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Tam 11 aydır beklenen ayların sultanı 

Ramazan geldi. Hem de ödev ve sınav 

telaşın yokken geldi bu önemli misafir. 

Sultan Ramazan kapını en neşeli hâliyle 

çaldı ve salonun başköşesine oturdu 

bile! Neler ikram edeceksin ona? Bu 

önemli misafiri nasıl ağırlayacaksın? 

Aman dur dur telaş yapma. 11 ayın 

sultanını en iyi şekilde karşılayabilmen 

için Postane’den pide sıcaklığında Oruç 

Postası çıktı!

İyilik Postacıları'nın Ramazan macera-

sına katılmak için, Maharet Teyze'nin 

şeker şeklinde bayram şekerliği ve 

ramazan davulu şekilli kumbarasının 

tarifini öğrenmek için hiç vakit geçir-

meden sayfaları çevirmeye başla!



2

MİLİM  

MİLİM
BİLİM

Yazan: Dr. Fatih Dikmen

Hiç düşündün mü, dedelerin saçları neden hep beyaz? Acaba 

dede olmak için böyle bir şart mı var? Çok merak ettin sanı-

rım. O zaman hemen anlatıyorum. İnsanlar yaşlandı
kça vücutlarında 

ilginç ilginç değişik
likler olabiliyor. M

esela bazı insanlar hayatları 

boyunca hiç gözlük kullanmamışken, yaşlanınca birden gözlük 

takmaya başlayabiliyorlar. Elleri sanki saatlerce suyun altında 

kalmış gibi buruş buruş olabiliyor. İşte aynen bunun 

gibi, vücutlarındaki kılların beyazlaması da aslında 

yaşlanma ile alakalı bir durum. Çünkü saçlara 

rengini melanin isimli koyu renkteki bir boya 

maddesi veriyor. Yaşlanınca ise d
eri bu doğal 

boyayı üretemiyor
. Üretilmeyen boya yü- zünden 

saçlar da bu maddeyle beslene-

miyorlar ve renksiz kalıyorlar. 

Renksiz kalan saçlar da 

beyaz görünüyor. Yani 

aslında dedelerin saçları 

beyaz renge dönmüyor, 

içindeki doğal renk
 maddesi 

bittiği ve renksiz 
kaldığı için 

beyaz görünüyor.

“Termostat da ne ola ki? Bilim adamları her gün yeni bir gezegen buluyor ta-

mam da, her gün yeni bir organ icat edilmez ki!” diye hayıflanma hemen. Ter-

mostat, ısı dengeleyicisi demek. Mesela kalorifer peteklerinde termostat denilen ısı 

dengeleyici sistemler oluyor. Böylece bu ısıtıcıların hep aynı sıcaklıkta kalması 

sağlanabiliyor. Senin vücudun da hep aynı sıcaklıkta! Yani yaklaşık 36.5-37 

derecede! Demek ki senin vücudunda da bir termostat, yani ısı dengele-

yici sistem var! Dur! Hemen oranı buranı yoklayıp “Nerede bu ter-

mobilmem ne?” diye telaş yapma. Vücudunun sıcaklığını koruyan 

bu sistem, başının arkasındaki “hipotalamus” isimli organının 

içinde gizli. O kadar önemli ve o kadar çalışkan ki bu organ, 

her dakika kanının ısısını ölçüyor. Eğer ısı düşmüşse beyne bir 

sinyal gönderiyor ve beyin, vücut ısısının artması için ya da bir 

battaniyeye sarılman konusunda sana komutlar veriyor. Sen 

çok sıcakladığında ise, vücudunun ter atarak serinlemesi için 

hipotalamus, beyne uyarılar gönderiyor.
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Zürafaların boyları genelde 5 metreye yakın oluyor. Bu kadar uzun bir hayvan, 

rahatlıkla apartmanınızın ikinci katındaki balkonlara uzanabilir. Ama daha da 

ilginci, bunların başları kalplerinden iki buçuk metre daha yukarıda bulunuyor. Dü-

şünsene senin kalbin bile bazen beynine kan göndermekten aciz kalabiliyor. 

Öyle durumlarda küt diye bayılıyorsun mesela. Ama ben hiç düşüp bayılan bir 

zürafa duymadım. Demek ki zürafanın kalbi ve vücudundaki kan akışı süper bir sis-

teme sahip ki, bu kadar yüksekteki beyne sorunsuz bir şekilde kan akışı sağlayabiliyor. 

Bir zürafanın kalbi kafasından daha büyük ve dakikada 170 kez atıyor. Ayrıca 

zürafa canlılar arasında en kuvvetli kan akışına sahip hayvandır. Gerçekten 

de güçlü bir pompa biçiminde çalışan bu kalp ve kuvvetli kan akışı sayesinde 

zürafalar bayılmıyor. Bu yüzden onlar için dünyanın en ayık hayvanları diyebiliriz.

Kırkayaklar, bir sürü bacağı olan solucanlara ya da tırtılla-

ra benzeseler de aslında ne tırtıldırlar ne de solucan. Bilim 

insanları onları tıpkı böcekler gibi eklembacaklılar grubu içinde 

inceler. Yani onlara böcek demek yerine kısaca eklembacaklı 

diyebiliriz. Çünkü bu canlıların bacaklarında ay
nı bizlerde olduğu 

gibi eklem yerleri vardır ve bu saye
de bacaklarını istedikleri 

gibi kıvırıp hareket ettirebilirler. A
ncak kırkayakların diğer 

eklembacaklılardan en önemli farkı, baş kısımlarının altına 

doğru tüm vücutlarının bacaklarla çevrilmi
ş olmasıdır. Bir sürü 

bacakları olduğu için geçmişte yanlışlıkla bunlara kırkayak 

denilmiş. Ancak bunlar genelde 40 taneden çok daha fazla, 

50 ila 750 arasında bacak, yani ay
ak taşırlar. Yani siz bak-

mayın bizim onlara kısaca kırkayak dediğimize. Ayaklarını 

saymaya kalktığınızda dakikalar yetmez…

İnsan ağzı 
kapalıyken 

hapşırabilir ya 
da öksüre-
bilir ama 

esneyemez. 
esnemek 

yaklaşık 6 
saniye sürer. 

O yüzden 
öğretmenine 
çaktırmadan 
esnemen çok 
ama çok zor!



4

Yazan: Aslıhan Bulut

GEZG
IN

POSTA
CI

Tanzanya nerede biliyor musun? 
Dünya haritasını aç. Ülkemizin 
güneyine doğru ilerle. Komşu 
ülkelerimizden Suriye’yi geç. 

Suudi Arabistan’ın sıcak ve bol 
rüzgârlı çöllerinden gözlerin kapalı 
ilerle. Aşağıya doğru devam et. 

