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15 Ekim'i takviminde işaretlemeyi unut-

ma. Çünkü o gün, Kurban Bayramı'nın 

ilk günü! Baklavalar, kavurmalar, şe-

kerler ve en önemlisi de harçlıklar seni 

bekliyor. Bu sene Kurban Bayramı için 

çok özel bir dosya hazırladık. Şimdi 

büyütecini eline al, dedektif şapkanı tak 

ve çok büyük bir görev için hazırlan! 

Kafan mı karıştı? Tamam şöyle söyle-

yelim: Kurban Bayramı'nda acayip özel 

görevleri yerine getirecek bir dedektif 

olmak ister misin? Birbirinden eğlenceli 

etkinlikler ve görevlerle dolu dedektif 

postası kapında! Kurban Bayramı’nın 

özel dedektifi için 10 gizli görevimiz 

var. Hepsini başarıyla tamamlayabile-

ceğine inanıyoruz! 
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Göz kapağın ve gözyaşın aslında gözünü temiz tutmaya yarıyor. “Nasıl 

yani? Göz gib
i muhteşem b

ir organ minn
acık bir gözy

aşı damla-

sıyla mı korun
uyor?” diye şaşırabilirsin. Her gün gözünün önünden bir 

sürü toz, kir uçuşuyor. Eğer sen fark etmeden gözyaşın devamlı olarak 

gözünü nemli tutmaz ve göz kapağın da bir silecek gibi silmezse hem 

göz sağlığın bozulur hem de dünyayı daha bulanık görebilirsin. Gözü 

nemli tutmak
 bir yana, diğ

er yandan da
 kirlenmiş olan

 gözyaşını 

gözden arındır
mak gerek. İş

te gözün kenarlarında bulunan minnacık 

delikler, gözyaşı kanalları denilen bir yere açılarak bu pis suyun buruna 

akıtılmasını sağlıyor. Gözyaşı kanalların eğer tıkanırsa o toz dolu su 

nereye gideceğini bilemiyor. Ve gözünün 
kenarında çap

aklar olma-

ya başlıyor. Ayrıca uykuda olduğu gibi göz kapaklarının çalışmaması 

yani gözün kırpılmaması bu suyun dolaşımını engellediğinden çapağa 

neden olabiliyor. Yani uyurke
n gözlerini de

vamlı kırpabils
en belki 

de çapak map
ak oluşmayac

ak!

MİLİM  

MİLİM
BİLİM

Yazan: Dr. Fatih Dikmen
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Hayır, bir balıktan bahsetmeyeceğim sana. Pıtır pıtır yürüyen, bir 

görünen bir yok olan bir kertenkeleyi anlatacağım. Akdeniz böl-

gesinde yaşay
an ve acayip 

hızlı hareket 
eden küçücük 

bir kertenkele
 

olan Geko’yu d
aha önce gör

müş ya da du
ymuş muydun?

 Sakangur 

veya keler de diyorlar buna. Neredeyse bir serçe parmağı bo-

yunda olan bu minnacık yaratığın çok masum göründüğüne bakma 

sen. O gerçekten muhteşem bir avcı. Ama merak 
etme! Seni 

ısırmaz. O daha çok böcek ve örümceklerle besleniyor. Özellikle 

gece ışığa gelen böcekleri avlamak en büyük hobisi. Bir diğer 

ilginç özelliği ise dik duvarlara çok rahat tırmanabilmesi. Allah 

bu minik kertenkeleyi çok muhteşem yaratmış. Parmaklarının 

altındaki yastıkçık biçimindeki şişkinlikler, Akdeniz Gek
o’sunun dik 

duvarlarda rah
atlıkla hareke

t edebilmesini
 sağlıyor. Örümcek Adam, 

mutlaka Akdeniz Geko
’suyla tanışmı

ş olmalı!
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At ve aslanlard
a bulunan yele, 

bir bakıma in-

sandaki saça be
nziyor. Onlar da baş ve boyun 

bölgesini kaplayan kıllardan oluşuyor. Atlarda 

hem erkeklerde hem de dişilerde yele bu-

lunabiliyorken aslanlarda sadece erkekler 

yele taşıyor. Evet, yanlış duymadın! “Uzun saç 

biz erkeklere te
rs” falan diye ö

n yargılara 

kapılma hemen. 
Aslanların uzun 

yeleli olanı 

yani uzun saçlı 
olanları erkek! E

rkek aslan-

daki kabarık yeleler onların daha büyük 

ve daha heybetli görünmesini sağlı-

yor. Böylece önder
i oldukları sürüy

e 

hâkimiyetlerini s
ağlayabiliyorlar.

Biliyor musu
n, yılanlar d

illeriyle koku
 alabiliyor-

lar. Koklamak onlar için görmekten bile daha 

önemli olabiliyor. Bu yüzden
 devamlı dille

rini 

dışarıya çıka
rtıyorlar. Etraflarında ne var ne 

yok anlamaya çalışıyorlar. Dillerinin çatallı 

olması sayesinde ayrı ayrı yerlerden gelen 

kokuları bile tespit edebiliyorlar. Annenin mi
safir için 

yaptığı ve s
akladığı kekl

erin ve böre
klerin yerini 

bula-

mıyorsan bir
 yılandan ya

rdım isteyeb
ilirsin!
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Yazan: Zeynep Sevde Paksu
GEZG

