
Komşu
postası

SAYI:9





1

16
KAPAK
KONUSU

Gezgin
Milim Milim Bilim

12
BAK POSTACI GELİYOR!

27 iyilik öyküsü

2
8

postasI

güvercin

1

24
MAhARET TEYzE

Bil Bul 

SAĞLIK OLSUN

28

İHH adına imtiyaz  sahibi: Av. F. Bülent Yıldırım

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Ekrem Es

Yapım:

Yayın Yönetmeni: Zeynep Sevde Paksu

Görsel Yönetmen: Irma Zmiric

Editör: Saide Nur Dikmen

Grafik: Mustafa Karanar

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
15 Kasım'da hicrî yılbaşı var. Hicrî takvime 

göre 1434 yılına giriyoruz. Şimdiden yılbaşını 

tebrik ediyor, muhteşem bir yıl yaşamanı, iyilik 

takvimini güzelliklerle doldurmanı diliyoruz! 

Bize de bir tabak aşure getirmeyi unutmazsın 

herhâlde! Aşure mi nereden çıktı? E, hicrî 

yılbaşından on gün sonra, Aşure Günü ya? Ah 

tabii, bir an aklından çıkmış, yoksa aşure unu-

tulur mu hiç? Bütün komşulardan buram buram 

aşure kokularının yükseldiği, merdivenlerde 

komşu çocuklarıyla ellerinizde kaseler çar-

pıştığınız o güzel, neşeli günler... Komşu dedik 

de, sizin için hem eğlenceli hem iyilik dolu bir 

“komşu postası” hazırladık. Dur dur heyecan-

lanıp hemen sayfaları çevirme. Daha başka 

haberlerimiz de var. Gerçi sayfaları çevirince 

zaten göreceksin hepsini. Tamam haydi, İyilik 

Postanesi'nin keyfini çıkarabilirsin. 

Seneye, yani hicrî takvime göre 1434, miladî 

takvime göre 2013'te görüşmek üzere!
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  MİLİM  

MİLİM
BİLİM

Yazan: Dr. Fatih Dikmen

2

Dünyanın en acı biberi, Hindistan’ın As-sam bölgesinde yetişiyor. “Bhut jolokia” olarak adlandırılan bu biberler, bildiğimiz acı biber soslarında kullanılan biber-lerden bile 400 kat daha acı! Ayrıca sadece bu biberlerde bulunan ve bibere acı tadını veren “kapsaykin” adlı madde tarım ilaçlarında kullanılıyor. Bu sayede bitkilere zararlı böcekler yaklaşamıyor. 

Düğme, dünyanın en eski buluşlarından biri. Tabii 

sen evde bulduğun düğmeleri ilk düğme bulu-

şu olarak saymıyorsan! Ortaya çıkışı milattan 

önceki yıllara dayanıyor. Ancak ilk düğmeler 

tahta, deniz kabuğu, kemik gibi malzeme-

lerden yapılıyordu ve daha çok aksesuar 

veya mühür olarak kullanılıyordu. Giysileri 

birbirine tutturmaya yarayan düğmelerse ilk 

olarak 13. yüzyılda Almanya’da kullanılmaya 

başlandı. Daha sonra bedene oturan giysilerin 

yaygınlaşmasıyla da tüm Avrupa’ya yayıldı. 

Bir karasinek kanatlarını saniye-
de 500 kez çırpar ve bu şekilde hiç

 
durmadan 30 dakika uçabilir.
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Matematik kelim
esinin Antik Yun

anca’daki 

”Matesis” sözc
üğünden geldiğin

i ve anlamının 

“Ben bilirim!” d
emek olduğunu 

biliyor muydun?

Bir işçi balarısı, ağzına layık çiçekler buldu-
ğunda kovanına geri döner ve bal peteklerinin 

üzerinde dans ederek arkadaşlarına çiçeklerin 
yerini anlatır. Çiçeklerin kovandan uzaklığı-
na göre dans etme şekli de farklıdır. Çiçek-
ler kovana yaklaşık 90 metreden daha yakın 

mesafedeyse, işçi arı sürekli daireler çizerek 
“daire dansı” yapar. Ancak çiçekler kovana 

90 metreden daha uzak mesafedeyse, işçi arı 
“kuyruk sallama dansı” yapar. Kuyruk sallama 
dansı, çiçeklerin hem yönünü hem de uzaklığı-
nı gösterir. İşçi arının dansı ne kadar hızlıysa 

çiçekler kovana o kadar yakın demektir. 

Deniz yıldızları suyun içinde tutun-
malarını sağlayan sımsıkı kollara 
sahiptir. Üstelik bu kollarından 

birinin kopması onun sakat 
kalmasına sebep olmaz. Hat-

ta tek bir kol hâlinde kalsa bile 
hâlâ hayatını sürdürebilir. Çünkü 
deniz yıldızının tıpkı solucanlar 

gibi kendi kendini yenileyebilen 
bir yapısı vardır. Kolu koptuğu 

zaman hızlı bir şekilde kendisini 
yeniler. Kopan o küçücük parçası 
bile kendisini tamamlar ve yeni 

bir deniz yıldızı olur. 

