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İYİLİK POSTACILARI
İHH tam 20 yıldır dünyanın dört bir ya-

nındaki yetim kardeşlerimizin ihtiyaçlarını 

karşılamak için çalışıyor. 2007 yılında 

Yetim Sponsorluk Destek Sistemi'ni 

başlatmıştı. Şu anda bu proje sayesinde 

41 ülkedeki tam 28.012 yetim arkadaşı-

mızın ihtiyaçları, Türkiye'deki iyi insanlar 

tarafından karşılanıyor.

Peki dünyanın dört bir yanındaki bu yetim 

kardeşlerimiz neler yapıyor, nasıl yaşı-

yorlar, hayalleri neler, öğrenmek ister 

misin?
İşte İyilik Postanesi'nden bu ay evine 

ulaşacak postada tam da bunu anlatıyo-

ruz. Yetim kardeşlerimizin mektupları 

her şeyi anlatıyor.

Sen de İHH'nın bu güzel organizasyonun-

da yer almak istersen tek yapman gere-

ken birkaç arkadaşınla biraraya gelmek. 

Ayrıntılı bilgi için sayfaları çevirmen 

yeterli!
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Bundan binlerce yıl önce ne inter-net vardı ne de kol saati. İnsan-lar güneşe ve aya bakarak saati tahmin ediyor ve böylece işlerine 
geç kalmıyordu. Mesela bir anne çocuğuna “ak-
şam 6’da evde ol” demiyordu. Onun yerine “Hava 
kararmadan evde ol yavrucuğum” diyordu. 
Böylelikle güneşin gün içindeki yer değişimi insan-
lara zamanın nasıl akıp geçtiğini haber veriyordu. 
İşte güneşin bu özelliğinden bir saat yapılabilir 
belki diye düşünen birkaç insan, bundan binlerce yıl 
önce eski Mısır’da yere koydukları çubukların gölgelerinin güneşin 

hareketiyle yön değiştirdiğini fark etti. Böylelikle ilk saat bir güneş saati 

olarak keşfedildi. Bu saatte gün doğduğunda çubuğun gölgesi batıda yani 

solda oluşuyor ve güneş batıya doğru hareket ettikçe o da tersine 

sağa doğru yani doğuya doğru hareket ediyordu. Gölgenin sağdan 

sola hareketi insanlara saati gösteriyordu. Sonradan icat edilen pilli 

saatlerdeki akrep ve yelkovan da bundan esinlenerek sağdan sola 

hareket edecek şekilde tasarlandı. Hatta sağa doğru dönüşler “Saat 
yönünde dönüş” olarak adlandırılır oldu. 

MİLİM  

MİLİM
BİLİM

Yazan: Dr. Fatih Dikmen
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Bir karasinek kanatlarını saniye-
de 500 kez çırpar ve bu şekilde hiç

 
durmadan 30 dakika uçabilir.

Bahar geldi artık. Ani yağmurlara hazırlıklı olmak gerek. Fakat yine de hazırlıksız bir şekilde yağmura yakalanırsan ne yapacaksın? Bazıları çok ıslanmamak için koşmak gerek diyor. Bazıları ise koşsan da koşmasan da eşit miktarda ıslanacağını söylüyor. Sen hangi gruptansın bilmiyorum ama ben sana koşmanı tavsiye ederim. Çünkü bu konuyu kafaya ta-kan çatlak bir bilim adamı bir deney yapmış. Almış eline bir defter kâğıdı ve yağmur 45 derece açı ile yağıyorken aynı mesafeyi önce koş-muş sonra da yürümüş. Yürüdüğünde kâğıda 215 damla, koştuğunda ise 130 damla düşmüş. Yani koşmak neredeyse yarı yarıya azaltmış ıslan-ma oranını. Gerçi en doğrusu yağmur bitene kadar kapalı bir yer bulup orada dinlenmek ama acelen varsa mutlaka koşmayı dene!
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En iyi koku 
alan hayvan

 köpek değil
, bir 

böcek! Bazı 
kelebekler b

irbirlerinin ko
ku-

sunu 10 km 
öteden alabi

lir. Suyun iç
inde 

ise köpek b
alıklarının mü

thiş bir kok
u alma 

duyusu var! Kemancı yengeçleri
 (bilim insanları onlara Uca di-

yor) çok ilginç bir özelliğe sahip. Öndeki kıskaçlı 

kollarından biri diğer kollardan çok uzun ve ka-

lın. Büyük kolunu devamlı aşağı yukarı sallayarak 

âdeta bir başbakan havasında çevreye selam 

verir. Diğer küçük kol ise büyük kolun önünden 

ağza doğru bir ileri bir geri hareket eder. İşte 

bu görüntü onu keman çalıyor gib
i gösterdiğin-

den bunlara kemancı deniyor. Silah görevini de 

gören bu hareket, yengecin yuvasına çok yakla-

şan diğer yengeçleri korkutmaya yarıyor aslın-

da. Yoksa ne keman 
çaldıkları var ne d

e keman 

ile bir alakaları. 

Balıkların da kuşlar gibi sürüler hâlinde çok uzak mesafelere göç edebildiklerini biliyor muydun?
Arıların insan yüzünü ayırt edebilbildiklerini biliyor muydun? Herhâlde bir kere soktuğu adamı bir daha sokmamak için!

Hasta olduğumuzda annemiz hemen bir ıhlamur kaynatır. 

Çünkü ıhlamur gerek keyif için gerekse sızlayan bir boğa-

zın ağrısını dindirmek için en iyi içecektir. Peki bu ıhlamur 

nasıl bir şey ki, bizi hemen iyileştirebiliyor? 
Çayını içtiğimiz ıhlamur, aslında “Tilia” olarak adlandırı-

lan ıhlamur ağacının yaprak ve çiçeklerinin toplanmasın-

dan yapılıyor. Yurdumuzda Akdeniz, Marmara ve Doğu 

Karadeniz bölgelerinde bol bol bulunan bu ağacın çiçek-

lerinden arılar da bal yapıyor. Ihlamurun hem çayının hem 

de balının hastaları iyileştirici etkisi olduğu üzerinde 
doktorların araştırmaları devam ediyor. Bin derde deva 

olarak nitelenen ıhlamur ağacının çiçekleri haziran-ağus-

tos ayları arasında açıyor. Bahçelerin arasında dolaşır-

ken mis gibi kokan bir ağaç görürsen hemen çiçeklerine 

bak! Ihlamur ağacının çiçekleri sana selam veriyor olacak.
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Yazan: Zeynep Sevde Paksu
GEZG

IN

GÜVE
RCIN

Afganistan’ın nerede olduğunu biliyor 
musun? Büyük Dünya Atlası’nı önüne 
al ve Türkiye’nin en doğusuna doğru 
ilerle. Komşu ülkelerimizden İran’ı 

gördün mü? Biraz daha sağa ilerler-
sen Afganistan’a varmış olacaksın. 