Etiyopya’yı ve Kenya’yı da geçtin 
mi? Şimdi Hint Okyanusu’na koca-
man kıyısı olan Tanzanya’yı göre-bilirsin!
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Tanzanya’nın
 kuzeyinde 

dünyanın en
 büyük 

tatlı su gö
lü olan Vic

toria Gölü 
var. 

Dünyanın en
 derin ikinc

i gölü Tang
anika Gölü 

ise bu ülke
nin batısınd

a.

Tanzanyalılar hangi dili konuşuyor?Svahililer, Sukuma, Nyamvezi, Şaga, Masai ve Makondalar gibi 

120 milletin yaşadığı ülkenin nüfusu yaklaşık 38 milyon.  Peki 

Tanzanyalılar hangi dili konuşuyor, diye bir soru sorsan kim-

se bunun cevabını veremez. Çünkü Tanzanyalılar tek bir 
dil konuşmuyor. Neden mi? Çünkü Tanzanya’da birçok 

kabile bulunuyor  ve bu kabilelerin hemen hemen her biri 

farklı bir dil konuşuyor. Bu nedenle Tanzanya'da bir sürü 

farklı dil var. Ama bu kabileler kendi dillerinin dışında 

aralarında anlaşabilmek için ortak diller de belirlemişler. 

Mesela İngilizce ve Svahilice konuştukları ortak diller-

den. Svahilice sayesinde diğer Doğu Afrika ülkeleriyle de 
iletişim kurabiliyorlar.

Bir yanım ok
yanus, diğer

 yanım 

Hindistan ce
vizi ağaçları

! 

Doğu Afrika denilince akla ilk gelen ülkelerden birisi 

Tanzanya’dır.
Dünyanın en fakir ülkelerinden biri ola-

rak bilinmesine rağmen doğal güzellikleriyle 

dünyanın en zengin ü
lkelerinden b

ir 

tanesi! Ülkeye girdiğin anda 

seni sadece sıcak hava 

karşılamaz. İnci gibi dişle-

riyle Afrikalı çocu
kların neşesi

 

de karşılar. Tanzanya tropik iklim
e sahip 

bir ülke. Yıl boyunca sıcaklık 20 derece 

civarında. Sıcak havadan buna-

lırsan seni hint Okyan
usu’nun 

kenarındaki serin 

limanlar bekliyor. Bu 

limanlarda Hindistan ce
vizi ağaçları

-

nın altında oturup serinleyebilir, bir 

yandan da okyanusu seyredebilir-

sin. 
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Serengeti Ulusal Parkı’nda tam 
tamına 500 farklı kuş türü yaşıyor.

Bir kaybolup bir ortaya çıkan okyanus!Tanzanya’ya yolu düşenlerin mutlaka uğraması gereken 
yerlerden birisi de Zanzibar Adası. Bu adada yaşayan 
insanların neredeyse hepsi Müslüman. Ada mis koku-
lu baharatlarıyla, bembeyaz kumlu sahilleriyle sanki 

cennetten bir parça gibi. Çocuklar bütün gün okyanus-
tan çıkmıyor, hem eğleniyor hem de yosun toplayarak 

para kazanıyorlar. Böylece ailelerine yardım ediyorlar. 
Bu adanın en ilginç özelliği ise okyanusun bir kaybo-
lup bir ortaya çıkması. Eğer yüzmek istiyorsan biraz 
acele etmen gerekiyor. Çünkü sen hazırlanana kadar 
su çekilebilir. Merak etme yok olmuyor. Sonra hemen 
geri geliyor.  Zanzibar Adası'nın çevresinde bir sürü 
küçük tropik ada da var. Adada dolaşırken 150 ya-

şındaki bir kaplumbağayla karşılaşabilir ve sadece bu 
adada yaşayan, daldan dala zıplayan Kırmızı Colombus maymunlarını görebilirsin. 

Açık hava hay
vanat bahçesi 

keyfi 

yapmak ister 
misin?

Şöyle açık havada bir hayvanat bahçesi olsa da doya doya 

gezsen ne kadar güzel olurdu değil mi? Peki, sana böyle bir 

yer olduğunu söylesek ne derdin? Tanzanya’nın kuzeyindeki 

yemyeşil Serengeti Ul
usal Parkı belgeselleri aratmayan güzel-

likte bir park. O kadar büyük ki, bölgede yaşayan Maasai hal-

kı “Uçsuz buca
ksız ova” anla

mına gelen Ser
engeti adını ko

ymuş 

parka. Bir arazi arabasına binip, zıp zıp zıplayan ceylanları, 

pijamasıyla dolaşan zebraları, upuzun zürafaları, koca kulaklı 

filleri ve kükreyen aslanları burada görebilirsin. Çok yakından 

bakmanı tavsiy
e etmiyorum t

abii ki! Bana bunlar yetmez daha 

çok vahşi hayvan görmek istiyorum diyorsan seni Grumetri 

Nehri tarafına 
alabiliriz. Kocaman Nil timsahları 

ve baktıkça 

sonu gözükmeyen piton yılanlarına merhaba diyebilirsin. 

66
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Tanzanyalı çocuklar cennet gibi bir ülkede yaşamalarına rağmen sağlık 

ve eğitim imkânları yeterli olmadığından hemen hastalanabiliyorlar. Her 
yıl binlerce çocuk sıtma ve benzeri hastalıklar nedeniyle ölüyor. Peki 

Tanzanyalılar neden böyle kötü şartlar altında yaşıyorlar? Çünkü sene-
ler önce ülkeye gelen kötü niyetli insanlar tarafından mallarına 
el konulmuş. Hatta zorla çalıştırılmışlar. Şimdi ise Tanzanya’daki 
coğrafi şartlar yüzünden ülkenin sadece yüzde dördünde tarım ya-
pılabiliyor ve bu da bütün ülkeye yetmiyor tabii. Ama İHH Tanzan-
yalı kardeşlerimizi 2006 yılından beri yalnız bırakmıyor. Her sene 
kurban eti, kıyafet, ilaç gibi acil ihtiyaç yardımları yapıyor. 

Çocukların daha rahat yaşayabilmesi için okullar, camiler ve 
sağlık ocakları inşa ediyor. Şu anda Tanzanya’da İHH’nın tam 
tamına 484 yetimi var. Onları sık sık ziyaret etmeyi asla 

ihmal etmiyor. Geçtiğimiz aylarda düzenlenen Yetim Dayanışma 
Günleri'nde de yetim kardeşlerimiz için giden gönüllü abiler ve abla-

lar vardı. Çocuklarla Zanzibar sahillerinde oynadılar, balonlar dağıttılar 

ve birlikte yemek yediler. Ramazan ayında da orada olacaklar. Ben bir 
sonraki sayıyı bekleyemem, Ramazan'da orada neler yapılacağını çok 
merak ederim diyorsan, www.ihh.org.tr adresini ziyaret edebilirsin!
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Yazan: Saide Nur Dikmen

Çizen: İrm
a Zmiric

Aliciğim ne 
arıyorsun 
koltuğun 
altında?

