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2013 yılı ne kadar çok iyilikle geçti değil mi? 

Annene ev işlerinde hep yardım ettin. Komşu 

teyze çağırmadan koşa koşa ekmek almaya 

gittin. Dünyanın dört bir yanındaki yetim kar-

deşlerinin yanında oldun! Ve daha neler neler 

yaptın, yaşadın! Gerçekten muhteşem bir sene 

geçirmişsin. Dur, dur! Daha bu seneyi bitirme-

dik. Bir iyilik postası daha var kapında. Şimdi 

çok uzaklardan gelen misafirlerine ev sahipliği 

yapacaksın. Uzak dediysem, o kadar da uzak 

değil. Ülkemizin güney komşusu, Suriyeli kar-

deşlerimiz geldiler, sefa getirdiler! Onları nasıl 

ağırlayabilirsin, neler yapabilirsin diye sana 

bazı fikirler, tavsiyeler yazdık. Tabii senin aklı-

na daha süper iyilikler gelirse yapmaktan asla 

çekinme! Bu arada 4 Kasım'da hicri yılbaşı var. 

Hicri takvime göre 1435 yılına giriyoruz. Hicri 

yılbaşından 2 ay sonra ise miladi takvime göre 

2014 yılında giriyoruz. Yeni yılda da iyilik takvi-

mini müthiş güzelliklerle doldurmanı diliyoruz!

Seneye, yeni sayımızda görüşmek üzere!
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Çünkü meyveler utandıkları zaman kahverengi olurlar. “Yok artık, 

daha neler!” dediğini duyar gibiyim. Tabii ki meyveler utanmaz. 

Hem utansalardı, kızarmaları gerekirdi. Mesela kırmızı yanaklı 

utangaç bir elma gibi. Meyvelerin hepsi elma gibi kızarmıyor. 

Fakat neredeyse tüm meyveler bozulduğunda kahveren-

gileşmeye başlıyor. Aslında bu durum, meyvenin içindeki 

birtakım kimyasal değişim
lerle alakalı.  Normalde meyve 

tazeyken ve henüz tek bir parça hâlindeyken bu çürüme 

işlemi çok yavaş ilerler. Ancak özellikle bir parça ısırı-

lıp kenara konduğunda, bahsettiğimiz kimyasal değişim 

meydana gelmeye başlar. Açığa çıkan enzimler havayla 

temas ederek hızla en yakın dokuları oksitler. Böylelik-

le meyve hem kahverengileşme
ye başlar hem de yavaş 

yavaş çürümeye... 

Kediler aslında geceyi çok seven
 hayvanlardır. Yani gece do-

laşmayı, avlanmayı tercih ederler.  Peki her yer karanlıkken nasıl 

olur da rahat rahat dolaşırlar? Çünkü Allah, kedilerin gözlerini 

gece görüşüne daha uygun yarat
mıştır. Gece az ışıkta daha net 

görebilmeleri için, gözlerinin içinde bir çeşit ayna sistemi bulu-

nur. Gelen ışık bu ayna gibi sistem sayesinde göz küresinin içinde 

yoğunlaşır. Kedilerin gece gece gözlerinin parlaması, yoğun ışığın 

gözünün içindeki o ayna gibi sistemd
en parlayıp geri dönmesidir 

aslında. Yoksa kedilerin uzaylılarla ya da gözlerinden ışın çıkartan 

herhangi bir canav
arla bu açıdan bir

 akrabalığı yoktur
!
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Ağustos bö
ceği gerçekten çok gürültücüdür. Peki, küçücük bir 

böcek bu sesleri neresiyle çıkartıyordur sence? Kanatları? Ağzı? 

Yok yok, hayal gücünü daha fazla zorlamadan ben söyleyeyim, 

karnından! Evet yanlı
ş duymadın.

 Erkek ağustos böceklerinin ka-

rınlarında, sağlı sollu hava delikleri bulunur. Öndeki deliğin hemen 

üzerinde küçük sert bir plaka bulunur. Bu plakalar içeride kaslarla 

bağlantılıdır. Kaslar saniyede 500 defa
 plakayı çe

ker ve bıra
-

kır. Bu çekiştirme işlemi 

esnasında ise 

bizim duyduğu-

muz o malum 

sesi çıkar. 

Karanlık bir gecede, gökyüzüne baktığında sanki sana doğrultulmuş milyonlarca minik spot lamba gibi yıldızları görürsün. Ancak dikkatli baktığında sanki sana göz kırpar gibi, ışıklarının pırpır ettiğini, yani bir yanıp bir söndüğünü fark edebilirsin. Yok yok, meraklanma! Yıldızların enerjisi bitmiyor. Aslında bu yıldızlar sürekli olarak parlıyor. Fakat ışınları dünya atmosferine çarptığında oradaki hava akımları nedeniyle ışığın yolu biraz değişiyor. Bu sapmalar yüzünden sana kesintili bir görüntü ulaşıyor. Böylece yıldızlar sanki bir sönüp bir parlıyor gibi gözüküyor.  
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Yazan: Zeynep Sevde Paksu

GEZG
IN

posta
cI
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Moro’dan 
kısa kısa:

Resmî adı: 
Bangsamoro 

(Moro Özerk Bölgesi)
Resmî dili: 

Filipince ve Arapça

Hangi ülkede: 
Filipinler
Nüfusu: 

5.000.000 (resmî), 

10.000.000 

(gayriresmî)
Dini: İslam

Filipinler ülkesini daha önce duymuş muydun? Mutlaka 

duymuşsundur. “Duydum ama nerede olduğunu tam ola-

rak bilmiyorum” diyorsan sana yardımcı olayım. Dünya 

haritasını aç. türkiye’den yola çık, sağa doğru ilerle. İran’ı 

geç ve kocaman bir ülke olan Çin’e gel. Çin’in en doğu-

sundan aşağıya doğru inmeye başla. Orada Pasifik Ok-

yanusu kıyılarında, 7107 adadan oluşan Filipinler’i göre-

ceksin. Filipinler’in güneyinde ise Mindanao Adası var. 

İşte Moro halkı bu bölgede yaşıyor. Filipinler’de yaşa-

yan Müslümanların birçoğu Moro Özerk B
ölgesi’ndedir.
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Filipinli Müslümanların birçoğu Moro, Min-
danao ve bu adaların çevresindeki adalar-

da yaşıyor. Buradaki Müslümanlar İslami-
yetle 9. yüzyılda Arap tüccarların bölgeye 

gelmesi ile tanışmışlar. İslamiyet bölgede 

hızla yayılmış, hatta birkaç İslam sultanlı-
ğı kurulmuş. Ancak 16. yüzyılda bölgeye 

sömürgeci devletlerin gelmesiyle Moro halkı 

sırası ile İspanyol ve ABD kontrolüne gir-
miş. 1970’ten bu yana daha güçlü bir şekil-

de bağımsızlık mücadelesi verilmiş ve bunun 

sonucunda Moro Özerk Bölgesi kurulmuş. 
Bu sayede yüzyıllardır zülüm ve baskı altında 

yaşayan buradaki Müslümanlar azıcık daha 

rahat bir hayat sürmeye başlamışlar. 