IN

POSTA
CI

Dünya atlasını kocaman aç. Afrika 

kıtasına doğru ilerle. İçinden, hem de 

tam ortasından ekvator çizgisi geçen 

bir ülke bulmaya çalış. Bu ülkenin aynı 

zamanda Hint Okyanusu’na da koca-

man bir kıyısı olsun. Hangi ülke oldu-

ğunu şimdi bulabildin mi? Eveeet! Millî 

parkları ve vahşi doğasında çekilen 

belgeselleriyle ünlü Kenya orası…
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Ülkenin başkenti Nairobi, Svahili dilinde yani yerel dilde 

“Yeşil ve sulak yer” anlamına geliyor. Şehir, Nairobi 

Irmağı'nın kenarında ve yaklaşık 1700 metre yüksek-

te kurulmuştur. Bu yayla gibi konumu sayesinde havası 

da insanı hiç bunaltmaz. Hem ikliminin hem de doğasının 

güzelliği sayesinde Nairobi, Kenya’nın en 
kalabalık şehri 

olmuş. Burası aynı zamanda dünyanın “Safari başken-

ti” olarak da ünlüdür ve macera arayan seyyahlar için 

mükemmel bir yerdir. Gökdelenlerle kaplı şehir merkezini 

biraz geride bırakıp ilerleyince karşına filler, zürafa-

lar ve babunlar gibi muhteşem hayvanların olduğu milli 

parklar çıkabilir. Vahşi hayvanları, doğal yaşam alanların-

da bu kadar yakından görebilmek muhteşem bir deneyim 

olabilir.

Kenya, Afrika’da olduğu için çöl-lerle kaplı kurak bir yer zannedilir çoğu zaman. Oysa Kenya’nın okya-nus kıyısındaki bölgelerinde tropi-kal iklim, daha içerideki kısımla-rında ise kurak, sıcaktan kavuran bir iklim vardır. Bu farklara rağ-men Kenya’da genel olarak yaz ile kış mevsimi arasında pek fark bulunmaz. Yani devamlı sıcak ılık bir havası olduğundan, eğer gider-sen yanına farklı farklı kıyafetler almana gerek kalmaz. Yazlıklarınla tüm yılı çıkartabilirsin!
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Başkent Nairobi’de öksüz filler için bir yetimhane 
bulunuyor. Bu yetimhanede annesini kaybetmiş 

bebek fillere büyüyüp doğal ortamında yaşayacak 
hâle gelene kadar bakılıyor. Yetimhanenin ilginç 

yönü ise burada bulunan bebek filleri insanların evlat edinebilmesi. Evet, Nairobi’de bebek filleri evlat edi-nebiliyorsun. Hatta evlat edin-diğin bebek filini bir daha Kenya’ya gittiğinde görme imkânın bile var. “Fil beni hatırlar mı?” deme, filler bir gördüklerini bir daha unutmazlar! Yoksa sen fil hafı-zasını daha önce hiç duymadın mı?
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Kenya, sahip olduğu doğal güzellikleri ve millî parklarıyla ünlü bir ülke! Bu doğal alanlarda özgürce yaşayan vahşi hayvanları gözetlemek ve fotoğraflarını çekmek için yapılan kısa seyahatlere “Safari” adı verili-yor. Aslında safarinin yerel anlamı “Hayvan avı” olsa da günümüzde artık zevk için avlanmak yasaklamıştır. Bu safari turları ile Kenya millî parklarında aslanlar, kaplanlar, filler, bufalolar, geyikler, antiloplar, züra-falar, zebralar ve su aygırları gibi hay-vanlar görülebiliyor.

Kenya’da çeşitli etnik gruplar ve kabileler yaşı-

yor. Hepsinin de birbirinden ilginç gelenek
leri 

var. O yüzden her an, her renkten giysilerle, 

takılarla ve hatta vücutlarına sürdükleri boya-

larla farklı farklı insanla karşılaşılabilir.  Afrika’da 

genel olarak “K
ente” olarak bi

linen ipek 

ve pamuktan ya
pılmış rengârenk

 kıyafetler 

Kenya’da da kull
anılmaktadır. Pamuktan yapılmış 

“Kitenge” adını verdikleri kıyafetleri de özellikle 

ayinlerde ve kutlamalarda giyilmektedir. “Kanga” 

ismindeki diğer bir giysi ise genelde gövdeyi sa-

ran büyük bir bez parçasıdır. Bu kıyafeti büyük-

küçük herkesin üzerinde görebilmek mümkün!



88

Yazan: Saide Nur Dikmen

Çizen: İrm
a Zmiric

Zeynee-
ep! Çabuk 
koş, pen-
cereden 

bak!

Ne oldu? 
Kime ne 
olmuş? 

Uzak dur 
camdan.

Dedemin 
ellerinde 
bir sürü 

poşet var!
Poşet işine 

mi girdi aca-
ba dedem? 

Emekli olmak 
hiç yaramadı 

ona.

Belki de 
poşetlerin 

içinde gizli bir 
hazinenin en 

nadide parça-
ları vardır?

Zey-
neeep! 
Abart-
masan 

diyorum?

Ay Ali 
görmüyor musun 
işim var! Sanki 
dünyanın seki-
zinci harikasını 
görmüşsün gibi 
niye heyecan 
yaptın ki anla-

madım?
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Dedemin 
ne aldığı-
nı merak 
etmiyor 
musun?

Dedem pi-
rinç, mer-

cimek falan 
almıştır 

marketten. 
Niye merak 

edeyim?

Çocukla-
ar! Gelin 
bakayım 
yanıma. 

Bu poşet-
ler sizin 

için.

Hani merak 
etmiyordun 
Zeynep Ha-
nım? Benden 
önce koştun 

dedemin 
yanına.

Dedem 
benim ya! 

En sevdiğim 
rengin kır-

mızı olduğu-
nu unutma-

mış.