Dün dedemle 
arkadaşını 
konuşurken 

duydum. Eski 
Ramazanları 
arıyorlardı. 

Yardımcı ola-
yım dedim.

Ali açlık 
başına fena 

vurmuş 
senin.

Ramazan'ı 
iyiliklerimle 
doldurmak 

istiyorum. Çok 
şey mi istiyo-
rum acaba?

Bu Rama-
zan seninle 
işimiz var 
anlaşılan!

Çocuklar mut-
fak camından 

içeriye bu kâğıt 
atıldı. Kimin 
olduğunu gö-
remedim ama 

üzerinde isminiz 
yazıyor.

Anneciğim kim 
olacak, tabii ki 
hayranlarım. 
Sağ olsunlar 

beni bu müba-
rek günde de 

yalnız bırakmı-
yorlar.

“Bu NOTu OKuDuK-

TAN SONRA KulÜ-

BEYE GElMEYİN. 

ÖNCE İFTARINIZI 

AÇIN. ZEYNEP ÖZEl-

lİKlE SEN KARNINI 

İYİCE DOYuR, TA-

MAM MI?”



9

Tabii sen bir 
fil olduğun için 
oruç tutmu-
yorsun. Aç 

tokun hâlinden 
ne anlaaar…

Aa arka-
sında da 
bir şeyler 
yazıyor. 
Versene 
okuyayım.

“NOT: SİZE NOT 

GÖNDERMEKTEN 

BEN YORulDuM 

AMA SİZ BENİ 

uNuTMAKTAN YO-

RulMADINIZ. ZEY-

NEP Şu AN  

SÖYlENDİğİNİ 

BİlİYORuM.”

Haha! Her 
geçen gün 

Fil’i daha çok 
sevdiğimi 

fark ediyo-
rum.

Çocuklar 
yemekler bir 
yere kaçmı-
yor. Yavaş 
yavaş yiyin.

Odunlukta...

Biz 
geldik 
Filciği-

im!

Hoş geldi-
niz çocuk-
lar! Bende 
bir farklılık 

görüyor 
musunuz? Aa şapkan 

değişmiş. 
Ben de 

böyle şap-
ka istiyo-

rum.

Şapkanı gös-
termek için 
mi çağırdın 

bizi Filciğim?

Sen karnını 
iyice do-
yurmadın 
mı? Ne bu 
şiddet bu 

celal!

Aç o aç. 
24 saat aç. 
Bir fili yese 

doymaz. 
Haha! 9

İftar vakti.
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Korkma 
Filciğim seni 

yemem. Haha-
hah!

Artık selam tebrik 
bölümünü bitirsek 
diyorum. Çocuk-
lar yarınki iftar 

için size davetiye 
geldi. Size onu 

verecektim. Haydi 
Zeynep sen oku. 
Çok sabırsızlan-

dın.

Şimdiden 
sahura git-

sek olmaz mı 
Filciğim? Hem 
iftara kadar 
bir sürü oyun 

oynarız.

Buna evet 
demek çok 

isterdim ama 
iftara ka-

dar hazırlık 
yapmalıyız. 

Misafirliğe eli 
boş gitmek 

olmaz.

O zaman 
hemen görev 
dağılımı yapa-

lım. Ben grubun 
en beceriklisi 
olarak muhte-
şem paketler 
hazırlarım.

Ben beceriksiz 
miyim? Ben 

de hazırlarım. 
Oyuncaklar 

benden sorulur 
akıllım! Yarın 
görüşürüz Fil.

Fillerin hafı-
zalarının çok 

güçlü olduğunu 
zannederdim. 
Az önce ko-

nuştuk ya. Ha-
zırlık yapmaya 

gidiyoruz.

Kumanyaları 
vermeyi unuttum. 

Bunların içinde pirinç, 
bulgur, salça, kısacası 
bir aileye bir Ramazan 
boyunca yetecek yiye-

cek var. İhtiyaç sahipleri 
için hazırlandı. Az kalsın 
Ramazan’ın en önemli 

yardım faaliyetini 
unutuyordunuz.

Aa kuman-
yalar! Ha-

tırladım ben 
bunları. Ge-
çen sene de 
dağıtmıştık.
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Bunları gider-
ken sizin arka 
mahalledeki 
Ayşelerin ve 
Necati amca-

ların kapılarına 
bırakın tamam 

mı?

Bundan 
sonraki buluş-

malarımıza bir el 
arabasıyla falan 

geleceğim. Çünkü 
sen bizim çocuk 
olduğumuzu ger-
çekten unutuyor-

sun.

Yine söylenme-
ye başladı. Sen 
paketleri bana 

ver Fil. Becerikli 
hanımımız sakın 
ama sakın yorul-

masın.

Ertesi gün ...

Aldıklarıma 
bayılacaklar. 

İsimlerini bilsey-
dim daha güzel 
olurdu. Hepsine 
özel hediyeler 
hazırlardım.

Ben Rama-
zan macunu 
götürüyo-
rum. Asıl 
ona bayı-
lacaklar. 
Hahayt!

Çocuklar geç 
kalıyoruz! Haydi 

binin sırtıma. 
Hediye paketle-
rini de sıkı sıkı 
tutun. uçuşa 

geçiyoruuuuz!

Geldiğiniz 
için çok teşekkür 

ederim. Nasıl mut-
luyuz anlatamam. 

Zeynep senin getir-
diğin bayramlıklar 

çok güzeller. Bayramı 
beklemek zor olacak. 
Ama Ali’nin getirdiği  

o şekerli şeyi de  
çok sevdik  

biz!

Siz isteyin 
ben hep 

gönderirim 
Fil'le.

Buraya 
Fil'le mi 
geldiniz. 
Ne çabuk 
geldiniz?

Ali çok yedi 
sanırım Se-

limciğim. Sen 
onun kusuruna 
bakma. E biz 
de kalkalım 
artık. Yine 
görüşürüz. 

Hoşça kalın!
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  SAĞLI
K 

OLSUN
Yazan: Dr. Fatih Dikmen

SAĞLIKLI BESLENMEYİ İHMAL ETME
Aklının jet hızıyla çalışması için bazı yiyecekleri bol bol yemelisin. Bunlar içinde zihnine en çok kuvvet veren bal, en başta gelir. Özellikle sabah kahvaltısında yenen bal, güne dinç bir beyin ile başlamanın garantisidir. Hazır yeri gelmişken söyleyeyim, sabah kahvaltı yaparak evden çıkmak da çok önemli. Çin’de 6 yaşındaki çocuklar üzerine yapılan bir araştırmada, düzenli olarak kahvaltısını yapan çocukların daha zeki olduğu bulunmuş. Bunların yanında et, süt, yumurta gibi yiyecekleri de yersen hafızan güçleniyor. Mesela taze balıkta bulunan “Omega” isimli özel yağlar beynini koruyor. Karadeniz-liler, bol bol hamsi yiyip omega yağ-

ları ile beyinlerini güçlendirdiğinden zekâları ile ünlüler. Bunların dışında mesela incir, kuru kayısı, kuru üzüm, biraz ceviz ve fındık gibi kuru ye-
mişleri sabah, öğlen ve akşam ara ara, ikişer üçer tane yersen zihnin de miden de bayram eder. Benden söyle-mesi…

Herkes akıllı olabilir 
mi? Daha akıllı, daha 

zeki olabilmek için ne
 yapmalı? Bu konuda 

bir ilaç, sihirli bir de
ğnek bulunabilir mi?