Filipinler’de tropikal bir iklim olduğu için bol bol hindistan ce-

vizi ağacıyla karşılaşmak mümkün. Filipinli Müslümanlar ise 

bu ağacın yaprağından, sütünden, kısacası her şeyin-

den faydalanıyorlar. Nasıl mı? Morolu Müslümanların 

kendilerine özel, yöresel birçok yemeği var. Ancak 

bunların içinde en meşhur olanlarından bir tanesi 

“tiyula sug” yemeği. Bu yemek sığır etinin haşlana-

rak pişirilmesiyle yapılıyor. Ancak bu yemeği ya-

parken içine katılan hindistan cevizi unu, sarımsak 

ve değişik baharatlar onu özel bir yemek hâline 

getiriyor. 
Bir diğer yöresel yemekleri ise “Pizinena”. Bu ye-

mek keçi etinin hindistan cevizi yağında ve baharat-

larla kızartılmasıyla yapılıyor. Duyduğumuza göre, bu 

yemeklerin yanında yine hindistan cevizi sütü katıla-

rak yapılan pirinç pilavları da çok lezzetli oluyormuş.
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“Malong” bölgenin en geleneksel kıyafetidir. Bu, 

geniş, rengârenk bir örtüdür. Kadınlar bunu bel-

lerinden sol kollarına doğru katlayarak giyerken, 

erkekler bellerine dolar ve etek gibi hafifçe sarkı-

tırlar. Bu hâliyle malong pek çok işe yara
yabilir. 

Yağmura karşı bir şemsiye gibi kullanılabilirken, aynı 

zamanda serin havalarda sarılabilecek bir yelek gibi 

de kullanılabilir. Kadınlar malonglarını  “Arbita” 

olarak bilinen bluzlarının üzerine geçirirler. Ayrıca 

“Kombong” adı verilen bir tür eşarp ile de başlarını 

örterler. 

Hacca gitmiş olan Müslüman kadınlar bu örtünün 

beyaz renkli olanını takmaya başlar. Erkekler ise 

“Tobao” isminde bir takke giyerler. Hacı olanların 

giydiği beyaz takkeye ise “Kadi” ismi verilir.

Morolular için şenliklerin yapıldığı 

günler, en eğlenceli günlerdir. rengârenk 

kıyafetlerin giyildiği, en eğlenceli etkin-

lerin düzenlendiği “Kalilang” şenliğine 

bir katılan bir daha katılmak istiyormuş. 

Bu şenlikler ya hacılar eve döndüğünde 

ya da eskiden yeni bir sultan taç gi-

yerken yapılırmış. Fakat bu âdetler
 

gittikçe azalmış. Nadiren de olsa 

yapıldığında, havai fişek gösterileri ve 

çeşitli oyunlar hâlâ oynanıyormuş. 

Şenliklerde oynanan oyunlardan biri-

sinin adı “Kapeso”. Bu bir at yarışı 

oyunu.

Diğer oyun ise Morolu Müslüman ço-

cukların bayılarak oynadığı “Sipa-sa-

lama” oyunu. Yosundan yapılan topa, 

sadece sağ ayaklarıyla sırayla vurarak 

oynuyorlar. Ayağı şaşıran ya
 da 

topu çok uzağa f
ırlatan yanı-

yor!



88

Yazan: Saide Nur Dikmen

Çizen: İrm
a Zmiric

SOğUK AMA EğlEN-
CElİ Bİr KIŞ GÜNÜ.

Ali, üşümü-
yor musun 
sen bu ha-

vada?

Şey! Çok 
fazla üşü-
müyorum. 

Belki biraz-
cık üşüyor 
olabilirim.

Madem üşü-
yorsun ne-
den Tarzan 
gibi çıktın 
dışarıya? 

Hava 3 de-
rece! Hasta 
olabilirsin.

Sen bundan 
sonra hava 
durumunu 
sunsana 

Zeynep. Se-
nin için ideal 

meslek o ola-
bilir. Ha ha!

Seni düşündü-
ğümden değil, 
anneni düşün-
düğümden so-
ruyorum. Sen 
hasta olunca 
zavallı kadın 

neler çekecek, 
kim bilir!

Çok düşün-
celisin canım. 

Beni biraz 
kendi hâlime 
bıraksan di-

yorum. Çünkü 
burada bir 
şey deniyo-

rum.Neyi de-
niyorsun 
merak 

ettim Ali?
Filciğim! 
Hoş gel-

din!

Fillerin atkı 
taktığını bil-
miyordum.  
Senin derin 
zaten kalın 
değil mi? 
Sen de mi 

üşüyorsun? Derimin kalın 
olması benim 

üşümeyeceğim 
anlamına gel-

miyor Aliciğim. 
Hasta olma-

mak için önlem 
alıyorum.Ama 

herkese 
bizim 
gibi 

önlemler 
alamıyor.

Ben bu 
konuşma-
nın sonunu 

tahmin 
edebiliyo-
rum sanki.
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Haklısın Ali. 
Herkes bizim 
kadar şanslı 

olmayabilir. At-
kısız, montsuz, 
ayakkabısız çok 

çocuk var.
Evet, 

evet! Ben de 
onlardan bah-

sediyorum. Şey 
ben biraz üşü-
düm. Konuşma-
mıza odunlukta 
devam etsek 

mi?

Olur pa-
şam. Sen 

iste Mars’a 
kadar yolu-

muz var.

ODUNlUKTA
Hâlimize ne 
kadar şük-

retsek azmış. 
Soğukta dışa-
rıda kalmak 
çok zormuş. 
Hem de bu 

incecik kıya-
fetlerle.

Ali, gerçek-
ten merak 
ettiğimden 
soruyorum. 

Montsuz gez-
menle bütün 
bu olanların 

ne alakası var 
acaba?

Geçen gün 
parkta bir aile gördüm. 

Önce piknik yapıyorlar sandım. 
Ama hava çok soğukken kim piknik  

yapar ki! Mangal falan da yoktu orta-
lıkta. Üstelik hiçbirisinin ne montu ne 
de kalın kıyafeti vardı. İncecik batta-

niyelere sarılmış, oturuyorlardı. Sonra 
çocuklardan bir tanesi ile oyun oynama-
ya başladım. Suriyeliymiş. Ülkelerindeki 
savaş yüzünden bizim ülkemize gelmiş-
ler. Ama hiç paraları olmadığından kala-
cak yer bulamamışlar. Babası bütün gün 

dolaşıyormuş iş bulabilmek için. Ama 
bulamamış. Bazen parka gelen bazı abi-
ler ve ablalar nohut-pilav ısmarlıyormuş 
onlara. O zaman karınları doyuyormuş. 

Hiç yemek 
yemeden uyudukları bile oluyormuş.  

Ben de onları biraz olsun  
anlayabilmek için bugün  

montsuz dışarıya çıkmaya  
karar verdim.

Keşke daha
 önce söyleseydin 
bunu Ali. Montsuz 
gezmek çok iyi bir 
fikir olmasa da bu 

düşünceli hâlini 
tebrik ediyorum.

İlk defa 
güzel bir şey 

söyledin sanırım. 
Bugünü ve bu 
sözleri bir ke-
nara not etsem 

fena 
olmayacak.

Yine başladı-
nız. Bence şu 

anda yapmamız 
gereken daha 

önemli şeyler var. 
Parktaki aileye bir 

an önce yardım 
etmeliyiz.

