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İYİLİK POSTACILARI
Filistin deyince aklına ilk gelen bom-

balar, tanklar, savaşlar oluyor değil 

mi? Hâlbuki Filistin’in bunlardan çok 

başka yönleri var anlatılacak. Mesela 

Filistin’de çok önceden Hz. İbrahim, Hz. 

Musa, Hz. Süleyman gibi birçok pey-

gamberin yaşadığını duymuş muydun? 

Filistinli çocukların oynadıkları oyunlar-

la bizim oyunlarımızın çok benzediğini 

biliyor muydun? Dünyanın en lezzetli 

zeytinyağının hangi ülkeye ait olduğunu 

tahmin edebilir misin? Bütün soruların 

cevabı bu postada! 

Filistin Postası şimdiye kadar aldığın en 

özel mektup olacak!

Bu postada ayrıca Maharet Teyze de 

yarıyıl tatili için sana özel bir etkinlik 

dosyası hazırladı.

Daha neler mi var? 

Sayfaları çevir, kendin keşfet hadi!

İyi tatiller! Yarıyıl tatilinde
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MİLİM  

MİLİM
BİLİM

Yazan: Dr. Fatih Dikmen
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“Tabii ki sebze!” dediğini duyar gibiyim. Üzgünüm ama yanlış cevap. Neden mi? İstersen önce meyve ve sebzenin tarifini yapalım. Meyve, çiçeğin yavrusu olan to-humları sarıp koruyan bir bitki kısmıdır. Bu kısım ağaçta da yetişebilir, yerde de. Sebze ise, bitkinin yenebilecek her-hangi bir kısmı olabilir. Ancak insanlar bu tanımları pişirdikleri yemeklere göre değiştirmiş.  Yani daha tatlı olan ve pi-şirilmeden bile yenebilen bitkilere meyve, pişirilerek yenen ve daha az tatlı bitkilere ise sebze demişler. Domatesin içinde de meyve tarifinde yaptığımız üzere tohum-lar var.  Ama yemeklere pişi-rilerek konduğundan ve şekerli bir tat verme-diğinden senin de zan-nettiğin üzere sebze olarak biliniyor. Ancak domates gerçek bir  meyvedir. 

Hiç düşündün mü, dışarı-da karlar yağarken, o donduru-
cu soğuklarda kürkü, mantosu, kaloriferi 

olmayan ağaçlar nasıl hayatta kalabiliyor? Aslında 

ağaçlar, kış gelmeden yapraklarını dökerek kışa hazırlık 

yapıyor. Yapraklarını dökerek, üşüyebilen bu narin yapı-

lardan kurtulmuş oluyor ve bir bakıma kendisini kış uy-
kusuna hazırlıyor. Bu uyku sırasında metabolizması da 

yavaşlıyor ve yaşamak için çok fazla ısıya ihtiyaç duy-
muyor. Ayrıca ağaçların köklerinde tuz, şeker ve özel 

proteinler depolanıyor. Böylece ağacın içindeki sıvıların 

donması engellenmiş oluyor. Böyle yaratılmış oldukları için 

ağaçlar çok soğuklarda bile donmaktan korunuyor.

Arıların kırm
ızı rengi 

göremedikle
rini biliyor 

muydun?
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Parmaklarının uzunlukları niye birbirlerinden farklı? Hepsi aynı uzunlukta olsaydı daha iyi olmaz mıydı? El 
başparmağın niye diğerlerinden küçük peki? Çünkü 
parmaklarının farklı uzunlukta olması cisimleri daha iyi tutabilmeni sağlıyor. Allah o kadar güzel yaratmış ki, sadece tutabilme değil, aynı zamanda 
resim çizmek gibi hassas hareketlerin gerçekle-şebilmesi de yine bu duruma bağlı. Bunu sadece el 

parmaklarınla yapabilirsin. Ayak parmaklarınla yapa-
mazsın. Çünkü ayak parmaklarının uzunlukları hemen 
hemen aynı. Mesela el başparmağının dışındaki par-
maklarının uzun olmaları sayesinde nesneleri hemen tutabiliyorsun. Küçük gördüğün o el başparma-ğın sayesinde ise tuttuğun nesnelerin parmak-larının arasından kaymasını engelliyorsun. Bu durumu “Anca beraber, kanca beraber” diye de özetleyebiliriz.

Kirpiler sadece karada yürümezler, suda da yü-zebilirler.

Annen ocağa ne zaman çay suyu koysa aradan biraz vakit 

geçince ıslık gibi bir ses gelir çaydanlıktan. Peki çaydanlık 

nasıl böyle bir ses çıkarabiliyor? Acaba gizli bir yerine dü-

dük koymuş olabilirler mi? Tabii ki yok öyle bir şey. Çay-

danlık bu sesi içindeki kabarcıklar sayesinde çıkartabiliyor. 

Şöyle ki: Çaydanlığın içindeki suyun önce alt tabakası 

ısınır. Sıcaklık yükseldikçe dipte buhar kabarcıkları (hava 

kabarcıkları değil) oluşur. Sudan daha hafif oldukların-

dan yukarıya doğru yükselen bu kabarcıklar üst kısım-

larda daha soğuk olan su tabakalarıyla karşılaştıklarında 

sönerler. Çok sayıda kabarcığın sönüşünü biz tıslama 

sesi olarak duyarız. Bu ses sönen kabarcık sayısı art-

tıkça artar. Çaydanlıktaki suyun tamamı ısınınca, buhar 

kabarcıkları sönmez; çünkü artık üst kısımlarda soğuk 

bir tabaka kalmamıştır. Bu durumda tıslama sesi du-

yulmaz; çaydanlıktaki suyun tamamı kaynamaktadır.
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Yazan: Halenur Çalışan Gürbüz 

Çizen: Irm
a Zmiric

Ay, ay nere-
den başla-

sam? Aman 
Allah’ım bu 

ne güzel 
sofra… 

Önce bir 
Besmele 

çek Aliciğim. 
Başlangıç için 
hiç fena fikir 
sayılmaz…

Alın baka-
lıım, felafel 
köfteleriniz 

de geldi.

