.

Kalemliğin dört bir 
yanını tersten dik.

Ağız tarafı için de fermuarı dikkatlice yerleş-
tir ve dik.

Dikme işi bittikten sonra kalemliğini düzüne 
çevir.
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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 mektuplarının 

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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