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İYİLİK POSTACILARI
Hiç düşündün mü, su olmasaydı ne yapardık? 

Kirlenince yıkanamazsın, annen yemek yapa-

maz, elmanı yıkayamazsın... Düşünsene don-

durma bile yiyemezsin! İyilik Postanesi’nden 

bu ay kapına ağzına kadar dolu bir “Su 

Postası” geldi. Suyun ne anlama geldiğinden 

tut da suyu olmayan ülkelerdeki arkadaşları-

mızın nasıl yaşadığına kadar her şeyi bu pos-

tada anlattık. Sudan bahanelerini bir kenara 

bırakıp hemen Su Postası'nı okumalısın!

Ayrıca baharın gelişini Maharet Teyze ile 

beraber uçurtmayla kutluyoruz. Ama sandviç 

uçurtma! Güzel bir bahar akşamı okul çıkışı 

arkadaşlarını davet edip uçurtma sandviçler 

ikram edebilirsin.

Bu postada yepyeni bölümlerimiz de var. 

İyilik Ajandası, Bilgiç Postacı ve İyilik 

Postacıları'nın aktivite sayfası bu sayının 

sürprizlerinden. 

Bakalım önümüzdeki sayıda seni ne gibi 

sürprizler bekliyor! 

Görüşmek üzere!

Postacı
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MİLİM  

MİLİM
BİLİM

Yazar: Dr. Fatih Dikmen
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Şimdi buraya seninle 
ilgili çok ilginç bir şe

y yazsam şaşırır mısı
n? Ne 

o! Gözlerin hemen kocaman açıldı. Korkma, korkma. Seninle ilgili 

hiçbir şey yazmayacağım buraya. Sadece şaşırınca gözlerini ne 

kadar açabileceğini merak ettim. Peki gözlerin çok şa
şırdığında niye 

büyüyor biliyor musun
? Aslında gözlerin büyümüyor. Sadece göz 

bebeğin normale göre daha büyümüş görünüyor. Göz kapakların da 

büyüyen göz bebeklerine eşlik edip kocaman açılıyor. Göz bebeği, 

gözün tam ortasındaki siyah renkli kısım. Gözümüze gelen bütün 

ışıkları o ayarlıyor. Işıkçı da diyebilirsin sen ona kısaca. Işıkçının 

görevi aslında basit: Etrafındaki her şeyi düzgün görebilmen için 

gelen ışık artsın diye büyüyor. Çünkü gelen ışık ar
tınca yani gözbe-

beğin büyüyünce daha
 net görebiliyorsun. M

esela gece yarısı uyandın 

diyelim. Her taraf çok karanlık değil mi? Dikkatli olmalısın! İşte 

böyle karanlık bir ortamda ışık az olduğundan, göz bebeklerin 

biraz daha büyüyor. O büyüdükçe etraftaki az olan ışık daha fazla 

gözüne giriyor. Böylece bir süre sonra etraftaki cisimleri yavaş 

yavaş görmeye başlıyorsun. Yani dikkat gerektir
en işlerde göz bebeği

 

büyüyerek sana yardı
mcı oluyor.

Ateş ne de güzel bir buluş. Düşünsenize ateş olmasaydı ne evde 

yediğimiz yemek pişecek, ne arabalar çalışacak, ne de evlerimiz 

ısınacaktı. Ama bu ateş, bir yandan faydalıyken öbür yandan da 

zararlı olabiliyor. O yüzden ateşi kontrollü kullanmak lazım. Bir anda 

kontrolden çıkıp etrafındaki her şeyi yakmaya başlayabilir ateş. 

Böyle anlarda neden aklımıza hemen onun üstüne su dökmek gelir? 

Suyun nasıl bir sihirli etkisi var acaba? Mesela ateşin üstüne söndür-

sün diye hiç kâğıt atan gördünüz mü? Ya da ateş düşürücü ilaçlar? 

Kimsenin böyle bir şey yaptığı yok. Herkes, hatta itfaiyeciler bile 

ateşi, yangını su ile söndürüyor. Peki neden ateş su ile söndürü-

lüyor? Hemen açıklayayım. Ateş yandığında alevlerin yanmaya devam 

edebilmesi için iki şey gerekiyor: Sıcaklığın aynı seviyede kalması 

ve alevlerin etrafındaki oksijenin bitmemesi. Bu ikisinden biri 

azalırsa ya da yok olursa ateş de sönmeye başlıyor. Ateşin 

ısısını en hızlı şekilde düşürebilmenin yolu, üstüne bir buz 

kalıbı atmak olabilir. Ama acil bir durumda kocaman buz 

kalıbı aramana gerek yok! Su bulsan da olur. Çünkü su, 

ısıyı çabucak kendine çeker ve buharlaşarak havaya karışır. 

Böylece hem ateşin ısısını azaltır hem de oluşan buhar saye-

sinde oksijeni uzaklaştırır.
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Bak Mayıs ayı geldi. Kirazlar yavaş yavaş görünmeye başladı. Ama uyarmalıyım 
seni. Öyle yıkamadan yeme kirazları ve yerken de dikkatli ol! İçinden bir kurtçuk 
çıkabilir. Yerken bir kurtçuğa denk geldiysen şanslısın demektir. Daha henüz onu 
yememişsindir, çünkü bir kiraz tanesinden asla iki tane kurtçuk çıkmaz! Neden 
mi? Dur bak anlatayım: Bir varmış bir yokmuş. Kirazları çok seven bir sinek varmış. O kadar çok kiraz 
severmiş ki bu, gider kirazların arasında dans eder, onları okşar ve sonra akşam 
evine dönermiş. Bu kadar çok kiraz ile haşır neşir olduğundan, bilim insanları buna 

kiraz sineği anlamında “Rhagoletis cerasi” diye isim koymuşlar. Sonradan anla-
şılmış bu sineklerin kirazı neden bu kadar çok sevdiği. Meğer anne sinek her 

seferinde gidip bir kiraz tanesi üzerine bir tane yumurta bırakıyormuş. 
Ne eksik ne fazla! Sonra o kirazı okşayıp koklayıp oradan ayrılırmış ve bir daha yavrusunu görmezmiş. Ama ola ki bir gün karşılaşırsak kokusundan tanıyayım diye ayrıl-madan kiraza biraz parfüm sıkarmış. Hem bu sıktığı parfüm sayesinde bir başka sinek gelip de aynı kiraza bir başka yumurta bırakmazmış, çünkü koku sayesinde orasının dolu olduğunu şıp diye anlarmış. İşte bu sayede, 

kirazından bir tane kurt çıkarsa acaba diğerini yedim mi diye 
düşünmene gerek yok. “Peki o kurtçuğa ne oluyor sonra?” diyorsan eğer, 

kendi hâlinde kiraz içinde beslenip büyüyor. Yeterince büyüyünce küçük kurtçuk, 
genç bir sineğe dönüşerek kirazdan ayrılıyor.