Bir böceğe, böcek diyebilmemiz için 
6 ayağının 

olması gerekiyor. Ne eksik ne fazla!
 Evde veya 

dışarıda gördüğün bir canlıya böcek
 diyebilmen 

için önce ayaklarını saymalısın.
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Yazan: Aslıhan Bulut

GEZG
IN

GÜVE
RCIN

Her köşesi Hindistan’a sınır olan 
Bangladeş, nüfus yoğunluğu açı-sından dünyanın en kalabalık ül-

kesi olarak kabul ediliyor. 144 bin 
kilometrekarelik ülkede ortalama 
150 milyon insan yaşıyor. Yani neredeyse metrekareye 1 insan düşüyor.
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Oldukça fakir olan Bangladeş halkının eğitim 

seviyesi çok düşük. halkın sadece yüz
de 33’ü 

okuma yazma biliy
or. Çünkü çoğu bölgede 

çocukların gidebileceği bir okul yok. Ekonomik 

olarak fakir olsa da Bangladeş doğal güzellikler 

açısından muhteşem bir ülke. Müthiş nehirlerle 

çevrili kocaman ormanlarda çeşit çeşit hayvanlar, 

bizim adını bile duymadığımız tropikal 

meyveler yetişiyor, türlü türlü 

kuşlar, kelebekler yaşıyor.

Bangladeş’in kuzeyinde yer alan Bagerhat, UNESCO D
ünya Mi-

rasları listesinde bulu
nuyor. Her yanı camilerle dolu olduğu için 

camiler şehri Bagerhat olarak biliniyor. Bagerhat’taki muhteşem 

camilerin ve diğer tarihî yapıların büyük bir kısmı 15. yüzyılda bir 

Türk komutanı olan Ulug Kağan Ali tarafından inşa edilmiş. Tarihî 

kayıtlara göre Kağan Ali 15. yüzyılda Hindistan kralı tarafından 

davet edilmiş. Hindistan’a giderken yolda Bagerhat’ı büyüleyici 

doğal güzellikleri nedeniyle çok beğenen Kağan Ali, dönüşte 

bu şehirde kalmaya karar vermiş. 90 yaşında vefat edinceye 

kadar Bagerhat’ta kalan 

Kağan Ali, rivayete g
öre bu 

şehirde tam 360 cam
i yaptırmış. 

Âlim ve hayırsever bir 

insan olan Kağan Ali’nin 

Bagerhat’taki türbesi 

hâlâ Bangladeşliler 

tarafından ziyaret 

ediliyor, dualar oku-

nuyor.
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Adının 60 Kubbeli olduğuna bakmayın aslında bu muhteşem caminin tam 77 kubbesi var. Bagerhat’ın kurucusu kabul edilen Ulug Kağan Ali’nin en önemli eserlerinden biri olan 60 Kubbeli Camii, 500 yıldır Bangladeş’in en önemli simgele-rinden biri olarak kabul ediliyor. 

6

Karpuzun birkaç katı büyüklükte, ko-
caman, dikenli yeşil bir kabuğu bulunan “jackfruit” isimli meyve Bangladeşli çocukların en çok tükettiği yiyeceklerden biri. Ağaçta yetişen bu ilginç meyvenin içinde de kendi gibi kocaman çekirdekler bulunuyor. Ananas, muz ve mangoyu aynı anda yerseniz jackfruit isimli bu garip mey-venin nasıl bir tada sahip olduğunu anlarsı-

nız. 
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Bangladeş’teki çocuklar maalesef bizim gibi ra-
hat şartlarda yaşayamıyor. Güzel okullara gide-
miyor, lezzetli yiyecekler yiyemiyor. Dünyanın en 
yoksul üçüncü ülkesi olan Bangladeş’in tek derdi 

fakirlik değil. Bu güzel ülkede sık sık sel ve 
kasırga gibi felaketler de yaşanıyor. 15 Kasım 
2007’de yaşanan Sidr Kasırgası da bunlardan 

biriydi. O gün birdenbire denizden karaya doğru 
esen güçlü rüzgârlar evleri, ağaçları, insanları 

sular altında bıraktı. Sidr Kasırgası bittiğinde 5 
binden fazla insan hayatını kaybetti. 563 bin ev yıkıldı. 40 bin insan yaralandı ve Bangladeş’in 
geçim kaynağı olan 10 milyon dönümlük pirinç 

tarlası zarar gördü.

Bu sorunun çok basit bir cevabı var. 