Dur ben hemen sana 
söyleyeyim: Bu yaz 

hop diye akıl küpü b
ir insana dönüşe-

bilirsin. Ama korkma!
 İşin içinde sihir 

ya da büyü falan yok
. Zaten 

böyle şeyler ancak 

masallarda olur. İlaca
 

falan da gerek yok. 

İlaçların yaptığı etki 
doğal besinlerde 

zaten var. O zaman 
ne yapmalı diyorsan 

bu yazıyı iyi oku 

ve yazılanları bu yaz
 uygulamaya başla. B

öylece okullar açıldı-

ğında herkes sendeki 
değişimi fark edecek,

 sen de havalı havalı
 

dolaşacaksın!
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İŞLEYEN DEMİR  
PAS TUTMAZ!

Hafızanın güçlü olabilmesi için güzel bir uyku da şart! 
Ha, bu uyku beynin dinlensin diye değil, aksine çalışsın 
diye. Çünkü uyuduğunda tüm vücudun da seninle bera-
ber dinleniyor sanabilirsin ama beynin uyumaz. uyku 
hâlinde beyindeki tüm bilgiler önem sırasında göre 

depolara taşınır. Yani bu evrede beyin tüm bilgileri ar-
şivler. Bu yüzden de kaliteli bir hafıza için kaliteli uyku uyuman şart!

UYUMAK HAFIZANI GÜÇLENDİRİR
Oyun oynarken bir yandan

 da çok zeki bir çocuk 

olmaya doğru emin adımlar
 atabilirsin. Bilim insanları 

zekânın geliştirilmesinde oyunların da çok büyük önemi 

olduğu söylüyor. Ancak bu oyunların illaki bilgisayar 

oyunları ya da pahalı oyuncaklar ile oynanan oyun-

lar olması da gerekmiyor. Hatta onlarla oynamasa
n 

daha iyi olur. Gözlerine de, anne-babanın parasına da 

yazık vallahi! Özellikle günlük kullandığın eşyalardan ve 

çevrendeki nesnelerden bu konuda yardım alabilirsin. 

Mesela takıp-çıkarılan, yapıp-bozulan, eklenen, üst üste 

konabilen oyuncaklar yapmak ya da bu tip oyuncaklar 

ile oynamak zekâ gelişimine çok katkı sağlı-

yor. Benzer şekilde ağaç dallarından çe-

şitli aletler de yapabilirsin. Eğer evdey-

sen arkadaşlarınla satranç, isim-şehir, 

ya da bilgi ölçen kart oyu
nlarını 

oynayarak hem güzel vaki
t geçire-

bilir hem de aklını çalıştıra
bilirsin. 

Bunun dışında su oyunları ve kum 

ile oynanan oyunlar da zekâ 

gelişimini çok iyi destek-

liyor. Yani dışarda top 

oynarken, toza çamura 

batarken bir yandan ze-

kan gelişir, bir yandan 

sosyalleşirsin. Hem 
bahanen de hazır! 

Çamura battığın için 

annen sana kızmaya 

kalkarsa ona bu ya-

zıyı gösterirsin, o da 

sana kızmak yerine 
biraz gülümser.

Bilgisayardaki “kaydet” tuşuna basınca dosyalar bilgisayar 

hafızasına nasıl kaydediliyorsa, günlük yaşam içinde öğrendiğimiz 

her bilgi de aynı şekilde beynimizdeki hücrelere kaydedilir. An-

cak bilgisayarlardan en önemli farkımız (makine olmamamız ve 

elektrikle çalışmamamız dışında) sınırsız bir hafızaya sahip 

olmamızdır. Evet, aslında hepimiz s
onsuz bir hafıza yeteneği

 

ile doğarız. Yani sende de sonsuz bir hafıza var aslında. 

Sadece bunu kullanmayı bilmiyorsun belki. Ve bunu keşfe-

demeyince, zamanla bu yetenek köreliyor. Bu açıdan bey-

nimizi bir araba motoruna benzetebiliriz. Durdukça paslanıyor, 

ama çalıştıkça performans
ı artıyor. Peki beyninin paslanmaması 

için ne yapmalı? Öncelikle kendine güvenmelisin. Her şeyi öğre-

nebileceğine inanmalı ve kendine göre bağlantılar kurarak öğren-

meyi denemelisin. Mesela “kim, ne, nerede, ne zama
n, nasıl, niçin” 

sorularına cevap vererek beş duyu organın ile beynine 

kaydettiğin tüm yeni bilgiler kolay unutulmaz ve 

hemen hatırlanabilir, unutma!

ANNE BEN ZİHNİMİ
 

ÇALIŞTIRIYORUM!
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  İYİLİK

AJAND
ASI

Her şey beş yıl önce Hatice Naç ablanın 

“İHH gönüllüsü olmak, dünyanın dört
 bir 

yanındaki kardeşlerimin ellerinden tu
tmak 

istiyorum” diyerek İHH’nın iyilik kapısın-

dan içeriyle girmesiyle başlar. İçeri girer 

girmez, Pakistanlı bir yetim kardeşimizin 

bütün sorumluluğunu üstlenir. Yetimini 

daha yakından tanımak ister ve ge-

çen sene düzenlenen Yetim Dayanışma 
Günleri’nde Pakistan’a gider. Pakistan

’daki 
bütün yetim çocukları çok sever. H

ep-

sinin annesi, ablası olmak ister. İHH’nın 
Pakistan’ın Haripur şehrinde yaptıracağı 

yetim kompleksinin bütün sorumluluğunu 

üstlenir. Yaklaşık 1.000 Pakistanlı yeti-

min eğitim, barınma ve sosyal faaliyet 

ihtiyaçlarına yönelik geliştirilen ve ko-

caman bir alana inşa edilecek bu bina 

için çok ama çok para gereklidir. 