Şimdi bu du-
rumdan aileni-
ze, mahalledeki 
herkese bahse-
din. Parktaki aile 
için neler lazımsa 
toplayın. Kıyafet, 
oyuncak, kitap, 

yiyecek, aklınıza 
ne gelirse!
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Çocuk-
lar için 

montlar, 
oyuncak-
lar benim 
poşetle-
rimde.

Benim po-
şetlerimde 
de yiyecek, 

kitap ve 
battaniye 

var. Ve bir 
de sürprizim 

var.
Afe-

rin size 
çocuklar. 
Haydi o 
zaman 
çıkalım 
yola!

Yürüyerek 
gidebilirdik 

Filciğim. 
Niye zah-
met ettin?

Eşyaları 
daha rahat 

taşıyo-
ruz. Hem 
uçmayı 

özlemedi-
niz mi?

Şu dünya-
da uçmak 
gibisi yok. 

Keşke 
büyüyünce 
senin gibi 
uçan bir fil 
olabilsem.

Merhaba! 
Eğer kabul 
ederseniz 

size hediye 
etmek istedi-
ğimiz şeyler 

var.

Gerçek-
ten mi? 
Bize he-
diye mi 
aldınız?

Hepsi 
ama 
hepsi 
sizin 
için.

Zahmet 
etmişsiniz 

çocuklar. Ne 
gerek vardı. 

Biz idare 
ediyorduk.

Sağ olun 
çocuklar. 
Allah siz-
den razı 
olsun.

Anne 
anne! 

Montum 
çok güzel 
değil mi? 
Hem de 
sıcacık!

Yavrum 
benim, çok 

yakıştı sana. 
Çocuklar 

Türkiye’ye 
geldik geleli bu 
kadar mutlu bir 
gün geçirme-

miştik.
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Aa şu gelen 
Mücahit 

Amca değil 
mi? Bize 

doğru geli-
yor.

Evet ta 
kendisi ve 
tam zama-

nında geliyor. 
Sürprizim 
geliyooor.

Merhaba ço-
cuklar. De-

mek Suriyeli 
misafirleri-
miz burada.

Evet 
Mücahit 
Amca. 

Hani sana 
bahset-

miştim ya.

Hoş geldiniz 
memleketi-

mize. Kusura 
bakmayın biz iyi 
komşuluk ede-
medik. Ama bu-
günden sonra 
çok iyi komşu 

olacağız.

Hoş gördük 
sayenizde. 
Komşu mu 
olacağız? 
Bu anah-

tar nerenin 
anahtarı?

Yoksa bu 
tahmin 

ettiğim şey 
mi? Mücahit 
Amca sen 
muhteşem 
bir kalbe 
sahipsin!

Benim 
yan dairem 
boş. Gelin 

hep beraber 
oraya gidelim. 
Neyimiz var, 

neyimiz yoksa 
paylaşırız. 

Kendi yağımız-
da kavrulur 

gideriz.

Ne 
diyeyim, bile-
medim. Allah 

sizin gibi 
iyi insanları 
başımızdan 
eksiltmesin.

Haydi to-
parlanalım. 

Hanım yemek 
yaptı, so-
ğumadan 
gidelim.

Mücahit 
Amca seni 
bu yılın en 
iyi kalpli 

amcası ilan 
ediyorum.

Zeynep çok 
iyi düşün-
müşsün. 

Benim bile 
aklıma 

gelmez-
di. Aferin 

sana! Beni 
de çok 

şaşırttın 
Zeynep.

Aa sen ol-
masaydın biz 
Suriyeli mi-

safirlerimizle 
hiç tanışama-
yacaktık Ali. 
Bu olayın asıl 

kahramanı 
sensin!
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  SAĞLI
K 

OLSUN
Yazar: Dr. Fatih Dikmen

Sonbahar bit
iyor, kış geliy

or! Bir sabah
 uyandığında 

her yeri bemb
eyaz kar tan

elerinin kapla
dığını görebili

r-

sin. Hemen gi
yinip, dışarıda

 arkadaşların
la kartopu o

ynayabilirsin. 

Kartopu oyna
mak, kardan 

adam yapmak
 çok eğlencel

i değil mi? Am
a 

bütün bu eğle
nceli oyunlara

 devam edebil
men için hast

a olmaman ge
-

rekir. Çünkü h
astalandığında

 herkes dışar
Ida eğleniyork

en, sen evde 
iki 

seksen uzanm
ış yatıyor ol

abilirsin. O ko
ca koca hapla

rı içmek, iğne
leri 

yemek bile o 
kadar dokunm

az insana… Öyleyse has
ta olmaman i

çin 

sana anlatac
aklarımı dikka

tle dinlemelisi
n!

Hastalıklar mikrop denen küçücük canlılar
 ile bulaşır. Mesela bakteriler 

ve virüsler birer mikroptur. Bunlar o kadar küçücüktür ki ancak mikros-

kop altında görünebilirler. Çok küçük olmaları sayesinde vücudunuza giz-

lice sızabilirler. O yüzden vücudunuzun bunlara karşı daima korunak
lı 

olması gerekir. Vücudunuzdaki bu korumayı ise bağışıklık siste
mi 

yapar.

Kan, vücudumuzdaki her hücreye ulaşır ve onlara besin ve 

oksijen taşır. B
unun yanında kanımız bağışıklık sistemini de 

oluşturur. İçerisindeki bazı hücreler, düşman mikropları vü-

cuttan uzaklaştırmak ve yok etmek için var güçleri ile 
çalışır. 

Başarılı oldukları sürece sağlıklısın deme
ktir. Ama bağışıklık 

sistemin güçsüz düşerse… İşte o zaman 
vay hâline! Bir 

elinde peçete, öteki elinde nane-limon, bir hapşuruk, üç 

öksürükle uzun süre yatarsın.
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Biliyor musun, aşının içinde aslında 

mikrobun kendisi v
ar! Ama tabii ki 

etkisiz hâle getirilmiş bir mikrop 

bu. Yani sana zarar verem
iyor.  

Aşının asıl amacı da zaten, hastalı-

ğa yakalanmadan önce vücudunu, 

hastalık yapan mikroba karşı 

uyarıp hazırlıklı hâle getirmek. 

Bir bakıma vücuduna doğal bir 

koruma kalkanı oluşturulmasını 

sağlıyor. Bunu da yine senin 

bağışıklık sistemin
i çalıştırarak 

yapıyor. Bağışıklık sistem
in 

aslında tüm hastalıkları yene-

bilecek donanıma sahip. Ancak 

bu sistem biraz yavaş çalı-

şıyor. Ayrıca biraz da 
narin 

bir yapısı var. Devamlı ilgi 

istiyor. Güzel besinlerle ve 

iyi bir moral ile desteklenmesi 

gerekiyor hep. Aşı işte bu 

bağışıklık sisteminin doğru 

çalışmasını sağlıyor ve has-

talıklı mikroplar vücuduna 

saldırmadan önce vücudunu 

onlara karşı hazır hâle geti-riyor.

• Soğuk havalarda üşümemek için kalın giysiler giyinmelisin ama 

terleyecek kadar da kalın giyinmemelisin.

• Sabahları mutlaka kahvaltı yapma
lısın.

• Kahvaltıda bal, süt ve yu
murta yemelisin.

• Doktorun tavsiye ettiği dönemlerde aşı olmalısın. U
nutma! Aşı-

lar hastalıklardan korunmak için en önemli silahın!

