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 Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 100. kuruluş yıldönümünü, Türkiye ve dünya-

daki tüm çocukların Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten duygularımla 

kutluyorum.  

 23 Nisan 1920’de, “Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir” anlayışıyla kurulan 

Gazi Meclisimiz, tam bağımsızlık konusundaki azim ve kararlığımızı tüm dünyaya 

ilan etmiş etmeye de devam edecektir.  

 Bakanlığımızca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı do-

layısıyla duyurusu EBA TV üzerinden de yapılan ilkokul ve ortaokul öğrencileri ara-

sında serbest konulu, öğrencilerin hayallerini içeren öykü yazma çağrısı yapılmıştı. 

Manisa’mızın güzel çocukları da bu çağrıya kayıtsız kalmayarak yoğun ilgi göster-

di. Birbirinden güzel hikayelerini yazarak bizlere gönderdi. Bizler de gönderilen 

eserler arasında İlimiz Komisyonu tarafından belirlenenleri, Türkiye Büyük Millet 

Meclisi açılışının  100. yılı dolayısıyla oluşturulacak bu öykü kitabında yer almasını 

sağladık.  

  

 Tüm çocuklarımızın, bayramını kutluyorum.   

 

Mustafa DİKİCİ 

İl Milli Eğitim Müdürü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 İstiklal mücadelemizin sembolü ve milli iradenin tecelligahı olan Türki-

ye Büyük Millet Meclisi’nin 100. kuruluş yıldönümünü gururla kutluyoruz.  

Dünyada hızla yayılan Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ükemizde ve 

ilimizde de tedbirler alınmış, bu kapsamda eğitim kurumlarımızda 06-10 Nisan 2020 

tariheri arasında uygulanacak olan 2. ara tatilin 16-20 Mart 2020 tarihlerinde ara-

sında uygulanmasına, 23 Mart 2020 tarihi itibariyle eğitim ve öğretime uzaktan eği-

tim yöntemi ile devam edilmesine karar verilmiştir. Bu süreçte de 23 Nisan Ulusal 

Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı dolayısıyla duyurusu EBA TV üzerinden 

de yapılan ilkokul ve ortaokul öğrencileri arasında serbest konulu, öğrencilerin  ha-

yallerini içeren öykü yazma çağrısı yapılmıştı.  Söz konusu çağrıya 1000 i aşkın eser-

le başvuru yapan öğrencilerimize çok teşekkür ederim. Hepsi de birbirinden güzel 

olan bu öykülerden komisyonumuz marifetiyle bir tasnif yaptık ve bu kitapta yer 

almasını sağladık. Öykülerini bizimle paylaşan siz çocuklarımız başta olmak üzere 

Ar-Ge Birimimizdeki mesai arkadaşlarımın gayretleri için de ayrıca teşekkür ederim. 

 Bu vesileyle Bu vesileyle, Gazi Meclisimizin kuruluş yıldönümünü ve bütün 

dünya çocuklarının bayramını kutluyorum. 

Necmettin OKUMUŞ 

İl Milli Eğitim Müdür Yrd. AR-GE Birimi Yöneticisi 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

Müdürlü- ğü 





 Bir gün Beyza yatağından uyandı. Elini yüzünü yıkadı, kahvaltısını yaptı sonra 

da balkona çıkıp biraz hava alacaktı ki, bir de ne görsün! Aşağıda çocuklar elle-

rinde bayrak sallayarak yürüyorlardı. 

 Annesi Beyza’nın yanına geldi. Ona da bir bayrak verdi. Beyza’nın elinden 

tuttu ve onlar da yürümeye başladı. Beyza annesine sordu. ‘Anne nereye gidiyo-

ruz?’ Annesi’ Sürpriz!’ dedi. Beyza çok heyecanlanmıştı ve nereye gideceklerini 

çok merak ediyordu.  

 Annesi onu bir meydana götürdü. Sonrada Beyza’ya baktı ve dedi 

ki.’Bugün 23 Nisan! Yani senin bayramın. Bu bayramı sizlere ATATÜRK hediye etmiş-

tir. Bu bayram sadece bizim ülkemizde kutlanır.’ 

 Beyza havaya baktı, kollarını açtı ve ‘TEŞEKKÜR EDERİM ATAM ‘ diye haykırdı. 