Arkadaşlarıyla beraber keçeden yapılmış rengârenk defter-

ler tasarlarlar. Defterlerin güzelliğini görenler bu iyilik hareketine 

katılmak ister. Ve Yardım 

Sokağı isimli bir gönüllü 
grubu kurulur. Bu defterle-

rin satılmasıyla elde edilen 

gelir, Pakistanlı yetim 
kardeşlerimize kocaman 
bir ev olacaktır. 
Bu harika defterleri alıp, 
Pakistan’a iyilik gönder-
mek istiyorsan sen de  
www.facebook.com/
YardimSokagi sitesi-
ne girebilirsin. Hem 
kendin için hem de 
arkadaşların için çok 
güzel bir hediye ola-
cağından eminim!
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Biliyorsun tam iki yıldır Suriye’de devam eden bir savaş var. Bu savaş yüzünden birçok kardeşimiz her 
şeylerini bırakıp ülkelerini terk etmek zorunda 

kaldılar. Babalar işsiz oldukları için evlerine 
yiyecek götüremiyorlar. İHH ise savaşın 

başladığı ilk günden beri oradaki 
kardeşlerimizin yanında olmaya 

çalışıyor. Şimdi ise muhteşem 
bir proje başlattı. “Suri-

yeli bebekler aç uyumasın!” 
Bu proje ile beş yaşın 

altındaki bütün çocuklara 
sahip çıkıyor. Çocuklar 

ve bebekler için özel 
gıda paketleri hazırlayıp, 

götürüyorlar. 
Sen de bu iyilik 

hareketine katılmak ister 
misin? İyilik ajandana not 
ettiğin bu iyiliği annene ve 

babana anlatabilirsin. Sonra 
da cep telefonlarınızdan MAMA 

yazıp 3072’ye SMS gönder-
erek 5 Lira bağışlayabilirsiniz. Bebek 

kardeşlerime daha çok mama göndermek  
 istiyorum diyorsan 

www.bebekleracuyumasin.com adre-
sini ziyaret edebilirsin. Arkadaşlarınla bir araya 

gelerek Suriyeli kardeşlerimize 
yardım edebilirsin!
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Yazan: Saide Nur Dikmen

16

Geldi geldi! Tam 11 aydır beklenen sultan geldi. 

Hem de ödev ve sınav telaşın yokken geldi bu 

önemli misafir. Kimden mi bahsediyoruz? Ta-

bii ki ayların sultanı olan Ramazan’dan! Sultan 

Ramazan kapını en neşeli hâliyle çaldı ve salonun 

başköşesine oturdu bile! Neler ikram edeceksin 

ona? Bu önemli misafiri nasıl ağırlayacaksın? 

Aman dur dur telaş yapma. 11 ayın sultanını en 

iyi şekilde karşılayabilmen için Postane’den pide 

sıcaklığında Oruç Postası çıktı!
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Misafirlerin evlerine giderken yolda, hem ağızları hem de 

elleri boş durmasın istiyorsan, onlara bol tatlılı bir tespih 

hazırlayabilirsin. Bu tatlı tespihler sayesinde misafirlerin 

her kuru üzüm tanesinde “Elhamdülillah” diyerek yerler 

ve sana da ağızlarını duayla tatlandırdığın için teşekkür 

ederler. İşte tespih tatlısı yapabilmen için malzemeler ve 

tarif burada!

DİŞLERİNİZE SAĞLIK
İftara gelen misafirlerinize küçük 

küçük sürprizler yapmak ister 

misin? Aslında bu iftar sonra-

sı sürprizlerinin bir ismi var. 

Diş kirası! Diş kirası hediye-

lerini verirken, yemek yerken 

dişlerini çok kullanan misafirle-

rine “Hem siz hem de dişleriniz 

çok yoruldu. İnci gibi dişlerinizi bu 

akşam bizim soframıza ayırdığı-

nız için teşekkür ederim” demiş 

oluyorsun. Peki bu hediyeler neler 

olmalı? Çam sakızı, çoban ar-

mağanı derler ya, işte tam öyle 

hediyeler hazırlamak lazım. İşte 

sana diş kirası hediyesi için 

birkaç tavsiye!

Dişleri rahatlatacak en doğal hediyeler-
den birisi de misvak. Misvak ağacından 

yapılan bu doğal diş fırçasını, bundan tam 
1400 yıl önce Peygamber Efendimiz 

(s.a.v.) de kullanmış ve herkese kullan-
ması için tavsiye etmiş. Sen de evine 
gelen misafirlerine birer tane misvağı 
güzelce paketleyip hediye edebilirsin.“MİSVAK KULLANINIZ. ZİRA MİSVAK AĞZI TEMİZLEYEN VE ALLAH’I RAZI EDEN BİR ARAÇTIR.” HADİS-İ ŞERİF

MALZEMELER:

1 KURU İNCİR, 2 K
URU KAYISI, 99 TA

NE 

KURU ÜZÜM, İĞNE VE İPLİK. 

YAPILIŞI:
1. İğneyi uzun bir iplikten dikkat-

lice geçir ve kuru incir ile tespihe başla. Kuru 

incir tespihinin imamesi yani başı olacak. Bu yüzden ipliğin ucuna düğüm atmayı 

unutma.
2. Kuru incirden sonra 33 tane kuru üzüm diz. Kuru üzümlerin ucuna bir kuru 

kayısı ekle ve 33 tane daha kuru üzüm diz. Yine bir kuru kayısı ekle ve tekrar 

33 tane kuru üzüm diz.

3. Kuru üzümler bitince başladığın yere gel ve kuru incirin tepesinden geçir. 

Tespihin hazır!
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Kumbaraların karnının en tok olduğu aylardan birisi 

de Ramazan. Neden mi? Çocuklar oruç tuttukları için 

harçlıklarını harcamıyorlar. Bütün paralarını kumbara-

larında saklıyorlar. Sonra ne oluyor? Sonrasını iyilik 

yapmaya doymayan çocuklardan dinleyelim:

“Bu Ramazan kumbaramı tıka basa dolduracağım. 

Sonra da İyilik Postanesi'ne göndereceğim. İHH’NIN 

gönüllü ağabeyleri ve ablalarından dünyanın herhangi 

bir yerindeki yardıma muhtaç bir kardeşime ulaştırma-

larını isteyeceğim!”

SEN DE BU ARKADAŞI
MIZ GİBİ KUMBARANI ORUÇLARIN-

LA DOLDURUP GöNDER
MEYE NE DERSİN?

İyilik Postanesi’nin ad
resi:

İyilik Postanesi/İHH 

Büyük Karaman Cad. T
aylasan Sok. No: 3 P

K: 34230 

Fatih/İstanbul

BİR PİDE BANA
, BİR 

PİDE DE KOMŞUMA!
İftar saati yaklaşınca evin iyilik 

fedailerine ayrı bir görev dü-

şüyor. Fırına gitmek ve iftar 

sofrasına sıcacık pide yetiştir-

mek! Bu muhteşem görevi sı-

cak yaz günlerinde yapabilmek 

büyük bir cesaret istiyor. Ama 

eminim sen bu görevi rahatlık-

la üstlenebilirsin. Hem senede 

sadece bir aya mahsus olan 

bu iyilik görevini senden daha 

iyi kim yapabilir ki?