Adını hâlâ devam eden savaş yüzün-
den sık sık duyduğumuz bu ülkenin 

biraz da doğal güzelliklerinden, oyun-
larından ve yemeklerinden bahsetme-ye ne dersin?
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Çin’den İstanbul’a uzanan, ülkeler ara-sı ticaretlerin gerçekleştiği tarihî İpek Yolu’nun en önemli duraklarından biri de Af-ganistan. Ülkede toplam 29 şehir bulunuyor. Başkenti ise Kabil. Afganistan nüfusunun 
yüzde doksan dokuzunu Müslümanlar oluş-
turuyor. Peştûnlar, Tacikler, Özbekler, Türk-menler, Kırgızlar, Nûristanlılar, Kâfiristanlılar gibi birçok milletin yaşadığı Afganistan’da 

yaklaşık 26 milyon insan bulunuyor. Kısacası 
herkese kucak açmış bir ülke! Resmi dil-leri Darî (Farsça) ve Peştûn (Afganca) ama 

halk arasında Özbekçe, Türkmence, Kırgızca, Belûcî gibi diller de konuşuluyor.

Ülkenin tam ortasından geçen Hindikuş Dağları’yla
 çevrili 

Afganistan’ın hiç ama hiç denize kıyısı yok. Ama birbi-

rinden güzel manzaralara sahip olan gölleri ve nehirleri 

var. Bu manzaraların en büyüğü ve ünlüsü ise altı gölden 

oluşan Bend-i Emir. Bend
-i Emir Afganistan

’ın ilk millî parkı. 

Bu parkı bir gören bir daha buradan gitmek istemiyor. Zi-

yarete gelenlerin içinde sinemacılar da olunca, millî park 

birçok filmin en güzel sahnelerinden biri olmuş. 

Konya’da kabri olan ve herkesin severek andığı 

Mevlana’nın Afganistan’ın Belh şehrinde doğdu-

ğunu biliyor musun?
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Afgan çocukları bütün renkleri çok se-
viyor. Kıyafetlerinden de belli değil mi? 

Sarı, pembe, mor, mavi, kırmızı! Gökku-
şağını giyinmiş gibiler. Bu kıyafetlerin 

çoğu yazlık! Peki kışın ne giyiyorlar?
Afganistan dağlarında hoplayıp zıplayan 
Afgan yaban keçisinden çıkartılan yün 

ile rengârenk kumaşlar üretiliyor. Özellikle 
kışları çok soğuk olduğu için Afgan çocuk-

larına anneleri bu kumaşlardan yöresel 
kıyafetler dikiyor. Şapkalar, yelekler, 
kazaklar, pantolonlar ve daha neler 

neler! Bunun dışında bu yünlerden yapılan 
yöresel el dokuması halıları da çok meş-

hurdur. Bu halılar doğal boyalar kullanıla-
rak yapıldığından çok canlı renklere sahip 
oluyor ve Afganistan'da olmasa da dünyada 

çok iyi paralara satılabiliyor. 

Pilavına ekmek banmaya ne dersin?
Afganistan’a gittin diyelim. O kadar yol gidince bir hayli acıkmış olacaksın emi-nim. Peki ne yiyeceksin? Aslında çok da düşünme bunu. Çünkü müthiş baharat ve et kokuları arasında bir Afgan pilavı seni kendine doğru çekecektir. Genel-de özel Afgan ekmeği ile ikram edilen bu bol etli ve biraz da sebzeli pilav tam bir lezzet şöleni. Pilavı yemek için çatal kaşık mı arıyorsun? Çok arama çünkü Afgan kardeşlerimiz genelde bunu o bahsettiğimiz ekmekle yiyor. Yemek-ten sonra ise çayın yanında kakuleli kura-biyelerden yemeden dönmemelisin!
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Afgan çocuklarının en çok sevdiği şey bayramlarda düzen-

lenen uçurtma şenlikleri. Şölen alanlarında haftalar öncesinden 

hazırlanan uçurtmalar, bayram günleri hava
ya uçuruluyor. 

Binlerce uçurtma göky
üzünde süzülüyor. Bununla beraber 

bizim oyunlarımıza benzeyen bir sürü oyunları da var. Mesela bir 

tanesinin adı: Kabbadi Kabbadi! Bu oyunu biraz anlatınca “Aaa 

biz de o oyunu oynuyoruz!” diyerek şaşıracaksın. Oyun mutlaka 

kalabalık bir grupla o
ynanıyor. Bir ebe seçiliyor ve bir kale 

belirleniyor. Kaleden ayrılan ebe nefesi kesilene kadar “Kabba-

di Kabbadi” diye bağırarak arkadaşlarını sobelemeye çalışıyor. 

Nefesi kesilmeden kimi sobelerse yeni ebe o oluyor. Ama ne-

fesi tükenir ve kimseyi sobeleyemezse de tekrar kalesine geri 

dönmeli. Yoksa oyun bitene kadar ebe olarak kalabilir. Kısacası 

nefesine güvenmeyen çocuk bu oyunu oynamadan önce biraz 

düşünmeli, benden söylemesi! Bu arada bu oyunun Türkçesini 

hatırlamış olmalısın. Evet, evet simit oyu
nu. Simiiiiiiiiit!

Son 33 yıldır bitmek bilmeyen bir savaşın içinde yaşı-

yor Afganistan halkı. İnsanlar savaş yüzünden başka ülke-

lere gidiyorlar, mülteci kamplarına sığınıyorlar. İHH kurul-

duğu günden bu yana, Afganistan’daki savaşta babasını 

kaybeden yetim kardeşlerimizin hep yanındaydı. Şimdiyse 

başkent Kabil’de kocaman bir Kardeşlik Yet
imha-

nesi inşa etti. Yetimhanenin açılışı Yetim Dayanışma 

Günleri’nde yapılacak. Yetimhanede derslikler, bilgisayar 

odası, yatakhane, dinlenme salonu ve yemekhane bulunu-

yor. 80 erkek öğrenci bu yetimhanede yaşayacak, okul-

larına devam edebilecek ve güvenli bir çatı altında arka-

daşlarıyla beraber eğlenerek büyüyecekler. Yetimhanenin 

işletim masraflarının tamamı İHH tarafından karşılanacak. 
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Arada ne-
fes almayı 
unutmaz-

san iyi olur 
Zeynep.