 

Beyza YILMAZ 

 

 

 

 

 

 

Müdürlüğü 



 Bir varmış bir yokmuş bir kentte yaşayan küçük bir kız varmış. O kızın en bü-

yük hayali doktor olup hastaları iyileştirebilmekmiş. O kızın anne ve babası onu çok 

seviyormuş. O kızın babası bir şirkette çalışıyormuş, annesi ise ev hanımıymış. 

 Bir gün babası yine şirkete gidiyormuş. Annesi ile küçük kız kahvaltı yaparken 

birden annesi rahatsızlanmış küçük kız ne yapacağını bilememiş. Sonra hemen ba-

basını aramış. Babası ambulansla eve gelmiş. Annesini yoğun bakıma kaldırmışlar. 

Annesi karaciğer rahatsızlığından ölmüş. Babası küçük kıza hem anne hem baba 

oluyormuş. Ama küçük kız annesini çok özlüyormuş.  

 Her gece pencereden gökyüzüne bakıp annesini görüyormuş. O günden 

sonra küçük kız çok huysuzlanmış. Babası bu duruma çözüm bulmaya karar vermiş. 

İlk önce takvime bakmış ve tarih 23 Nisan’ı gösteriyormuş. Sonra babası bir fikir bul-

muş kızını alıp hızlıca yola koyulmuşlar. Çocukların çok mutlu olduğu bir ülkeye git-

mişler.  

 Küçük kız da diğer çocuklar gibi çok mutlu olmuş. Bunu gören babası da 

çok mutlu olmuş. O günden sonra babası her 23 Nisanda küçük kızı oraya götür-

müş. Küçük kız bu mutlulukla çok çalışıp meslek sahibi olmuş. Babası ile küçük kız 

hep mutlu yaşamışlar. 

 

Dilek ÜMRAN ÇAKIR 
         

 

 

 

 

 

 

Müdürlüğü 



O sabah erkenden uyandım. Ailemle birlikte kahvaltı yaptım. Dedem, kar-

deşim ve ben keçilerimizi otlatmaya çıktık. Keçiler çok değişik hayvanlardır, her 

otu yemiyorlarmış.  Çimenlerin çok olduğu bir yere gittik. Keçiler çimenleri yiyorlar-

dı. Yandaki çalılıklar bir anda kıpırdadı. Acaba ne oldu diye baktım. Dev gibi ve iri 

gözleri olan bir yılan çıkıverdi. Yılanı gördüğümüzde kardeşim ve ben bağırmaya 

başladık. Biz bağırdığımız için keçilerimiz çok korktu. Biz kardeşimle birlikte koşa ko-

şa annem ve anneannemin yanına gittik. Nefes nefese kaldık. Biz kardeşimle, de-

demi yılan soktu sandık. Dedem eline bir sopa almış ama yılan da bir deliğe girmiş. 

Üzüldük ve çok ağladık. Ama öğrendik ki dedeme bir şey olmamış. Çünkü yılanlar 

kendisine zarar vermeyenlere bir şey yapmazmış hatta kaçarlarmış. Biz de karde-

şimle çok sevindik.  

 

Feyza GÖKCAN 
         

 

 

 

 

 

 

Müdürlüğü 



 İsmail okumaya yeni başlamıştı. Okulda öğretmeni ne zaman kitap okuttur-

sa kitap okuyan kişinin kendisi olması için parmak kaldırırdı. İsmail kitap okumayı 

çok sevmişti. Daha çok kitap okumak için kitaplarını arkadaşlarının kitaplarıyla de-

ğiştirirdi. Bir gün öğretmen öğrencilere büyüyünce ne olmak istediklerini sordu. Sıra 

İsmail’e gelince herkesin okuduğu bir kitabın yazarı olmak istediğini söyledi. İsmail-

’in verdiği cevaba sevinen öğretmen bunun için çok kitap okuması gerektiğini 

söyledi. 

 İsmail kitaplığındaki bütün kitapları okudu. Okuyacağı yeni kitapların hayali-

ni kuruyordu. Bir gün babası İsmail’i okula bırakırken bir isteği olup olmadığını sor-

du. İsmail babasından yeni kitaplar almasını istedi. İsmail okul bitince koşarak eve 

geldi. Annesine babasının gelip gelmeğini sordu. Annesi bir saat sonra geleceğini 

söyledi. Bu bir saat içinde İsmail ödevlerini bitirip babasını bekledi. Kapının çaldığı-

nı duyan İsmail hemen kapıyı açtı. Babasının aldığı yeni kitapları alıp hemen odası-

na geçti. O günden sonra İsmail’in babası ona her gün kitaplar aldı. İsmail sürekli 

kitap okuyordu. 