Benim de 
en sevdi-
ğim rengi 
hatırlamış. 
Bak kırmızı 
bir gömlek 

almış.

Sen de 
diğer erkek 
çocukları 
gibi mavi 
falan sev-
sen olmaz 

mı Aliciğim? 
Her bayram 
pişti oluyo-
ruz seninle.

Kız rengi, 
erkek rengi 
diye bir ku-
ral mı var 

sanki. Bun-
ların hep-
sini kızlar 
uyduruyor. 
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Ay bu 
bahçenin 

sürprizleri 
de bitmek 
bilmedi.

Bak dünya-
nın sekizinci 
harikasını 
arıyordun. 

Geldi.

Hoş bulduk. 
Yine süper 

bir karşılama 
töreni hazırla-
mışsınız benim 

için.

Ama Filciğim 
sen de her 
seferinde 

bizi korkutu-
yorsun.

Bir dahakine 
zili çalarım. 
Kapıyı açan 
anne olursa, 
gerekli açık-

lamayı siz ya-
parsınız artık.

Alınma ca-
nım. Bek-
lenmedik 

zamanların 
kahramanı-

sın sen!

Sen 
Zeynep’e 

bakma Fil-
ciğim. Ben 
her daim 

seni bekli-
yorum.
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Tabii 
geliriz 

Fatıma! 
Sen yeter 

ki iste.

O zaman 
yarın sabah 
erkenden 
buluşalım, 
olur mu?

BAYrAM SABAHI.

Fatıma 
Fatıma! 

Bahsetti-
ğin Fil ve 

arkadaşları 
geldiler.

Hoş 
geldiniz! 
Geldiğini-
ze inana-
mıyorum!

Kırk yıl 
düşünsem 
bizim Filin 

hortumundan 
kayacağım 
aklıma gel-

mezdi.

İlk defa sana 
hak veriyorum 
Aliciğim. Çok 
eğlenceliymiş. 
Yorulmuyor-
sun değil mi 

Filciğim?
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  SAĞL
IK 

OLSUN
Yazan: Dr. Fatih Dikmen

Kereviz, ıspanak, bro
ko-

li, pırasa gibi yeşil s
ebze 

yemekleri bir pastanı
n veya 

bir tabak makarnanın
 ya-

nında sana çok sıkıcı
 gele-

bilir. Bu konuda sana
 hak 

veriyorum. Yeşilliği an
ca 

inekler yer! Ama o k
o-

caman ineğin de gücü
nü 

bundan aldığını unutm
amak 

lazım. Yani aslında ye
şil 

sebzeler ve salatalar
ı ye-

mek seni çok güçlend
irebilir. 

Arkadaşlarının arasınd
a güçsüz 

ve çelimsiz kalmamak
 için bu 

yemekleri de tüketme
lisin. 

Hem sadece güç kuvv
et 

vermiyor bu yeşillikle
r. 

Aynı zamanda seni ha
s-

talıklara karşı da ko
ru-

yor. 

Ispanak ve 
karalahana gibi kocaman yapraklı 

yeşil sebzeler, içinde bol bol demir minerali ile A 

ve C vitamin
ini barındırır

. Bu demir ve vitaminler 

insanda kan yapar. Kanı çok olanın gücü de çok 

olur unutma!

Taze fasulye
 vücudun daha iyi çalışmasını, 

gelişmesini ve tamirini sağlıyor. Fasulye 

yediğimizde böbreklerimiz bayram edi-

yor ve kalbimiz güçleniyor.
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Brokoli, hem 
göze hem bey

ne hem de mi
deye hi-

tap eder. “Şey bana pek hitap etmiyor” dediğini 

duyar gibiyim. Baksana ne kadar da tatlı ve ma-

sum bakıyor sana. Sanki minik bir ağaç gibi! Peki 

yediğinde ne oluyor biliyor musun? Brokolinin 

içindeki omega yağları sayesinde bir anda ka-

fan süper çalışabiliyor!

Belki de en çok sevilen sebze yemeklerinin 

başında bezelye gelir. Eğer karnın ağrıyorsa 

annenden bezelye pişirmesini isteyebilirsin. 

Bezelye tane
cikleri karnına

 çok iyi gelec
ektir. 

Çok sevilmese de ıspanak, ker
eviz ve bamy

a gibi 

yemekleri tüketmek de hem sağlık hem de güçlen-

memiz açısından çok faydalıdır. Unutma ki doğadaki 

her nimet senin için bir şifa kaynağıdır.

Yeşil sebzeleri 
ne kadar taze 

yersek faydası 

o kadar fazla 
oluyor. Ayrıca bu sebzeleri çok 

pişirmek de içindeki vitaminleri öldürdüğünden, 

biraz çiğ tüketmek daha faydalı. O yüzden mese-

la salatalık, ma
rul, nane, mayd

anoz gibi 

yeşillikleri direk salata gibi yemek ya da bunları 

güzelim bir sandviçin arasına koymak hem en lezizi 

hem de en sağlıklısı bence. Biliyor musun,
 eski 

insanların sağlık
lı ve uzun yaşa

mış olmaları-

nın sebeplerinde
n biri de bu tü

rden sebze ve 

meyveleri taze 
taze yemiş olm

aları. 

ViTAmiN: Vücudumuzun daha iyi çalışması için yardımcı olan küçük moleküllere 

denir. Alfabe gibi değişik tipleri vardır: A, B, C, D, E ve K vitaminleri gibi.

VüCUT dİReNCİ: A
slında vücudunuzda direnen bir şey yok. Hastalıklara 

karşı bağışıklık kazanarak hasta olmamak demek bu.