Eveet. 
Meşhur bir 
Orta Doğu 
köftesidir 
bu. Bizim 
köfteleri-
mize çok 
benzer.

Felafele 
ketçap 

sıkılır mı 
Fatma 
Teyze?

Felafele 
fast food 
muamele-
si yapma-
sak Ali? Fil gibi 

acıkmı-
şım. Şimdi 

hepsini 
yiyeceğim.

Beni boş-
verin de 
siz gelin. 
Odunluğa 
gidiyoruz.

Ama 
yemek 

yiyorduk. 

Önce size 
okuyacağım 

mektubu din-
leyin. Sonra 
yemeğe bir 
misafiriniz 
olabilir…

Önce misafiri 
çağırsaydık 
da sonra 

dinleseydik 
ühhhüüü dee 

hüngüür…



Ali bu bir 
ağlama şekli 

miydi? Fil 
pek inanmadı 

da.
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En 
azından 

denedim.

Anneciğim, 
bizim acilen 

çıkmamız lazım. 
Yemekleri 

dönünce yesek 
olur mu?

Nereyee? 
Çabuk 

gelin bari…
Fil,  

mektubu okusan 
artık. Eğer buraya 
kadar gelmemize 
değecek bir mek-
tup değilse seni 

yiyebiliriz!

Dinleyin 
de siz ka-
rar verin o 

zaman…

Sevgili İ
HH,

Ben Amine. Filistin’
de ya

şıyo
rum. 

İsmimi babam koym
uş. Babam, 

Gazze’d
e ya

şanan kötü günlerde 

Gazzelile
re ya

rdım etmek için gitti 

ve bir d
aha geri d

önmedi.

Biz annem, babaannem ve iki 

kardeşimle birlik
te ya

şıyo
ruz. 

Babamı hepimiz çok özlüyoruz. 

En çok da onun ye
meklerini 

özlediğimi söyle
sem inanır 

mısınız? Neden derseniz; 

babam iyi 
bir a

şçıyd
ı. A

ynı 

zamanda iyi 
bir a

rkadaştı. 

Bize güzel ye
mekler 

hazırla
r, z

eytin
 bah-

çelerine pikniğe 

götürürdü.

Sizin, Ali ve Zeynep adında, benim yaşlarımda iki gönüllünüz 
olduğunu duydum. Tabii bir de onları 
ülke ülke gezdiren Postacı Fil. Bu 

mektubu, sizi evimize davet etmek 
için yazıyorum. Eski günlerimizde olduğu gibi size büyük sofralar 

kuramayız belki ama yine de birlikte 
güzel vakit geçirebiliriz. İnsanın her 
zaman konuklarına ikram edecek lezzetli yemekleri olmayabiliyor. Ama eminim siz, bizden bir şey beklemezsiniz. Bense sizden sadece yalnızlıktan bunaldığım şu 

günlerde gelip benimle biraz oyun oynamanızı bekliyorum. Sevgilerimle.  

Ben galiba 
bu defa 

gerçekten 
ağlayaca-

ğım…

Durun durun, 
hemen duygusal 
moda geçip beni 
de ağlatmayın.

Ne olurmuş 
sen de bir 

kerecik içinden 
geldiği gibi 
ağlasan?

Olmaz! 
Ben bu 
grubun 

beyniyim!



Sen grubun 
beyniysen 

ben neyiyim 
peki?

Sen de 
sürekli ham 
hum yiyen 
ve bıdı bıdı 

konuşan 
ağzısın!

Aman 
aman, ne 

komik! Be-
yinsiz beyin!

Çocuklar, ra-
hatsız etmez-
sem bir şey 
soracağım: 
Amine’nin 

mektubuyla 
ilgili bir çözüm 

ürettiniz mi 
acaba!

Tabii ki ürettik! 
Daha doğrusu 

ben ürettim. Ali 
o sırada “beyin-
siz beyin” gibi 

ilginç hakaretler 
üretmekle 
meşguldü.

Planı açıklıyo-
rum: Derhâl 
Amine’nin 

yanına 
gidiyoruz.

Bravoo, bra-
vooo! Bunu 
biz nasıl akıl 
edemedik 

ki? Bu muydu 
bulduğun 

fikir! 

Amine’nin 
yanına gidelim ve 

onu buraya getire-
lim. Annemin kur-
duğu nefis sofraya 
birlikte oturalım. 
Birlikte güzel bir 

gün geçirelim, 
böylece sıkıntısı 

azalmış olur. 

Hiç fena 
fikir değil, 

atlayın 
sırtıma!

Fiiiil, yavaş! 
Bu hızla gider-
sen düşmemiz 

hâlinde cesetle-
rimizi ancak DNA 

testiyle teşhis 
edebilecekler.

Şu polisi-
ye filmleri 
izlemeyi 

ne zaman 
azaltacaksın 

Aliciğim?

Panik 
yapma 

Ali, geldik 
bile…

66
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Geleceği-
nizi biliyor-
dum… Buy-
run... İçeri 
buyrun…

Hayır Ami-
neciğim, 

sen bizim 
yanımıza 
buyur, 

gezmeye 
gidiyoruz.

Anne, yemek-
te bir misafir 
daha ağırla-
yabilir miyiz? 

Bu Amine.

O nasıl söz 
kızım? Buyur 

Amineci-
ğimm, hoş 

geldin.

Aaa… İnan-
mıyorum, 

yemekleriniz 
bizimkilere 
ne kadar da 
çok benzi-

yor…

Afiyet 
olsun 
tatlım.

Şaşkınlığımdan 
tatlarına baka-

mıyorum ki… Ben 
şimdi Türkiye’de 
miyim? Bu sof-
rada oturuyor 

muyum?

Şaşkınlığı-
nı atsan iyi 

edersin. Daha 
seninle gezme-
ye gideceğiz, 
kardeşlerine 
götürmen için 

bazı alışverişler 
yapacağız…

Hadi Amine,  
sen başla da ben 
de başlayayım. 