Sen de ara-
da ağzına 

lokma koy-
san iyi olur.

Şşt, ağ-
zınızda 
yemek 

varken ko-
nuşmayın 
çocuğum.

Ağzında yemek 
olan Zeynep 

Mehmet amca. 
Ben yavaş yavaş 

yemeyi tercih 
ediyorum.

Sen şuna 
yemeği bile 
canından 

bezdiriyo-
rum dese-

ne!

Hadi baka-
lım, yemek-
leriniz bit-
tiğine göre 
sinemaya 
gidebiliriz!

Film güzeldi 
de, senin patla-
mış mısırlarının 
sesi yüzünden 
konuşulanların 

yarısını duyama-
dım.

Aman, 
sen 
de!

Bakıyorum 
da yine mu-
habbetiniz 
pek koyu.

Filciğiim, 
nereden 

çıktın 
sen?

Siz davet 
etmeyince 

ben de 
kendim 
geldim.

Ahh! Ka-
fam acıdı. 

Taş mı 
düştü ne?

Taş diyerek 
haksızlık 

etmeyelim. 
Resmen 

göktaşı düş-
tü!

  
Yazan: Halenur Çalışan Gürbüz 

Çizen: Irm
a Zmiric
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Hadi hadi, 
bırakın geve-
zeliği. Doğru 

odunluğa 
gidiyoruz. 

Ne gün ama! 
Önce güzel bir 

yemek, ardından 
sinema, sonra-
sında da odun-

luk.

Dergilerin 
etkinlik tak-
vimlerinde 

öneri olarak 
yer alabilir 

bence.

İşte geldik, 
bütün tabur 
buradayız. 

Emir ve görüş-
lerinize hazırız 

komutamın!

Bakalım 

elimdeki mek-

tubu okuduktan 

sonra da böyle 

neşeli olacak 

mısınız 
çocuklar?

Mektubu 
oku da, 

tanış Ha-
sanla.

Merhaba Ali, Merhaba Zeynep!

Sizi tanımama şaşırmayın. Bu-

radaki İHH Temsilciliğine İyilik 

Postanesi Dergisi geliyor. Arif 

amca bana her defasında hediye 

ediyor. Dilinizi anlamıyorum ama 

Arif amca benim dilime çeviriyor. 

Benim dilimi merak ettiniz tabii. 

Doğru ya, kendimi tanıtmayı 

unuttum! 

Ben Somaliliyim. Ülkemin baş-

kenti Mogadişu’ya biraz uzakta, 

kuraklıktan önce çok güzel olan 

bir köyde yaşıyorum.  

Babam öleli 2 sene oluyor. 

Annem kardeşlerime ve bana 

bakar. Biz 8 kardeşiz. Kar-

deşim Muhammed biraz 

hasta. Biraz dediğime 

bakmayın, aslında epey 

hasta. Anneme yardım etmek çin 

Muhammed’in bakımını ben üstlen-
dim. 

Bu yıl, Yetim Dayanışma Günleri için 

Türkiye’den büyüklerin buralara 

geleceğini duydum. O buluşmaya 

katılmayı o kadar çok istiyordum ki! 

Ama Muhammed’in hastalığı ilerle-
di, onu bırakamam. 

Sizden bir ricam var. Buradan 
bazı arkadaşlarım Yetim 

Dayanışma Günleri’ne katıla-
caklar. Acaba, onlara bana 
ulaştırlamaları için birer 

resminizi verir misiniz? Tabii 
ki Postacı Fil’in de. Sizi çok 
sevdiğim için resimleriniz 

sürekli yanı başımda olsun 
istiyorum. Umarım sizin için 

sakıncası yoktur. Selamlar, Hasan 
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Ah Hasancığım 
yaa.. Nasıl da 
güzel yazmış. 

Hemen bir 
fotoğraf çekilip 

hazırlayalım.

Hayır hayır… 
Başka bir 

planım var… 
Yaklaşın.

Zeynep, 
bunun iyi bir 
fikir oldu-
ğuna emin 

misin?

Hem 
de 

çok!

Merhaba 
Hasan!

Siz… Sizi 
beklemi-
yordum.

Sizi ziya-
rete geldik 
Hasancığım. 
Ayrıca sana 
güzel haber-
lerimiz var.

Fil seni Yetim 
Dayanışma 

Günü’ne götü-
recek.

Ama ben 
kardeşimi 

yalnız bıra-
kamam ki…

Merak etme. 
Biz Ali’yle burada 
kalıp ailenle ilgile-
neceğiz. Buluşma 

bitince Fil seni getirip 
bizi götürecek. Hadi 

hazırlan, gözün 
arkada 

kalmasın.

Kulaklarıma 
inanamıyo-
rum. Ben 

şimdi Yetim 
Dayanış-
masına mı 
gidiyorum.

Biraz 
acele 

edersen 
evet 

dostum…

Allah’a 
emanet olun. 
Kardeşlerim 
size emanet. 

Haa bu arada, 
Mogadişu’dan 
istediğiniz bir 

şey var mı? Ben 
böyle sık sık gider 
gelirim de. Çekin-
meyin, söyleyin. 

Gelirken 
getireyim.
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Allah’ım, 
lütfen bu bir 
rüya olma-
sın. Hepsi 

gerçek 
olsun..

Hoş gel-
din Hasan! 

Geldiğine çok 
sevindik!

Rüya 
değilmiş 
demek…

Ahh, 
ne 

güzel 
bir ak-
şamdı!

Heey, sıkı 
tutunmazsan 
bu güzel ak-
şam bir kaza 

ile sona 
erebilir.

İşte 
geldiiik.

Hoş 
geldi-
niz.

Herşey 
yolunda 

mı?

Evet 
Hasancığım. 
Kardeşlerine 
gözümüz gibi 
baktık. Hatta 
Zeynep bu işe 

çok alıştı.

Aferin 
sana Ami-
nacığım. 
Ne güzel 

bir oyuncak 
yapmışsın 
kendine!

Zeynep…

Hasan, hoş 
geldin. İn-

şallah Yetim 
Günleri’nde 
olmak hoşu-
na gitmiştir.

Hayatımın 
en güzel 

gecesiydi. 
Size nasıl 
teşekkür 

edeceğimi 
bilemiyo-

rum.

Teşekküre 
gerek yok 
Hasancı-
ğım. Dua 
et yeter. 

Hadi 
bize 

hayırlı 
yolculuk-

laaar!