OmeGA YAĞLARI: Vücudumuzun düzgün çalışması için gerekli olan 

ve sadece yediğin bazı yiyeceklerle alınabilen yağlardır.
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  İYİLİK

AJAND
ASI

Biliyor musun, şu anda dünyada toplam 200 
milyon yetim çocuk var. Bu çocuklar 

babalarını hastalıklar, savaşlar ve çeşitli 

sebeplerden dolayı kaybetmişler. İHH ise 

yetim kardeşlerimizin yalnız kalmaması 

için Yetim Sponsorluk destek Sistemi 
adında muhteşem bir çalışma başlatmış. 

Gönüllü abilerin ve ablaların desteğiyle, 

annesinin ya da akrabalarının yanında 

kalan yetimlerin kıyafet, yemek, okul 

ve hatta eğlenmek gibi bütün ihtiyaçları 

karşılanabiliyor.  Ama hiç kimsesi olmayan 

yetimler de var. İHH onları da unutmamış. 
Yetim kardeşlerimiz sokakta kalmasınlar, 

sıcacık yuvaları olsun diye, 2003 yılında 
Pakistan’da ilk yetimhaneyi açmış. Sadece 

Pakistan ile sınırlı kalmamış tabii. Gönlü 

acayip zengin insanların hem maddi hem 

de manevi destekleriyle, farklı farklı 

ülkelerde 10 senede tam 15 yetimhane açılmış.
İHH şu anda 42 ülkede ve Türkiye’de

 41 
şehirde 30.339 yetim kardeşimizin e

lin-
den tutuyor, ihtiyaçlarını karşılıyor.
Yetim kardeşlerimize sadece uzaktan 

yardım etmek olmaz değil mi? Yanlarına 

gitmek, onlarla oyun oynamak, hop oturup 

hop kalkmak ve birlikte eğlenmek lazım. 

İşte bu yüzden İHH her sene 16-31 mart 
tarihlerinde Yetim dayanışma Günleri

 
düzenliyor. Gönüllüleriyle kardeşlerimizi 

ziyaret ediyor, birlikte oyunlar oynuyor. En 

son geçtiğimiz aylarda düzenlenen Ye-
tim dayanışma Günleri’nde 30.000 ye

-
tim kardeşimizin yanaklarından öpüld

ü, 
oyunlar oynandı.

Sen de dünyanın herhangi bir yerinde bir 

yetim kardeşin olsun ister misin? Ailene 

yetim kardeşlerimizden bahsedebilir 

ve en az bir sene boyunca ayda 90 TL 
bağışlayarak bir yetimin yüzünü kocaman 

güldürebilirsin. Ayrıntılı bilgi için 

www.ihh.org.tr adresini ziyaret edebilirsin.
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“Sadece benim değil, 
sınıfımdaki arkadaşları

mın 

da bir yetim kardeşi 
olsun” diyorsan, kulaklarını 

ve gözlerini kocaman açıp beni dinleyebilirsin. 

Önce sınıfınıza kocama
n bir kumbara al. 

Sonra da sınıf arkadaşlarından bu kumbaranın 

içine her gün harçlıklarından birazını atmalarını iste. 

Neden diye sorarlarsa da onlara yetim kardeşlerimizden 

bahset. Eminim anlattıklarını duyunca onlar da 

“Biz de bir şeyler ya
palım” diyeceklerdir. 

E bu kumbaradaki paraları kardeşlerinize nasıl ulaştıracaksınız? 

Arkadaşlarınla www.ihh.org.tr web sitesine girip dünyanın herhangi 

bir bölgesinden bir yetim kardeş seçeceksiniz. Açlıkla mücadele 

eden Afrikalı bir kardeşimiz
 de olabilir, Filistin’de 

bitmeyen işgalin 

altında yaşayan bir k
ardeşimiz de. Böylece bir sene boyunca her ay 

90 TL göndererek “Senin yanındayız ka
rdeşim” diyebileceksiniz. 

Peki bu 90 TL ile neler yapılıyor? 

Bu proje sayesinde yetim kardeşinizin kıyafet, kırtasiye, battaniye, 

yiyecek gibi temel ihtiyaçlarını sınıfça karşılamış oluyorsunuz. 

Ayrıca yetim arkadaşınıza mektuplar gönderebil
ir ve onun 

fotoğrafını sınıfınızın 
panosuna asabilirsiniz

. 
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Yazan: Saide Nur Dikmen

Kurban Bayramı’nda en özel gö-

revleri yerine getirecek bir dedek-

tif olmak ister misin? Birbirinden 

eğlenceli etkinlikler ve görevlerle 

dolu dedektif postası kapında! 

BAYRAm
 dedeKT

İFİNİN 

10 GİZLİ
 GÖReVİ

Kurban Bayramı’nın özel 

dedektifi için 10 gizli göre-

vimiz var. Hepsini başarıy-

la tamamlayabileceğine inanıyo-

rum ben! Ve görevler başlıyor.

161616
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BAYRAmA HAZIR mISIN?
Bir bayram dedektifinin bayram bittiğinde ne 

kadar başarılı olabileceği arife gününden belli 

olur. BUGüN ARİFe. Yani bayramı muhteşem 

bir şekilde karşılamak için hazırlıkların yapıl-

dığı gün. Baban komşu amcalarla, akrabalarla 

bir araya gelip kurban fiyatlarını konuşmaya 

başlamış bile. Baksana annen de bu hazırlıklar 

sırasında çok yorulmuşa benziyor. E bayram 

geliyor evinize, onu pis bir şekilde karşılamak 

olmaz. Kap bakalım oradan bir bez. TOZLARI 
ALmA GÖReVİ SANA AİT! Sonra da odanı 

toplamaya ve düzenlemeye başlayabilirsin. Ne 

de olsa bayramın küçük misafirleri senin odan-
da ağırlanacaklar. KOLAY GeLSİN!