 Bir gün öğretmen öğrencilerden bir hikaye yazmalarını ve okula getirmeleri-

ni söyledi. İsmail okul çıkışı hızlıca eve gelip odasına geçti. Akşam yemeğinde an-

ne ve babasına yazdığı hikayeden bahsetti. Hikayeyi ilk onlara okudu. Ailesi hika-

yeyi çok beğendi. 

 İsmail sabah heyecanla okula geldi. Ödevleri gösterme vakti gelmişti. Öğ-

retmen öğrencilere yazdıklarını teker teker okumalarını söyler. İsmail’in hikayesini 

dinleyen öğretmen hikayeyi çok beğenir ve İsmail’i tebrik eder. İsmail’in ilk başarısı 

sınıf panosunda hikayesinin yer almasıdır. 

 Aradan yıllar geçti. İsmail  büyüdü. Yazdığı hikayeleri bir kitap haline getirdi. 

İsmail’in kitapları kitapçılarda yerini aldı. İsmail artık hayalindeki mesleği yapıyordu. 

Bir yandan okuyor bir yandan yazmaya devam ediyordu. 

 

Emre KAYA 
             

                                                                                                            

                                                                                    
 

 

 

 

 



 Bir sabah Şeker kız bahçede oyun oynarken, birde ne görsün?                                                                            

Küçük bir fare.İlk önce çok korkmuş ama sonra alışmış. 

 Ona yemek vermiş, sonra onu yıkamış.Ona çok iyi bakıyormuş.Ama bir gün 

kapıyı biri çalmış.  

 O hırsızmış, kendini dilenci kılığına sokmuş.Tık tııkk! Kim o?Benim dilenci. Ben 

fare arıyorum, hiç fare bulamıyorum. Sizde fare var mı? Evet var . 

 Hırsız fareyi ne için yakalamak istiyormuş, söyleyeyim mi?  Çünkü o fare sihir-

liymiş. Şeker kız bile sihirli olduğunu bilmiyormuş. Fareyi hırsıza vermiş. Hırsız onu evi-

ne götürmüş.   

 Fare çok korkmuş ama sihirlerini kullanmış ve onu yere yıkmış.   Sonra Şeker 

kızın yanına gitmiş.Fare ile birlikte oynarlarken karşılarına bir kelebek çıkmış. Mini 

adında bir kelebek.  O gezmeyi çok severmiş.  

 Mini uyanmış, elini yüzünü yıkamış ve bahçeye çıkmış. Tam bu sırada arka-

daşı Şeker kızla karşılaşmış. 

 Şeker kız merakla sormuş;Merhaba arkadaşım, merhaba! Niye böyle garip 

garip bakıyorsun?Niye söyleyeyim mi? Çünkü, bir orman varmış.Ormanda da bir 

tane üzüm varmış. 

 Onu yiyenler koskocaman oluyormuş.Bende o ormana gidiyorum.Şeker kız 

ve fare heyecanla; Bizde geleceğiz. Demişler.Yolda giderlerken kelebeğin arka-

daşı kaplumbağa ile karşılaşmışlar. 

 Kaplumbağa onların ormana gittiğini öğrenince onlarla birlikte gitmek iste-

miş.O da o büyüten üzümden yemek istiyormuş.Ve hep beraber ormana gitmişler. 

Orada üzümü görmüşler.Hepsi birden yemiş üzümlerden.Hepsi de kocaman ol-

muşlar.Ama geri döndüklerinde evlerine sığamadıklarında çok pişman olmuşlar.  

 Çünkü onlar evlerini çok seviyorlarmış.Bir gün Şeker kızın karşısına  yaşlı bir 

teyze çıkmış.  

 Şeker kızı çok sevmiş,neden üzgün olduğunu sormuş.Şeker kız ona başların-

dan geçenleri anlatmış.Yaşlı teyze  onlara yardım edeceğini söylemiş. 