• Zararlı mikroplar her yerde karşına çıkabilir. O yüzden t
emiz-

liğe ve hijyene 
dikkat etmelisin

. 

• Sebze ve meyve yemeyi ihmal etmemelisin. Özellikle kışın 

portakal, manda
lina ve greyfurt

tan bol bol tük
etmeli, ıspanak

 ve 

pırasa gibi yemeklere burun kıvırmamalı, şifa niyetine yemelisin.

FAYDALI MİKROP:
 Tüm mikrop-

lar tehlikeli değildir. Bazıları vücudumuza 

zararlı olup bizi grip, nezle ya da kızamık 

yapabilir. Ancak bazı mikroplar da fay-

dalıdır. Mesela hamur mayası zararsız 

bir mikroptur ve ekmek yapmamızı sağ-

lar. Aynı şekilde sütün yoğurda dönüş-

mesini sağlayan da bir mikroptur!

Aşı, mikropların sebep olduğu hastalıkları yen-

memizi sağlayan bir ilaçtır. hasta olma
dan önce 

yaptırılması gerekir. Tabii bir iğne yardımı ile 

yapıldığından, kimse seve seve yaptırmaz. Ama 

bazı aşıların yaptırılması çok önemlidir. Her bir 

aşının belli dönemleri vardır. O zamanlardan 

önce ya da sonra yaptırmak çok da işe yara-

mayabilir.  Aşılar bizi,
 grip, kızamık, 

tetanos ve 

suçiçeği gibi ha
stalıklardan kor

ur. 
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  İYİLİK

aJaND
asI

Yaklaşık 2,5 yıldır komşumuz, kardeşimiz Suriye’de savaş var. Suriyeli kardeşlerimiz canlarını 

kurtarmak için her şeylerini bırakıp ülkemize geldiler. Şimdi onlar için kurulan 
mülteci 

kamplarında hayatlarını dev
am ettirmeye çalışıyorlar.

Rukiye Hilâl Kesik ve arkadaşları bundan birkaç ay önce bir araya geldiler. Neden mi? Çünkü 

Suriye’den gelen kardeşlerimiz için bir şeyler yapmak istiyorlardı. Mülteci kamplarında yaşayan 

Suriyeliler yardımlar sayesinde yazı bitirmişlerdi ama şimdi soğuk günler geliyordu. 

Öyle bir şey yapmalılardı ki, kış aylarında, mülteci kamplarındaki 

çadırlarda, barakalarda yaşayan Suriyeli çocuklar 

için muhteşem bir şey olmalıydı!

Hepsi de öğrenciydi. Yani böyle kocaman şeyler 

yapamazlardı. Suriyeli çocuklar için sıcacık evler 

bulmaları bu yüzden çok zordu. Ama sıcacık bir 

iyilik yapabilmek için illa çok paraları olması gerek-

miyordu. Ne mi yaptılar?

ÖRgü ÖRMEYE BAŞLADILAR!
rengârenk yün iplikleriyle ve boy boy şişlerle ka-

zak, atkı, bere, eldiven ve örgüyle örülebilecek her 

şeyi örmeye başladılar. 

İlmek ilmek “Kardeşlik Örgüsü” örme hikâyesi 

işte böyle başladı. Örülen her şey çocukların hasta 

olmamasını, soğuk kış günlerinde sıcacık kıyafetleri 

olabilmesini sağlayacaktı.

Daha çok örgü örülsün diye internetten bu muhteşem 

projeyi duyurmaya başladılar. Duyan herkes 

hemen aldı eline şişini ve başladı bir atkı, el-

diven, bere örmeye!
Şimdi İzmir’den Azerbaycan’a ka

dar bir sürü 

insan bu proje için harıl harıl örgü örüyor. El 

emeği göz nuru hırkalar, kazaklar, atkılar, 

eldivenler, Suriyeli kardeşlerimizin kaldığı 

kamplara gönderilmek üzere İHH genel 

merkezinde toplanıyor. 
Gönlü kocaman olan ve iyilik yapmaya 

doymayan gönüllü ablalar, abiler bu 

örgülerin yanına başka şeyler de ekliyor. 

Özellikle çocuklar için hiç kullanılmamış 

kıyafetler, kırtasiyeden alınmış okul 

malzemeleri ve bebekler için bezler 

de gönderiyorlar. Ayrıca kamplardaki 

kadınlar belki kendileri örgü örmek 

isterler diye yünler ve şişler de 

ekleniyor bu hediyelerin yanına. 

Kardeşlik Örgüsü projesini 

başlatan ablaların sana bir notu 

var:
“UNUTMA!
BİRLİKTE DüNYA DEĞİŞİR! :)

 “
14
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Yaklaşık 2,5 yıldır komşumuz, kardeşimiz Suriye’de savaş var. Suriyeli kardeşlerimiz canlarını 

kurtarmak için her şeylerini bırakıp ülkemize geldiler. Şimdi onlar için kurulan 
mülteci 

kamplarında hayatlarını dev
am ettirmeye çalışıyorlar.

Rukiye Hilâl Kesik ve arkadaşları bundan birkaç ay önce bir araya geldiler. Neden mi? Çünkü 

Suriye’den gelen kardeşlerimiz için bir şeyler yapmak istiyorlardı. Mülteci kamplarında yaşayan 

Suriyeliler yardımlar sayesinde yazı bitirmişlerdi ama şimdi soğuk günler geliyordu. 

Öyle bir şey yapmalılardı ki, kış aylarında, mülteci kamplarındaki 

çadırlarda, barakalarda yaşayan Suriyeli çocuklar 

için muhteşem bir şey olmalıydı!

Hepsi de öğrenciydi. Yani böyle kocaman şeyler 

yapamazlardı. Suriyeli çocuklar için sıcacık evler 

bulmaları bu yüzden çok zordu. Ama sıcacık bir 

iyilik yapabilmek için illa çok paraları olması gerek-

miyordu. Ne mi yaptılar?

ÖRgü ÖRMEYE BAŞLADILAR!
rengârenk yün iplikleriyle ve boy boy şişlerle ka-

zak, atkı, bere, eldiven ve örgüyle örülebilecek her 

şeyi örmeye başladılar. 

İlmek ilmek “Kardeşlik Örgüsü” örme hikâyesi 

işte böyle başladı. Örülen her şey çocukların hasta 

olmamasını, soğuk kış günlerinde sıcacık kıyafetleri 

olabilmesini sağlayacaktı.

Daha çok örgü örülsün diye internetten bu muhteşem 

projeyi duyurmaya başladılar. Duyan herkes 

hemen aldı eline şişini ve başladı bir atkı, el-

diven, bere örmeye!
Şimdi İzmir’den Azerbaycan’a ka

dar bir sürü 

insan bu proje için harıl harıl örgü örüyor. El 

emeği göz nuru hırkalar, kazaklar, atkılar, 

eldivenler, Suriyeli kardeşlerimizin kaldığı 

kamplara gönderilmek üzere İHH genel 

merkezinde toplanıyor. 
Gönlü kocaman olan ve iyilik yapmaya 

doymayan gönüllü ablalar, abiler bu 

örgülerin yanına başka şeyler de ekliyor. 