ARİFe GüNüNd
e sadece evi 

hazırlamıyoruz. Kendimizi 

de bayrama hazırlama-

mız gerekiyor. Bu yüzden 

de ailece dışarıya çıkıyor 

ve en güzel bayramlıkları, 

önce mağaza vitrinlerinden 

seçiyor sonra da içeriye 

girip heyecanla alıyoruz. İşte 

tam bu sırada ikinci görevin 

devreye giriyor. HeR ÇOCUK 

SeNİN KAdAR 
şANSLI OLmA-

YABİLİR. Bayrama hazırlıksız 

girebilir. O çocuklardan bir 

tanesine bayramlık hediyeni 

İHH aracılığıyla gönderebilirsin. 

Çünkü onlar dünyanın neresinde 

olursa olsun bayramlığa ihtiyacı olan çocukları 

bulup elleriyle teslim ediyorlar. Bayramlık için 

İHH’YA 80 TL 
bağışlaman yeterli.
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BAYRAm HAZIRLIKLARINI BA
şARIYLA TAmAmLAdIN. Sı-

radaki göreve giderken bayramlıklarını giymiş ve 

abdestini almış olman gerekiyor. Çünkü bu çok 

kutsal bir görev. SABAHIN İLK IşIK
LARIYLA BeRA-

BeR KILINAN BAYRA
m NAmAZINdAN BAHSedİY

ORUm. 

Babalar ve oğulları camide namazla-

rını kılıp, cemaatle bayramlaşır. 

Kızlar ve anneleri ise kahvaltı 

sofrasında namazdan 

  dönecekleri beklerler. Hangi göreve uy-

gunsan onu seç. ALLAH KABUL eTS
İN!

Babanın getirdiği mis gibi etler 
var. AmA BU eTLeR SİZİN İÇİN 
deĞİL. Bu poşetlerdeki etleri, 
çevrenizde kurban keseme-
yen kim varsa hepsiyle teker 
teker PAYLAşACAKSINIZ. Bu 
sayede parası az olduğu 
için et alamayan insanlar, 

kurban bayramında en güzel 
et yemeklerini yiyebilecekler. ZATeN KURBAN BAYRAmI’NIN eN ÖNemLİ ÖZeLLİĞİ de BU! Yoksa sadece et yemek için bayramda kurban kesilmi-yor, bunu biliyorsun. Haydi o zaman, sen de tut şu po-şetlerin ucundan ve ailece yapılan en güzel görevlerden bir tanesine ortak ol. 
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Bayramlar-

da YAşLILARI 

SeVİNdİR-
meK de en 

önemli va-

zifelerimiz-

den biri. 
Hem ONLARI 

SeVİNdİRmeK O KAdAR
 KOLAY Kİ! S

enden 

ne para bekliyorlar ne de hediye. SAde-

Ce BİR GüLü
mSeme… Bu yüzden yolda, 

sokakta, camide gördüğün her yaşlı-

nın elini öp hâlini hatırını sor. Hatta 

sadece ailendeki ve mahallendeki 

büyüklerle de sınırlı kalma. Müm-

künse arkadaşlarınla ya da babanla 

bir huzurevine gidebilir ve oradaki 

tüm yaşlıların bayramını kutlayarak 

müTHİş BİR İş
 YAPABİLİRSİ

N. 

Ne o bir rehavet, bir yorgunluk gelmiş sanki üstüne. Otur-

maya mı geldik canım? YOKSA GÖReVLeR ÇOK
 mU GeLdİ? De-

dektif olmayı kabul ettin bir kere, kaytarmak yok! Bayram 

sadece küçüklere ve yaşlılara gelmiyor. Büyük, küçük, 

anne, baba, abi, kardeş herkesin sabırsızlıkla beklediği 

bir zaman bayram. HAYdİ şİmdİ KALK BAKALIm. Mahallenin 

bütün kapıları teker teker dolaş! O CANIm şeKeRLeR, şe-

KeRLİKLeR de eRİSİNLe
R mİ YANİ? Sadece apartmanındaki 

kapılarını çalma, mahallenin, hatta 

annen izin verirse komşu ma-

hallelerin de kapılarını teker 

teker çal. “İYİ BAYRAm-

LAR!” diyerek herkese 

kocaman gülümse. AMA 

dİKKAT eT, VeRİLeN Tü
m 

şeKeRLeRİ BİR ANdA 
Yeme!
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BU SÖ
ZLüK T

Am BAYRA
mLIK! K

uzenlerini, arkadaşlarını bayram 

sözlüğünün sözcükleriyle tanıştırabilirsin. 

KURBA
N:  Hz. İbrahim, Allah’a (c.c) yalvarır. H

ayırlı bir evlat ister. 

Bir oğlu dünyaya gelir. A
dını İsmail koyar. İsmail büyüyünce Allah, 

Hz. İbrahim’den oğlunu kurban etmesini ister. Emir üzerine Hz. 

İbrahim oğlu İsmail’i kurban etmeye hazırlanır. O sırada Allah, Hz. 

İbrahim’e bir koç gönderir ve onu kurban etmesini emreder. Bu bir 

imtihandır aslında. Hz. İbrahim Allah’a inanıyorsa, oğlunu kurban 

edecektir. O
ğlunu kurban etmek için hazırlanır. Ama bu hazırlığı 

bile imtihanı kazanmasına yetmiştir. A
llah ona bir koçu kurban 

etmesini söyler. Hz. İbrahim çok sevdiği oğlunu, çok sevdiği 

rabbine kurban etmeyi bile göze alarak imtihanı kazanmıştır. 