Güle güle 
çocuklar. 
Bizi çok 

mutlu ettiniz. 
Yine gelin, 

bizi 
unutmayın.

Allahaısma-
lardık. Sizi 
de bekleriz. 

Özellikle 
Hasan’ı.

İstanbul 
yolcusu 

kalmasın. 
Gidiyoruuz!

BİRKAÇ SAAT 
SONRA
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    SAĞLI
K 

OLSUN
Yazan: Saide Dikmen

Bahar gelir, hoş 
gelir… Mis gibi çilek kokula

rı 

gelir. Mis gibi domat
eslerin 

yanına salatalıklar, m
arullar 

ne de güzel kesilip y
enir… 

Baharın her bir şeyi 
güzel 

de, baharla birlikte m
ikrop-

lar da saklandıkları y
erler-

den çıkar. Kendilerine
 minik 

oyun arkadaşları ara
rlar. 

ama sen dikkatli ol! 
Mik-

ropların oyununa gelm
e! 

Aşağıdaki tavsiyelerim
ize 

uy ve vücudunu ele g
eçir-

melerine izin verme! 

Bu mini mini mikro
plar her yerden gelebilirler. Dikkatli ve 

uyanık olmak lazım. Mesela sokaktan geldin ve ellerini 

yıkamadan sofraya oturdun diyelim. İşte sokaktayken gizlice 

ellerine saklanan o mikroplar sen ekmeği ağzına attığında 

hoop diye kaymaya başlıyor midene doğru. Cumburlop midene 

düşen bu mikroplar, şanslıysalar, mide onları fark etmeden 

bağırsağa doğru gidiyor. Zaten oraya vardı mı keyiflerine diyecek yok.

Midenin özenle sindirdiği tüm besinleri, bağırsak içine yerleşen bu mi-

kroplar, “Ekmek elden
 su gölden” misali hemen kendi midelerine in-

diriyor. Hazıra konuyor yani uyanıklar. Sonra da bir bakmışsın ki sen 

yiyorsun, yiyorsun ama sanki hiç yememiş gibi aç ve hâlsizsin. Bir de 

beter bir huyları var bu mikropların. O kadar çok yiyip içtikten sonra bir 

hopluyorlar, bir tepiniyorlar ki senin bağırsak başlıyor ağrımaya. Sonrası 

malum. Tuvalette alıyorsun soluğu… İshal olmuşsun meğer… Bu yaramaz 

mikropların eğle
ncesi yüzünden 

sen yataklara d
üşüyorsun! O yüzden 

sen uyma onlara. Özellikle bahar mevsiminde sağlıksız suları içme. Eve 

geldiğinde mutlaka ellerini yıka. Sağlıklı kal ve
 baharın tadını 

doyasıya 

çıkar!
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Yok, yok korkma! Sana çilek yeme demeyeceğim. Elbette 
doyasıya çilek yemelisin. Bahar demek, çilek demek! 
O mis kokulu çilekleri kim olsa yemek ister herhâlde… 
Fakat çileğin kokusuna aldanıp da onları yıkamadan yeme! 
Benim sana uyarım sadece ve sadece bu kadar. Eğer sen 
onları iyi yıkayıp yersen, mikroplar seni kovalamaz. Ama 
yıkamazsan o en sevdiğin çilekler de sonunda 
mide ağrısına ve ishale sebep olur. Ne o güzelim çileklerin kokusunu hatırlarsın ne de tadını o ağrılar arasında. O yüzden baharla birlikte çıkan bu güzelim meyveleri yıkayıp yemen kesinlikle senin faydana!

Bu kurt, o uluyan köpek gibi olan kurt değil. Elma  

ya da kirazdan çıkan kurtlar da değil. Bunlar gözle 

görülmesi çok z
or olan mini min

nacık solucanlar
. 

Ama solucan dediysem de aklına toprak soluca-

nı gelmesin. Bu bahsettiklerime tıp dünyasında 

bağırsak parazitleri diyorlar. Parazitleri, “Kendisi 

tembel tembel oturuyorken bir başkasının çalı-

şarak kazandığı yemekleri gizlice çalan uyanık 

canlılar” olarak tanımlayabiliriz. İşte bu mini mini 

kurtçuklar da aynı mikroplar gibi pis suları içtiği-

mizde ya da iyi yıkanmamış yiyecekleri yediğimiz-

de bulaşıyorlar. Geliyorlar ve bağırsaklarımıza 

yerleşiyorlar. “Bakarsan ba
ğ olur, bakmazs

an dağ 

olur” diye bir söz var ya hani. İşte bu kurtçuk-

lar için o söz geçerli. Eğer dikkat etmezsen ve 

bu kurtlar bulaştığında doktorun söylediklerini 

yapmazsan bu minicik, gözle görünmeyen canlı 

bir anda büyüyebiliyor. Bazen tüm ba
ğırsağı bile 

kaplayabiliyor. 

Parazit kaptıysan iki şeye dikkat etmelisin. 
Birincisi tuvaletten sonra ellerini iyice yıkamalısın 
ve tuvaletleri temiz bırakmalısın. Böylece hem sen 
sağlığına daha çabuk kavuşursun hem de sendeki 

mikrop ve parazitler başkalarına bulaşmaz.İkinci olarak doktorun sana verdiği ilaçları 
kullanmalı ve onun tavsiyelerine uymalısın. Aksi 

hâlde bazen bu parazitler o kadar büyür, o kadar 
büyür ki, neredeyse bağırsağının uzunluğuna erişir. 
Bu durumda doktorlar son çare olarak ameliyat 

ile bu besili paraziti bağırsağından alıp kurtulmanı sağlar.  Baharda mis gibi kokan sebze ve meyveleri ye-
meden önce bir kez daha düşün. Hatta düşünmeden yıka ve sonra afiyetle ye!
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Yazan: Saide Dikmen

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan 

Yetim Dayanışma Günleri başladı! 

İHH 16-31 Mart tarihlerinde bir 

sürü ülkeye giderek yetim kardeş-

lerimizi evlerinde ziyaret ediyor. 

Bizim İyilik Postacıları Ali, Zeynep 

ve Postacı Fil de ülke ülke dolaşa-

rak yetim arkadaşlarıyla çok eğ-

lenceli vakit geçirdiler. Dayanışma 

günleri niye yapılıyor, iyilik postacı-

ları neler yaptılar, kimlerle tanıştı-

lar diye merak ediyorsan bu posta 

tam sana göre! 
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Dünyada depremler, savaşlar, seller ve hastalıklar 

yüzünden anne ve babasını kaybeden 165 milyon çocuk 

olduğunu biliyor muydun? 