Bangladeşli bir arkadaşımıza yılın han-

gi ayı olursa olsun “Akşam yemekte ne 

var?” diye sorarsanız, büyük ihtimalle 

cevabı “Balık ve pirinç” olacaktır. Çünkü 

ülkede en çok bulunan yiyecek balık ve 

ekmek yerine tüketilen pirinç.  Bangladeş-

liler et yemeklerini de çok seviyorlar ama 

et pahalı olduğu için çok nadir  
bulabiliyorlar. 
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Yazan: Halenur Çalışan Gürbüz 

Çizen: Irm
a Zmiric

Hadi taş 
sektirmeye 

gidelim.

Niye böylesin sen Zey-nepciğim? Ne desem hayır…

Çünkü annemle Emine Teyze'ye gidece-ğiz. 
Aa  

neden? 

Kocaman 
kazanla 

aşure ya-
pacağız. 

Biri 
aşure mi 

dedi?    

Hemen 
de alır 

kokuyu..
Filciğim, 
hoş gel-

din!

Zeynep’i 
bırak gitsin 
Ali. Bizim 

senle işimiz 
var.

Yine 
odunluk 
temizliği 

mi?

Hayır, 
bir şey 

göstere-
ceğim.

Ben ne 
olacağım?

E sen 
aşure ya-
pacakmış-

sın ya…

Hayır yaa 
olmaz! Ben 
de sizinle 
geleceğim.

Hayatta  
olmaz. Elinin 
aşuresiyle bi-

zimle gelemez-
sin. Hahaha!

Hadi o 
zaman 
atlayın 
sırtıma.
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Nereye 
gidiyoruz 
Filciğim?

Bu defa 
mektup 
yok mu?

Sabırsız-
lanmayın. 
Gideceği-

miz yer çok 
yakın…

E bura-
sı bizim 
mahalle.

Hatta 
bizim 

evin alt 
sokağı!

Bakın 
bakalım 
pence-
reden 
içeri…

Aaa, bu 
bizim Elif 
değil mi?

Biraz 
daha 

bağır da 
iyice duy-
sunlar Ali!

Eliflerin 
durumunun 
kötü oldu-
ğunu bilmi-

yordum.

Demek 
ki bil-

memizi 
istemedi.

Ama 
artık 

öğrendi-
niz!

Fil, bir planın 
olmasaydı 
bizi buraya 

getirmezdin. 
Hadi söyle.

Söylemem, düşünün bakalım…
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Evet  
sevgili seyirciler. 
Acaba minik filin 

Elif için planı neydi? 
Zeynep'le Fil, kapının 

önünde gizlice ne 
konuştu? Elif olanları 

öğrendi mi?  
Az sonra!

Ali bırak 
bu bayat 

esprileri de 
Elifler için 
ne yapa-
biliriz onu 

düşün.  

Aman, senle 
bir şey yap-

mam ben! Git 
aşureni yap 

sen!
Eğer Elif 
ve ailesi 

için aşure 
yaparsak…

Ve aşureyle 
birlikte onlara 

yardımcı 
olacak bazı 
şeyler götü-

rürsek…

Kendiniz 
bulabilirsi-
niz demiş-

tim!

Hem 
gönülle-
rini almış 
oluruz…

Hem de 
yardım 
etmiş 

oluruz!Annee, Sel-
ma Teyzee, 
Naile Tey-
zee gelin 
gelin size 

anlatacakla-
rım var.
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Yaa işte 
böyle...

Yardıma var 
mısınız?

Hemen 
paketleri 
hazırla-
yalım!

Para da 
toplaya-

lım.

Ay ben 
börek 

yapiyim…

Aa.. Hoş.. 
Hoş 

geldiniz, 
buyurun…

Mer-
haba 
kızım.

Beni  
ne kadar 
memnun 

ettiğinizi bir 
bilseniz…

Ama  
biz sana kırgınız 

Elif. Neden annenin 
hasta olduğunu bize 

söylemedin? 
Biz arkadaş değil 

miyiz?
Sizlere 
zahmet 
vermek 

istemedim.

Zahmet olur 
mu hiç? Bak, 
sayende bol 

bol aşure 
yiyeceğiz.

Söz ver Elif, 
bundan sonra bir 

ihtiyacın oldu-
ğunda birlikte 
halledeceğiz.

Komşuyuz şu-
nun şurasında 
kardeş... Eve 
de bekleriz.
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BAK 

POSTA
CI

GELİY
OR

Van’da deprem oldu, çocuklar yetim kaldı, 
hatta bazıları hayatını kaybetti, yüzlerce in-
sanın evi yıkıldı. İhh hemen harekete geçti. 
Van’daki kardeşlerimizin yardımına koş-tu. Suriye’de savaş çıktı, Suriyeliler Türkiye’nin çeşitli şehirlerine sığın-dılar. İhh hemen onları da ziya-ret etti ve nelere ihtiyaçları varsa götürdü. İşte bütün bunları gören Kızılay Ge-nel Müdürlüğü de İhh’ya bu yardımseverliğinden ötürü altın madalya verdi. Madalya Haliç Kongre Merkezi’nde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından İhh’yı temsilen Yavuz Dede’ye verildi.
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Irak ve Suriye’de yaşa-

nan savaşlardan sonra 

Türkiye’nin birçok şehrine 

yüz binlerce aile sığındı. 