 Onu evine götürmüş.Bu yaşlı teyze kimmiş söyleyeyim mi?O bir cadıy-

mış.Cadı Şeker kızın bunu bilmesini istemiyormuş. O yüzden ona çok davranmış. 

Ama bir gün Şeker kız cadı olduğunu anlamış. Cadı  Şeker kızı hapse atmış.  

                                                                                                               

             

                                                                                                            

                                                                                    



 Sonra birkaç yıl geçmiş. Bir peri Şeker  Kızın yanına gelmiş ve onu kurtarmış. 

Şeker kız;Teşekkür ederim. Demiş.Peri onu daha başka bir yere götürmüş.    

 Şeker kız gördüklerine çok şaşırmış. Sonra ne mi olmuş? Annesi Şeker kızın ya-

nına gelmiş. Ve o anda anlamış. Tüm bu olanlar bir rüya imiş. Şeker kız rüyasında 

yaşadıklarını annesine anlatmış… 

 

Gülce Nur IRGATOĞLU                                        



 Bir gün Hoçi ve Koçi adında çok iyi anlaşan iki arkadaş vardı. Herkes 23 Ni-

san’ı unuttu sandı ama arkadaşları onlara sürpriz yapacaktı oysa. 

Hoçi ve Koçi havuza girdiler, denizde derinlere daldılar. Hoçi ve Koçi ,23 Ni-

san’a bir gün kalmıştı ama 23 Nisan’ı unuttular. Oysa arkadaşları unutmamıştı. Ak-

şam oldu herkes uyudu ve uyandı. En iyi arkadaşlar kalktı. 

23 Nisan için hazırlıklara devam ettiler. Hoçi ve Koçi eğlenerek şarkı söyleye-

rek neşeyle, mutlulukla yürüyorlardı ki önlerine kocaman bir ağaç çıkmıştı .Bir anda 

korktular. Meğer o ağaç değil bir ayıymış. Hemen panikle Hoçi, arkadaşlarına : 

- Kaçın arkadaşlar! diye bağırdı. 

 Hoçi, Koçi ve arkadaşları eve geldiklerinde çok yorulmuşlardı. Hemen  ak-

şam olmuştu. Herkes uyudu uyandı. Sabah oldu. Hoçi ve Koçi  tam evden çıkar-

ken arkadaşları coşkuyla: 

- Sürpriz ! diye bağırdı. 

Arkadaşlarının yaptığı sürprize çok sevinen Hoçi ve Koçi, arkadaşları ile birlik-

te 23 Nisan’ı eğlenerek kutladılar. Unutamayacakları bir bayram olmuştu. 

 

İlke Su UYSAL 
         

 

 

 

 

 

 

Müdürlüğü 



 Bir zamanlar çok mutlu bir kız varmış. Bu kızın adı Eslem’miş. Elsem bir gün sa-

bah kalkmış ve çok kötü bir şey olmuş. Kocaman bir virüs ülkeyi ele geçirmiş. Elsem 

ve arkadaşları Öykü ve Taha beraber bu virüsten kurtulmanın yollarını aramışlar. 

Çünkü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram’ı varmış. O zamana kadar bu 

virüsü yok etmeleri lazımmış.  

 Güçlerini birleştirmek istemişler ve düşünüp karar vermişler. Bu virüs sadece 

mutluluk ile ölürmüş. Onlar da dünyadaki bütün çocuklara haber vermişler ve her-

kes gökyüzüne mutluluk balonları bıraksın demişler.  

 Bütün dünyadaki çocuklar 23 Nisan günü bütün balonları gökyüzüne bırak-

mışlar. Eslem ve arkadaşları da mutluluk balonlarını bırakmış. Virüs balonları görün-

ce orda korkudan hemen kaybolmuş. Böylece dünyadaki çocuklar 23 Nisan’ı çok 

mutlu geçirmişler. 

 

Öykü Naz YILDIRIM 
 

 

          

 

                                                                                                               

             

                                                                                                            

                                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Akkaş ailesinin büyük abisi olan Çınar, güneşli bir Pazar sabahına uyanmış. 

Elini, yüzünü yıkadıktan sonra “Çocuklar haydi kahvaltı hazır. Masaya bekliyorum. 

”diyen annesinin yanına koşmuş. 

 Birlikte yapılan güzel bir kahvaltıdan sonra Çınar ekranda seyretmeyi sevdiği 

tek program olan belgeseli açmış. Canlılar dünyasını merakla izlerken bir gün bu 

belgeselleri çeken kişi olduğunu hayal etmiş. 