Misafirden önce 
başlanmaz konulu 
görgü kuralı yü-

zünden  
açlıktan ölmek  

üzereyim.

Tamam, ta-
mam. Bismil-
lahirrahma-

nirrahim.

Bilmem 
Amine’nin 
söylediği 

sana bir şey 
ifade etti mi 

Aliciğim?

Yemekler o 
kadar güzel 
ki, sana laf 

yetiştireme-
yeceğim.

Canını sık-
ma, sen de 
yemekten 
sonra ye-
tiştirirsin.

Hah hah ha! 
İkiniz de ha-
rikasınız! Bu 

yemeği ömrüm 
boyunca unut-
mayacağım! 
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  SAĞLI
K 

OLSUN
Yazar: Saide Nur Dikmen

Sömestr tatili
 için abur 

cubur yeme pla
nlarını çoktan 

yapmış olmalısın
. Planları-

nı bozmak gibi 
olmasın ama 

acaba dişlerin d
e bu tatile 

hazır mı? 
Aynanın karşısına geçip, “ııı” diyerek bak-maktan bahsetmiyorum tabii ki! En sertinden en yumuşağına kadar her lezzetli yiyeceği dişlerin sayesinde öğütebiliyorsun. Ah o lez-zetli pastalar, yumuşacık dişlerinin arasından kayan şekerler… Midene ulaşmadan önce her şey ilk olarak ağzından yani dişlerinden geçiyor. Bu yüzden dişlerine iyi bakmalı, diş kontrollerini asla aksatmamalısın. Maazallah dişlerinden birisine bir şey olursa ne yapar-sın?! Şimdi kocaman bir gülümsemeyle 

dişlerine görevlerini yerine getirdikleri 
için teşekkür edebilirsin. 
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Sen o lezzetli yiyecekleri yerken dişlerin bu lezzete dayanamayıp bazen ağrıyabilir. Çünkü çok şekerli 
şeyler tüketmek dişlerini aşındırıp 

çürümelerine sebep olabilir. Bak bu konuda Dr. Mehmet Kazandı ne diyor:
 “Şeker ve tatlı tüketimine dikkat edilmezse bu durum ağız 

ve diş sorunlarına sebep olabilir. Bu aynı zamanda vücu-

dumuzun genel sağlığını da olumsuz etkileyebilir. Özel-

likle şekerli yiyecekler yenildikten sonra diş 
fırçalama imkânı yoksa bol su veya sütle ağzın 
çalkalanması gerekir.”Bir diğer diş doktoru Murat Özkaya da 

tüm şekerseverler için şöyle bir tavsiyede 
bulunuyor:
“Tatlı yedikten sonra havuç, elma, salatalık 
yemek de dişler açısından faydalıdır. Havuç 
az şekerli olması ve fazla çiğneme gerek-
tirmesi nedeniyle ağızdaki şeker kalıntılarının 
temizlenmesinde önemli bir rol oynar. Me-
kanik olarak diş yüzeylerini temizlemiş olur.” 
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- Dişlerini en az 2 dakika boyunca ve günde iki kez 

fırçalamalısın. 2 dakikayı nasıl hesaplayacağım diye endişelenme! 

Kolunda saatin yoksa içinden 120’ye kadar sayabilirsin.  

- Şekerli gıdaları olabildiğince az tüketmelisin. 

- Sert kabuklu, fındık gibi yiyecekleri dişlerinle kırmamalısın. 
Fındık kıracağını, sen o güzelim dişlerine yazık etme diye 

üretmişler.

- Asitli içecekler içmemelisin. Taze sıkılmış meyve suyu du-

rurken asitli içecek içmeye ne gerek var canım!

- Tatlı, çikolata yedikten sonra hemen dişlerini 
fırçalamalısın.

- Bir şeyler yedikten sonra dişlerinin arasına sıkışan yiyecekler 

fırçalasan bile çıkmayabilirler. Bunun için dişini fırçaladıktan 

sonra diş ipi kullanmalısın.

- Altı ayda bir diş doktorunu ziyarete gitmelisin. Dişlerini 

kontrol ettirmeli ve çürüklerin için doktorunun söyleyeceği ön-

lemleri almalısın. Hem duyduğumuza göre çocuklar için çok özel 
sürpriz hediyeler de veriyorlarmış.
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Sömestr tatili geldi bile! Daha iki sayı evvel okullar için hazırlık telaşına girmiş-
tin ki, zaman su gibi akıp geçti. Bu dönem çok yorul-
dun, biliyorum. Artık eğlenceli faaliyetler ve birbirin-
den lezzetli tarifleri hayata geçirme zamanı!
Senin için çok özel 3 tarif hazırladım. 

Mahare
t

teyze

İlk tarifim kitapla
r hakkında.  

Malum, tatil boyunca okuyacağın bir sürü kitabın 

olmalı. Artık hangi sayfada kaldığını unutup baş-

tan okumaya başlamayacaksın.  Sadece sana 

özel olacak kitap ayracını yapmak için malzeme-

lerini toplamaya başlayabilirsin.

İkinci tarifim ise kış aylarının vaz-geçilmezi olan kardan adamları yemekle alakalı. Sokaktaki kardan adamı yemek-ten bahsetmiyorum. Bu kardan adam mutfağa girmiş ve asla erimiyor. Bu tarifi annenle beraber hazırlayabilir ve akşam yemeğinde ev halkına sürpriz olarak su-nabilirsin.

Son olarak ise tatil-

de kardeşinle veya arka-

daşlarınla oynayabileceğin 

bir parmak kukla tarifi ha-

zırladım. Yaptıktan sonra 

parmağından hiç çıkarmak 

istemeyeceğine eminim.

Hadi bakalım, iyi 
eğlenceler!

Yarıyıl tatilinde

Yazan: Aslıhan Bulut



11

Bir kurşun kalemle ve cetvel yardımıyla kar-
tonun üzerine resimdeki gibi bir şekil çiz. 

Çizdiğin bu şekli dikkatlice kes.