Özellikle çocuklar için hiç kullanılmamış 

kıyafetler, kırtasiyeden alınmış okul 

malzemeleri ve bebekler için bezler 

de gönderiyorlar. Ayrıca kamplardaki 

kadınlar belki kendileri örgü örmek 

isterler diye yünler ve şişler de 

ekleniyor bu hediyelerin yanına. 

Kardeşlik Örgüsü projesini 

başlatan ablaların sana bir notu 

var:
“UNUTMA!
BİRLİKTE DüNYA DEĞİŞİR! :)

 “

“rukiye Hilâl Kesik / Kardeşlik Örgüsü adına

İHH İnsani Yardım Vakfı

Büyük Karaman Cad. Taylasan Sok. No: 3

Fatih/ İstanbul”

adresine kendi ellerinle bırakabilir ya da kargoyla 

gönderebilirsin. 

- İki tane renkli yün ve şiş alarak Suriyeli ço-

cuklar için atkı örmeye başlayabilirsin.

- Ama ben örgü örmeyi bilmiyorum diye 

üzülüyorsan, sakın üzülme. Şişleri ve yünleri 

annene, ablana, anneannene ya da komşu 

teyzene vererek bu muhteşem iyiliğe katıl-

malarını sağlayabilirsin.

- Etrafında kimse örgü örmeyi bilmiyor-

sa da, bir sürü yün ve şiş alarak mülteci 

kamplarındaki kadınlara gönderebilirsin.

- Ayrıca annenle ya da babanla dışarıya 

çıkıp, Suriyeli çocuklara hediye etmek için 

kıyafetler, oyuncaklar alabilirsin. 

Kardeşlik Örgüsü 
projesini başlatan 
ablaların yaptığı iy-
ilikleri takip etmek 

istiyorsan:kardeslikorgusu.blogspot.com 
web sitesini ziyaret 

edebilirsin.

“Aklıma takılan bazı 
sorular var. Bunları 
kime sorabilirim?” 

diyorsan:kardeslikorgusu@gmail.com adresine 
mail atabilirsin.
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Yazar: Saide Nur Dikmen

Tak tak tak! Misafir postası geldi! Kimler 

mi var kapıda? Çok uzun yollardan gelen 

misafirlerin var. Sadece misafir değil 

onlar, aynı zamanda komşularımız. Ül-

kemizin güneyindeki komşularımız. Evet, 

evet Suriyeli kardeşlerimizden bahse-

diyorum. Ülkelerini terk etmek zorunda 

kalan Suriyeli kardeşlerimiz bizi ziyarete 

gelmişler. Misafirlerimizi en güzel şekilde 

ağırlayabileceğini biliyorum. Sana yar-

dımcı olmak için misafir postası en taze, 

en güler yüzlü hâliyle kapında!
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Komşu ülkelerin kapılarını çalmışlardı ama ellerinde ne paraları 

vardı ne de satacak bir şeyleri. Çocuklar tekrar okula gitmek is-

tiyorlardı ama ne defterleri vardı ne de kalemleri. Babalar çalışıp 

çocuklarının karnını doyurmak istiyorlardı ama çalışabilecekleri 

bir iş bulamıyorlardı. Anneler çocuklarına lezzetli yemekler pişir-

mek istiyorlardı ama ne mutfakları vardı ne evleri. Kimisi akra-

balarının yanına yerleşti, kimisi küçücük bir evde 10 kişi yaşamak 

için bütün gün en ağır işleri yaptı. Ama çoğunun ne akrabası vardı 

ne de çalışabileceği bir işi. Bu yüzden Lübnan, ürdün
, Irak ve 

türkiye’de kurulan mülteci kamplarına yerleştiler. Şimdi İHH, bu 

kamplardaki kardeşlerimizin bütün ihtiyaçlarını karşılayabilmek 

için elinden geleni yapıyor.

MüLTECİ KAMPI NE DEMEK?
Ülkelerini terk etmek 

zorunda kalan insanların 

sığındıkları özel bir yerle-

şim bölgesi. Bu bölgede-

ki evler ise çadırlardan 

ve barakalardan olu-

şuyor. İnsanlar burada 

devletlerin ve yardım 

kuruluşlarının desteği 

sayesinde hayatlarına 

devam edebiliyorlar. 

Her şey iki buçuk sene önce başladı. Suriyeli çocuklar bir 

sabah uyandıklarında okula gidemeyeceklerini öğrendiler. 

Babaları da işe gitmemişti. Herkes üzgündü. Herkesin 

gözleri dolu doluydu. Nineler, torunlarını dizlerinin dibi-

ne oturtmuş ve ellerini kocaman açıp, ne söylerlerse 

tekrar etmelerini istiyorlardı. “Allahım! Bize ya
rdım 

et. Bizi zalim insa
nların zulmünden k

urtar! 

Âmin!” 
Çünkü savaş başlamıştı. Milyonlarca Suriyeli 

kardeşimiz savaşta evsiz, susuz, ilaçsız kaldı. 

Bu yüzden canlarını kurtarabilmek için, her 

şeyi geride bırakıp evlerini, ülkelerini terk 

etmek zorunda kaldılar. Komşu bildikleri 

bütün ülkelerin kapılarını çaldılar. lübnan, 

Ürdün, Irak ve Türkiye! 
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“İSLAM’I İLK ÖNCE K
ABUL EDEN 

MUHACİRLER vE ENSA
R İLE, 

İYİLİKLE ONLARA UYA
NLAR vAR 

YA, ALLAH ONLARDA
N RAzI OL-

MUŞ; ONLAR DA O’ND
AN RAzI 

OLMUŞLARDIR. ALLAH, O
NLARA 

İÇİNDEN IRMAKLAR AKAN, İÇİNDE
 

EBEDî KALACAKLARI 
CENNETLER 

HAzIRLAMIŞTIR. İŞTE
 BU BüYüK 

BAŞARIDIR.” (TEvBE
 SURESİ, 

100. AYET)

Her şeyini paylaşan Ensar!
Medineli aileler, Mekke’den gelen Muhacirler-

le evlerini paylaştılar. Muhacirler ve Ensarlar 

artık kardeş aile olmuşlardı. Birlikte çalışıyorlar, 

kazandıkları parayı birlikte harcıyorlardı. Sofraya 

birlikte oturuyorlardı. Peygamberimiz (s.a.v.) her 

zaman ensar’a dua ederdi. Bu iyiliksever hallerin-

den dolayı Allah onlardan Kur’an-ı Kerim’de övgüyle 

bahsetti.

Peygamberimiz (s.a.v.) de evini 
terk etmek zorunda kalmıştı!
Peygamberimiz (s.a.v.), arkadaş-

larım ve kardeşlerim dediği sa-

habeleriyle beraber doğduğu ve 

büyüdüğü şehir olan Mekke’yi terk 

etmek zorunda kalmıştı. Yani hicret 

etmişlerdi. Çünkü Mekkeli müşrikler 

Peygamberimize ve arkadaşlarına çok 

kötü davranıyorlardı. Onlara işken-

ce yapıyorlar, aç ve susuz kalmaları 

için ellerinden geleni yapıyorlardı. 

Mekkeli Müslümanlar, bu zulümden 

kaçmak için Medine’ye gelmişlerdi. 

Ama yanlarında hiçbir şey geti-

rememişlerdi. Ne yapacaklarını 

bilmiyorlardı. Medineli Müslümanlar 
onları şehrin girişinde karşılaşmıştı. 