 Ertesi gün okula gittiğinde Çınar’ı büyük bir sürpriz bekliyormuş. O gün okula 

dünyaca ünlü belgeselci Steve Irwin konuk olmuş. Çınar ünlü belgeselci ile tanışa-

bilmek için sahneye atlamış. Ve onun belgeselleri üzerine uzun bir sohbet etmişler. 

Ünlü belgeselci Çınar’a kendisi ile belgesel çekimine katılması için teklifte bulun-

muş.Ve Çınar’ın Afrika yolculuğu belgeselci çırağı olarak başlamış. Afrika’da ilk 

gün belgesel çekecekleri alana kamp kurmuşlar. Gizli gizli canlıları gözlemlemeye 

başlamışlar. Fakat ilk başta Çınar korkmuş. Gerçek hayallerinden biraz farklıymış. 

Isırmalarından korkmuş. Steve ona korkmamasını, canlıları severse zarar görmeye-

ceğini söylemiş. Çınar’ın aklına o anda “Orman Çocuğu” filmi gelmiş. Filmdeki ço-

cuk gibi bütün canlıların dostu olduğunu hayal etmiş. Yaptıkları belgesel çekimi 

boyunca Çınar, Steve’in yanından hiç ayrılmamış. Onu çok iyi dinlemiş. Söyledikle-

rini, yaşadıklarını not almış. Aslan, Fil, Kaplan… Vb. Hepsi ile dost olmuş. 

 Belgesel çekimi bittikten sonra ormandan ayrılacakken yangın çıktığını gör-

müşler. Çınar, canlılara zarar gelmesinden korkmuş ve hemen 110’u aramış. İtfaiye 

yangını söndürmüş. Çınar dostları ile vedalaşmış. Rüya gibi bir yolculuktan sonra 

evine dönmüş. Ailesine kavuştuğunda yaşadıklarını heyecanla anlatmış. Annesi 

oğluna “Hayal kurmaya devam et oğlum. Çok istersen bir gün mutlaka hayallerin 

gerçek olur.” demiş. Ve o gece anne- oğul birbirlerine sarılıp hayal kurarak uyu-

muşlar.  

 

Rüzgar AKKAŞ 
 

 

 

 

 

 

 



 Arda adında bir çocuk varmış. Bu çocuk etrafındaki büyük küçük demeden 

herkese kötü davranıp saygı duymuyormuş. Bu yüzden kimse onun yanına gitmek 

ve arkadaş olmak istemiyormuş. Buna rağmen az da olsa Arda’nın arkadaşı var-

mış. Artık Arda’nın bu duruma dayanamayıp ona bir ders vermek istiyorlarmış. 

Planları da şöyleymiş; 

 Arda onların yanına gittiğinde Arda’ya kötü davranacaklarmış. Böylece Ar-

da yaptıklarının farkına varacakmış. Ertesi gün arkadaşları Arda’yı oyun oynamak 

için parka çağırmışlar. Kurdukları planı uygulamaya başlamışlar. Biraz geçtikten 

sonra dayanamayıp eden böyle yaptıklarını sormuş. Arkadaşları her şeyi anlatmış-

lar. Arda da yaptıklarını farkına varmış herkesten özür dilemiş. 

 

Şilan DURMAZ 
 

         

 

 

          

 

                                                                                                               

             

                                                                                                            

                                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Bir zamanlar üç hazine avcısı varmış. Küçüklükten beri arkadaş olan Halil Em-

re,Ekrem Enes ve Naz adındaki bu avcılar çok ama çok eski, içinde değerli eşyalar 

olan bir sandık arıyorlarmış. Bu sandığın içinde elmaslar ve altınlar varmış. İstanbul’-

da yaşayan bu gençler, çocukken parkta oynarlarken toprağın altında küçük bir 

kutu bulmuşlar. Kutunun içinden bir hazine haritası çıkmış. O gün çocuklar yirmi beş 

yaşına geldiklerinde aynı yerde buluşup hazineyi arayacaklarına söz vermişler. 