Bir düşünsene
! Nefes almadan insan yaşayabilir mi? Ya da 

şöyle sorsam: Su olmadan yaşayabilir misin? Ya da patates 

kızartması yemeden ne kadar yaşayabilirsin? Bütün bu so-

ruların cevaplarını düşünmeye başladın mı? Bak düşünürken 

bile aslında yaşamak için tek yaptığın şey “Nefes almak”
. Peki 

insan ne kadar süre nefesini tutabilir?

Sağlıklı ve genç bir insan nefesini yaklaşık 2-3 dakika t
uta-

bilir. Bu süre, insanın vücut özelliklerine ve yaşam biçimine 

göre bir miktar daha uzun ya da bir miktar daha kısa olabi-

lir. Ancak David Merlini adındaki
 Macar genç, 

2009 yılında su al-

tında tam 21 dakika nefesini tutarak dünya rekoru kırmıştır.

Çitalar dünyanın en hızlı memeli hayvanı olarak biliniyor. Sadece 3 saniye içinde saatte 120 km hıza çıkabiliyorlar.

En iyi koku
 alan hayv

an bir kö-

pek değil. B
ir böcek! B

azı kele-

bekler birbi
rlerinin kok

usunu 10 

km öteden 
alabilir. Suy

un içinde 

ise köpek 
balıklarının 

müthiş bir 

koku duyus
u var!

Dikkat kurtçukçıkabilir!

Ne kadar süre
nefessiz kalabili

rim?
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Yazan: Zeynep Sevde Paksu

GEZG
IN

POST
ACI

Bundan yaklaşık 2 yıl önce, Türkiye'nin herhangi bir 

yerinden Kilis'e gidip aşağıya doğru devam ettiğinde 

güleryüzlü komşularının beklediği kapılar görürdün. 

O zamanlar Suriye ile aramızdaki sınır kapıları sanki 

bahçe kapısı gibiydi. Çünkü Suriyeli kardeşlerimizin 

evlerine götürüyordu bizi. Bu yüzden Türkiye’den 

Suriye’ye gitmek, aslında Hatay’dan Kilis’e, Mardin’e 

gitmek kadar doğaldı. Vakti zamanında araya bir 

sınır çekelim demiş devlet büyükleri, herkesin ülkesi 

belli olsun diye. Ama aslında o sınır sadece görünür-

de vardı, gönüllerde yoktu! 

Şimdi ise savaş var ve Suriye deyince içimizde çi-

çekler açmıyor. Bombalar altındaki güzel Suriye her 

yara aldığında bizim de canımız yanıyor.



5

Şam sıcak, 
insanları Şam’dan

 sıcak!

Kumun sarısıyla gökyüzünün mavisinin dans ettiği masallar diyarı Şam! 

Burası Suriye’nin başkenti. Ama öte yandan sanki insanlığın da başkenti. 

Bütün semavi dinlerin ve pek çok mezhebin ibadethaneleri ve insanlarını 

etrafta görebiliyorsun. Havası sıcak, insanları sıcak! Kebap ve tatlıları ise 

çok lezzetli! Şehrin merkezinde Hamidiye Çarşısı bulunuyor. Bu çarşıda 

yöresel müzik aletleri, hediyelik eşyalar ve kıyafetlerin satıldığı dükkânlar 

var. Çarşının içinden geçerken oradaki müthiş dondurmaları tatmadan 

geçme sakın! 

Hamidiye Çarşısı'nın sonu, Emeviye Camii'ne açılıyor. Emeviye Camii 

temizliği ve geniş avlusuyla her görenin içini açıyor. Bu avluda 

bir yandan insanlar ibadet ederken öbür yandan çocuklar 

koşturup oyunlar oynuyorlar. Tam sana göre!

ŞİMDİ BİRAZ SAVAŞIN 
OLMADIĞI GÜNLERİ, 

GÜZELLER GÜZELİ Ş
AM'I HATIRLAYALIM:

Kâbe’ye gitm
enin yolu bu

radan geçiyo
r!

Bundan 30-40 yıl ö
nce, uçakla seyahatler 

çok yaygın değildi ve pahalıydı. Bu dönemde 

Türkiye’den hac ibadeti için Mekke’ye giden 

kafileler karadan otobüsle giderdi. Bu yolcu-

lukta hacıların mutaka uğradıkları şehirler-

den biri de Şam olurdu. Mekke ve Medine’den 

sonra en fazla sahabe mezarı bu şehirde 

bulunmaktadır. Kudüs’ü haçlılardan kurtaran 

meşhur kumandan Selahaddin Eyyubi’nin 

ve Peygamberimizin torunlarından Hazreti 

Zeyneb’in tü
rbeleri de bu şehirdedir. 
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Nehrin üzerindeki dönm
e dolaplar!

Suriye’nin diğer bir büyük kenti, manası 

“Kale” anlamına gelen Hama şehridir.  Bu 

şehrin en önemli simgesi ortasından geçen 

Asi Nehri ve bu nehrin üzerindeki su değir-

menleridir. Yunus Emre bu şehre geldiğin-

de, su değirmenlerinin dönerken çıkardığı 

seslerden çok etkilenmiş. Şu meşhur “Dertli 

Dolap” şiirini de burada yazmış.

Ortadoğu’nun en büyük çarşısı Halep’te!
Suriye’de mutlaka görülmesi gereken diğer bir şehir de Halep'ti. Burası daracık sokakları, 10. yüz-yılda yapılmış kalesi ile ünlü. Ayrıca bizim Kapalı Çarşı'nın kardeşi olan Halep Çarşısı da burada! Çarşının hemen yanı başında ise Halep’in en eski camilerinden biri olan Zekeriya Camii var. Hz. Zekeriya’nın türbesi bu camide olduğu için bu ismi almış. Bu çarşı Ortadoğu’nun en büyük ve en uzun çarşısıydı. İçinde rengârenk şallar, lokantalar, sıcak sıcak tatlı yapan dükkânlar ve birbirinden güzel el işçiliğiyle yapılmış eşyalar vardı. Şehrin adını taşıyan Halep Tatlısı da buraya gidildiğinde mutlaka yenmesi gereken tatlardan biriydi.

6
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Suriye’ye ne oldu?
Buraya kadar Suriye ile ilgili 
hep güzel şeyler anlattım. 
Ama artık anlatılacak daha 
fazla güzellik bırakmadılar bu 
ülkede. Çünkü bu anlattığım 
tarihî eserlerin pek çoğu, 
Suriye’de iki senedir yaşa-
nan iç savaşta yıkıldı ya da 
kullanılamaz duruma geldi. 
Sana bahsettiğim Halep 
Çarşısı, Halep Kalesi, 
Zekeriya Camii artık ne 
yazık ki yok.
Milyonlarca Suriyeli kar-
deşimiz savaşta evsiz, 
susuz, ilaçsız ve gıdasız 
kaldı. Her savaşta olduğu 
gibi bu savaşta da çocuklar 
ve bebekler daha çok yalnız kaldı-

lar. Babalarını hatta annelerini bile kay-

beden çocuklar var. Yetim kardeşlerimiz, 

bebek kardeşlerimiz aç karnına uyumak 

zorunda kalıyorlar. 

Bebek kardeşlerimin 
yanında olmak istiyorum!