Fırının yolunu tutmadan önce 

sana bir tavsiyem var. Yaşadığın 

sokakta ya da apartmanında yaşlı 

veya ihtiyaç sahibi birileri mutlaka 

vardır. Bu yüzden sıcak pide sırasına iki 

kişilik girmen gerekiyor. Fırıncı amcadan iki 

tane taptaze pide al ve birini kapısını tık tıklayıp 

ihtiyaç sahibi kişiye hediye et. “Allah sende
n 

razı olsun” dualarıyla iftar saatine mutlu bir 

şekilde gir!
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GÜLLAÇ YAPMAK İÇİN  
öNLÜKLER GİYİLSİN!

İftarını açtın. Oh Elhamdülillah, karnın doydu. 

Şimdi şöyle güzel bir tatlı olsa da çayın yanın-

da keyif yaparak yesem mi diyorsun? O zaman 

“Ramazan Gülü” tam sana göre. Neden mi bah-

sediyorum. Tabii ki güllaçtan. Ama bu güllaç öyle 

herkesin bildiği güllaçlardan değil. Eğlenceli ve 

acayip lezzetli bir güllaç. Sana vereceğim en-

fes güllaç tarifini annenle ya da ablanla beraber 

yapabilirsin. Haydi kolları sıva bakalım!

Pek Şeker Güllaç
İHTİYACIN OLAN MALZEMELER:

10-11 güllaç yufkası

2,5 litre süt

3 bardak toz şeker

1 paket vanilya

Bir paket kuş lokumu

Bir paket damla çikolata

Fırın tepsisi

Nasıl Yapabilirim?
1. Bu tatlıyı iftara en az iki saat kala yapman gerekti-

ğini baştan hatırlayım.

2. Sütü ve şekeri bir tencereye koy. Kaynayana 

kadar karıştır. Aman sakın yalnız bırakma onları. 

Sonra tencereye yapışıyor, bırakmıyorlar peşini.

3. Vanilya paketini dikkatli bir şekilde aç. Kaynayan 

şekerli süt karışıma ekle. Bu arada tencereyi de 

ocaktan almayı unutma. Karışımın çok sıcak kalma-

ması gerekiyor. Tencerenin sapları sıcak olabilir, 

tutacak ya da mutfak beziyle tut.

4. Güllaç paketini aç. Bir güllaç yaprağını al ve fırın 

tepsisine ser. Güllaç yaprağının bir tarafı parlak 

olacaktır. Parlak kısım sana bakacak şekilde tepsiye 

sermelisin.  

5. Tepsideki yaprağın üzerine bir kepçe ılınmış süt-

ten gezdir. Başka bir güllaç yaprağını al ve ıslattığın 

yaprağın üzerine koy ve bir kepçe süt gezdir.

6. Yukarıdaki yaprak dizip, süt dökme işini bütün 

yapraklar bitene kadar tekrarla. Eğer tenceredeki 

süt karışımından artan olursa hepsini yaprakların 

üzerine dökebilirsin. Çünkü bu yapraklar sütü çok 

seviyorlar.

7. Tepsiyi buzdolabına koy ve iftar saatine kadar, 

1,5 saat beklet. 

8. İftardan sonra buzdolabından tepsini çıkar. Kuş 

lokumu ve damla çikolatalarla süsle. İstersen tatlının 

üzerine komik şekiller yaparak misafirlerini güldüre-

bilirsin.
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RAMAZAN MANİSİ UYDURMACA

Bu oyunu sadece küçükler değil büyükler de 

oynayabilir. Bütün oyuncular kocaman bir 

çember oluşturup oturuyor. İlk oyuncu aya-

ğa kalkıyor ve bir davulcu edasıyla başlıyor 

manisini okumaya:

AKŞAM PİDE ALINIR,

TERAVİHLER KILIN
IR,

SAHURA KALKM
AK İÇİN,

HER GÜN DAVUL
 ÇALINIR.

Oyuncu manisini bitirince gözüne kestirdiği 

başka bir oyuncuyu seçiyor ve yerine oturu-

yor. Yeni oyuncu maninin son kelimesinden 

yeni bir mani uydurmaya çalışıyor. uydurma 

sırasında diğer oyuncuları çok güldürebile-

cek kelimeler ortaya çıkabiliyor.

Ramazan gelir de oyunlar hiç unutulur mu? 

İftar ya da teravih sonrası arkadaşlarınla 

veya ailenle bir araya gelip aşağıda senin için 

yazdığımız eğlenceli oyunları oynayabilirsin.

KİM KİMİNLE NEREDE NE YEDİ?Bu oyun en az üç kişiyle oynanıyor. Oyunu 
oynayanların okuma–yazma bilmeleri çok 
önemli. Her oyuncuya bir kâğıt bir de ka-
lem veriliyor. Tam tamına beş tane soru-
ya cevap vermek geriyor. Kim? Kiminle? 
Nerede? Ne yedi? Kiminle yedi? Herkes 

elindeki kâğıtlara ilk sorunun cevabını ya-
zıyor ve kâğıdın ucunu yazdığı şey görün-

meyecek şekilde katlıyor. Yanındaki arka-
daşına veriyor. Bütün soruların cevapları 
bitene kadar kâğıtlar elden ele geziyor. 

Sorular bitince herkes elindeki kâğıdı açıp 
okumaya başlıyor. Sırayla okununca orta-
ya çok ama çok komik hikâyeler çıkıyor!
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“Bazen bir tırtılın neler 

yapabileceğini kimse ama 

kimse bilemez!” diyor tırtıl-

lar. Kim mi bu tırtıllar? Tabii 

ki mahallenin eğlenceye doymayan çocukları. Bu tır-

tıllar bir araya geliyor ve ellerindeki renkli kalemler 

ve kâğıtlarla doğru mahallenin camisinin ya da mesci-

dinin yolunu tutuyorlar. Kestikleri kâğıtlara Ramazan 

ile alakalı hadis ve ayetleri yazıyorlar. Duvarları bu 

rengârenk kâğıtlarla dolduruyorlar. Sen de size en 

yakın caminin ya da hiç olmadı evinizin tırtılı olabilirsin!

DOKUZ FİNCAN O
YUNU

En az iki aileyle oynanan bir oyun do-

kuz fincan. Bu oyunun bir diğer adı da 

yüzük oyunu. Teravih namazından 

sonra toplanan aileler, hep birlikte bu 

oyunu oynayabilirler. Oyun bir tepsi 

üzerine ters çevrilmiş dokuz fincan ve 

bir yüzükle oynanıyor. Gruplara ayrılan 

aileler yüzüğün hangi fincanın altında 

olduğunu bulmaya çalışıyor. Yüzü-

ğü ilk bulan aile kazanmış oluyor. 

Yüzüğü saklama sırası da onlara 

geçiyor. 



İHH, 21 yıldır her Ram
azan’da dünyanın dört

 bir ya-

nına gidiyor ve kimin 
neye ihtiyacı varsa g

ideriyor. 

Mahallelerde kocaman iftar sofraları kuruyor, yetim çocuklara 

bayramlıklar alıyor. İlacı biten hasta çocuklara ilaç götürüyor. 