Bu şeklin üzerine sevdiğin bir resmi yapıştır. Mesela ben İyilik Postacıları’nın resimlerini yapış-
tırdım. Üst kısmına da rengârenk ispirtolu kalemlerle güzel bir cümle yazıp altına da imzanı at. 

Şeklin üçgen olmayan ucunu resimdeki gibi 
delgeçle kes. 

Kestiğin kısımdan yün ipi geçir ve bağla. 
Kitap ayracın hazır!

Gerekli Malzemeler:
Kalın renkli karton, kurşun kalem, sevdiğin bir 

fotoğraf veya resim, yapıştırıcı, rengârenk 

ispirtolu kalemler, makas, cetvel, delgeç, bir 

parça yün ip

Maharet Teyze 

sizi seviyor!

Maharet Teyze 

sizi seviyor!

Yarıyıl tatilinde



Patatesleri yıka, soy. Bir tencereye patates-
lerin boyunu aşacak kadar su koy ve iyice 

yumuşayana kadar kaynat.

Pişen patateslerin suyunu dök ve başka bir 
kaba al.

Gerekli Malzemeler:
2 patates, 1 havuç , bir kaşık tereyağ, bir mi-

nik kâse bezelye tanesi, bir tatlı kaşığı tuz

Patatesler püre hâline gelene kadar bir 
çatal veya ezici yardımıyla ez. Tuzunu ve 

tereyağını koy ve karıştır.

Patatesler elini yakmayacak soğukluğa ge-
lince eline al. Büyük, orta ve küçük boylar-
da toplar yap. Resimdeki gibi üst üste koy.

Havucu yıka, soy. Resimdeki gibi kardan 
adama iki kol, bir şapka ve şapkanın altı ile 
bir de burun yapacak şekilde 5 parça kes. 

5 tane bezelye ta-
nesini al. İkisini re-

simdeki gibi göz yap. 
Üçünü de karnına 

düğme yap.

Kardan adam 
püren hazır. 
Afiyet olsun 
yavrucuğum!



Mavi keçenin üzerine işaret parmağını koy. 
Resimdeki gibi etrafını ispirtolu kalemle çiz. 

Çizdiğin bölümü kes. Bu şeklin aynısını tekrar 
mavi keçenin üzerine koy ve bir tane daha 

çizip kes.

Beyaz keçeden iki tane yuvarlak göz, pembe ke-
çeden yuvarlak bir burun, kırmızı keçeden üçgen 
bir ağız ve sarı keçeden de dikdörtgen bir parça 

kes. 

Kestiğin parçaların hepsini daha önce 
kestiğin mavi keçelerden birine resimdeki 
gibi dik.  Beyaz keçelerin üstüne de siyah 
boncukları dik. Kuklan yavaş yavaş ortaya 

çıkıyor.

Geriye kalan son mavi keçeyi de şekildeki gibi 
birleştir ve dik. Parmak kuklan hazır! Bakalım bu 

kuklayla kimler eğlenecek?

Gerekli Malzemeler:Mavi, sarı, beyaz, pembe ve kırmızı keçe, 2 si-yah boncuk, kırmızı iplik ve iğne, makas, kalem, siyah ispirtolu kalem



  
Yazan: Saide Nur Dikmen

Filistin, yemyeşil zeytin ağaçlarıyla çevrili, çocukların so-

kaklarında oyunlar oynadığı, komşuların her akşam birbirine 

yemeğe gittiği tıpkı bizim ülkemiz gibi güzeller güzeli bir yer. 

Ama artık Filistin'in adını uzun zamandır orada yaşanan işgal 

sebebiyle duyuyoruz. Hâlbuki Filistin’in bombalardan, tanklar-

dan, savaşlardan çok başka yönleri var anlatılacak. Mesela 

Filistin’de çok önceden Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz. Süleyman 

gibi birçok peygamberin yaşadığını duymuş muydun? Filistinli 

çocukların oynadıkları oyunlarla bizim oyunlarımızın çok ben-

zediğini biliyor muydun? Peki felafelin, tabbulenin ne olduğu 

hakkında bir fikrin var mı? Dünyanın en lezzetli zeytinyağının 

hangi ülkeye ait olduğunu tahmin edebilir misin? Bütün sorula-

rın cevabı bu postada! Filistin Postası şimdiye kadar aldığın en 

özel mektup olacak!
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Filistin aslında bize çok uzak bir ülke değil. İstersen gel 

beraber bulalım dünya haritasında. Önce Hatay'a git. 

Oradan aşağı in, Suriye'ye geç, biraz daha aşağı in ve 

Amman'a gel. Amman'ın tam karşısına bakınca Filistin'i 

göreceksin. Filistin'e gitmek istersen uçağa binip 

Amman'da inebilirsin. Oradan da otobüsle Filistin'e ge-

çersin. Eğer İsrail Gazze'nin bütün yollarını kapatmamış 

olsaydı Mersin'den bir gemiye binip Filistin'in Gazze şehri-

ne de ulaşabilirdin.

Yaklaşık 4,5 milyon nüfusu olan Filistin halkının büyük 

çoğunluğu Müslüman. Yüzde 15 civarında ise Hristiyan ve 

Yahudi var. Filistin halkı Arapça konuşuyor.

Aşağıdaki hari-
taya dikkatlice 

bakarsan Filistin’i
n 

topraklarını zama
n 

içinde nasıl 
kaybettiğini 
görebilirsin.

Şimdi haritaya tekrar dikkatlice bakarsan Filistin’in ikiye bölünmü
ş 

bir ülke olduğunu fark edeceksin. Çünkü Filistin’in tam ortasında yer 

alan İsrail, 1917 yılından itibaren yavaş yavaş oraya yerleşerek ülkeyi 

ikiye bölmeye başlamış. 1948 yılında ise İsrail, bu toprakların kendi-

sine ait olduğunu söyleyerek Filistin halkını topraklarından kovmaya 

başlamış. Filistin şu anda Batı Şeria ve Gazze Şer
idi’nden oluşu-

yor. Bu bölgelerde yer alan şehirlere giriş İsrail askerlerinin kontro-

lüyle gerçekleşiyor. İstediklerini şehirlere alıyor, istemediklerini ise 

almıyorlar.