İHH savaşın başladığı ilk günden beri ora-

daki kardeşlerimizin yanında olmaya çalışı-

yor. Şimdi ise muhteşem bir proje başlattı. 

“Suriyeli bebekler aç uyumasın!” Bu proje 

sayesinde 5 yaşın altındaki bütün çocukla-

ra sahip çıkıyor. Çocuklar ve bebekler için 

özel gıda paketleri hazırlayıp götürüyorlar. 

Sen de bu iyilik hareketine katılmak ister 

misin? Öyleyse www.bebekleracuyumasin.

com adresini ziyaret edebilirsin. Ailenle ve 

arkadaşlarınla bir araya gelerek Suriyeli 

kardeşlerimizin yanında olabilirsin!
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Yazan: Saide Nur Dikmen

Çizen: Irm
a Zmiric

Bu eserimi 
anneme he-
diye edece-

ğim!

Annen seni 
bu hâlde 

eve alırsa 
edersin 
Aliciğim.

Anneme kendi 
ellerimle hediye 

hazırladım. 
Dergilere konu 
olur bu yaptı-

ğım!
Zannedersin 
ki geleceğin 
heykeltıraşı 
yetişiyor. 

Daha neler!

Oh tabi ek-
mek elden su 
gölden. Elini 
sabunlarken 
musluğu ka-
patsan diyo-

rum.

Bizim eve 
su hangi 

gölden ge-
liyor? Evin 

yakınında da 
göl yok ki.

Bu soruyu 

gerçekten 

sordun mu 

Ali? Van Gölü 

canavarıyla 

karşılaş 

e mi?

Karşıla-
şırsam 

selamını 
da söyle-
rim merak 

etme.
Çok 

komik!

Bir banyo 
camından 
girmedi-
ğin kal-
mıştı Fil!

Ha-ha-
ha-ha! 
Nasıl 

korktun 
ama.Gülmeniz 

bittiyse Fil’in 
yazdıklarını 
okur musu-
nuz bayan 
çokbilmiş.

Odunluk 
denilen bir 
mekâna iki 

kişilik dave-
tiye gönder-
miş Filciğim.
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Nerede 
kaldınız? 
Artık beni 
iyice unut-

tunuz.Aa hiç öyle 
şey olur mu? 
Hep bu Ali 
yüzünden 

gecikiyoruz.

Bu kabak 
bir gün de 
senin ba-

şına patla-
sa ya.

Sen bende 
kafa mı 

bıraktın?

Hani sen 
bu takımın 
beyniydin? 

Kafasız beyin 
mi olurmuş?

Her şeyi 
de hatırla! 
Fil hafızalı 
şey seni!

Eğer didiş-
meniz bittiyse 

ben konuya 
gireyim. Bugün 

buraya top-
lanmamızın 

sebebi…

Ay ben döpi-
yesimi giyip 
gelseydim 
keşke. Ne 

bu resmiyet 
Filciğim?

Ben de o 
garip isimli 
şeyi giyme-

li miydim 
acaba?

Birkaç gün 
buralarda 

olmayacağım, 
vedalaşmaya 

geldim.  

Bizi 
terk 
etme 
Fil!

Hemen 
duygusala 
bağlama. 
Nereye 

gidiyorsun 
Fil?

Somali’nin 
bir köyüne 
gidiyorum. 
Orada su 

kuyusu aça-
cağım.Su fatu-

rası çok 
gelmiş de 

ondan!

Ama Alici-
ğim sen de 
kaşınıyor-

sun.

Hemen 
tersle 
zaten…

Niye su ku-
yusu açıldı-
ğını senden 
öğrenebilir 
miyim Fil?
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Hay hay! 
Su kuyusu açılıyor 

çünkü oradaki kardeşlerimiz 
senin kadar şanslı değiller. 

Su bulabilmek için saatlerce 
yürümek zorunda kalıyorlar. 
Üstelik buldukları sular temiz 
bile değil! Ama ta yerin 30-
40 metre altında tertemiz 
yer altı suları var. Bu suları 

çıkarabilmek için giden 
amcalara yardım 

edeceğim.

Seninle 
gurur 

duyuyo-
rum!

Ah benim 
de senin-
le gurur 

duyacağım 
günler 

olacak mı 
acaba?

Dikkat 
edin 

kendini-
ze.

 Ben hem 
kendime 
hem de 
Ali’ye 
dikkat 

ederim.

Çok naziksin!

Keşke 
oradaki 

çocuklara 
su tabancası 
göndersey-
dim. Sıcak 

havalarda iyi 
gelirdi. Serin-

lerlerdi.

Temiz 
suyu bu-
lamayan 
kardeş-
lerimize 
çok ideal 
bir hediye 

olurdu.

Ben 
mantıklı 
düşünü-
yorum.

Musluklardan 
boş yere su 
akıtmazsan 

daha mantıklı 
bir hareket-
te bulunmuş 

olacaksın 
Aliciğim.
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Postacı Fil su kuyusu açmak için Somali’ye doğru uçuyor. Ama önce İHH’ya uğraması lazım. Somalili çocuklara götüreceği hediyeler var. Aşağıdaki labirentte Postacı Fil’i önce İHH’ya sonra da Somali’ye ulaştırır mısın?

Buradan 
daha yeni 
ayrılmamış 
mıydım?

Filciğim 
yanlış 

yöndesin!
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  SAĞLI
K 

OLSUN
Yazan: Aslıhan Bulut

Yaz geldi, günler uza
dı. Yakında tatil de b

aşlayacak. 

Sen bu sıcacık günler
i ve tatilini nasıl geç

ireceksin? Hayır, 

hayır duymak istemiy
orum! Bana sakın bilg

isayarda oyunlar 

oynayacağını, interne
tin sıcak dalgalarında

 sörf yapacağını 

söyleme! Üzülürüm se
nin adına… Dışarıda capcanlı, sı

ca-

cık bir dünya varken,
 arkadaşlarınla yaram

azlık yapıp top 

oynamak dururken, k
ırlarda çiçekler arası

nda koşturmak 

varken, bisiklete binm
ek, gerçek dalgalar a

rasında 

yüzmek varken eve t
ıkılıp kalmak da ne d

emek?! 