İHH tam 20 yıldır dünyanın dört bir yanındaki yetim 

kardeşlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyor. 

2007 yılında Yetim Sponsorluk Destek Sistemi’ni 

başlatmıştı. Şu anda bu proje sayesinde 41 ülke-

deki tam 28.012
 yetim arkadaşımızın ihtiyaçları, 

Türkiye’deki iyi insanlar tarafından karşılanıyor.

Gelelim Yetim Dayanışma Günleri’ne! Takvimler 

2011 yılını gösterdiğinde İHH’lı abilerin ve ablaların 

aklına muhteşem bir fikir geldi. Yetim kardeşleri-

mizi ülkelerinde, evlerinde ziyaret edip ihtiyaçlarını 

karşılamak, onlarla oyunlar oynamak! Bu organizas-

yon sayesinde yetim kardeşlerimizden haberdar 

olmayanlar “Biz de bir şey yapalım” diyeceklerdi.

Biz İyilik Postacıları da yetim kardeşlerimize 

destek olmaya gittik. Kurulan kocaman sofralara 

oturduk. Birlikte sinemaya gittik, uçurtma uçurduk. 

Mendil kapmaca, seksek, yakar top, yağ satarım 

bal satarım gibi bir sürü oyunlar oynadık. Ziyaret 

ettiğimiz ülkelerden de size fotoğraflar, mektuplar 

getirmeyi unutmadık! 
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Lübnan’a gideceğimizi duyunca çok heyecanlandım. Çün-

kü daha önce İstanbul’da yapılan Çocuk Buluşmalarıı
’nda, 

burada yaşayan Sara ile tanışmıştım. Sara’nın evine gittiği-

mizde bizi annesi ve ablaları karşıladı. Sara 7 yaşındayken 

babası kas hastalığından vefat etmişti. Annesi Sara’nın 

buna çok üzüldüğünü ve aylarca hiç konuşmadığını söyledi. 

Ama Çocuk Buluşmaları’ndan sonra acayip sosyal bir çocuk 

olmuş. Çünkü artık yalnız olmadığını biliyormuş.

Sara’nın okuldan dönmesini beklerken annesi bize patates 

kızarttı. Bu arada biz de elimiz boş gelmemiştik. 

Gönüllülerimizin gönderdiği hediyeleri verdik 

Sara'nın annesine. Tam o sırada içeriye 

Sara girdi. Bizim geleceğimizi bilmiyordu. 

Çok şaşırdı. Tabağımdaki patatesleri 

birlikte afiyetle yedikten sonra evleri-

nin önüne oyun oynamaya çıktık. Ben 

elimdeki tebeşirle yere seksek çizgileri 

çizince Sara “Ben bu oyunu bi
liyo-

rum!” dedi. Sara’nın sesini duyan başka 

çocuklar da etrafımıza toplanınca zıplamak-

tan ve gülmekten karnımız ağrıyana kadar 

oynadık. Tam ayrılacakken Postacı Fil 

elindeki fotoğraf makinesiyle bu anın 

fotoğrafını çekti.



17

12 yaşındaki Mümin Halid Gazze’de yaşıyor. O 
daha henüz 2 yaşındayken babası çok hastalanmış ve 
vefat etmiş. Dört kardeşi ve annesiyle beraber küçük 
bir evde yaşıyor. Halid, namazlarını asla kaçırmıyor-
muş. Üstelik okuldan geldikten sonra da camiye gidip 
hafızlık yapıyormuş. Mümin Halid’e en çok ne istediği-
ni sordum. “Keşke elektriği olan kocaman bir evimiz 
olsaydı. Bir de arkadaşlarımla futbol oynayabileceği-
miz bir sahamız olsun isterdim.” dedi. Futbol lafını 
duyar duymaz, Halid’e topu olup olmadığını sordum. 
Varmış! Çok büyük olmasa da minik bir yerde tek 
kale maç yaptık. Sağ olsun Filciğim kaleci olduğu 
için de tek bir gol bile atamadık! Bu arada Zeynep 
de Türkiye’den getirdiğimiz hediyeleri annesine 
ve kardeşlerine verdi.Mümin Halid büyüyünce mühendis olmak isti-
yor. Gazze’deki savaş yüzünden yıkılan evlerin 
yerine birbirinden güzel binalar yapmak için... Bizi 

en çok şaşırtan ise Mavi Marmara’yı, Türkiye’yi 
ve İstanbul’u çok iyi bilmesi oldu! 

Filistinli çocuklar 
futbol oynamayı çok 

seviyor. Gazzeli 
Mümin Halid de on-
lardan birisi. Halid 
ile hem tek kale 

maç yaptık hem de 
hayallerinden ko-

nuştuk. 
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Dina, ülkesinde tsunami felaketi meydana geldi-

ğinde 9 yaşındaymış. Annesi ve babasıyla evde tele-

vizyon izlerken önce depremle sarsılmışlar, kaçmak 

için evlerinden dışarı çıktıklarında ise dev dalgalar 

sahip oldukları her şeyle birlikte yakalamış onları. 

Dalgalar durulduğunda tanımadığı biri, hiç bilmediği 

bir yerde bulmuş Dina’yı. Onu almaya gelen akraba-

ları anne ve babasının artık hayatta olmadığını söy-

lemiş. 

İHH’nın bölgeye yaptırdığı İstanbul Yetim 

Kompleksi’nde yaşayan Dina bugün 17 ya-

şında. Türkiye’den getirdiğimiz hediyeleri yetim 

kardeşlerimize dağıttık. Dina hepsiyle bizi tanıştırdı. 