İŞGAL EDİLEN
FİLİSTİN TOPRAKLARI

İŞGAL EDİLEN
FİLİSTİN 

TOPRAKLARI
İŞGAL EDİLEN

FİLİSTİN TOPRAKLARI

1946 1947 1967
2010



Kudüs şehri tam 4 bin yıl önce kurul-

muş. 4 bin yıllık kocaman bir tarihi olan 

Kudüs’e kimler gelmiş, kimler... 

Hz. İbrahim’den Hz. Muhammed’e kadar bir-

çok peygamberin en sevdiği şehirlerden 

birisi olmuş Kudüs. Peygamberimizin çok 

sevdiği arkadaşları sahabeler de bu şeh-

re gelmiş. Hatta Filistin toprakları bir za-

manlar Osmanlı'ya aitmiş. Eğer Kudüs’e 

gidersen Kanuni Sultan Süleym
an’ın 

yaptırdığı çeşmeleri bile görebilirsin.

Kudüs, tarih boyunca üç semavi dinin kutsal mekânı 

olmuş. Bu şehirde Müslümanlar, Yahudiler ve 

Hristiyanlar kendi dinlerine ait kutsal mekânlarında, 

kendi dilleriyle ibadet edebiliyorlardı. 

Kudüs şu anda, surlarla çevrili eski 
şehirden ve sur dışında yer alan 
mahallelerden oluşuyor. Sur için-
de dolaşırken kocaman gökdelen-
lerle veya apartmanlarla karşılaş-
man mümkün değil. Çünkü burada 
sadece bembeyaz taştan yapılmış 
küçük binalar var.

16
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Mescid-i Aksa, Kudüs şehrinin tam ortasında, 144 dönümlük koca-man bir alanda yer alan 11 kapılı kocaman bir yer. Mescid-i Aksa’nın içinde Kubbet’üs- Sah-ra, Aksa Camii, Burak Mescidi, Mervani Mes-cidi gibi Müslümanlar için çok önemli kutsal mekânlar var. Burası ve çevresi Kur'an-ı Kerim'de “bereket-lendirilmiş topraklar” şeklinde anılıyor.

Mescid-i Aksa bir zamanlar Müslüman-

ların ilk kıblesiymiş. Hicretin ikinci yılın-

da kıble, Allah tarafından Kâbe olarak 

değiştirilmiş. Kur’an-ı Kerim’de sadece iki 

mescidin adı geçer: Birisi Kâbe’nin için-
de olduğu Mescid-i Haram, diğeri ise 
Mescid-i Aksa. Bu yüzden Mekke ve 

Medine’den sonra Kudüs, kutsal kabul 

edilen üçüncü şehirdir. Eskiden Müslü-
manlar hac ve umreye gitmeden önce 

mutlaka Kudüs’ü de ziyaret ederlermiş.



Kudüs’e girince gözlerin kamaşa-bilir. Çünkü seni altın renkli, güneş gibi parıl parıl parlayan ve duvarları mavi çinilerle süslenmiş bir kubbe karşılayacak. Bu güzel kubbenin adı 
Kubbetüs-Sahra. Bu kubbeyi böyle 
muhteşem bir şekilde, Emevi halife-
si Abdülmelik Bin Mervan yaptırmış.

Kubbetüs
-Sahra “Kaya parçası üzerine yapılmış olan kubbe” 

anlamına geliyor. “Sahra”
 veya “Hacer-i

 Muallak 
(boşlukta

 

duran ta
ş)” olarak bilinen bu kaya çok çok eskiden gerçekten 

de havada duruyormuş. Ama daha sonra taşın etrafına başka 

taşlarla duvar örülmüş. O yüzden şimdi havada değil. Bu taşın bu 

kadar değerli olmasının bir sebebi var. Çünkü Peygambe
-

rimizin en önemli mucizelerinden biri olan Miraç ola
yı 

burada gerçekleşmiş. Peygamberimiz,  vahiy meleği 

olan Cebrail A
leyhissela

m ile Mekke’den
, ata benzeyen 

şimşek gibi hızlı Burak ismindeki bineğiyle buraya gel-

miş. Sonra bu taşın üzerine çıkmış. Bu taş yükselmiş, 

yükselmiş ve Peygambe
rimiz gökyüzüne ulaşmış. 

Orada, kendisinden önceki bütün peygamberleri 

ziyaret etmiş.  Daha sonra ise tek başına yükse-

lerek Rabbimizi
n huzuruna varmış. Bu çok özel 

olayın sonunda Peygambe
rimiz bize namaz ibade-

tini 
hediye olarak getirmiş.

MESCİD-İ AKSA’DA PARIL PARIL PARLAYAN BİR GÜNEŞ: KUBBETÜS-SAHRA



Kudüs’e peygamberlerin seyrettiği bir tepe-
den bakmak ister misin? O zaman Kudüs’ün 
en yüksek tepesi olan Zeytin Dağı’na çık-

malısın. Bu dağın bir ismi daha var.  Tur Dağı. 

Tur Dağı denilince akla gelen ilk peygamber 
ise Hz. Musa. Hz. Musa ömrünün son 

yıllarını bu dağda geçirmiş ve insanlara dinin 

güzelliklerini burada anlatmış. Ayrıca Hz. İsa 
da Kudüs şehrini buradan seyreder, havari-

leriyle, yani kendisini peygamber olarak kabul 

edip allah’a inanan kişilerle bu dağın tepesin-
de sohbet edermiş.

Peygamberimizin arkadaşlarından meşhur sahabi Selman-ı Fârisî ve 

Hz. Rabia’nın türbesi de Zeytin Dağı’nda. Hz İsa Pe
ygamber’in annesi 

Hz. Meryem’in mezarı ise Zeytin Dağı’nın hemen dibinde bulunuyor.