Gel sen beni dinle. Bu
 yaz hiç yerinde durm

a! 
Gez oyna…

Güzel bir yaz sabahında erkenden kalkmak demek, güneşin 
tadını çıkartmak demek. Ama erkenden kalkmak için de gece 

erken yatmak lazım onu unutma. Gece geç saatlere kadar 
televizyon izlersen ya da internetten arkadaşlarınla sohbet 
etmeye, oyunlar oynamaya kalkarsan sabah vücudun kalkar 
ama gözlerin bir türlü açılmaz. Göz kapaklarını bantlamak 
zorunda kalırsın maazallah! “Sabah erkenden kalkıp da ne yapacağım ki?” diye sakın 

mızmızlanma. Ben sana çok güzel işler buldum çünkü. Mesela 
oturduğun evin çevresi müsaitse, biraz koşu ya da spor yapabi-
lirsin. Sen sporunu yaparken annen de kahvaltını hazırlar. Hem 
dışarı çıkmışken sıcacık ekmeklerden alıp gelirsin eve kahvaltı 
için. Böylece hem kahvaltı sofrası şenlenir hem de miden güzel 
bir kahvaltı ile bayram eder…
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Kahvaltı demişken beslenmenin önemine vurgu 

yapmak isterim. Ne demişler “Sağlam kafa 

sağlam vücutta bulunur.” E doğru söz val-

lahi. Vücudun sağlıklı olunca kafan da iyi 

çalışır. Vücudunun sağlıklı olması için ise 

iyi beslenmek şart! 
En iyi beslenme şekli, taz

e mevsim 

sebze ve meyvelerinden ye
mektir. Yazın 

bunları bulmak hiç zor değil ki! Mesela, 

domates ne de lezzetli olur yazın, mis 

gibi kokar. Hele yanına da biri salatalık 

soydu mu… Sonra biraz peynir, 

biraz tereyağı ve biraz bal… Çivi gibi 

olursun bunları yersen! Zaten sabah 

erken kalkmışsın, spor yapmışsın. Bir 

de böyle sağlıklı bir kahvaltı yaparsan 

eğer, ne futbol oynarken şutlarını tuta-

bilen bir kaleci çıkar ne de kovalamaca 

oynarken seni yakalayabilen bir ebe!

Bence yazın gündüz piknik yapmaktan daha zevkli bir
 şey yok. Hem 

karnını doyuracak şeyler bulmak kolay hem de piknikte arkadaşlarla 

top oynayıp kırlarda dolaşmak, toprakla, bitkilerle ve akan ırmakların 

kenarında sularla oynamak çok keyifli ola
biliyor. Bunların hiçbirisini kışın 

yapamıyoruz. Baharda ise hava bir öyle bir böyle olabiliyor. Anne-babalar 

çocukları hasta olacak diye pikniğe gitmesine bile izin vermiyor. Ama 

yazın öyle değil. Hava hep sıcak… Bu yüzden bu 
güneşli günleri 

iyi de-

ğerlendir derim 
ben. Mesela üç beş kafadar arkadaş bul. Evlerinizin 

yakınlarındaki parkta bir piknik yapın. 

Ya da en güzeli ailelerinizi ikna edin, 

şehrin gürültüsünden uzak bir yerlerde 

sizi pikniğe götürsünler. Orada ko-

caman ağaçların arasında 

arkadaşlarınızla gönlünüzce 

eğlenin.
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AĞAÇ DİKMEYE NE DERSİN?
Senin için küçük ama insanlık için büyük bir adım atmak ister 

misin? Elbette istersin! Kim istemez ki? Ama önemli olan, 

bu büyük adımı bulmak. İşte sana bu konuda bir fırsat! Bir 

ağaç dik. Hatta bir meyve ağacı dik. Sonra onunla ilgilen ve 

onu her gün sula. Sen onunla ilgilendikçe o da yavaş yavaş 

büyüyecek. Belki ileride torunlarına onun meyvelerini 

yedirebileceksin. Sen 15-20 yıl sonra en fazla iki kat 

büyüyeceksin ama o küçücük ağaç 15-20 yıl sonra bir 

apartman boyuna erişecek. İşte bu yüzden ağacı dikerken 

attığın adım, ileride tüm mahallenin altında gölgelendiği, 

sırtını yaslayıp dinlendiği ve meyvelerini yediği kocaman 

bir ağaca dönüşecek. Hatta bu iyiliği sadece kendinde 

saklama, başka arkadaşlarınla da paylaş. Belki hep birlikte 

diktiğiniz ağaçlardan ileride kocaman bir orman olur.

  İYİLİK

AJAND
ASI

İyilik ajandan için birbirinde
n güzel tavsiyelerim var. 

Bunları uygularsan senden 
yardımseveri yok demektir. 

ÇöPLERi Geri 
DöNÜŞTÜRELiM
Evinizdeki bütün çöpler 

aynı poşette mi buluşuyor? 

Artık buna bir dur demenin
 zamanı 

gelmiş o zaman. Bizim çöp diye 

attığımız birçok nesne aslında 

geri dönüşüme kazandırılabilecek 

şeyler. Mesela kullanılmış kâğıtlar 

geri dönüşüm fabrikalarında tekrar 

kâğıt hâline getirilebiliyor. Böylece 

daha az ağaç kesiliyor ve oksijen 

kaynaklarımızı korumuş oluyoruz. Sen 

de çöpe atılacak böyle şeyleri, mesela 

plastik şişeleri, pilleri, oku
nmuş gazete 

ve dergiler ile cam şişeleri 
ayrı ayrı çöp 

poşetlerinde toplayabilirsin. Daha sonra bu biriken 

çöpleri geri dönüşüm merkezlerine ulaştırabilirsin. Bu 

konuda annenin ya da baba
nın yardımcı olacağına emin

im!

Yazan: Saide Nur Dikmen
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Memo ile ay
Alice Briere-Haquet

Mavibulut Yayınevi

Kahramanımız Memo annesine kocaman bir hedi-

ye almak ister. Sonra da hediye edebileceği 

en güzel şeyin gökyüzündeki aydede 

olduğuna karar verir. Ama Ay’ı oradan nasıl 

alabileceğini bilemez. Babasından yardım 

ister ve eğer yardım ederse ona Ay’dan 

bir parça vereceğini söyler. Peki sonra 

ne mi olur? Ee devamı kitabın içinde gizli. 

Memo’nun maceralarını kardeşinle beraber 

keşfetmek için geç kalmamalısın.

Bu kitabı arkadaşına hediy
e et!

Süper gözlerim olsa Allah’ı görebilir miyim_?
Zeynep Sevde Paksu
Düş Değirmeni Yayınları
Bu kitabın kapağını açtığında “KİMSE OKUYAMAZ!” uyarısını 

göreceksin ama korkma! Süper Defter'in sahibi Süper Çocuk 

günlüğünü senin okumana kızmayacak. Süper Defter serisinin 

birincisi olan bu kitapta, Süper Çocuk Süper Babaannesi ile 

beraber Allah'ı nasıl görebileceğini öğreniyor. Oldukça eğlenceli 

maceraların ardından defterin sonuna geldiğinde Süper Çocuk 

süper gözleri sayesinde her yerde Allah'ı görebiliyor. Söylenen-

lere göre bu defteri okuyan her çocuk süper gözleri olduğunu 

keşfediyor ve Allah'ı görebiliyormuş. Sen de denemelisin mutlaka!

Keloğlan Suskunlar ÜlkesindeMelike Günyüz
Minik Ada Yayınları

Bir gün anası Keloğlan'ın eline bir kitap verir. Bu, rah-

metli babasından ona kalan tek mirastır. Kitabı me-

rakla açan Keloğlan, içinde ilginç bir harita ve bir de 

not bulur: “Oğlum bu benim sana bırakabildi
ğim tek hazine. 