Mekkeli kardeşlerini hemen evle-

rine davet etmişlerdi. Peygamberi-
miz (s.a.v.)’i ise şimdi kabri eyüp’te 
olan eyüp Sultan hazretleri misafir 

etmişti. Medineli Müslümanların bu 

misafirperverliği karşısında onlara 

“ensar” denildi. Mekke’den gelenlere 

ise “Muhacir” dediler. 

En güzel ve en büyük hurmalar sizin olsun!Medineli ailelerin kocaman hurma bahçeleri 
vardı. Hurmalar ağaçlarda olunca onları 

toplarlar ve bir kısmını satar, bir kısmını da 

yerlerdi. Muhacirler Medine’ye geldiği zaman 

ensar, büyük ve küçük hurmaları ayrı sepet-

ler de toplamaya başlamıştı. Küçük hurma-

lar çok belli olmasın diye de üzerlerini hur-
ma dallarıyla doldururlardı. Sonra Muhacir 
kardeşlerini çağırıp “Hangisinden istiyor-
sanız alınız!” derlerdi. Muhacirler farkında 

olmadan büyük hurmaları alırlardı. ensar ise 

hurma dallarıyla beraber küçük hurmaları 

alırdı. ensar o kadar fedakâr ve iyi kalpliydi 

ki, her şeyin en güzelini ve en lezzetlisini 
Muhacir kardeşlerinin yemesini isterdi.
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“Göçmen” anlamına 
geliyor. Sahabiler, her 
şeylerini geride bırakıp 
Peygamberimiz (s.a.v.) 
ile birlikte göç ettikleri 

için onlara Muhacir 
denmişti.
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Kermes düzenle!
Kakaolu kekler, peynirli börekler, makarna salataları… 

Eğer şu anda karnın açsa, eminim hepsinden yiyebilmek 

için bütün harçlığını harcayabilirdin. Peki ya bütün arka-

daşların senin gibi düşünüyorsa? O zaman bu lezzetli 

yiyecekleri muhteşem bir iyilik hareketine dönüştüre-

bilirsin. Annenden, ablandan, teyzenden pasta, börek 

ve kek gibi çok lezzetli yiyeceklerden pişirmelerini iste. 

Hatta bunu komşu teyzelerden, arkadaşlarının annele-

rinden de iste! Sonra da bir hafta sonu, evinizde ya da 

boş bir mekânda kermes düzenle. Mekân konusunda 

babandan yardım isteyebilirsin. Kermes sırasında satılan 

yiyeceklerin parasını Suriyeli kardeşler
imize gönderip 

bu lezzetli iyilik h
areketini tamamla

yabilirsin!

Mülteci değil, 
onlar bizim mi

safirlerimiz!

Suriye’den Türkiye’ye gelen kardeşlerimize mülteci 

diyorlar ama aslında onlar bizim misafirlerimiz. Çünkü 

Suriyeli karde
şlerimiz bize s

ığınma-

dılar, bize misafir geldiler. Nasıl ki 

geçmişte Ensar, Muhacirlere yardım 

etmişse, bizim de şimdi zulümden, 

savaştan kaçan Suriyeli kardeşleri-

mize yardım etmemiz gerekir. 

Peki sen de E
nsar olmak is

ter 

misin? Harçlığını, oyuncaklarını, 

kıyafetlerini Suriyeli kardeşlerin-

le paylaşmak ister misin? Bunun 

için sana birkaç tavsiyede bulu-

nacağım.
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Yetim kardeş
im ben hep 

yanındayım!

Savaşın başladığı ilk günden itibaren İHH, babasını kaybeden yetim 

kardeşlerimizin hep yanında oldu. Mülteci kamplarında baraka ev-

lerde yaşayan bu yetim kardeşlerimizi zaman zaman ziyaret ettiler. 

Kamplara giden psikologlar ve öğretmenler çocuklarla 

beraber oynadı, eğlendi. Yetim kardeşlerimiz bütün 

gün karınları ağrıyana kadar gülüp eğlendiler. Gönül-

lü ablaların gitme saati geldiğinde ise “Lütfen, yin
e 

gelin!” diyerek ve üzülerek uğurladılar onları. 

Yetim kardeşlerimizin yüzünün her daim gülmesini 

ister misin? İstersen bir yetimin sponsor kar-

deşi olabilirsin. Oyuncaktan giysilerine kadar 

onun her şeyini arkadaşlarınla birlikte alabilir-

sin. Nasıl mı? S
ınıfındaki bütün arkadaşlarına 

ve öğretmenine Suriyeli yet
im kardeş-

lerimizden ba
hset. Harçlıklarından bir 

kısmını kenara ayırıp ayıramayacakla-

rını sor. Eminim hepsi ayırmak iste-

yecektir. Sonra da 1 sene boy
unca, 

ayda sadece 90 TL gönde
rerek bir 

yetim kardeşinize destek olabilirsi-

niz. Ayrıntılı bilgi için www.ihh.org
.tr 

adresini ziyaret edebilirsiniz. 

Parklarda
ki Suriye

li  

kardeşleri
mize yard

ımcı olalım

Suriyeli k
ardeşlerimizin bazıları kalacak 

bir evleri olmadığından parklarda yaşıyor-

lar. Sen de yaşadığın yerdeki parkta kalan 

Suriyeli a
ile var m

ı diye ail
enle ya d

a 

arkadaşla
rınla bera

ber gidip 
bakabilirs

in. 

Oradaki Suriyeli ailelerle tanışıp ihtiyaç-

larının neler olduğunu öğrenebilirsin.

Sayfa 8’de, İyilik Po
stacıları 

zeynep, 

Ali ve Fil’
in macera

larını okursan 

sana yardımcı olacak diğer bilgileri 

orada bulabilirsin!
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Her şeyden iki tane alınsın
,  

birisi Suriyeli kardeşimin ol
sun!

Havalar soğudu. Montlar ve botlar alınmaya başlandı. Üstüne bir de üşümemek 

ve karda rahat rahat oynayabilmek için eldiven ve atkı alındı. Bazılarınıza ise 

nineleriniz ya da teyzeleriniz ördü. Şimdi sıcacık evinizde oturup karın yağması-

nı bekleyebilirsiniz!
Ama bir dakika! Sen üşümemek için bu kadar çok önlem aldın, ama Suriyeli 

kardeşlerimiz kar yağınca ne yapacak? Hasta olmamak için hiç kardan adam 

yapmayacaklar mı? Ayakları üşümesin diye, baraka evlerin içinde devamlı bat-

taniyenin altında mı duracaklar? Onların da şöyle bir montu, botu, eldiveni, 

atkısı olsa ne kadar güzel olurdu değil mi? Hem hiç hasta olmaz hem de 

sen kar oynarken onlar da senin gibi kahkaha atarak kardan adam 

yapabilirlerdi. O zaman hemen işe koyulma zamanı! Annenden 

ve babandan sana alınan montlardan, botlardan, eldiven ve 

atkılardan birer tane daha almasını iste. Bunun için “Suri-

yeli kardeşlerime gönderme
k istiyorum” demen yeterli. 

Alınan kıyafetlerini güzelce paket yap ve içine de güzel 

bir kış mektubu yazarak Suriyeli kardeşine ulaştırması için 

İHH’ya gönder! 