Savaş yüzünden ülkemi-

ze sığınan bu insanlara 

“mülteci” dediğimizi bili-

yorsunuz. İşte bu mülteci 

kardeşlerimize İhh her 

fırsatta yardım götürü-

yor, ihtiyaçlarını kar-

şılamaya çalışıyor. 

Geçtiğimiz aylarda da Irak ve 

Suriyeli yedi mülteci kardeşimiz 

Özel Akut Tıp Merkezi ve İhh 

işbirliğiyle sünnet oldular. Sünnet 

olan çocuklara çeşitli hediyeler 

de verildi tabii ki. Biz de İyilik 

Postacıları olarak yedi kardeşi-

mizi buradan tebrik ediyoruz! 
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İhh dünyanın dört bir yanındaki faaliyetlerine dur durak de-meden devam ediyor. Zanzibar’ı duydun mu hiç? Afrika’da yer alan Tanzanya’yı biliyorsun değil mi? İşte Tanzanya’nın doğusunda minicik bir ada var. Orası Zanzibar. İhh, Zanzibar’ın nerede olduğunu çok iyi biliyor. Çünkü her fır-satta orada yardıma ihtiyacı olan kardeşlerimize yardım götürüyor, cami yapıyor, okul inşa ediyor. Temmuz ayında da Zanzibar Adası’nda iki cami ve iki medrese açılışı yapıldı. Açılışı gerçekleştirilen ilk cami Hacı Talip Aktaş Camii oldu. Bu camide 600 kişi aynı anda ibadet edebilecek. Hacı Talip Aktaş Camii’nin yanında yer alan Mehmet Hanö-nü Medresesi de 180 öğrenciye hizmet verecek. Açılışı yapılan diğer cami ise 300 kişi kapasiteli Hacı Hanife Aksüs Camii. Caminin yanında inşa edilen Kasımpaşa Emir Efendi Medresesi’nde de 
120 öğrenci eğitim görebilecek. 
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İhh 2000 yılından beri temiz içme suyu 

bulamayan ülkelerde su kuyuları açıyor. 

Açılan her yeni kuyu Afrika ve Asya’da bir 

bardak temiz suya hasret kalmış çocukla-

rın ve ailelerinin yüzlerini güldürüyor, kuru-

muş topraklara hayat veriyor. Son olarak 

Eylül 2012 itibarıyla Asya’da 7, Sahra Altı 

Afrika’da 12 ülkede toplam 2.512 su kuyu-

su açıldı. Üstelik 475 kuyunun yapımına da 

devam ediliyor.
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Mahallende, apartma-nında yaşayan komşu-larını tanımak ve onlara yardım etmek ister misin? O zaman iyilik dolu komşu postamız tam sana göre!  

Yazan: Saide Nur Dikmen
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Hz. Nuh Peygamber 1000 sene 
boyunca kavmine Allah’ın emirleri-
ni anlatır ve iman etmelerini ister. 
Ancak kavmi onun dediklerini 
dinlemez. Sonunda kavminin bu 
hâlini Rabbine arz eder. Allah, 
Hz. Nuh’a çok büyük bir gemi 
yapmasını emreder. Ve ona 
yardım etmesi için Cebra-il (as)'ı kendisine yardımcı 
gönderir.Hz. Nuh emre itaat ederek 

büyük bir gemi yapar ve kendisine iman eden ne kadar 
mümin varsa onları gemiye bindi-
rir. Her cinsten birer çift hayvanı 
da yanlarına alır. Ve bir anda 
gökyüzünden sağnak sağnak 
yağmur yağmaya başlar. Sular 
her yeri kaplar. Ve gemi de 

bu suyun üstünde yüzmeye 
başlar. Gemi aylarca suda kalır. 
Zamanla yanlarında getirdikleri 
yiyecekler tükenmeye başlar. 
Geriye kalan yiyecekleri bir 
kazanda toplayarak bir çorba 
pişirmeye başlarlar. İşte o çor-
banın adıdır Aşure. Müslüman-
lar bu tatlı çorbayı yüzyıllardır 
yapmayı sürdürüyorlar.  Osmanlı zamanında bu aya 

çok önem verilirmiş. Muharrem 
ayının 10. günü oruçla başlanır-
mış güne. Kazanlarca aşureler 
yapılıp eşe dosta, konu komşu-
ya dağıtılırmış. O zamanlarda 
aşure dağıtan gönüllü “Aşure 
Sebilcileri” varmış. Fakire, fu-
karaya aşure dağıtırlarmış.

Okul, dersler ve sınavlar seni biraz bu-

naltmış olmalı. Bu yoğunluğa bir tatlı arası 

vermek hiç fena olmaz. Buğday, fasulye, 

nohut ve çeşit çeşit kuruyemişlerle yapılan 

aşure tatlısını yapmaya ne dersin? Bunun 

için mutfaktaki en büyük tencereyi ocağa 

koyman ve evin en lezzetli tatlılarını yapan 

annenden yardım istemen yeterli.