Onun sahibi sensin. Nasıl istersen ö
yle harca. Ama dikkat 

et de harcadıkça kazan.” Keloğlan babasının bu bilmece 

gibi notunu tekrar tekrar okur. “Harcadıkça kazan, 

harcadıkça kazan…” Düşünür durur kafası olur bir 

kazan… Hem harcayıp hem nasıl kazanır ki insan? 

Arkadaşlık, özgürlük ve yardımseverlik hakkındaki 

bu eğlenceli masalı okumayı ihmal etmemelisin.

İYİLİK KİTAPLIĞI
Bu kitapları kardeşine oku!
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Yazan: Dr. Fatih Dikmen

16

Hiç düşündün mü, su olmasaydı ne yapardık? 

“Aslında güzel olabilirdi” mi diyorsun? Diş 

fırçalamak, yemekten önce elleri yıkamak gibi 

zorunlulukların olmazdı, değil mi? Peki ellerin 

kirlenirse ne yapacaksın? Susayınca ne ya-

pacaksın? Çikolata mı yiyeceksin? İstediğin 

kadar çikolata yiyebilirsin ama bu susuzlu-

ğunu hiç geçirmez. Su olmayınca annen de 

o enfes yemeklerini pişiremeyecek. Düşün-

sene dondurma bile yiyemeyeceksin! İyilik 

Postanesi’nden bu ay kapına ağzına kadar 

dolu bir “Su Postası” geldi. Sudan bahanele-

rini bir kenara bırakıp hemen okumalısın!
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SU EVİMİZE NASIL GELİYOR?
Suyun evlere gelişi tarih boyu hep değişmiş. Çok 

eskiden insanlar, temiz içme suyu akan derelerden, 

akarsulardan testilerine doldurur, evlerine taşırlarmış. 

Osmanlı zamanında ise bu biraz daha kolaylaşmış. Os-

manlı bir şehri fethettiği zaman önce o şehrin ortasına 

bir çeşme yaptırırmış. Sonra camileri, medreseleri yapar-

larmış. Mesela Saraybosna’da Başçarşı’nın tam ortasında-

ki tarihî çeşme bunun en güzel örneği! 

Osmanlı gittiği her şehri su kanalları ile donatmış. Neredeyse 

her sokağa bir çeşme, her mahalleye bir hamam yaptırmış. Su, 

temizliğin, ibadetin ve yaşamın ayrılmaz bir parçası olmuş. Bun-

ların yanında su sebilleri, şadırvanlar ve çamaşırların yıkandığı 

“yunak”lar ve yağmur sularının biriktirildiği “sarnıçlar” yapmışlar. 

Ayrıca akarsuların iki yakasını muhteşem mimariye sahip köp-

rüler ile birleştirerek suyun ayırıcı değil birleştirici özelliğini de 

bizlere göstermişler. Tüm bu yaptıklarıyla aslında dedelerimiz 

bizlere temizliğin ve suyun önemini göstermiş, suyu israf etme-

menin yollarını da öğretmiş. 

Aslında Anadolu’da bu gelenek hâlâ s
ürüyor. Yazın çok 

susadığında tek yapman gereken bir köye doğru yürümek. Çünkü 

o köyün giriş ya da çıkışında mutlaka bir çeşme vardır.

Şimdi ise o su kanalları büyüdü büyüdü, her evin içinde birkaç 

tane çeşme oldu. Dedelerimizin, ninelerimizin yaşadıklarını dü-

şününce insan gidip evindeki mutfak musluğunu öpmek, banyo 

musluğuna hediye almak istiyor.

Suyun bilimsel bir adı var. H2O! Haş-iki-o olarak okunu-yor. “Haş” aslında Hidrojen atomunun baş harfi H’den geliyor ve bir su molekülünde iki tane bulunuyor. Bunla-rın ortasına da bir tane oksijenin O’su geliyor. Hid-rojen dünyadaki en küçük atomlardan biri. Oksijene bağlanmasa, diğer atomlar onu ezerler! Bu yüzden o da gitmiş, oksijeni ağabeyi bellemiş. Olmuş sana H2O, yani su. Aslında hidrojen de oksijen de çev-remizde gaz hâlinde bolca bulunuyor. Ama bunlar bir araya gelince, uygun şartlar da sağlanınca su molekülü oluşuyor. Her ne kadar biz suyu hep sıvı olarak düşünsek de o su buharı olarak atmos-ferde, buz kütlesi olarak kutuplarda veya buz-dolabınızda bulunabiliyor.
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DÜNYA HARİTA-

SININ HER YANI 

MASMAVİ SU, 

ONLARI İÇEMEZ MİYİZ?

 
O masmavi yerler içme suyu değil 

deniz suyu. Bir çöl faresi olsan soruna “EVET” diye ce-

vap verebilirdim. Çünkü çöl faresi deniz suyunu içebilir 

ama sen bunu denersen bir süre sonra çok hastalanır 

ve ancak serum içerek hayatta kalabilirsin! 

Evet, dünyamızın %70’İ sularla kaplı. Ama bu suların 

%97,5’İ okyanuslarda ve denizlerde tuzlu su olarak 

bulunuyor. Geri kalan çok az miktarı ise tatlı sular 

oluşturuyor. Ancak bu tatlı suların büyük bir kısmı da 

kutuplarda buz örtüsü olarak veya yer altında kaynak 

suyu olarak bulunuyor. Banyoda, su bardağının içinde 

kullandığın içilebilecek olan tatlı sular ise dünyadaki 

suların çok az bir kısmını oluşturuyor. 

SUYU BU KADAR
 ABARTMALI MIYIZ 

GERÇEKTEN?

Su hem temizlik için hem içmek için hem de diğer 

canlıların yaşaması için çok önemli. Su 

olmasa temizlik de olmaz. Annen evi 

bal döküp temizlemek zorunda kalabi-

lir. Her taraf yapış yapış olur. Sonra 

meyve ağaçları, sebzeler hep kurur-

lar. E malum yaz da geliyor. Toprak ne 

kadar sulanırsa o kadar lezzetli kavunlar, 

karpuzlar yetişiyor. Susuz bir karpuzu 

ben hayal bile edemiyorum. Yani Allah 

bir gün suyu alsa elimizden aç kalırız, 

bir gün bile yaşayamayız maazallah! 

Vücudumuzun doğru çalışması da 

suyun sayesinde gerçekleşiyor. BU 

YÜZDEN VÜCUDU
MUZUN YAK-

LAŞIK %75’İ SU
DAN 

OLUŞMAKTADIR. 
Vücudumuzdaki 

suyun sade-
ce % 10’unu bile 

kaybetsek yatak 

döşek hasta ola-

biliriz. 
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DÜNYANIN SU-LARI NİÇİN AZALDI?
Eskiden insanlar şehirlerini su kenarlarına kurarlarmış. Bu sayede ekmek elden su gölden yaşayabilirlermiş. Ama gel zaman git zaman insanoğlu şuna karar vermiş: “Biz suya gideceğimize su bize gelsin arkadaş!” SONUÇTA HAKLILARMIŞ. Suyu bir yerden bir yere kanallar ile borular ile taşımak, insanı taşımaktan daha kolay. Bu yüzden yavaş yavaş şehirler sudan uzak-laşmış. Daha geniş alanlarda daha kalabalık şehirler kurulmuş. Buralara sular taşınmış. Ancak zamanla bu şehirlerdeki kalabalık insan nüfusuna yetecek su kaynakları da kalmamaya başlamış. Çünkü insanlar hiç düşünmeden suları israf ediyorlarmış. Yani aslında su azalmadı. Suları insanlar yanlış kullandı. Suyu kirlettik ve israf ettik. Sonuçta günümüzde her gün kirli suların yol açtığı hastalıklardan 30.000 İNSAN HAYATI-NI KAYBEDİYOR. Bu rakamın büyük bölümünü çocuklar ve yaşlılar oluşturuyor. 