Defteri, kalemi olmayan çocuklara da eğitim yardımı gönderi-

yor. Camisi olmayan şehirlerde cami yaptırıyor, oradaki insan-

larla birlikte teravih kılıyor.

Bunların hepsini tek başına yapması çok zor. Büyük, küçük 

herkesin bu iyilik konvoyuna katılmasını istiyor. İşte iyilik kon-

voyuna katılabilmek için yapman gerekenler:

KUMBARAMDAN  
EĞLENCELİ KUMANYA ÇIKTI!
“Büyüklerin kumanyasını annemle babam alsın, 

ben çocuklara özel bir kumanya hediye etmek 

istiyorum” diyenler için bu sene özel çocuk 

kumanyası hazırlandı. Bu eğlenceli kumanyanın 

içinde kitap, şeker, çikolata, bisküvi ve balon 

bulunuyor. Bir kardeşine çocuk kumanyası hedi-

ye etmek için 30 lira bağışlaman yeterli.

KUMANYALAR SENDEN OLSUN
Bir ailenin iftar ve sahur sofrasında en çok hangi yiyecek-

lere ihtiyaç var. İHH’nın gönüllü ablaları ve ağabeyleri bu 

sorunun cevabını araştırmış ve lezzetli bir kumanya pake-

ti hazırlamış. Bu kumanyanın içinde neler yok ki! un, çay, 

zeytin, yağ, salça, reçel, tuz, mercimek, nohut, şeker, 

bulgur, kuru fasulye, pirinç, makarna ve helva var. 

Sen de bir aileye kumanya hediye etmek istersen ai-

lenle birlikte İHH’ya 70 lira bağışlayabilirsin.
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BU AKŞAM İFTARIN  
BENDEN  

OLSUN KARDEŞİM!
İHH Ramazan’ın her günü Türkiye’nin birçok şehrinde 

gezici aşeviyle iftar sofraları kuruyor. İhtiyaç sahip-

lerine yemek dağıtan bu aşevleri, iftar vakti orucunu 

açamayan kimse kalmasın diye sokak sokak dolaşıyor. 

İstersen sen de bu aşevinde orucunu açacak bir 

arkadaşına iftar ısmarlayabilirsin. 

5 lira ile iftar vakti oruçlu bir kardeşine yemek ısmarlayıp 

süper bir sevap işleyebilirsin.

BÜTÜN ÇOCUKLAR  
BAYRAMLIK GİYSİN!

Bayram gelir de bayramlık almadan olur 

mu? Bazen oluyor işte… Bazı kardeşlerimiz 

için bayramlık almak sadece bir ha-

yal. Ama sen bu hayali gerçek yapa-

bilirsin! İster arkadaşlarınla bir 

araya gelerek istersen de ailen-

den yardım alarak, ihtiyaç sahi-

bi bir çocuğa bayramlık hediye 

edebilirsin. 80 liraya bir çocu-

ğa bayram mutluluğu 

gönderebilirsin.
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KIRTASİYE SETİ  
GöNDERMEYE NE DERSİN?
İHH, Ramazan boyunca sadece iftar, kumanya 

ve bayramlık yardımı yapmıyor. İHH’daki bece-

rikli ağabeyler ve ablalar, içinde bir öğrencinin 

ihtiyacı olan çok güzel bir set hazırlamış. Yardı-

ma ihtiyacı olan öğrencilere bu kırtasiye setleri-

ni hediye ediyorlar. 

Kalemi, silgisi, defteri, çantası olmayan bir 

öğrenciye bu setlerden hediye etmek istersen 

İHH’ya 40 lira göndermen yeterli.



2424

  Mahare
t

teyze

24

Malzemeler:
RENKLİ KUMAŞ

İĞNE 
İPLİK
MAKAS
KURDELE
ŞEKER

RENKLİ BONCUKLAR

Ramazan boyunca eviniz ne kadar hareketliydi değil 
mi? Her gün ya size bir misafir geliyordu ya da siz 
misafirliğe gidiyordunuz. Ah! Ah! Bir sonraki 11 ayın 

sultanı için aylarca beklemen gerekiyor. Ama bir 
dakika! Ramazan bitti diye üzülmemelisin. Daha 

bayram var çünkü. Misafirlikler yine devam ede-
cek, herkes rengârenk bayramlıklarını giyecek. 

Peki sen bayram misafirlerin için bir hazırlık yaptın 
mı? Yapmadıysan ben senin için düşündüm ve yap-

tım. Bu rengârenk şeker dolu yastıklar, büyük küçük 
her boydan, her yaştan misafirlerine göre. Haydi bakalım, kolay gelsin! 
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1. Kumaşçıdan aldığın kumaştan dikdörtgen şeklin-
de bir parça kes.

2. Kumaşı silindir gibi yuvarla. uçlarını birbirine bir-
leştir ve dik.

5. Diğer 
ucunu da kurdele 
ile bağla. Renk-
li boncukları da 
şeker yastığının 
üstüne dikerek 

rengârenk bir gö-
rüntü verebilirsin.

3. Kumaşı ters çevir. Kurdeleyi ikiye böl ve bir 
parçasıyla şekildeki gibi kumaşın bir ucunu bağla. 4. İçine sığdığı kadar şeker koy. 
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Büyüklerin ellerinden, kü-

çüklerin gözlerinden öper-

ken bir yandan da bayram 

harçlıklarına sahip çıkmak 

zor oluyordur eminim. Davul 

kumbaran sayesinde artık 

paralarını çok kolay saklayabilirsin. Üstelik senin de 

Ramazan davulcusu gibi bir manin var. “Davulum eder güm güm, kar-

nı acıkmış bekler bayram harçlıklarını tüm gün!”

Davulunun karnı doyunca, biriktiğin paralarla uzak diyarlardaki bir 

arkadaşına hediyeler alınması için İHH’ya teslim edebilirsin.

Malzemeler:İKİ LOLİPOP ŞEKER
KÜÇÜK BOY YOĞURT KABIKAHVERENGİ KARTONKURDELEAY, YILDIZ, ŞEKER GİBİ 
YAPIŞKANLARMAKASUHU

1. Yoğurt kabının kapağına şekildeki gibi bozuk para 
geçebilecek büyüklükte bir delik aç. Bu aşamada 

annenden yardım istemelisin. 

3. Yoğurt kabının ka-
pağını kartonun üzerine 
koy ve iki tane yuvarlak 

çember çiz.

7. Yapışkanlarla kabın etrafını 
istediğin gibi süsle.

8.  
lolipop şe-

kerlerini davul 
bagetleri yani 
sopaları gibi 

kullan. Bayram 
davulun harç-
lık toplamak 
için hazır!

4. Kurdele parçasının 
her iki ucuna da düğüm 

at. 

6. Çizdiğin kahveren-
gi çemberleri yoğurt 

kabının altına ve üstüne 
yapıştır. 