MESCİD-İ AKSA’DA PARIL PARIL PARLAYAN BİR GÜNEŞ: KUBBETÜS-SAHRA



Hani çok güzel yemekler yedikten 

sonra, yüksek sesle bir dua eder bü-

yükler: “Halil İbrahim bereketi dolsun 

sofranıza!” İşte bu duanın kaynağı el-

Halil şehrinden geliyor. Çünkü bu şe-

hirde Allah’ın çok sevdiği Hz. İbrahim 

Peygamber yaşamış. Hz. İbrahim’in 
sofrası çok bereketli olurmuş ve mi-

safirsiz asla oturmazmış sofraya. Bu 

yüzden el-Halil şehri, Hz. İbrahim’in 
bereketiyle dolmuş. Filistin’in en 

güzel zeytin ağaçları da bu şehirde 

büyümüş. Sadece İbrahim Peygam-
ber değil, bu şehirde Hz. İshak, Hz. 
Yunus ve Hz. Yusuf da yaşamış. Şu 

anda kabirleri de el-Halil şehrinde!

1187’de Avrupalı Hristiyanlar tarafından kurulan Haçlı ordusu, Kudüs’ü işgal etmişti. Bunun üzeri-ne Selahhaddin-i Eyyubi, peygamberler şehri olan Kudüs’ü, Haçlıların elinden kurtardı ve şehre özgürlük getirdi. Yıkılmış camileri tamir ettirdi. Sadece Filistin-liler için değil bütün Müslümanlar için büyük bir lider 
olarak da tarihe adını yazdırdı. Selahaddin-i Eyyubi’nin Filistin’de ne bir sarayı ne de bir kalesi vardı. Filistin’de yaşayan her Müslüman gibi basit bir evde yaşıyordu. Vefat ettikten sonra yaşadığı evin yerine Selahaddin-i Eyyubi Camii inşa edildi.



Filistinli çocuk
ların bizim gibi çeşit çe-

şit oyuncakları yok. Ama oyuncak olma-

dan da oynayabilecekleri bir oyunları var. 

Bu oyunu sen de biliyor olabilirsin. Çünkü 

ülkemizde de bu oyunu oynayan çocuklar 

var. Bir gün Filistinli kardeşlerimizi ziya-

rete gidersen onlarla birlikte bu oyunu 

oynamayı unutma!

Kimler oynayabilir: Okuma yazma bilen bütün çocuklar!
En az üç kişiyle oynanan bu oyunda 

her oyuncunun bir kalemi ve bir kâğıdı 
oluyor. Cevaplanması gereken altı 
soru var: Kim? Kiminle? Nere-
de? Ne Yaptı? Kim gördü? Ne 
dedi? Herkes elindeki kâğıtlara ilk 
sorunun cevabını yazıp kâğıdın ucu-

nu yazdığı şey görünmeyecek şekilde 

katlıyor ve yanındaki oyuncuya veriyor. 
Sonra oyuncular ellerine gelen yeni 

kâğıtlara ikinci sorunun ceva-
bını yazıyorlar. Böylece her 

yazan yazdığı yeri katlayarak 
yanındaki oyuncuya veriyor ve 

sonraki sorular da aynı şekilde 
cevaplanıyor. En son sorular 
bittiğinde herkes elindeki ka-
ğıdı açıyor. Yazılanları baştan 
sona okumak hem eğlenceli 
hem de çok komik olabiliyor.



Köfteye kim hayır diyebilir ki? Hiç 

kimse! Bir gün yolun Filistin’e dü-

şerse sen de oradaki çocukların 

bayılarak yediği Felafel isimli köfte-

den yiyebilirsin. Bunun için bir evin 

kapısını tıklatman yeterli. Çünkü 

Filistinliler misafirleri çok se
viyorlar. 

Ayrıca humus ve tabbule
si de çok 

meşhur Filistin’in.

Her sabah kahvaltıda yediğimiz zeytin, bir 

zamanlar Filistin’in en lezzetli yiyeceklerinden
 

biriydi. Hatta dünyanın en iyi zeytinyağları bu 

ülkenin ağaçlarındaki zeytinlerden elde edili-

yordu. Şimdilerde yaşanan işgalden ne yazık ki 

bu güzelim ağaçlar da etkilendi. İsrail’in savaş 

bombaları birçok ağacı yakıp yıktı. Bu yüzden 

Filistinliler en önemli geçim kaynakları olan bu 

yemyeşil ağaçları da kaybetmek üzereler.



Bu durum, 2010 yılında 

Türkiye’den Gazze’deki Filistinli 

kardeşlerimize yardım götürmeye 

çalışan ‘Mavi Marma
ra’ gemisinde  

de yaşandı. İHH ile birlikte hem ül-

kemizden hem de başka ülkelerden 

pek çok gönüllü insanın kendi çabala-

rıyla topladıkları yiyecek, giyecek, ilaç 

ve oyuncaklar deniz yolu ile Gazze’ye 

götürülmeye çalışıldı. Fakat daha ora-

ya varamadan gemi İsrail tarafından 

durduruldu, silahsız insanlar şehid edil-

di. İşte tüm bu kötü koşullar yüzünden 

barış güvercini Filistin’e uçmak istiyor. 

Çünkü Filistinliler işgal altındaki toprakla-

rını, evlerini, köylerini, geçim kaynaklarını 

geri istiyor.
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Bugün Filistin topraklarının yüzde 85’inden fazlası İsrail devle-

tinin işgali altında ve daha da önemlisi İsrail’in Filistinliler üze-

rindeki baskısı devam ediyor. Topraklarını kaybeden Filistinliler, 

Suriye, Lübnan, Ürdün
 gibi komşu ülkelere sığınmak zorunda 

kalmış. Buralardaki mülteci kamplarında hayatlarını devam 

ettirmeye çalışıyorlar. Filistin’de kalan insanlar ise kendi 

yurtlarında olmalarına rağmen özgür değiller. Yaşa-

dıkları bölgelerin tamamı İsrail askerlerinin kontrolü 

altında. Halkın çoğu yiyecek ve ilaç bulmakta sıkıntı 

çekiyor çünkü İsrailliler, Filistinlilere diğer ülke-

lerden giden yardımları da engelliyor. Gazze ve 

Batı Şeria’da 3,5 milyon Filistinli yaşıyor. 