KÜRESEL ISINMA SUYU  KAYNATIP ÇAY MI YAPIYOR?
Her yerde küresel ısınmadan bah-sedildiğini duyuyorsun değil mi? Hayır küresel ısınma suyu ısıtmaya yaramıyor. Aslında bunun anlamı yaz aylarının çok daha sıcak geçecek olması ve o dönemlerde suların büyük bir kısmının azalacak olması anlamına geliyor. Tamam, korkma denizler kuru-mayacak. İstediğin kadar yüzebilirsin. Ama içme suyu bulma konusunda sıkıntı çekebilirsin. ÇöL FARESİ olmadığını bir kere daha hatırlatayım. İşte dünyamızdaki bu tipteki iklim değişiklikleri nedeniyle, gelecekte insan nüfusunun yarısı su kıtlığı ile karşı karşıya kalabilecek. 
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MUSLUKLAR AZ A
KSIN, SULAR İS

RAF OLMASIN!

Bir arkadaşın sana çok ucuz aldığı ayakkabısını tarif ederken ne 

der? “Bu ayakkabı var ya bu ayakkabı, sudan ucuz!” Artık bu sözü 

duyduğunda suyun aslında ucuz olmadığını ona söyleyebilirsin. Su 

kadar değerli ve paha biçilemez bir nimet yok. Dünyadaki en susuz 

yerler olarak bilinen çöllere bile ara sıra yağmur yağıyor da orada 

hayat böylece devam edebiliyor. O yüzden bir damla suyu bile israf 

etmemelisin! 
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5 ADIMDA SUYLA İYİ GEÇİNMENİN YOLLARI:

E peki suyu nasıl israf etmeyeceks
in? Merak etme. Ben bu konuda sana ya

rdım-

cı olacağım. İşte sana birkaç tavsi
ye:

1) Dişini fırçalarken musluğu açık bırakmamalısın. Sen aynaya bakıp suyun 

şırıl şırıl sesi eşliğinde yavaş yavaş dişini fırçalamayı seviyor olabilirsin. 

Ama o boş yere akan su, temiz suya hasret Afrikalı kardeşlerimizin bir 

günlük içecek suyu olabilir. Aynı şekilde elini yıkarken de suyu az kullanmalı-

sın. Hatta ev halkını da bu konuda uyarabilirsin. Minik not kâğıtları ve renkli 

kalemler masanda seni bekliyor!

2) Temizlik günlerinde kim bilir kaç litre su boş yere akıtılıyordur? Tah-

min bile edemiyorum! Annenin temizlik yapacağı günlerde, çıkarttığı kovala-

rın üzerine notlar yazabilirsin. Beni az kullan diye.

3) Banyo yaparken birisinin çok su kullandığını fark edersen onu uyarabi-

lirsin. Baktın çok su sesi geliyor kapıyı tıklatıp rahatsız edebilirsin. Peki sen 

banyo yaparken ne yapmalısın? Suyu devamlı açık bırakmamalı ve sadece 

saçlarını ve vücudunu durularken suyu açmalısın.

4) Ah şu bulaşıklar! O sırada ne kadar su harcanıyor bir bilsen. En iyisi 

sen bulaşık zamanı annene yardım et. Böylece suyun boş yere aktığını fark 

ettiğin anda hemen kapatabilirsin. Annene de tatlı tatlı suyu israf etmeden 

kullanabileceğini anlatabilirsin.

5) Son olarak burada yazan bilgileri okul arkadaşlarına anlatabilir-

sin. Hatta okulda hep beraber su seferberliği başlatabilirsiniz! 
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İHH AFRİKA V
E ASYA’YA S

U GöTÜRÜYO
R!

İHH, 2002 yılında muhteşem bir proje başlattı. Su ihtiyacı olan ülkelere su 

kuyusu açmak! Bu proje sayesinde Afganistan,
 Bangladeş, 

Burkina Faso
, 

Cibuti, Çad, 
Endonezya (

Açe), Etiyop
ya, Gine, Ka

merun, Keny
a, 

Keşmir, Kırgı
zistan, Moğolistan, N

ijer, Pakista
n, Sierra Le

one, 

Somali, Sud
an ve Tanza

nya’da tam tamına 3.308 su kuyusu açıldı.
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HER SU KUYUSUYLA 4
 BİN KİŞİ 

SUYA KAVUŞUYOR!

İşte tam burada İHH devreye giriyor. Afrikalı 

kardeşlerimizin temiz suya kavuşabilmele-

ri için onlara su kuyuları açıyor. Bu kuyular 

sayesinde pis suyun sebep olduğu hastalık-

ların önüne de geçilebiliyor. Ayrıca yıllardır 

su nedeniyle yaşanan iç çatışmalar da sona 

eriyor.
Düşünebiliyor musun açılan bir su kuyusun-

dan ortalama 4 bin kişi yararlanab
iliyor.

.

SU KUYUSU NİYE AÇILIYOR?

Afrika ve Asya’da yaşayan insanların temiz su 

bulabilmeleri bugün neredeyse imkânsız olmak 

üzere. Evlerine çok uzak yerlerde olan su kaynak-

ları da çok pis ve gerçekten sağlıksız. Bu onların 

hasta olmasına sebep olabiliyor. Ama başka suları 

da olmadığı için bu suyu içmek ve ondan yemek 

yapmak zorundalar. 

Aslında hem Afrika’da hem de Asya’da bir sürü 

yer altı suyu var. Bu sulara ulaşabilmek için en az 

30-40 metre kazmak gerekiyor. Bu ise fakir bir 

ülkenin yapamayacağı bir şey. Çünkü o makineler 

çok pahalı.

BEN DE 
SU KUYUSU  

AÇTIRABİLİR MİYİM? 
Tek başına açtırabilmen zor 

olabilir. Ama ailene bu kuyuları 
anlatabilirsin. Birkaç kişi bir ara-
ya geldiği zaman bir kuyu açtı-

rabilirsiniz! Su kuyusu için bağış 
yapmak ve ayrıntılı bilgiye 

ulaşmak için 
www.ihh.org.tr 
adresini ziyaret 

edebilirsin.
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  SU POSTASINI NE KADAR DİKKATLİ OKUDUN? HAYDİ BA-KALIM, KENDİNİ TEST ETME ZAMANI!
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3. Diyorlar ki tatlı suların çoğu yer altında kay-
nak suyu olarak bulunuyor. Peki, Afrika’daki su kıtlığı 
problemini çözmek için bu bilgilerden nasıl yararlanılır?
A. Afrikalı insanlar susadıkça, onları suların bol olduğu yerlere götürecek bir raylı 

sistem yapılabilir. Bir belediye başkanı da bunu çözebilir.