Hiç görmediği ama kendisini destekleyen Türkiye-

li anne-babasını çok sevdiğini söyledi. Dina’nın en 

büyük hayali ise üniversiteye gidebilmek ve ileride 

kendisi gibi yetim olan öğrencilerin okuyabilmesi için 

bir okul yapmak!
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Ğufran’ın evine vardığımızda bizi çok kalabalık bir aile bekliyordu. 18 kişi hep beraber çok mutlu bir şekil-de bir evde yaşıyorlardı. Çocukların hepsini Ğufran’ın kardeşi zannettik ama öyle değilmiş.  Ğufran 7 yaşın-dayken, bir gün babası ikindi namazı için camiye gitmiş ve bir daha geri dönmemiş. 5 gün sonra ise babasının vefat haberini almışlar. 7 kardeşi ve annesi ile dayısı-nın yanında yaşamaya başlamışlar. Annesi bir lokan-tada çalışıyor. İki kardeşi ise hamallık yaparak evin ihtiyaçlarına destek olmaya çalışıyor. 
İlkokul 5. sınıfta okuyan Ğufran, bizim Postacı Fil’in elindeki fotoğraf makinesini görünce çok heyecanlan-dı. “Büyüyünce ben de böyle elimde fotoğraf makinesiy-le gezen bir gazeteci olacağım” dedi. O sırada hemen araya girdim ve en büyük hayalini sordum. Babası vefat etmeden önce ailece pikniğe giderlermiş hep. Şu anda ise tek istediği şey bahar geldiğinde yine pikniğe gidebilmek, gökyüzünde uçurtma uçurabilmekmiş! Piknik sepetim yanımda olmasa da Iraklı çocukların uçurtmayı çok sevdiğini bildiğim için yanım-da bir tane getirmiştim. Birlikte dışarıya çıktık ve uçurtmayı masmavi gökyüzünde uçurmaya başladık.

Komşu ülkemiz Irak’ta 
yaşanan büyük savaşı 
hatırlıyorsunuz değil 

mi? Bu savaşta bir sürü 
çocuk babasını kay-
betmişti. Iraklı yetim 

kardeşlerimizi ziyarete 
gittiğimizde ise en az 
benim kadar tatlı Ğuf-

ran ile tanıştık. 



Burkina Faso’nun
 dünyanın en fakir ülkelerinden biri oldu-

ğunu biliyor muydun? Köylerini dolaşırken etrafımızda hiç 

elektrik direğinin olmaması Zeynep’in dikkatini çekmişti. 

Önce hangi yetim kardeşimizin evine girelim diye konuşur-

ken Aicha ile karşılaştık. Aicha 8 yaşındayken annesi ve 

babası çok ağır bir hastalık geçirmiş ve ikisi de vefat etmiş. 

Annesinin gözbebeği olan Aicha’ya büyükannesi sahip çık-

mış. Küçücük bir evde akrabalarıyla birlikte 8 kişi yaşama-

ya başlamışlar. 

Aicha’ya en çok istediği şeyi sordum. “Bizim köyde 

elektrik yok. B
u yüzden mum ı

şığında ders ça-

lışmak zorunda 
kalıyoruz. Keşke

 elektriğimiz ol-

saydı!” dedi. Hediye paketlerimizde biraz da elektrik 

getirebilmeyi çok isterdim ama ne yazık ki bu imkânsız. 

Zeynep ve Postacı Fil büyükannesine Türkiye’den 

getirdiğimiz hediyeleri verirken ben de Aicha’ya 

büyüyünce ne olmak istediğini sordum. Doktor 

olmak istiyormuş. Doktoru olmayan ülkelere 

gidip oradaki hastaları iyileştirmek için elin-

den geleni yapacakmış.
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Selamün aleyküm,31 Mart benim için ve kız kardeşim için 
özel bir gündü. O gün birçok arkadaş-
la tanıştık ve çeşitli şehirler gezdik. 
Bizim için oldukça güzeldi. Özellikle 
sinemaya gittiğimiz için çok memnun 

olduk. Birçok çocuk Saraybosna’ya 
geldiği için heyecanlıydı çünkü bu onlar 

için kelimelerle tarif edilemeyecek  bir-
çok güzelliği yaşamak ve bu şehri tanıma 

imkânı demekti. Teşekkürler... O gün mut-

luluğu öğrendik, hayatımıza neşe kattı ve 

hayatta bizim için mutluluk isteyen insan-

ların varlığına inandık. Her şey için teşek-

kürler. Allah sizlerden, hayırlı işlerinizden 

dolayı razı olsun ve inşallah seneye de 
karşılaşalım...”
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Yapabileceğin bir sürü şey var. Bugün İHH, yetim 

kardeşlerimiz evsiz kalmasınlar diye farklı ülkeler-

de tam 10 tane yetimh
ane açtı. Yetim Spon-

sorluk Destek Sistemi sayesinde Türkiye dâhil 

tam 41 ülkede 28.0
12 yetim kardeşimizin ya-

nında oldu. Hâlâ da olmaya devam ediyor. Onları 

yalnız bırakmıyor. Ama bunların hepsi de gönüllü-

lerinin destekleriyle oluyor. Sen de gönlünü yetim 

kardeşlerinle paylaşmak ister misin?

İHH 1 Şubat-31 Mart tarihleri arasında bir kam-

panya başlattı. Bu yıl ikincisi düzenlenen Yetimlere 

Dünyanızda Yer Açın Kampanyası ile toplam 230 

farklı proje hayata geçirilecek. Kampanya sayesinde 

30 bin yetim kardeşimizin ihtiyaçları karşılanacak ve 

en az 5 bin yetim arkadaşımıza daha Yetim Spon-

sorluk Destek Sistemi'yle sürekli destek sağlanabi-

lecek. Bu kampanya aracılığıyla toplanan yardımlar, 

Yetim Dayanışma Günleri’nde yetim kardeşlerimize 

ulaştırılacak. Türkiye’deki gönüllü aileler, doktorlar 

ve diğer birçok gönüllü, yetim kardeşleri-

mizi kendi ülkelerinde, ailelerinin 
yanında ya da kaldıkları yetim-
hanelerde ziyaret edecek.

Kıyafet yardımı, kırtasiye malzemeleri yardımı, sağ-

lık taraması, battaniye-yatak dağıtımı, gıda yardımı, 

yetimhanelerin ihtiyaçlarının karşılanması, yetim 

ailelerinin geçimlerini sağlamaları için yardımların su-

nulması (dikiş makinesi, susam öğütme makinesi, mini 

büfe vb.), toplu düğün programları, sünnet organi-

zasyonları, oyuncak dağıtımı, piknik organizasyonları, 

lunapark ve hayvanat bahçesi gezileri, huzurevi ziya-

retleri, deniz ve havuz programları, bisiklet ve resim 

organizasyonları, kitap dağıtımı, hem eğitici hem de 

eğlence amaçlı oyun oynama aktiviteleri (yerden yük-

sek, yakar top, mendil kapmaca, yağ satarım bal 

satarım, futbol, basketbol vb.) yapılacak. 
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Ailenle aylık masraflarından biraz kenara 

ayırıp ayda 90 TL bağışlayarak bir yetime 

destek olabilirsin! Ayrıntılı bilgi için  

www.ihh.org.tr 
adresini ziyaret edebilirsin.
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Her sınıfın bir yetim kardeşi var!
İşe bu postayı sınıf arkadaşlarına okumakla başla-