Biz de bu bayramda, sevdiklerimiz için, rabbimizin emrini 

yerine getirerek koç, inek, deve gibi hayvanları kur-

ban ederiz.

ARİFe: 
Kurban Bayramı’ndan bir gün önce-

sinde, bayram için hazırlıkların yapıldığı 

gün.

KAVUR
mA: Kurban etinin küçük küçük 

doğranıp tencerede pişirilerek afiyetle yenil-

diği yemek. 

BAYRA
m NAmAZI: K

urban Bayramı’nın birinci 

gününün sabahında, camiye gidilerek cema-

atle kılınan namaz.

BAYRA
m şeKe

Rİ: Bayramın olmazsa ol-

mazı, çocukların kazandıkları en lezzetli kazanç.

BAYRA
mLIK: B

ayrama özel alınan ve bayram sabahı  

 uyanınca giyinilen kıyafetler. 
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1. A4 kâğıdını yukarıdan aşağıya, ortadan ikiye katla.

3. Her iki köşeden de şekildeki gibi ortaya doğru katla. 

7 görevin hepsini de başarıyla ta-

mamladın. Aferin! Şimdi sekizinci 

görevini açıklıyorum: Kâğıttan şeker 

teknesi yapımı! Evinize gelen küçük 

bayram misafirleri bu eğlenceli tekne-

nin kaptanı olmaya bayılacaklar.

Bu muhteşem görevini tamamlayabil-

men için ihtiyacın olan malzemeler:

-ReNKLİ A4 BOYUTUNd
A KâĞIT

-İSTeĞe GÖRe BİR AV
UÇ mİNİK şeKeR/BA-

dem şeKeRİ/KUş LOKUmU

2. Kâğıdı şekildeki gibi sağdan sola katla ve sonra 
geri aç.

7. Ortaya çıkan şekli ikiye katla. Sonra da alt kısmın-
dan açarak, yanlara doğru bastır.

4. Altta kalan kısmın, sadece ön taraftaki kısmını yu-
karıya doğru katla.

9. Ortaya çıkan şekli, altındaki boşluktan yanlara doğru 
bastırarak aç.

5. Katladığın kısmın köşelerini şekildeki gibi arkaya 
doğru katla. 

10. Tekne şeklini oluşturmak için üst köşelerden 
yavaş yavaş yanlara doğru çek. Şeker teknesi 

yenmek için kaptanını bekliyor!

8. Bastırdığın zaman ortaya böyle bir şekil çıkacak. Alt 
kısımdaki ilk kısmı kesik çizgilerle belirtiği gibi aşağı-

dan yukarıya doğru katla. Geriye kalan üçgeni de diğer 
tarafa katla.

6. Arkasını çevir. Katlamadığın ve altta kalan diğer kıs-
mını da yukarı doğru katla. Kulakçıkların üzerini kapat.
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1. El işi kâğıdına cetvel yardımıyla 14x14 santimlerinde 
bir kare çiz ve onu kes. 

3. A ve C köşelerinden şekildeki gibi yukarıya doğru, 
tam ortada birleştirerek katla.

Bu bayram arkadaşlarınla ya da 

kuzenlerinle beraberken “Ne 

oynayalım?” diye düşünmeye pek 

fırsatın kalmayacak. Unutma! 

Koyun kuklasını konuştururken, 

gülmekten karnı ağrıyanlardan 

sen sorumlu değilsin. 

Bu muhteşem görevini tamamlayabilmen  

için ihtiyacın olan malzemeler:

- 1 AdeT ReNKLİ eL İ
şİ KâĞIdI

- CeTVeL
- mAKAS
- KURşUN KALem
- YUVARLAK BeYAZ B

İR KUmAş PARÇASI

- UHU
- İNCe BİR SOPA 

2. Kare kâğıdı şekildeki gibi B noktasından C noktasına 
doğru ikiye katla. Üçgen şekli ortaya çıkacak.

4. Şeklin arkasını çevir. Sağdan ve soldan tam 
ortada birleşecek şekilde katla. Üstten de bir 
üçgen katla. Ama A ve C köşelerini katlama. 

6. Yuvarlak beyaz kumaş parçasının bir yarısı arkada 
kalacak şekilde yapıştır. Gözlerini, ağzını, burnunu şekil-

deki gibi çiz.

7. İnce so-
payı koyunun 
tam arkasına 
şekildeki gibi 

yapıştır. Koyun 
kukla oynamak 

için hazır!

5. Şeklin ön kısmında kalan A ve C kulakçıklarını şekil-
deki gibi katla. Alt kısımdan da ağız yapmak için yukarıya 

doğru katla.
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1. Beyaz kartonun üzerine yemek tabağını ters 
çevirerek koy. Kurşun kalemle tabağın etrafından bir 

yuvarlak çiz. Yuvarlağı bir makas yardımıyla kes.

3. Siyah kartona şekildeki gibi dört tane bulut çiz ve 
kes.

2. Beyaz kartona yumurta şeklinde bir elips çiz. İki 
tane de şekildeki gibi yarım ay çiz. Çizdiğin şekilleri 

kes.

7. Beyaz elipsin üzerine kalan 
bulutu şekildeki gibi yapıştır. 
Bulutun arkasına boynuzları 
yapıştır. Beyaz kartonun alt 

kısmına da kırmızı ağız şeklin-
deki kartonu yapıştır.

4. Kırmızı kartona şekildeki gibi bir tane dudak çiz ve 
kes.

9. Yün parçalarıyla kuyru-
ğunu yapıştır. 

8. İneğinin gözlerini ve burnunu 
çiz. Ağzının da ortasına kocaman 

bir gülümseme yap. 