Mutfaktan yayılan koku komşu kapıları-

na da uğramış olmalı. E, komşuda pişer 

bize de düşer demişler. Öyleyse Aşure’yi 

kâselere doldurduktan sonra hem apart-

manındaki hem de mahallendeki komşula-

ra dağıtmaya başlayabilirsin. İyilik tatlısız 

kimse kalmasın!
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Musluk tamiri, ampul değişimi, bozuk 

prizler için usta çağırmaya ne gerek var 

canım. Evdeki tamir işleri önce babalar-

dan sorulur. Tamir çantasını kim taşı-

yacak peki? Tabii ki bu görev de senin. 

Mahallenizdeki yaşlı veya evinde bir 

baba olmayan komşuların bozuk musluk-

larının veya başka eşyalarının tamiri için 

babanı ikna edebilirsin. Zaten o da seve 

seve sana katılacaktır. Mahallede hiç 

bozuk musluk kalmasın!

Kış aylarından dışarıya çıkıp oynamak pek 

mümkün olmuyor. Ama şöyle kalabalık bir 

oyun grubunuz olsa hiç de fena olmazdı 

değil mi? Zaten kardeşinin de canı çok 

sıkılıyordur. E komşular ne güne duruyor? 

Komşu çocuklarıyla oyun günleri düzenle-

yebilirsiniz. Sırayla birbirinizin evlerinde 

toplanır, bazen kitap okursunuz bazen de 

kızmabirader oynayabilirsiniz. Hatta acı-

kınca kendi keklerinizi kendiniz bile pişire-
bilirsiniz. 
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Bazen markette alışveriş yaparken yaşlı amcaların 

poşetlerini zor taşıdığını görüyoruz. Eminim sen de 

hemen koşup yardım eden çocuklardansındır! Bu 

amcalar yaptığın yardım üzerine çok mutlu olur ve 

yüzlerindeki kocaman gülümsemeyle teşekkür eder-

ler çoğu zaman. Bu kocaman gülümsemeyi düzenli 

olarak görmek ister misin? Öyleyse alışveriş poşeti-

ni iyilikle doldurma zamanı. Belki bu poşet biraz ağır 

olabilir. Bu yüzden ağabeyinden yardım isteyebilirsin. 

Apartmanınızda yaşayan yaşlı bir amcanın kapısını 

ağabeyinle beraber tıklatıp onun için market alışveri-

şini yapabileceğinizi söyleyebilirsiniz. 

Ev temizliği önce annelerden sonra da 

ablalardan sorulur. Ablanın temizliğe 

olan düşkünlüğünü bir avantaja dönüş-

türebilirsin. Nasıl mı? Ablana, müsait 

olduğu zamanlarda, temizlik yardımına 

ihtiyacı olan yaşlı teyzelerden bahsede-

bilirsin. Birlikte mahallenizde yaşayan 

yaşlı teyzelerin evlerini ziyaret ede-

bilirsiniz. Çaylarınızı yudumlarken de, 

eğer isterse ara sıra evine gelip perde-

leri yıkamasında ve asmasında yardımcı 

olabileceğinizi söyleyebilirsiniz.  

Böyle bir teklife hangi teyze 

hayır diyebilir ki!
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Komşu arkadaşlarına doğum günlerinde kendi el emeğin, 

göz nurun olan hediyeler hazırlamak ister misin? Bunun 

için ihtiyacın olanlar: Bir çift örgü şişi, iki yumak yün ve 

sana örgü örmesini öğretecek bir gönüllü. Hafta sonları 

ziyaretinize gelen teyzenden gönüllü olmasını isteyebilir-

sin. Ördüğün rengârenk atkı, seni doğum günü çocuğuna 

en güzel ve en özel hediyeyi veren çocuk yapabilir. 

Mahalledeki bütün komşularınla tanıştığını 

mı düşünüyorsun? Öyleyse yanılıyorsun. 

Bir damla suya, bir kap yemeğe muhtaç bu 

komşularınla tanışmak bir hayli eğlenceli 

olabilir. Onlar kimler mi? Tabii ki mahalle-

nin kedileri, köpekleri ve kuşları. Onlarla 

tanışmak için de aksakallı, nur yüzlü deden-

den yardım isteyebilirsin. Çünkü dedeler 

bu konuda en güvenilir ve en merhametli 

yardımcılar olur çoğu zaman. Evinizde 

artan yemekleri bir kaba koyup onla-

ra götürebilirsin. Hatta sadece sizin 

evin değil, komşu evlerin de artan 

yemeklerini mahallenizin aç hayvanla-

rı için biriktirmelerini isteyebilirsin. 
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Tebrikler! Buraya ka-

dar yazdığım bütün iyilik 

hareketlerini heyecanla 

okudun ve içlerinden bir 

kısmını uygulamak için 

notlarını aldın bile. Aldın 

almasına ama seni son 

bir görev daha bekliyor. 