B. Afrikalı insanların yaşadığı su kıtlığı probleminin bir kısmı yaşadıkları yerde su 

olmamasıyla ilgili bir kısmı da suların yanlış kullanımıyla ilgili. Ama yine de suya 

ihtiyacı olan insanlara her zaman su kuyusu açmak lazım, yer altı kaynak sularına 

ulaşmak için.
C. Afrika’ya bağışlanmak üzere ben buradan birkaç şişe su gönderebilirim. Gerisi 

beni bağlamaz arkadaşım.

1. Dişlerini fırçalamak için lavaboda 
aynanın 

karşısına geçtin. Sonra ne yaparsın
?

A. Ne yapacağım beni ilgilendirir. Lavabodaki özel hayatıma karışmayın lütfen! 

Ama ara sıra musluğu aç kapa yaparım. Böylece suyu az kullanmış olurum.

B. Suyu azcık kullanır ve hemen dişlerimi fırçalarım. Hatta dişlerimi fırçala-

dığım iki dakika boyunca suyu kapatırım. Suyu ağzımı çalkalayacağım zaman 

açarım. Böylece su israf olmaz.

C. Ben aynaları çok severim. Diş fırçamı bir mikrofon, akan su sesini de arka 

fon yapar, şarkılar söylerim.

2. Osmanlı zamanında suyun israfını önlemek için çeşmeler, sarnıçlar yapılmış. Sen padişah olsan suyun israf edilmemesi için ne yaptırırdın?
A. Her evin damına kocaman bir huni yerleştirirdim. Yağmur sularının huniler sayesinde biriktirilmesini sağlardım.
B. Aslında su israfını önlemenin en iyi yolunun bilinçli su tüketmek olduğunu hal-kıma tek tek anlatırdım.
C. Amaan! Soruya bak! Padişah olmuşum, daha da suyla mı uğraşacağım! Ama halkım çok isterse, şehrin ortasına kendi sarayımdaki gibi kocaman bir jakuzi yaptırırdım. 

Yazan: Saide Nur Dikmen
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4. Diyelim ki baban kovalarca suyu araba yı-
kamak için harcadı. Babanı böyle yapmaması ve 
suyu israf etmemesi için nasıl ikna ederdin?

A. Onu bir dere kenarında bu işi yapmaya ikna ederdim.

B. Bir kova suyun bu iş için yeterli olabileceğini kendim yaparak ona ispatlardım.

C. “Babişko! Boşver şimdi arabayı falan, gel biz senle su savaşı yapalım” der-

dim.

A’LAR ÇOĞUNLUKTAYSA
:

Senden az da olsa ümitliyim. İlginç fikirlerin var. Ama pek işe yarayacağını düşünmüyorum bu 

fikirlerin. Kapak konumuzu okusaydın belki daha ilginç fikirlerin olabilirdi. Ne o? Okumadığını an-

lamam mı sandın? Senin gibi kaç tanesini cebimden çıkarırım, sen biliyor musun? Hahayt! Dur, dur 

üzülme. Sana bir huni vereyim en azından. 

B’LER ÇOĞUNLUKTAYSA:

Seni bu sayının en akıllı, en yardımsever, en tatlı, en şeker çocuğu ilan ediyorum. Öhöm!  Biraz 

abarttığımı düşünebilirsin ama gerçek hislerim bunlar. Su postasını okumakla kalmamış, bildiğin 

yalayıp yutmuşsun ya hu! Aferim hep ama hep böyle devam et. Yani sayfaları çevirmeye devam 

et. Seni eğlenceli bilgi bombardımanına tutmak, yanaklarından mıncırmak istiyorum! 

C’LER ÇOĞUNLUKTAYSA
:

Keşke ama keşke kapak konusunu azıcık okumuş olsaydın. Acaba C şıkkını işaretleme hobin 

mi var diye düşünmeden de edemiyorum. C şıkkı bile bu kadar işaretlenmekten utanmış olmalı. 

Özellikle kola cevabın beni bir hayli güldürdü. Bari biraz portakal suyu iç de azıcık vitamin gitsin 

beynine. Cık cık! Bak hâlâ okuyor burayı. Burayı değil evladım, kapak konusunu okuyacaksın. Haydi 

sayfaları geri çevir bakalım. 

5. “Vücudumuzun %75’i sudan oluşuyor” diyorlar. Bu konuda ne düşünüyorsun?
A. Bence biraz abartıyorlar. Sonuçta kendime dokunuyorum, kupkuru bir cilt var! Hani su bunun neresinde? B. Demek ki, vücudumuzun doğru çalışması için su gerekiyor. Su hücrele-rin içinde ve kanda bulunuyor.
C. Aslında bence bu doğru değil. Kim neyi çok içiyorsa vücudunda o daha çok bulunuyor. Mesela, ben su yerine hep kola içiyorum. Vücudumun %75’i bence koladan oluşuyor.
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İKİ DİLİM TOST EKMEĞİKREM PEYNİR
HAVUÇ
ZEYTİN

BİR DAL MAYDANOZ 

Mahare
t

teyze
Mayıs ayı benim için gökyüzünde rengârenk uçurtmalar görme ayı! 
Sıcak hava romatizmalarıma iyi geldiği için bu aylarda eve hiç gir-
miyorum. Sapsarı güneşin tadını çıkarıyorum. Yine bir gün böyle 

dolaşırken bazı çocukların upuzun iplere bağladıkları uçurtmalarını 
uçurduklarını gördüm. Artık karnım nasıl acıkmışsa, gökyüzünde 
nazlı nazlı salınan o uçurtmalar gözüme kocaman birer sandviç 
gibi gözükmeye başladı. Hemen evin yolunu tuttum ve kendime 
enfes bir uçurtma sandviçi hazırladım. İstersen sen de evde 

yapabilirsin. Çünkü yapması çok kolay! Bu uçurtma gökyüzünde 
uçmayacak ama lezzetinden seni koltuktan koltuğa uçuracak!



27

1. Tost ekmeklerinin üzerine dikkatli bir şekilde 
krem peynir sür. 

2. Ekmekleri şekildeki gibi üst üste koy. Yani alttaki 
ekmek üstteki ekmeğin sürülmemiş kısmına gelecek. 

Üstteki ekmeğin ise sürülü kısmı sana bakacak.

3. Havuçtan dört tane şekildeki gibi ince parça-
lar kes. 

4. Kestiğin havuç 
dilimlerini şekildeki 
gibi sandviçinin üze-
rine diz. Uçurtmanın 
gövdesini hazırladık.

6. 