6. İkiye katladığın beyaz kartonun etrafına şekildeki 
gibi üç tane siyah bulutu yapıştır. 
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10. Mandallarla ayaklarını oluştur.

Tebrik kartın hazır!

Ve geldik son göreve. 

Evine gelen ya da evine gittiğin kişilerin 

bayramlarını eğlenceli bir şekilde kut-

lamak ister misin? O zaman gülen inek 

tebrik kartı tam sana göre!

5. Büyük beyaz yuvarlak kartonu ortadan ikiye katla. 
İçine renkli keçe kalemleriyle “Bayramınız Mübarek 

Olsun!” yaz. 
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  dedeKTİF POSTASINI Ne KAdAR dİK-
KATLİ OKUdUN ACABA? HAYdİ BAKA-
LIm, KeNdİNİ TeST eTme ZAmANI!
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3. Kurban Bayramı öncesi Arife gününde sence neler yapmalı?

A. Tanıdığım tüm “Arif”leri arayıp günlerini kutlayabiliriz mesela.

B. Anne ve babama bana bayramlık almaları için psikolojik baskı yapabilirim.

C. Evin temizliğine ve bayram hazırlıkları konusunda diğer işlere yardımcı olabilirim.

A. Bayram demek tatil demek! Hemen tatil hazırlıklarına başlarım.

B. Şimdiden et yemeye başlar, bayramda toplayacağım harçlıkların hayalini 

kurarım.

C. Bayram gelince süper uyumlu bir çocuk olur, hem aileme hem arkadaşları-

ma uyarım. Çünkü bayram ailemle süper vakit geçirdiğim, uzak akrabalarımızı 

bile görme fırsatı bulduğum bir zaman. O yüzden iyi ki geliyor, hoş geliyor 

Kurban Bayramı!

1. Kurban Bayramı yaklaşmış diyorla
r. Bu senin 

için ne anlam ifade ediyor?

2. Bayramda en havalı çocuk olmanın yolu ne-reden geçer?
A. Küçüklerin ellerinden büyüklerin de gözlerinden öpmek kişiyi baya havalı yapar! Bence öyle yani…
B. Bayram namazını ilk gün değil de ikinci gün kılmak havalı olabilir aslında! C. Bayramlık kıyafetlerin ile mahallede çalınmadık kapı, öpülmedik el bırakma-mak, sonra da arkadaşlarınla “nerede o eski bayramlar” diye geyikler yapmak… 
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4. diyelim ki baban bayram günü bir poşet do-
lusu eti sana verdi ve dağıtmanı istedi. 

Ne yaparsın?

A. Aç sokak köpekleri ve kediler için o etleri dağıtırım. Aç kalmasınlar.

B. “Koşun çocuklar mangal partisi var” diye bağırarak ortalığı dağıtırım.

C. Yanıma birkaç arkadaş alıp mahallede kurban kesememiş ailelere, özellikle de 

ihtiyaç sahibi olanlara bu etleri paylaştırırım.

A’LAR ÇOĞUNLUKTAYSA
:

Keşke ama keşke kapak konusunu azıcık okumuş olsaydın. O zaman ne arife gününde ne de 

bayramda yapılacaklara bu kadar “Fransız” kalmazdın. Fransa’dan mı geldin acaba? Sizin 

oralarda hiç bayram yapmadılar mı yavrucuğum? Neyse neyse, ben daha fazla sinirlenmeden 

kısa keseyim de, sen de kapak konusunu oku tekrardan (ya da ilk defa)!

B’LeR ÇOĞUNLUKTAYSA:

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

bu fikirlerin. Kapak konumuzu daha dikkatli okusaydın belki daha ilginç fikirlerin olabilirdi. Ne 

o? Okumadığını anlamam mı sandın? Senin gibi kaç tanesini cebimden çıkarırım ben, biliyor 

musun? Hahayt!

C’LeR ÇOĞUNLUKTAYSA
:

Sen benim kahramanımsın. Sadece benim değil, bayramsever tüm dostların kahramanı oldun. 

Seni çok ama çook sevdiler. Ömrün boyunca tüm bayramların böyle neşe ve huzur içinde geç-

sin. Düğünün güzün, ömrün uzun olsun evladım!

5. Bayramlarda ne yapmamak gerekir?
A. Bence şapur şupur öpüşmek, el öpmek falan çok sağlıksız! “Selam” falan desek yetmez mi acaba?
B. Yaşlıları ziyaret etmesek olmaz mı? Sonuçta onlar yıllarca kutlamış, artık sıra bizde… Biz gönlümüzce oynasak, eğlensek olmaz mı?C. Sadece harçlık ve şeker kazanmak için insanları kullanmamak gerekir. Sonuç-ta bayramın amacı Allah rızası için bir arada olmak bence. 
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“Şu işler bir bitsin, gideriz ablacığım.”
Ablam da hep böyle yapıyor. Ne zaman beni 
sinemaya götürmesini istesem hep erteliyor. 
İki hafta oldu, hâlâ beni sinemaya götürecek. 
Bugün eve erken gelmesine sevinmiştim. 
Beni gezdirir demiştim, ama nerede? Saat-
lerdir annemle birlikte temizlik yapıyorlar. 
İki gündür bitmek bilmeyen bir temizlik var 
evde. Ama bugün canıma tak etti! İşle-
rin ucundan tutayım, belki erken biter diye 
arada yanlarına gidiyorum. İkisi birden bana 
bakıp: 
“Ayak altında dolaşma bakayım sen!” diye-
rek sürekli beni ya odama ya da dışarı yollu-
yorlar. Evde temizlik yapılırken oynamak hiç 
zevkli değil ki zaten. Beni sinemaya götürür 
belki diye ablam perdeleri asarken merdiveni 
tutmuştum. Şaka olsun diye merdiveni sal-
lıyor gibi yapmıştım, acaba ona mı çok kızdı 
da götürmüyor?  
Bak görüyor musun, şimdi de mutfağa ka-
pandılar. Bugün bir sürü kek, börek yaptılar. 
Daha ne yapacaklar ki? Burnuma mis gibi 
kokular gelmeye başladı. Bakayım şu üstü 
kapalı tepside ne varmış? Ooo baklava yap-
mışlar. Hem de büyük tepsiye! Ablamın eve 
erken gelmesi, kaç gündür bitmek bilmeyen 