Suriyeli bebek kardeşlerime mama gönderiyorum
İHH her yaştan insanın yanında olmaya devam 

ediyor. Beş yaşın altındaki minik kardeşlerimize de 

“Suriyeli bebekler aç uyumasın!” kampanyasıyla 

sahip çıkıyor. Çocuklar ve bebekler için özel gıda 

paketleri hazırlayıp götürüyorlar. Biliyorsun çocuk-

lar iyi beslenirlerse büyüdüklerinde daha kuvvetli 

ve daha güçlü olabilirler. Ama aç kalırlarsa da 

hemen hasta olabilirler. Çocukların hasta olmasını 

istemiyorsan sen de bu iyilik hareketine katıla-

bilirsin. Bunun için önce evdeki büyüklerine, bu 

muhteşem iyilik hareketinden bahsetmelisin. Tabii 

sadece ailene değil, çevrendeki herkese anlatma-

lısın. Sonra da cep telefonlarınızdan MaMa yazıp 

3072’ye SSMS göndererek 5 lira bağışlayabilirsi-

niz. 5 lira bebek kardeşlerimize yetmez, ben daha 

çok mama göndermek istiyorum diyorsan www.

bebekleracuyumasin.com adresini ziyaret edebilirsin. 



22

  

A. Muhacir ismindeki herkese Muhacir denir! Adamın ismi bu, ne yapa-

caksın! Muhacire de Mahmut denmez ki!

B. Muhacir, evini ve yurdunu bir sebepten dolayı terk edip göç etmek 

zorunda kalan insanlara denir. 

C. Peygamberimizin en yakınındaki Müslümanlara denir. 

A. Irmaklarda yüzmeleri.
B. Fedakâr ve yardımsever olmaları ve bu sayede cenneti hak etmeleri.C. Peygamberimizin hayır duasını almış olmaları.

A. İzcilerin dağda kurduğu kamplar gibi bir şey bence. Kamp ateşi yakıp 

etrafında şarkılar söylenen, eğlenceli bir mekân.

B. Savaştan ya da bir zulümden kaçan insanların sığındıkları ve zor şartlar 

altında yaşadıkları, çadır ve barakalardan oluşan yerleşim yerleri.

C. Ensar ve muhacirlerin bir arada kurdukları yeni şehrin adı.
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A’LAR ÇOĞUNLUKTAYSA
Seni anlamaya çalışıyorum. Ama bakıyorum da sen beni hiç anlamamışsın. Bu testin sonuç-

larına göre seni değerlendirmek istemiyorum. Biliyorum, sen aslında kalbi iyilikle dolu bir 
çocuksun.  Şimdi yapman gereken tek şey, kapak dosyasını bir daha okumak olsun. Belki de 

hiç okumadan bu cevapları verdin. Hayır, hayır ben öyle düşünmek istemiyorum. 

B’LER ÇOĞUNLUKTAYSA
Sen alnından öpülecek çocuksun! Gelmiş, geçmiş en iyi ev sahibi olabilirsin. İnsanlar sizin 

eve gelebilmek için birbirleriyle yarışıyor olabilirler. Bak görüyor musun benim de canım 
çekti! Sen çay suyunu koy, ben geleceğim en yakın zamanda!

C’LER ÇOĞUNLUKTAYSA
Beni bir tek sen anladın, sen de yanlış anladın…  rica etsem kapak dosyasını bir daha ve 

dikkatli bir şekilde okuyabilir misin? 

A. Aaa! Neden bir şey yapayım ki. Zaten keyfi yerindedir. Okul derdi 

yok, evde çöp atma derdi yok, bakkala gitme derdi yok. Yan gelip yatı-

yor. Ne güzel işte!

B. Mahallede kermes düzenleyebilir, toplanan eşyalar ve paralar ile 

onlara ve onlar gibi olanlara yardım edebiliriz. Ayrıca yardım etmek 

istedikten sonra İHH’ya sorsak onlar da bize yol gösterebilirmiş!

C. Ben bir şey yapamam. Devlet onlara yardım eder zaten. 

A. Vaauv, savaştan kaçtın demeeek! Sen hiç gerçek bomba ya da mermi gördün mü? 
B. Kaç gündür buradasınız? Çok üşüdünüz mü? Karnın aç mı? Bizim eve yemeğe gelmek ister misiniz?
C. Şimdi siz Ensar mısınız, Muhacir mi?

23



24

Havalar soğumaya başladı. Bu sene kış çok soğuk geçecek 
diyorlar. O yüzden dışarıya çıkarken ayağına çorabını giy-

meyi ve atkını da sıkı sıkı boynuna bağlamayı unutma. 
Aa o da ne? Çorap çekmecende yalnız takılan bir çorap 
var. Belli ki kendisine tıpatıp benzeyen kardeşini kaybet-
miş. Baksana nasıl da üzgün üzgün bakıyor. Muhtemelen 
çöpe gideceğini ve artık işe yaramayacağını düşünüyor. 
Bu üzgün çorabın yüzünü güldürmek ister misin? Ondan 

sevimli bir tırtıl yapabilirsin. Hem de boynunda atkısıyla 
kışa hazırlanan bir tırtıl. 

Senin için bir fikrim daha var. Bu sevimli tırtılı çok sevdiğin 
arkadaşlarına ya da kardeşine hediye edebilirsin. Emi-

nim daha önce hiç böyle bir tırtılları olmamıştır!HADİ BAKALIM, İYİ EĞLENCELER!

Mahare
t

teyze

24

Bir adet teki kaybolmuş çorapPamuk ya da artık kumaşlar5 tane renkli lastikBir adet yün parçası
Kırmızı ip 
Siyah ip

İğne
2 siyah boncuk
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1. Çorabın içini pamuk veya artık kumaşlarla iyice 
doldur. Şişko bir çorap olması için elinden geleni 

yap.

2. renkli lastikleri şekildeki gibi içi dolu çoraba 
geçir. Boğum boğum bir görüntüye ulaşacaksın.

3. Tırtılın gözlerini yapmak için şekildeki gibi 
çorabın en uç kısmına boncukları dik. Siyah ipliğini 

iğneye geçirme ve dikme işlemi için bir büyüğünden 
yardım alabilirsin. 

6. ÇORAP TIRTILIN KIŞA HAzIR!

4. Tırtılın ağzını yapmak için kırmızı iplikle şekil-
deki gibi bir ağız dik. Yine istersen bir büyüğünden 

yardım alabilirsin. 