Bu uçurtmada 
bir eksiklik 

var değil mi? 
Sanki kuyruğu 
yok! Yıkadığın 
bir dal may-

danozu kuyruk 
yapmak için 

kullanabilirsin. 
Maydano-

zun bir ucunu 
şekildeki gibi 
sandviçinin 
arasına sı-

kıştır.  Afiyet 
olsun!

5. Ama biraz 
daha süslememiz 
lazım. Zeytinlerin 

çekirdeklerini 
çıkar. Minik minik 

parçalara ayır 
zeytinleri. Uçurt-
manı şekildeki gibi 

süsle.
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Yaz tatili bitmişti. Okulun ilk günleriydi. 
Teneffüs zili çalınca hepimiz koşarak 
kantine gidiyor ve bir şeyler alıyorduk. 
Ama bu sene sıra arkadaşım Selim 

çok farklıydı. Benimle birlikte sadece 
bir kere kantine geliyordu. Çok ısrar 
edince de “Hakkı’ya söz verdim, ol-
maz” diyordu. Ne zaman kantinden bir 

şey alsa, para üstünü diğer 
cebine koyuyordu. Sonra 
da:
“Bunlar Hakkı’nın hakkı” 
diyordu.
Önceleri pek anlamamıştım. 
Şaka yapıyor sanmıştım. 
Hakkı kimdi ki? Bildiğim ka-
darıyla erkek kardeşi yoktu. 
Hakkı diye bir arkadaşı olma-

dığını da biliyordum. 
Aylar boyunca hep aynı 
şeyi yaptı. Ne zaman 
kantinden bir şeyler 
alsa para üstü olarak 

aldığı tüm bozuklukları 
“Hakkı’nın hakkı” diyerek diğer pa-
ralarından ayırırdı. Artık bu Hakkı’yı 

merak etmeye başlamıştım. “Hakkı 
kim Selim?” diye kaç kez sordum. Her 
seferinde “Bir gün seni onunla tanıştı-
racağım” dedi gülümseyerek. 
Önce bizim sınıf, sonra da okulda 

Yazan: Efe Saygın HAKKI’NIN 
HAKKI
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yayıldı Selim’in “Hakkı” adlı hayali(!) arkadaşı. Ben de herkes 
gibi Hakkı’nın hayali biri olduğuna inanmaya başlamıştım. 
Ama hiç de bir hayali arkadaşı varmış gibi kendi kendine 
konuşmuyordu. Tıpkı tanıdığım eski Selim gibiydi. Ders-
lerinde biraz daha başarılı, neşeli ve konuşkandı. Sade-
ce her teneffüs önceki gibi kantine koşmuyordu. Bazen 
sınıfta kitap okuyor, bazen de okul bahçesine oyun oyna-
maya çıkıyordu. Diğerleri merak etmeyi bıraksa da ben hâlâ 
bu Hakkı’nın kim olduğunu çok merak ediyordum. “Selim’den 
öğrenemezsem gider annesine sorarım” diye düşünmeye bile 
başlamıştım. Yarıyıl tatiline birkaç gün kala yanıma geldi.
“Bugün seni Hakkı ile tanıştıracağım. Okul çıkışı buluşalım, 
eve beraber yürüyelim” dedi. 
Ona pek belli etmesem de çok heyecanlanmıştım. So-
nunda meşhur Hakkı ile tanışacaktım. Kafamda bir sürü 
sordu vardı. Kuzenlerinden biri miydi? Yaşıtımız mıydı? 
Bizimle oyun oynamak ister miydi? Yoksa yaşı bizden 
büyük biri miydi? 
Yol boyunca ısrarla sormama rağmen cevap vermedi. 
Evlerinin bahçesine geldiğimizde sırt çantasını indirdi. 
Mavi bir örtüye sarılmış bir şey çıkardı. 
“İşte!” dedi. “İşte arkadaşım Hakkı!”
Benimle dalga geçtiğini sanmıştım ama o çok ciddiy-
di. Üzerindeki örtüyü kaldırdığında tahtadan yapılmış 
bir oyuncak gördüm. Kahverengiye boyanmış, sırtın-
da minik bir deliği olan şirin bir kuklaydı bu. 
“Bu Hakkı. Yaz tatilinde köye gittiğimizde dedem be-
nim için yaptı. Üzerindeki mavi örtüyü de babaannem 
elleriyle ördü” dedi.
 Şaşırmıştım.
“Ama bu tahtadan ve biraz ağır. Bununla nasıl oynuyorsun 
ki?” diye sordum. 
“Bu öyle bir oyuncak değil,” dedi gülerek. “Bu sırtındaki deliği 
görüyor musun, işte buradan içine para atıyorum.” 
Şaşırmıştım. Ben kocaman bir çocuk olarak bekliyordum 
Hakkı’yı. O bir kumbara olup çıkmıştı karşıma.
“Ama bu bir kumbara!” dedim Selim’e.
“Evet, bu bir kumbara. Kantinden ne zaman bir şeyler 
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alsam paramın üstünü Hakkı’ya veriyo-
rum. O da benim için bunları biriktiriyor, 
saklıyor” dedi. 
Sonra da yaz tatilinde dedesi ve baba-
annesinin “Artık sen delikanlı oldun!” 
diyerek parasını biriktirebilmek ve sak-
layabilmek için ona bu kumbarayı hediye 
ettiklerini anlattı. Kendisinin de onlara 
söz verdiğini, bu sözü tutmak için böyle 
davrandığını söyledi. Biriktirdikten son-
ra ne yapacağını sordum.
 “Bizim köyde, benim yaşımda yetim bir 
arkadaşım var. Köydekiler ona ara sıra 
yardım ediyor. Ben de ona kendi birik-
tirdiklerimle aynı benimki gibi bir spor 
ayakkabı almak istiyorum” dedi. 
Anlattıkları hem hoşuma gitmişti hem 
de biraz kıskanmıştım. Benim de gö-
rünce çok beğendiğim ve annemden 
almasını istediğim bir sırt çantası vardı. 
Üstelik şimdiki sırt çantamı alalı daha 
bir sene olmamıştı. Başkalarını düşün-
mediğim, sadece kendim için bir şeyler 
almayı düşündüğüm için kendime de 
biraz kızmıştım. Eve gider gitmez anne-
me Selim’i ve arkadaşı Hakkı’yı 
anlatacaktım. Bana da bir kum-
bara yapmalarını söyleyecek-

tim. Böylece ben de Selim’in köyünde-
ki gibi bir yetime yardım edebilirdim. 
Eve gitmek için ayağa kalktım. O sıra-
da cebimde şıkırdayan bozuk paraların 
sesini duydum. Selim’e dönüp: 
“Şu Hakkı’yı ver bakayım” dedim. 
Cebimdeki ku-
ruşları çıkarıp 
tek tek kum-
baraya attım.
“Ne yapıyor-
sun? Onlar 
senin paran” 
dedi Selim. 
“Hayır,” 
dedim güle-
rek. “Bunlar 
Hakkı’nın 
hakkı!”
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AŞAĞIDAKİ RESMİ ŞEKİLLERDE VERİLEN RENKLERE GöRE BOYA. ACABA ORTAYA NASIL BİR RESİM ÇIKACAK?
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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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