yabilirsin. Eminim onlar da “biz de bir şeyler yapa-

lım” diyecektir. Birlikte www.ihh.org.tr sitesine girip 

dünyanın herhangi bir bölgesinden bir yetim kardeş 

seçebilirsiniz. Bu açlıkla mücadele eden Afrika-

lı bir kardeşimiz de olabilir, Filistin’de bitmeyen 

işgalin altında yaşayan bir çocuk da. Bunun için her 

ay harçlığınızdan biraz ayırmanız yeterli. Bir sene 

boyunca her ay 90 TL göndererek “Senin yanında-

yız kardeşim” diyebilirsiniz. Peki bu 90 TL ile neler 

yapılıyor? Bu proje sayesinde yetim kardeşinizin 

eğitim, sağlık, gıda ve kıyafet gibi temel ihtiyaçlarını 

sınıfça karşılamış oluyorsunuz. Ayrıca destek verdi-

ğiniz yetim arkadaşınızın fotoğrafının da bulunduğu 

bilgi formunu sınıfınızın panosuna asabilir, ona mek-

tup da gönderebilirsiniz. 



24

  

Bahar gelince nasıl mutlu oluyorum anlatamam. Hem zaten havaların ısınmasına kim sevinmez ki!Artık okuldan gelince hava kararmış olmayacak.Sen de bahçeye, parka çı-kıp arkadaşlarınla oyunlar oynayabileceksin.  Çiçekler mis gibi kokacak ve etrafın-
da da arılar vızır vızır uçuşmaya başlayacak. Sadece arılar mı? 
Uğurböceklerini de unutmamak lazım. Kırmızı kanatlarıyla bir o 
yana konacaklar, bir bu yana. Bu sevimli böceklerin senin de oda-
na uğramalarını ister misin? Korkma, korkma bu arıların iğneleri 
yok. Sen nereye koyarsan orada tombiş tombiş duruyorlar!  

Sarı ve kırmızı şişe kapağıSarı, siyah, kırmızı ve be-yaz karton 
Yapıştırıcı

Kurşun kalemSiyah ispirtolu kalem
Makas

Mahare
t

teyze

24
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1. Siyah kartonun üzerine kırmızı şişe kapağını koy. 
Kapağın etrafından kurşun kalemle yuvarlak çiz ve kes. 
Aynı şekilden bir tane de kırmızı kartondan çıkar. Son 
olarak uğur böceğinin başı için şekildeki gibi kapaktan 

daha küçük bir yuvarlak kes.

1. Sarı kartonun üzerine sarı şişe kapağını koy. Uğur-
böceğinde yaptığımız gibi bir yuvarlak çıkar ve kapağa 

yapıştır.

2. Büyük siyah yuvarlağı kırmızı kapağın üzerine 
yapıştır. Sonra da küçük siyah yuvarlağı şekildeki gibi 

üzerine yapıştır. 2. Beyaz kartondan da şekildeki gibi iki tane kanat çiz. 
Ama hemen yapıştırma. 

3. Uğurböceğinin kanatlarını yapmak için kırmızı yuvar-
lak kartonunu şekildeki gibi kes ve kapaktaki gövdesine 

yapıştır.

3. Siyah ispirtolu kalemle iki tane noktadan göz yap. 
Sonra da şekildeki gibi yarım daire şeklinde iki tane 

çizgi yap.

4. Beyaz ka-
natlarını da 

yapıştırdıktan 
sonra, tombiş 
arıcık uçmaya 

hazır!

4. Beyaz kartona uğurböceğinin gözü için iki tane 
yuvarlak çiz ve kes. Bu yuvarlakların içine siyah ispirtolu 
kalemle göz yap. Şimdi gözlerini kafasına yapıştırabilir-

sin. 

5. Son olarak 
siyah ispirtolu 
kalemle uğurbö-
ceğinin kanatları-
na şekildeki gibi 
yuvarlaklar yap. 
Uğurböceğin hazır!

25
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“Bir paket tereyağı, 
bir paket pudra şe-
keri, alabildiği kadar 

un… Alabildiği kadar 
un ne demek? Ne yani 

istediğim kadar un koyabi-
lir miyim? Ablaa!”
Ayşe o kadar sesli bağır-
mıştı ki ablası başına bir şey 
geldiğini zannederek koşa 
koşa geldi mutfağa:

“Geldim, geldim. Un kavano-
zunu mu kırdın, ne oldu? Her 
yerini una bulamışsın!”
“Şey, etrafı biraz dağıtmış 
olabilirim ama annem gelme-
den toplayacağım hepsini. Kız 
sözü!” dedi Ayşe dudaklarını 
bükerek. “Kurabiyeler ne ka-

dar un alıyorlar biliyor musun?”
“Kendilerine sorabilirsin Ayşeci-
ğim. Canları ne kadar istiyorsa o 

kadar alsınlar. Mutfağımız kurabi-
yelerinin hizmetinde!” diye gülerek 

cevap verdi ablası.
“O zaman feda olsun bütün unlar 

kurabiyelere…” diyerek kavanozun 

içinde ne kadar un varsa döktü Ayşe. 
“Un kurabiyesi işte böyle yapılır” diye 
de ekledi bilmiş bilmiş. Ablası ise gül-
mekten kendini alamıyordu.
“Yüzüme un mu bulaşmış? Çok mu 
komik gözüküyorum?” diye sordu abla-
sına.
“En iyisi ben sana yardım edeyim. Yok-
sa bu kurabiyeler bizim evde ne kadar 
un varsa alacaklar.”
“Teşekkür ederim iyi kalpli, yardımse-
ver ablam benim!”
“Tamam, tamam uzatmayalım bu bölü-
mü. Haydi elini yüzünü yıka, gel.”
Ayşe tam mutfaktan çıkarken kapı çal-
maya başladı. Susmak bilmeyen bir kuş 
sesi bütün evin içinde yankılanıyordu. 
“Birisi parmağını bizim zilin üzerinde 
unuttu galiba.”
“Ayşee! Benim Seda. Sana söyleyece-
ğim çok önemli bir şey var!” diyordu 
kapıdaki diğer ses.
Kapıyı açmasıyla Seda’nın içeriye gir-
mesi bir oldu. Nefes nefeseydi.
“Arka bahçede..” 
Ayşe gözlerini kocaman açarak:
“Ne olmuş arka bahçeye Seda?”