Evlerini terketmek zorunda kalan Filistin-

lilerin sayısı ise 6,5 milyonu bulmuş.



İHH 20 yıldır Filistinli Müslüman kardeş-
lerimizin ihtiyaçlarını karşılıyor, onların 

elinden tutuyor. Yaşadıkları zulmün son 
bulması için çalışıyor. Ayrıca ülkelerini 
terk etmek zorunda kalmış. Lübnan, 

Suriye ve Ürdün’ deki mülteci kampla-
rındaki Filistinlileri yalnız bırakmıyor.

- Her yıl Filistinlilere kurban yardımlarını ulaştırıyor.- Ramazan ayında Filistinli kardeşleri-mize kumanya yardımı yapıyor.- Gıda, çadır, giysi, battaniye gibi acil ihtiyaçlarını karşılıyor.- Özellikle Gazze’de evlerini kaybetmiş ailelere soğuk kış günlerinde dışarıda kalmamaları için yeni evler yaptırıyor.- Yıkılan okulların yeniden yapılması için destek veriyor. Çocukların kırtasiye ihtiyaçlarını karşılıyor.- Yok olmak üzere olan ve Filistin’in geçim kaynağı zeytin ağaçlarını yeniden dikiyor.

- Başka ülkelerde yaşayan Filistinli öğ-

rencilere burs yardımı ya
pıyor.

- Şehit ailelerine her ay yardım 
gönderip 

sıkıntılarını bir nebze olsun azaltmaya 

çalışıyor.

- Yıkılan hastaneleri tamir ediyor.
 Yara-

lanan Filistinli Müslüman kardeşlerimize 

ilaç yardımı yap
ıyor. Gönüllü doktorlarıy-

la Filistin’e gidip kardeşlerimizin 

yaralarını sarıyo
r.



İHH boncuk gözlü Filistinli 

yetim kardeşlerimizi hiç yalnız 

bırakmıyor. Her bayram 

onların gönüllerini alıyor 

ve bayramlıklarını giydiri-

yor. Gönüllü doktor abla ve 

abiler sağlık kontrollerini 

yapıyor, ilaçlarını veriyor.

İHH Filistinli yetim kardeşlerimizin yüzü-

nü güldürmek için elinden gelen her şeyi 

yapıyor. İlki 2011 yılında gerçekleştirilen 

ve her yıl 16-31 Mart tarihinde yapılan 

Yetim Dayanış
ma Günleri’ni 

düzenliyor. 

Yetimlerine destek olduğu ülkeleri ziyaret 

ediyor. Bu ülkelerdeki yetimlerle oyunlar 

oynanıyor, şölenler düzenleniyor, sofra-

lar kuruluyor. Ayrıca yetimlerin aileleriyle 

buluşuyorlar. Bu bölgelere giden pedagog-

lar yetim çocukların yaşadıkları sıkıntıları 

çözmek için y
etimlerle bireb

ir ilgileniyorla
r.

İHH 2007 yılında muhteşem bir proje 

başlattı. Aralarında Filistin’in de bulun-

duğu 36 ülkedeki yetimlerin ellerinden 

tutuyor. Sponsor Aile Sistemi isimli bu 

proje ile dünyanın dört bir yanındaki 

yetimler için aileler sponsor oluyor. Bir 

yetimin aylık masraflarını karşılayarak, 

onun gönüllü ailesi oluyorlar. Bu proje 

sayesinde Filistin’de 10 bin 
civarında 

yetim kardeşimizin ihtiyaçları karşıla-

nıyor. Ama işgal hâlâ devam ediyor ve 

sponsor ailesi olmayan Filistinli yetim 

kardeşlerimiz yardım bekliyor.

Sen de Filistin’de bir yetim 

kardeşin olsun ister misin? 

Ayda 90 TL bağışlayıp bir 

yetime destek olabilirsin! 

Ayrıntılı bilgi için 

www.ihh.org.tr/yetim 

adresini ziyaret edebilirsin.
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Fatma Teyze'nin pazardan aldığı 

meyve ve sebzeler buzdolabının 

içine gizlenmişler. Yukarıdan 

aşağıya, soldan sağa saklanmış 

meyve ve sebzeleri bulmaya ne 

dersin?
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Zeynep, atkısını Ali’de unutmuş. Ali bunu 

fark ediyor ve Zeynep’in evine götürmek is-

tiyor. Ama evin yolunu biraz karıştırmış gibi. 

Hangi yoldan gideceğini ona gösterir misin?

28
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Masalların, öykülerin ve şiirlerin yüz-
düğü bir deniz ülkesi varmış. Burada 
rengârenk balıklar, istiridyeler, denizat-
ları ve süngerler hep beraber mutlu bir 
şekilde yaşarmış. Bu ülkede çok gezen 
değil, çok yüzen bilirmiş. Deniz halkı her 
akşam, güneş battıktan sonra bir araya 
gelirmiş. O gün kim ilginç bir şey duyduy-
sa diğerlerine anlatırmış. 
Yine toplandıkları bir akşam, altın renkli 
bir denizatı öne çıkmış. Herkes merakla 
acaba ne anlatacak diye ona bakmış. Al-
tın renkli denizatı konuşmaya başlamış:
- Dün denizin en üstüne doğru yüzmeye 
başlamıştım. Güneş o kadar güzel parıl-
dıyordu ki daha yakından görmek iste-
dim. Tam o sırada denizin üstünde yüzen 
bir şey gördüm. Bir gemiye benziyordu. 
Ama öyle herkesin bildiği bir gemi gibi 
de değildi. Biraz daha yaklaşınca gazete 
kâğıdından yapılmış
bir gemi olduğunu anladım. 
İçlerindeki en yaşlı ba-
lık öksürerek bu duruma 
itiraz etmiş:

- Nasıl olur? Kâğıttan bir gemi bura-
ya kadar nasıl gelir? Çoktan batmış 
olması gerekirdi. Ben bu kadar yıl 
yaşadım, böyle bir şey duymadım.
Altın renkli denizatı gülümseyerek 
devam etmiş sözlerine:
- Doğru söylüyorsun ama aynı zaman-
da yanılıyorsun sevgili balık. Kâğıttan 
gemi hiç ıslanmamışa benziyor-
du. Her neyse. Geminin yanına 
yaklaşınca içinde bir çocuğun 
olduğunu fark ettim. Ya-
nında ise bir kedi vardı. 
Kediyi görünce her 
deniz canlısı gibi 
ben de korktum 
ama mera-
kımdan 
ilerlemeye 
devam 
ettim. 