Şimdi kocaman gözlüklü, 

kırmızı yanaklı ninenin 

yanına git ve ondan ar-

kadaşların ve kendin için 

iyilik dolu masallar an-

latmasını rica et. Memnu-

niyetle evet diyeceğinden 

eminim. Sonra da komşu 

çocuklarının hepsini masal 

gecesi için evine davet et. 

Masal gecesi için annen-

den de ufak bir yardım 

isteyebilirsin. Patlamış 

mısır ve içecek takviyesini 

en güzel o hazırlar çünkü. 

Tamamdır! Haydi iyilikler 

aklında kalmasın, yollarına 

dökülsün!
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    SAĞLI
K 

OLSUN
Yazan: Aslıhan Bulut

Sınıftaki tahtaya ba
karken 

yazıları, sayıları bula
nık mı 

görüyorsun? Ders çal
ı-

şırken harflerin sende
n 

uzaklaştığını ve kar-

man çorman oldukları
nı 

mı fark ettin? Öyleys
e 

sana üç vakte kadar
 

bir göz doktoru yolu
 göründü 

demektir.

Gözlerinde problem olan çocukların 

ders çalışma istekleri de azalabiliyor. 

Sınavlarda sorulara konsantre olamı-

yor, ders çalışırken uykuları gelebi-

liyor. Bu yüzden gözleri sağlam olan 

diğer arkadaşlarından daha yavaş 

öğrenebiliyorlar. Hatta bu onların 

“tembel öğrenci” diye isimlendirilme-

sine bile sebep olabiliyor. Böyle bir 

durumda hemen anne babayla bir göz 

doktoruna gitmek gerekiyor. Böylece 

gözleri mi tembel yoksa kendileri mi 

anlaşılabilir. 

Gözlerin senin dış dünya ile ileti-şimini hemen beynine aktarıyor. Eğer gözünde bir problem varsa beynine giden görüntülerde de sı-kıntılar oluşabiliyor. Bu durum özel-likle okul dönemindeki çocuklarda daha sık görülüyor. Uzmanlar, okula giden çocukların gözlerine çok dikkat etmelerini ve mutlaka senede bir defa göz kontrolüne gitmelerini tavsiye ediyor.
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Göz tembelliği: Gözlerinden biri iyi görürken 

diğerinin tembellik yapıp aynı netlikte görmemesi 

olayıdır. Genelde tek gözde görülür.

Katarakt: Göz içinde bulunan doğal lensin 

bulanıklaşmasıdır. Katarakt doğuştan da olabilir. 

Ama mikrop kapma ve enfeksiyon oluşumu da gözde 

kataraktı tetikleyebilir. Gözünde katarakt olanlar 

etraflarını sanki kirli bir camdan dışarıya bakıyor gibi 
görürler.

 Göz kuruluğu ve sulanması
: Gözyaşının yeter-

siz olması durumunda göz kuruluğu; gözyaşının göz 

kapaklarından taşacak seviyede çok olması da göz 
sulanmasıdır.

Şaşılık: İki gözünün aynı yöne bakmayıp, birinin 

farklı yöne bakmasıyla ortaya çıkan bir göz 

hastalığıdır. Gözlerden biri çok çalışırken diğeri daha 

az çalışır. Bu da göz tembelliğine sebep olur. Şaşılık 

küçük yaşlarda fark edilirse tedavisi mümkündür.

•Güneş ışınları özellikle yaz aylarında zararlı ola-
biliyor. Gözünü korumak için yaz aylarında dışarı 

çıkarken güneş gözlüğü takmalısın.
•Bilgisayar başında 50 dakika oturduktan sonra 

en az 10 dakika gözlerini dinlendirmelisin.
•Karanlıkta ve yakından televizyon izlememelisin.

•Kitabı en az 30-40 cm uzaktan okumalısın. 
• Elin kirliyken asla gözüne sürmemelisin. Hem 

gözünü hem de ellerini temiz tutmalısın.
•Havuç, balık gibi A vitamini ve fosfor içeren, 