Yazan: Saide Dikmen



“Kedi var. Yavruları…”
“Seda dur, soluklan da öyle anlat. Sessiz 
sinema mı oynuyoruz anlamadım ki!”
Seda iki üç defa derin derin nefes aldı. 
Sonra da Ayşe’ye anlatmaya başladı:
“Bu sabah bizim evin arka bahçesinde bir 
kedi gördüm. Miyavlayıp duruyordu. Böyle 
karnı sırtına yapışmış zavallının. Ben ona 
yaklaştıkça o da çalılıkların içine doğru 
ilerlemeye başladı. Aman Allah'ım o da 
ne? Birbirinden sevimli beş tane kedi 
yavrusu! Annelerini görünce nasıl se-
vindiler, anlatamam. Anne kedi bir bana 
baktı bir de yavrularına. Miyavlamaya 
başladı tekrar. Belli ki hepsi çok açtı.” 
Seda heyecanla anlatırken birden durdu 
ve: 
“Bir dakika. Sahi senin üstün başın niye 
böyle bembeyaz?”
“Anneme sürpriz un kurabiyesi yapıyor-
dum. Tarifi anlamaya çalışırken biraz 
ortalığa saçıldı unlar işte. Ama ablam 
yardım edeceğini söyledi. O değil de sen 
kediler için evden bir parça ekmek biraz 
da süt götürebilirdin Sedacığım.”
“Tabii ki bunu yaptım. Ama biliyorsun bu 
aralar çok yağmur yağıyor. O kedicikler 
yağmurun altında ıslanıp duruyorlar. Çok 
üşüyorlardır eminim. Sadece yemek de-
ğil, başka şeyler de yapmalıyız bence.”
Ayşe başını kaşıdı düşünceli düşünceli.
“Evet, bir şeyler yapmalıyız. İstersen 
bunu mutfakta konuşalım. Hem ablama 
da sorarız neler yapabileceğimizi.” 
İki arkadaş lavaboya gidip ellerini bir gü-
zel yıkadılar. Seda, Ayşe’nin ablasına da 
anlattı olanları. Hep beraber düşünme-



ye başladılar. Bir yandan da 
hamur hâlindeki kurabiyelere 
ilginç ilginç şekiller veriyor-
lardı. 
Sadece kediler değil, ma-
hallede evsiz, sahipsiz çok 
hayvan vardı. İnsanların 
onlara verdiği artık yemek-

lerden karınlarını doyur-
maya çalışıyorlardı. 
Seda ve Ayşe mutlaka 
çantalarında ekmek 

parçası, kedi, köpek ma-
ması bulundururdu. Ama 

hayvanları yağmurdan, 
soğuktan korumak için 
bir şey yapmamışlardı 

bugüne kadar. 
Ayşe elindeki hamuru yu-
varlayıp dururken birden:

“Buldum!” dedi. 
“Ne buldun?” dedi 
ablası ve Seda aynı 
anda.

“Şimdi bu kurabiyelerin birazını pişirip 
bizim marangoz Mehmet Amca’ya gide-
ceğiz. O enfes kurabiyelerimizi yerken de 
planımızı anlatacağız.”
“Önce bize anlatsan Ayşeciğim?” dedi 
ablası elini beline koyarak.
“Mehmet Amca’da artık tahta parçala-
rı vardır mutlaka. Bu parçalardan bizim 
kediler için bir kulübe yapmasını isteye-
ceğiz. Nasıl fikir?”
Seda heyecanla: 
“Kabul ederseeee… Muhteşem!” dedi.
Kızlar kurabiyeleri hemen pişirdiler. Son-
ra da marangoz Mehmet Amca’nın yanı-
na gittiler. Mehmet Amca çok iyi kalpliydi. 
Çocukları kırmadı ve ertesi gün gelip 
kulübeyi alabileceklerini söyledi. Ertesi 
gün kediciklerin kulübeleri hazırdı. Üstelik 
içinde koca bir poşet kedi maması vardı. 
Kızlar bir tepsi un kurabiyesiyle anne ve 
beş yavru kediciğin hayatını kurtarmıştı. 
Anne kedi kocaman gözleriyle miyavlayıp 
kızlara teşekkür ediyordu. Miyav!
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Bilmeceyi bilirsen, 
bulmacayı da çö-

zebilirsin! 

1. Şırıngayla vurulur, hastalıklardan 

korur.
2. Renk renk paketlenir, çocukları 

sevindirir.

6. Kocamandır, denizde yaşar. Tepes-

inden sular taşar.

8. Bayram olur gelirler, bizi mutlu 

ederler.

9. Fırında pişer, mideye düşer.

11.Güneş girmeyen eve, o girer seve 

seve.
14. Elde yapılır, kulağa asılır.

16. Güneş döner, o döner. Sonunda 

başı döner.

17. İçine giysi koyarız, sonra tatile 

çıkarız.

18. İki kapaklı, çok yapraklı, içinde 

bilgi saklı.

1. Çiçeklerden konar, kendi yemez yedirir.

3. Ne canı var ne kanı, beş tanedir parmağı.

4. Alçacık dallı, yemesi ballı.
5. Ne zevklidir ona binmek, sallanıp göklere 

çıkmak.7. Vak vak der. Derede, gölde yüzer.
10. Çok büyük bir kaşığa benzer. Ama içine 

toprak ve kum girer.12. Dalgası köpük yapar, içinde balık yaşar.

13. En yüksek daldaki yaprakları o yer. En 

uzun boylu benim der.15. Karada bayılır, suda ayılır.
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Yetim Dayanışma Günleri’nde dünyanın dört bir yanın-

daki yetimlere götürülecek her şey hazır. Zeynep ise 

gidecekleri ülkelerde yetimlerle oynayacakları oyunları 

hatırlamaya çalışıyor. Ama bazı oyunların ismini unut-

muş. Yukarıdan aşağıya, soldan sağa gizlenmiş oyunları 

hatırlaması için Zeynep’e yardımcı olmaya ne dersin?
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Zeynep, Ali ve Postacı Fil’in maceralarından,

Gezgin Güvercin’in ilginç seyahatlerinden,

Maharet Teyze’nin birbirinden eğlenceli 

tariflerinden,

birbirinden heyecanlı iyilik öykülerinden,

sağlık tavsiyelerinden, bilimsel haberler-

den ve daha bir sürü yardımsever, eğlen-

celi ve heyecanlı şeyden haberdar olmak 

için hemen harekete geç!

İyilik Postanesi’nin her çıkan yeni sayısını 

posta kutunda görebilmek için yapman ge-

rekenler çok basit. Aşağıdaki formu doldur, 

İHH Büyük Karaman Cd. Taylasan Sk. 

No: 3  34230 Fatih/İstanbul adresine gön-

der. Sonra 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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