Yazan: Efe Saygın

Çizen: Özge Çiçek



27

temizlik faaliyetleri, kekler, börekler, bir de 
baklava… Bir dakika! Şimdi anladım. Bayram 
geliyor!
Anlaşılan bu bayramı evde geçireceğiz. De-
mek ki amcamlar, dayımlar hep bize gelecek. 
Küçük halamlar da bize gelir ama büyük 
halama biz gideriz. Babam:
“O ailenin en büyüğü. Bizim gitmemiz lazım!” 
der durur hep. 

Şimdiden alacağım harçlıkları hesap etsem 
iyi olacak. Önceki bayramlarda hiç hesap 
etmedim. Tüm harçlığım çikolataya, şeke-
re, hemen bozulan oyuncaklara gitti. 
Babam, annem, ablam, amcam ve yengem, 
hepsi de bayram harçlığı verir bana. Gerçi 
yengem hiç harçlık vermiyor. Her seferin-
de mendil, çorap gibi şeyler veriyor. Ama 
bu sene büyüdüm herhâlde artık harçlık 
verir. Sonra küçük halam var, eniştem var. 
Onların kızı da üniversiteye gidiyor, belki o 
da harçlık verir. Asıl harçlığı büyük halam-
lardan alırım zaten. Dedem vefat edince 
babaannem onlara taşındı. Artık uzakta da 
değil. Beni de çok sever, kesin 3 aylığını 
alınca bana kocaman bir harçlık ayırmıştır. 
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Beni her gördüğünde:
“Kuzum benim!” diye sarılması yok mu baba-
annemin… Evet, evet kesin ayırmıştır.
Çok şanslıyım. Çünkü harçlık alacağım bir 
sürü insan var. Acaba harçlıklarımı aldıkça 
anneme mi versem? 
 “Sen biriktiremez, ilk günden harcarsın. Ver 
ben senin için saklıyayım” diyip duruyor her 
sene.
Geçen sene anneme vermiştim. Sonra harç-
lıklarıma ne oldu hiç hatırlamıyorum. Acaba 
ne yapsam? Harçlıklarımı toplayınca ablama 
mı versem?  Ama o da okuldan sonra gittiği 
derneğe vermesin. Kendi parasından bi-
riktirip biriktirip oraya veriyormuş. Annemi 
onu babama şikâyet ederken duydum. Gerçi 
babam:
“Versin tabii. O versin ben ona ihtiyacı olun-
ca daha fazla harçlık veririm” diyerek abla-
mın bu davranışını takdir etti. 
Acaba geçen sene Elif’in aldığı oyuncaktan 
mı alsam? Harçlıklarımla aldım diye okula ge-
tirmişti. Kolundaki düğmesine basınca şarkı 
söylüyordu. Üstelik gece lambası gibi parıl 

parıl parlıyordu karanlıkta. 
En iyisi ablamın dergilerine bakayım. An-
nemle birlikte o dergilerden kendilerine 
ayakkabı, çanta bakıp duruyorlardı. Yok şu 
renk modaymış da, bunun bir küçüğü olsa ne 
iyi olurmuş da... Hazır onlar mutfaktayken 
bir bakayım. Kesin o dergilerde benim için 
de oyuncaklar vardır ama isterim diye bana 
göstermiyorlardır.
Amaan! Bu dergilerde de hiç bana göre şey-
ler yok. Hep büyükler için kıyafetler, ayakka-
bılar, çantalar var. Benim dergim daha güzel. 
Hem bir sürü hikâye hem de oyunlar var. 
Hem de dünyanın dört bir yanından çocukla-
rın yazdığı mektuplar ve çektikleri fotoğraf-
lar var. Aaa! Neden daha önce aklıma gel-
medi ki? Mısır’da, Filistin’de bir sürü çocuk 
bayrama ailesiz, parasız, oyuncaksız girecek. 
Ben de kalkmış kendime ne oyuncak alsam 
diye düşünüyorum. Ablama söyleyeyim de 
benim harçlıklarımı oradaki çocuklara gön-
dersin. 
“Ablaa! Ablaa! Bir gelsene sana bir şey so-
racağım. Ablaa?”
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İyilik Postacılarının bu bayram çok işi var! 

Postacı Fil önce Ali ve Zeynep’i yanına alma-

lı. Sonra hep beraber odunluğa gidip bayram 

hediyeleriyle dolu paketlerini bulmalılar. Ve en 

sonunda da hep beraber yola çıkıp hediyeleri 

sahiplerine ulaştırmalılar. Yollarını şaşırmama-

ları için onlara yardım eder misin?



3030



31

Bu koyunlar saklambaç oynamayı çok 

seviyor. Ebe olan koyuna biraz yardımcı 

olmaya ne dersin? Tam tamına 8 tane 

koyun bulmalısın.

31
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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!