gözüne iyi gelecek yiyecekler tüketmelisin. 
•Yılda bir kez göz doktoruna kontrole gitmelisin.
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Bir varmış, bir yokmuş. Belki senin şehrinde 
belki de benim şehrimde yaşayan çok mutlu 
bir aile varmış. Bu ailenin dünyalar güzeli iki 
tane kızı varmış. Büyük kızlarının çakmak 
çakmak, simsiyah gözleri varmış. Her gören 
ona “Zeytin” dermiş. Bu yüzden ismi Zeytin 
olarak kalmış. Küçük kızlarının ise çimenleri 
bile kıskandıracak renkte yemyeşil gözleri 
varmış. Ona da “Yeşim” adını vermişler. Bu 
iki kız birbirleriyle o kadar iyi anlaşırlarmış 
ki, aralarından su sızmazmış. Birbirlerinin 
sırdaşıymışlar. Kocaman meyve ağaçlarıy-
la dolu bahçeli bir evde yaşarlarmış. Ayva, 
erik, şeftali, elma, incir ne ararsan varmış bu 
bahçede. 
Zeytin ve Yeşim’in evleri öyle her çocuğun 
evi gibi değilmiş. Neredeyse duvarı kapla-
yacak büyüklükte bir televizyonları yokmuş. 
Çünkü kendi hayatları o kadar eğlenceliymiş 
ki başkalarının hayatlarını hiç merak etmez-
lermiş. Annesi ve babası okumayı çok sev-
dikleri için kocaman bir kütüphane yaptırmış-
lar. İçinde resimli kitaplar, boyama kitapları, 
masallar, hikâyeler, romanlar, ansiklopediler 
her tür kitap varmış. Kızlar okudukları her 
kitapla başka bir âleme dalarlarmış. Bazen 
babaları eve bir kitap getirince ikisi de aynı 
anda o kitabı okumak istermiş. Bir türlü kim 
önce okusun diye karar veremedikleri için de 
aynı kitabı beraber okurlarmış. 
Yeşim ve Zeytin’in annesi belki de dünyanın 

en hızlı ve pratik terzisiymiş. Ne zaman 
yeni bir kıyafete ihtiyaçları olsa anneleri 

en renkli kumaşları alır ve aynı 
renkten bir büyük bir de kü-
çük iki elbise dikermiş. 
Babalarıysa vaktini 
mümkün olduğunca 
kızlarıyla geçirmek 
istermiş. Bu yüz-
den bahçedeki 
erik ağacının en 
büyük dalına bir 
salıncak yapmış. 
İşten dönünce 
kızları sırayla sa-
lıncağa bindirir, 
neredeyse ayakları 
gökyüzündeki bulut-
lara değecek kadar 
yükseklere uçurur-
muş. Mutluluktan 
ağızları koca-
man açılır, 
kahkahaları 
bütün mahal-
leyi doldu-
rurmuş.
Babaları her 
sabah ikisine 
de sadece bir 
şey alabilecek 
kadar harç-
lık verirmiş. 
Zeytin parasıy-
la her gün bir 

  

Yazar: Saide Nur Dikmen



çubuk kraker, Yeşim ise bir tane kakaolu kek 
alırmış. Yeşim kekini yerken her seferinde, 
“Abla bir gün zengin olursam tam üç tane 
kek alacağım!” dermiş, Zeytin de kıkır kıkır 
gülermiş kardeşine.
Bir gün iki kız kardeş bahçede oynarken 
birden hava kararmaya başlamış. Bulutlar 
gökyüzüne dolup aynen Zeytin’in gözleri gibi 
simsiyah olunca da yağmurun yağacağını 
anlamışlar ve hemen eve girmişler. O sırada 
babaları da işten dönmüş. Her zaman eve 
neşeyle giren babaları bu sefer sessiz ve 
durgunmuş. Sebebini çok merak etseler de 
babalarını üzmemek için sormamışlar. Ak-
şam yemeğini yedikten sonra babaları kızla-
rını karşısına almış:
“Zeytin'im, Yeşim'im! Bu aralar belki istedi-
ğiniz kadar kitap getiremeyebilirim size. Bir 
süre her istediğinizi alamayabilirim. Ama bu 
çok uzun sürmeyecek. Sizden sadece 
biraz sabretmenizi istiyorum, 
olur mu?” demiş.
Kızlar durumu hemen 

anlamışlar. Babalarının işle ilgili bir soru-
nu olduğu belliymiş. Hemen ona kocaman 
sarılmışlar ve bunun kendileri için hiç sorun 
olmadığını söylemişler. Sonra ders çalış-
mak için odalarına geçmişler. Ama bir yan-
dan da babalarının mutsuzluğuna kafaları 
takılmış. Tam kitaplarını çıkarırken Yeşim 
bağırıvermiş:
“Buldum! Abla kalk mutfağa gidiyoruz!”
“Niye mutfağa gidiyoruz Yeşim? Daha yeni 
yemek yedik. Ben hiç aç değilim.”
“Hayır hayır, yemeğe değil. Düşündüm de 
eğer biz kendi harçlığımızı çıkarabilirsek, 
babam biraz rahatlar belki. Şimdi mutfağa 
girip kek yapacağız. Yarın da onları evimi-
zin önünde satacağız. Hem kazandığımız 
parayla kendi kitaplarımızı kendimiz bile 
alabiliriz.”
Bu fikir Zeytin’in de aklına yatmış. Mutfak-