Yazar: Zeynep Sevde Paksu



Başımı uzatıp selam verdim. Gemideki 
çocuk beni görünce heyecanlandı ve he-
men kendisini ve kedisini tanıttı.
- Merhaba güneş renkli denizatı! Benim 
adım Taha. Bu da kedim Mırmır. Yoksa 
senin güneşine engel mi olduk gemimizle?
- Hayır engel olmadınız. Ben sadece bu-
raya nasıl geldiğinizi ve nereye gittiğinizi 
merak ettim? Ayrıca geminiz nasıl batmı-
yor, kâğıttan olmasına rağmen? 
Taha yine aynı heyecanla anlatmaya baş-
ladı:
- Ben bir rüya ülkesinden geldim buraya. 
Rüya ülkesindeki çocuklar bir şeyi çok 
diledikleri zaman gerçekleşir. Ben bu 
gemiyi dilemiştim. Çünkü rüya ülkesinin 
gemileri asla batmaz! Nereye gittiğimize 
gelince… Deniz ülkesinin hemen sonunda 
yaşayan çocuklarla oyun oynamaya gidi-
yoruz.
Dayanamayıp, sordum:
-Neden? Senin ülkendeki çocuklar artık 
seninle oynamıyorlar mı?

Taha yüzünü komik bir şekle sokarak 
cevap verdi:
-Hayır tabii ki! Bizim ülkemizde öyle bir 
şey asla olmaz. Bütün çocuklar birbirle-
riyle oyun oynar ve hiç küsmez. 
- Ne kadar güzel bir ülkede yaşıyorsun! 
Peki denizin sonunda yaşayan çocukla-
rın yanına niye gidiyorsun?
Taha’nın bu sefer yüzü biraz asılmış 
gibiydi:
- Gideceğim ülkedeki çocuklar da ön-
ceden bizim gibiymiş. Ama şu anda 
ülkelerinde çok büyük bir savaş var. Bu 
savaşta evlerini, okullarını, babalarını 
kaybetmişler. Ben yetim kardeşlerimin 
yüzünü güldürmeye, onlarla oyun oyna-
maya gidiyorum.
Taha bunları anlatırken kedisi Mırmır 
ise başını sallıyordu.
Altın renkli denizatı, deniz halkına doğ-
ru dönüp:
- Taha bana bunları anlattıktan sonra 
vedalaştık ve dönüşte tekrar karşılaş-
mak üzere anlaştık. 
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-Evet, bunu yapabiliriz, demiş.
Bütün balıklar, denizatları, 
süngerler, yosunlar, istirid-
yeler bir araya gelmiş. 
Yaşlılar ve küçükler 
de katılmış bu iyilik 
hareketine. Yüz-
müşler, yüz-
müşler ve 
en sonunda 
Taha’nın gemisi-
ne yetişmişler.  
Anlatmışlar 
planlarını. 
Taha sevin-
cinden hepsini 
kucaklamak is-
temiş. Kâğıttan 
geminin bir ucun-
dan tutmuşlar ve 
rüzgâr gibi hızlı yü-
zerek götürmüşler 
Taha’yı çocuk-
ların yanına.

Denizatı’nın anlattıklarını heyecanla dinle-
yen Mavi Benekli Kırmızı Balık öne atıl-
mış:
- Peki biz de deniz ülkesinin sonunda 
yaşayan çocuklar için bir şey yapamaz 
mıyız? 
Denizatı:
- Benim aklıma bir fikir geliyor ama bile-
miyorum acaba yapabilir miyiz? 
Yaşlı balık yine öksürmüş:
- Sen bir anlat bakalım. Biz bu zamana 
kadar kimlere yardım ettik, çocuklar için 
mi bir şey yapamayacağız!
Deniz halkı yaşlı balığa hak vermiş. Deni-
zatı planını anlatmaya başlamış:
- Taha buralardan çok uzaklaşmış ola-
maz. Denizde rüzgâr olmadığı için gemisi 
çok yavaş ilerliyordu. Hepimiz bir araya 
gelip Taha’nın gemisini daha hızlı yüz-
dürebiliriz. Böylece oradaki çocukların 
yüzünü güldürmekte bizim de bir katkı-
mız olabilir. Şimdi yüzmeye başlarsak 
Taha’ya yetişebiliriz.
Deniz halkı hep beraber:



 

Zeynep, Ali ve Postacı Fil’in maceralarından

Gezgin Güvercin’in ilginç seyahatlerinden

Maharet Teyze’nin birbirinden eğlenceli 

tariflerinden

birbirinden heyecanlı iyilik öykülerinden

sağlık tavsiyelerinden, bilimsel haberler-

den ve daha bir sürü yardımsever, eğlen-

celi ve heyecanlı şeyden haberdar olmak 

için hemen harekete geç!

İyilik Postanesi’nin her çıkan yeni sayısını 

posta kutunda görebilmek için yapman ge-

rekenler çok basit. Aşağıdaki formu doldur, 

İHH Büyük Karaman Cd. Taylasan Sk. 

No: 3  34230 Fatih/İstanbul adresine gön-

der. Sonra İyilik Postanesi’nin iyilik dolu 

mektuplarının posta kutuna düşmesini 

bekle!
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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: ___________________________