5. Yün parçasını tırtılın boynundan geçir ve bağla.

25
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“Ömeeeer! Şu telefona bir bakar mısın 
oğlum? Mesaj gelmiş, okuyamadım.”
Annem yine abime sesleniyor. Her bay-
ramda, kandilde böyle oluyor. Annem, te-
lefonuna gelen kutlama mesajlarını abime 
okutuyor. Abimin bu işi bayılarak yaptığını 
söyleyemem. İstemeye istemeye mesaj-
ları okuyor ve hepsine teker teker ce-
vap yazıyor. Eğer abim evde yoksa ben 
okuyorum mesajları. Ama cevap yazmı-
yorum. Çünkü birkaç defa yanlış cevap 
yazdığım için annem bana yazdırmıyor. 
Abimin eve gelmesini bekliyor. 
“Ömeeer! Hadi oğlum. Halanlar mesaj 

atmıştır, bak geç cevap verirsek ayıp 
olur.”
Abimden hiç ses gelmiyor. Yine dalmış-
tır kitaplarından birisine. İşte bekledi-
ğim fırsat! Bu sefer mesajlara cevap-
ları hatasız yazabileceğimden eminim. 
Sonra da oyun oynarım. Sanki hiç istekli 
değilmiş gibi annemin yanına yaklaşa-
yım.
“Anne, mesaj mı geldi sana?”
“Kimden gelmiş bilmiyorum ki kızım. 
Elim de bulaşık, okuyamadım şu mesajı. 
Abine bir seslensene.”
Abime mi sesleneyim? Bence hiç gerek 

Yazaz: Efe Saygın
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yok. Tabii anneme böyle söylersem ka-
bul etmez. En iyisi çok nazik bir şekilde 
söylemek. 
“İstersen ben okuyabilirim anne. Abimi 
de çağırabilirim ama…”
“E peki madem. Al bakalım şu cebimden 
de oku bana.”
Hoop! İşte telefon benim ellerimde. Bu 
telefon da görmeyeli epey eskimiş. Abi-
min telefonu daha güzel. Hem içinde bir 
sürü oyun var. Annemin telefonunda iki 
tane oyun var. Neyse neyse, nereden 
bakıyorduk bu mesajlara. Hah buldum! 
“Kimden gelmiş kızım mesaj? Yoksa yine 
oyun mu arıyorsun telefonda?”
Sanırım annem benim aklımdan geçenleri 
okuyabiliyor. Gerçi oyunlara hiç girme-
miştim ama…
“Tamam anne, hemen 
okuyorum:
Bu perşembe günü öğle 
namazından sonra, Molla 
Gürani Camii’nde toplanı-
yoruz. Semtimizde yaşa-
yan mülteci kardeşlerimizle 
tanışmak, sohbet etmek 
ve varsa ihtiyaçla-
rını karşılamak için 
bir araya gelece-

ğiz. Sizleri de bekleriz.”
Oyy! Ne kadar uzun mesajmış. Nefes 
nefese kaldım. 
“Kim göndermiş kızım bu mesajı?”
“İsim yazmamışlar anne.”
“Tamam kızım. Cevap yazmaya gerek 
yok bu mesaja. Çok sağ olasın.” 
Tüh ya! Şansıma cevap yazılmayacak 
mesaj gelmiş. Zaten okurken de zor-
landım. Anlamadığım kelimeler vardı. En 
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iyisi anneme sorayım. 
“Anne, mülteci ne demek?”
“Kendi evinden, ülkesinden bizim ülkemi-
ze gelmiş, sığınmış, yardıma ihtiyacı olan 
kişiler demek. Ama biz onlara misafirle-
rimiz diyelim, tamam mı? Bize misafirliğe 
gelen Suriyeli kardeşlerimiz.”
“Niye gelmişler ki anne? Kendi ülkeleri, 
evleri güzel değil mi? Niye bizim eve geli-
yorlar? Bizim evimiz daha mı güzel?”
“Suriye’de iki buçuk sene önce bir savaş 
başladı. Bu yüzden Suriyeliler ülkeleri-
ni terk etmek zorunda kaldılar. Hayatta 
kalabilmek için her şeylerini bırakıp bize 
gelmişler.”
Misafirleri çok severim. Uzaklardan 
gelenleri daha çok severim. Gece bizim 
evimizde uyuyan misafirlere ise bayılırım! 
Öyleyse ben de camiye gitmeliyim.
“Anne ben de gelebilir miyim seninle 
camiye? Hem senin bana öğrettiğin 
kekten yaparım misafirlerimize. Çay 
da yaparız. Çayla çok güzel oluyor 
benim kekim. Peki kaç kişilerdir 
onlar anne? Bir tane yapsam 
yeter mi?”
 “Gelebilirsin tabii. Ama çok kişi 
geldi ülkemize. Binlerce, yüz bin-
lerce insan geldi. Çoğuna devlet 
yer verdi, yemek verdi. Ama 
hepsine yetişilmiyor. Hâlâ evi 
olmayan Suriyeli aileler var.”
“Bizim burada o kadar çok kişi 
var mı? Ben hiç görmedim.”
“Hepsi burada değiller. Bizim sem-
timizde de yedi-sekiz aile yaşıyor. 
Onlarla sohbet edeceğiz, komşuluk 
yapacağız.” 

“Anladım! O zaman ben üç tane 
kek yapıyım. Üç az mı olur? 

Beş tane mi yapsam?” 
Annemin gözleri sulandı. 
“Benim yardımsever kızım. Durduk yere 
ağlatıyorsun beni. Sen kaç tane ister-
sen yap kızım. Hep beraber gider, ikram 
ederiz.”
Hemen hazırlıklara başlamalıyım. Per-
şembe gününe ne kaldı şurada! Bekleyin 
beni Suriyeli misafirlerimiz, meşhur kaka-
olu kekimle tanıştıracağım sizi! 
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1.SADECE üÇ SANİYE 
İÇİNDE 120 KM HIzA 

ÇIKABİLEN MEMELİ HAYvAN HANgİSİDİR
?

a) Kaplumbağa

b) Çita
c) Eşek

5. YERÇEKİMİ KANUNU
NU BULAN 

BİLİM İNSANI KİMDİR?

a) Su aygırı
b) Gergedan
c) Köpek balığı

a) Mimar Sinan

b) Mozart
c) Picasso

a) Fil
b) Dinozorc) Mavi balina

3. PARASIz KALDIĞI D
ÖNEMLERDE YAPTIĞI 

RESİMLERİ YAKARAK ISINMAYA ÇALIŞAN 

üNLü RESSAM KİMDİR?

4. KiLOSU 22 AYDA 26 TONA ULAŞAN, 

HAYvANLAR ÂLEMİNİN EN HIzLI BüYüYEN vE 

DüNYANIN EN BüYüK HAYvANI HANgİSİDİR?

2. vüCUDU 4 METRE 50 SANTİMETRE UzUNLUĞUNDA, 4500 KİLOYA 

KADAR ULAŞABİLEN vE BU YüzDEN FİLLERDEN SONRA EN BüYüK KARA 
HAYvANI OLAN, AĞzINI TAM OLARAK AÇTIĞINDA 120 SANTİMETRE 
BOYUNCA BİR ÇOCUĞUN İÇİNE RAHATLIKLA SIĞABİLECEĞİ HAYvAN HANgİSİDİR?

a) Einstein
b) Newton
c) İbn-i Sina

6. güNEŞ SİSTEMİ’NİN SEK
İzİNCİ vE 

güNEŞ’E EN UzAK gEzEgE
Nİ OLAN AMA 

ÇAPINA gÖRE EN BüYüK DÖ
RDüNCü, 

KüTLESİNE gÖRE İSE EN Bü
YüK üÇüNCü 

gEzEgEN HANgİSİDİR?

a) Jüpiter
b) Plüton
c) Neptün

cevaplar: 1-b, 2-b, 3-c, 4-c, 5-b, 6-c
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Okul gezisi için hazırlanan öğrencilerden bazıları şap-

kalarını bulamıyor. Sanırım bir arkadaşları onlara şaka 

yapmış. Bulmaları için onlara yardım edebilir misin? 

Tam tamına 8 tane şapka kayıp.

30
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NOKTALARI BİRLEŞTİR, 
İSTERSEN

SONRA DA BOYA!
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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!