ta hummalı bir çalışma başlamış. Koca koca 
tepsilere kakaolu kekler yapmışlar. Bir ara 
anneleri mutfağa girip bu kadar keki ne ya-
pacaklarını sorduğunda da önemli bir proje 
için yaptıklarını söylemişler.
Ertesi gün aynen konuştukları gibi kekle-
ri satmaya başlamışlar. Her yiyen hayran 
kalmış tadına. Çabucak tükenmiş kekler. 
Kızların yüzündeki gülümseme ise hiç tü-
kenmemiş. Akşam babaları gelince de bu 
projelerinden bahsetmişler. Babaları böyle 
bir şey yapmalarının gerekmediğini, onlara 
istedikleri zaman harçlık verebileceğini söy-
lemiş. Ama iki kız kardeş bunu reddetmişler. 
Babaları kızar gibi yapmış ama bir yandan da 
gizlice gurur duymuş kızlarıyla. 
Yeşim ve Zeytin her gün daha fazla yap-
maya başlamışlar kakaolu keklerden. Artık 
ünleri kendi mahallerini aşmış. Sırf kakaolu 
kek yemek için diğer mahallelerden gelenler 
dahi olmuş. Her kazandıklarıyla 
kitap aldıkları için kısa bir 
süre içinde kocaman 
bir kütüphaneleri 
olmuş. Bu kütüp-
hanelerine 

“Kek Kütüphanesi” adını vermişler.
Bir akşam yine kızlar evlerine girecekken 
babalarının geldiğini görmüşler. Yüzü aynen 
güneş gibi parlıyor ve neşesi çok uzaktan 
bile belli oluyormuş. Hep beraber neşe 
içinde eve girmişler. Babaları artık işlerinin 
düzeldiğini müjdelemiş. Kızlar bu habere 
önce sevinmiş, sonra da üzülmüşler.
“Ne yani artık kek yapamayacak mıyız? Oysa 
ben çok sevmiştim bu işi” demiş hüzünlü bir 
ses tonuyla Yeşim.
Babası kızını kucaklayıp:
“Olur mu öyle şey! Tabii ki yapabilirsiniz. 
Ama onları artık tek bir kişi satın alacak. 
Hem de tek seferde hepsini!”
Kızlar aynı anda:
“Kim, kim? diye heyecanla sormuşlar.
“Ben!” demiş babaları gülümseyerek.
Yeşim ve Zeytin o günden sonra yaptıkla-

rı kekleri sadece babalarına ikram 
etmeye başlamışlar. Babaları 

ise her hafta kütüpha-
neye yeni kitaplar 

getirerek Kek 
Kütüphanesi’ni 

büyütmeye 
devam 
etmiş.
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Güneş Sistemi’nde yer alan 8 

gezegen ve 5 cüce gezegen 

harflerin arasında kaybolmuşlar. 

Yukarıdan aşağıya, soldan sağa 

saklanmış gezegenleri bulmaya ne 

dersin?
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Zeynep annesinin pişirdiği 

aşureyi komşu Münevver 

teyzeye götürmek istiyor. 

Hangi yoldan gideceğini ona 

gösterir misin?
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Yeni bir yıla başlarken ken-
dine el emeği göz nuru bir 
ajanda yapmak ister misin? Öyle sıradan bir ajanda değil, bu özel defterin bir adı var: İyilik Ajandası. Her sayfasında yıl boyu yapmayı planladığın, yaptığın iyi-likleri kendi çizimlerinle not alacağın, istersen fotoğ-raflarını da yapıştıracağın bu şirin ajandanın başka bir örneği yok, her ayrıntısıyla sana özel bir ajanda! Haydi o zaman, pamuk eller iş başına!

30x30 cm ebadında 2 adet kalın karton
30x30 cm ebadında 30 adet renkli kâğıt20 cm uzunluğunda 3 adet kurdeleBir adet kendine ait bir portre veya  manzara fotoğrafıMakas, delgeç, yapıştırıcı,  renkli kalemler

Mahare
t

teyze

30
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İki karton en alta ve en üste gelecek, renkli 
kâğıtlar da arasına gelecek şekilde bütün 
karton ve kâğıtları üst üste diz. İstediğin 

ebadı ayarlayarak işaretle ve düzgünce kes.

Delgeçle kenardan üç adet delik aç. Oluş-
turduğun deliklerin her birinin içinden kur-

delelerini geçirerek güzelce bağla.

Defterinin kaba şekli oluşmuş durumda. 
Şimdi kendi seçtiğin fotoğrafı kapağa 

güzelce yapıştır. Kenarlarını istediğin gibi 
süsle. 

Fotoğrafın üstüne büyük harflerle “İYİLİK 
AJANDASI, fotoğrafın altına da kendi adını 
yaz. İstersen çiçeklerle, istersen geomet-
rik şekillerle kendine özel tasarımını yap.

İstersen iç sayfaları da tarih, 

resim yeri, yazı alanı ayırarak 

tasarlayabilir, istersen 

boş da bırakabilirsin.
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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:
Adı/Soyadı: _______________________________
Doğum yeri ve tarihi: __________________________
Sabit telefon: _______________________________
Cep telefonu: _______________________________
Ev adresi: _________________________________
e-posta adresi: ______________________________
Okul ismi: __________________________________

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