5. Kurdelenin düğümlü 
uçlarını yoğurt kabının içine 
koy. Boyuna göre ayarlayıp 

kapağını sıkı sıkı kapat. 

2. Yoğurt kabının etrafını kaplayacak şekilde kahve-
rengi kartondan bir parça kes ve uhuyla yapıştır.
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Yazan: Efe Saygın

“Anneee! Anneee!” 
Bu ses beni yattığım yerden zıplatmaya yetmişti. Okul kıyafet-
lerim hâlâ üstümdeydi. “Niye böyle yattım acaba” diye düşü-
nürken hatırladım. Son ders boş olunca maç yapmıştık. Maç da 
ne heyecanlıydı öyle. Hem iki gol atmıştım hem de kaleye geçip  
     gol kurtarmıştım. Eve gelir gel 

     mez de kanepenin üstünde 
uyuyakalmıştım. 
Annem “Yatağında yat oğlum” 

diye söylenmişti ama yine de kı-
yamamış ve üşümeyeyim diye üzeri-

me hırkasını örtmüştü. 
Ben kendime gelmeye çalışırken beni uyandıran ses daha da 

yükselmişti. 
“Annee! Aaannneee!”

Hemen cama koştum ve kimin bağırdığını anlamaya 
çalıştım. Karşı apartmana yeni taşınan ailenin ço-
cuklarıydı bağıran. Apartmana girmiyor ve bağır-
maya devam ediyordu. 

“Anneee! Peynir ekmek hazırlasana.”
Ne olacağını merak etsem de, annemin uyarı-

larını dinleyip üstümü değiştirmem ve elimi 
yüzümü yıkamam gerekiyordu. Pencere-

ye geri döndüğümde biraz önce bağıran 
çocuğun apartmandan çıktığını gör-

düm. Elinde de sıkıca sarılmış 
bir şey vardı. Hızla yukarı 
doğru koşmaya başladı. 
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Ne yapacaktı o ekmeği acaba? Dışarı 
çıkmak için hemen annemden izin aldım. 
Annem:
“Bugün Ramazan’ın ilk günü oğlum. 
Ezandan önce evde ol!” derken ben 
çoktan ayakkabılarımı giymiştim. Mahal-
le camisinin hemen yanındaki küçük par-
ka gittim. Aslında oyun oynamaktan çok 
o çocuğu bulmak istiyordum. Ramazan 
başlamıştı ve yaşı tutan herkes oruçluy-
du. Benden iki yaş büyükler bile tutmaya 
başlamıştı. Ben ve arkadaşlarım daha 
oruç tutmasak bile en azından sokaktan 
bağırarak annemizden yiyecek istemi-
yorduk. Hem sokakta yiyerek saygısızlık 
da etmiyorduk. Evet, o çocuğu bulup 
davranışının yanlış olduğunu anlatma-
lıydım. Nasıl bir mahalleye taşındığını 
bilmeliydi. Parka ve çevresine bakma-
ma rağmen çocuğu göremedim. Arka-
daşlarıma sordum. Tanıyan pek yoktu 
ama adının Kadir olduğunu biliyorlardı. 
Taşınalı bir ay olmasına rağmen mahal-
leden kimseyle oyun oynamamıştı. Ar-
kadaşlarıma dönüp:
“Ramazan’da bağıra çağıra annesinden 

yemek istiyor. Biz de oruç tutmuyoruz 
ama her zamanki gibi sokakta ekmek 
yemiyoruz” diye kızgın kızgın gördük-
lerimi anlattım.
Arkadaşlarım bana hak vermişti. Mü-
ezzin amcanın camiye doğru yürü-
düğünü görünce hepimiz evlerimize 
dağıldık. 
Nedense kızgınlığım geçmemişti. Eve 
gidince olanları anneme anlatacaktım. 
İftardan sonra babama da anlatacak-
tım. Çünkü o böyle şeylere daha çok 
kızardı ve bana hak verirdi.
Annem sofrayı hazırlarken çocuğu ve 
yaptıklarını anlattım.
 “Sen dışardayken ben de annesiyle 
tanıştım. Çok sevdim. Keşke sen de 
önce çocukla tanışıp ona sorsaydın” 
dedi.
İftardan sonra çay içerken babam, 
anneme dönüp: 
“Emanetlerini verdin mi yeni komşula-
rın?” diye sordu. Annem:
“Verdim, verdim. Zaten kocası öğlen 
yola çıkmış, ancak bayramda dönebile-
cekmiş” dedi.
Ne olduğunu anlamak için annemle 
babamı dikkatle dinliyordum.
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“Bu zamanda, işini gücünü bırakıp, hem 
de kendi kamyonuyla gönüllü olarak 
başka ülkedeki insanlara yardıma git-
mek büyük cesaret!” dedi annem ve 
sonra ekledi. 
“Ama yetiştirmişler. Herkesin verdi-
ği yiyecek ve kıyafetlerle dolu o koca 
kamyon yardım konvoyuna yetişebil-
miş.” 
Babam:
“Normal zamanda bile zor bir şey bu. 
Bir de orada savaş varken… Allah yar-
dımcıları olsun!” Annem:
“Çocukları da babasıyla gitmek için çok 
yalvarmış. Ama babası izin vermemiş. 
Küçük çocuk tabii, bizimkinden bir yaş 
büyük. Bu sene başlamış oruç tutmaya. 
Annesi anlattı. Annesine ‘Kediler de 
oruç tutar mı?’ demiş. Tutmadıklarını 

öğrenince ‘Yani onlara iftardan önce peynir 
verebilir miyiz, yiyebilirler mi?’ diye sormuş. 
Üst mahallede yeni doğurmuş bir kedi ve 
yavrularını bulmuş. Her gün onlara yemek 
veriyormuş.” 
Sonrasında babamın ne dediğini pek hatırla-
mıyorum. 
Zaten bir anneme bir babama bakmaktan 
başım dönmüştü. Tek düşündüğüm, bütün 
gün düşündüklerim ve yaptıklarımdı. Çok 
utanmıştım. Tabii ki oruç tuttuğu için de 
kıskanmıştım Kadir’i. Ama babası giderken 
yanında götürmedi diye kızmak yerine, kedi-
lere yardım etmesi çok güzeldi. 
Yarın onunla konuşacak ve babası dönene 
kadar o kedilere birlikte bakmayı teklif ede-
cektim. Kim bilir, belki o kedileri bizim par-
ka taşır ve her gün annemizden istediğimiz 
ekmek aralarıyla bir güzel besleyebilirdik.
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On bir ayın sultanı Ramazan’a ait kelimeler Selim’in 

odasındaki dolapta saklambaç oynuyor. Soldan sağa, 

yukarıdan aşağıya dikkatlice bakarak onları bulmaya ne 

dersin?
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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: ___________________________
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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 ve İyilik Postanesi’nin iyilik dolu mektup-

larının posta kutuna düşmesini bekle!