 Yirmi beş yaşına gelen üç arkadaş hazineyi aramak için buluşmuşlar. O za-

mana kadar araştırma yapmışlar. Hazinenin çok tehlikeli bir yerde Arsıta lavlarının 

oluştuğu yerde olduğunu bulmuşlar. Yola koyulan üç avcı haritada gösterilen yere 

gelmişler.  

 Haritada yanardağ olarak gösterilen yerde dağ olmadığını, yıkıldığını gör-

müşler. Ama vazgeçmemişler. Biraz ilerleyince yıkık dökük bir köprü ve ilerisinde bir 

kale görmüşler. Hazinenin orda olduğunu düşünen üç avcı kaleye gitmeye karar 

vermişler. Köprüden ilk olarak çok cesur olan Ekrem Enes geçmek istemiş.  

 Ekrem Enes çok dikkatli ve sakin bir şekilde köprüden geçmeyi başarmış. Ar-

dından da Halil Emre ve Naz Ekrem Enes gibi köprüden geçmeyi başarmışlar. Üç 

avcı geçtikten sonra köprü büyük bir sarsıntı ile yıkılmış.  

 Bir yandan geriye nasıl döneceklerini düşünen gençler o sırada kaleye ulaş-

mışlar. Kale çok büyük,içinde dokuz tane odası olan , kocaman bir giriş kapısı bulu-

nan bir yermiş. Oraya girince haritada gösterilen yer olduğunu anlamışlar. Kalenin 

en büyük odası olan dokuzuncu odanın kocaman kapısını açmışlar. Ama oda 

bomboşmuş.  

 Çok zeki olan Halil Emre odada bir şifre olabileceğini düşünmüş. Duvarları 

inceleyince orda bir tane matematik sorusu olduğunu görmüşler. Matematik dersi-

ni çok seven Naz hemen çözmeye başlamış. Ve cevabı bulmuş. Çıkan sayılardan 

sandığın sekizinci odada olduğunu bulmuşlar.  

 Sekizinci odaya giden üç avcı sandığın şifresi olduğunu görmüşler. Ve Naz’ın 

bulduğu sayıları sırasıyla girmişler,sandık birden açılmış. Sandıktan eski paralar ve 

bir tane not çıkmış. Notta bu paraların sahibine götürülmesi gerektiği yazıyormuş. 

 

 

 

 

 

 

 



 Üç avcı sandığı alıp yola çıkmışlar. Köprü yıkıldığı için bir şeyler yapmaları 

gerektiğini düşünmüşler. Halil Emre’nin aklına çürümüş ağaçlardan bir köprü yap-

mak gelmiş. Hemen işe koyulmuşlar ve ağaçları keserek köprüyü yapmışlar. Yine 

çok dikkatli bir şekilde köprüden geçmişler. Yolculuklarını tamamlayan üç avcı İs-

tanbul’a dönerek ,İstanbul’da polislere gitmişler ve onlara sandığı teslim etmişler. 

Paralar İstanbul’da bir müzede sergilenmeye başlamış. Böylece üç avcı notta ya-

zan görevi tamamlayarak kendileriyle gurur duymuşlar. 

 

Halil Emre ESEN 
 

         

 

 

          

 

                                                                                                               

             

                                                                                                            

                                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 





 Merhabalar ben Sinan, Yarın benim doğum günüm. O yüzden çok  mutlu-

yum. Hatta heyecandan uyuyamıyorum. Ama uyumak zorundayım. Eğer uyumaz-

sam sabah çok yorgun olurum.  

 Hemen uyudum. Sabah olmuştu. Kahvaltımı yaptım. Ellerimi yıkadım. Dişleri-

mi fırçaladım. Üstüme doğum günü kıyafetlerimi giyindim. Artık annemin doğum 

günü süslemelerini takmasını yardımcı olabilirim. Bir saat sonra arkadaşlarım gel-

meye başladı. Pastamı üfledik ve paylaşarak yedik. Arkadaşlarım bana hediyeleri-

ni verdi. Hepsi de çok  güzeldi. Ama en çok sihirli kutu hediyesini beğendim.  

 Arkadaşlarım ve anneleri gitmişti. Bende sihirli kutu hediyesine baktım. Sihirli 

kutu hediyesinin sağ üst tarafında bir tuş vardı.  

 O tuşa bastım ve kapı açıldı. Kapıya elimi uzattığım an, kapı beni içeriye 

çekti ve başka diyarlara götürdü. Kendimi bir ormanın içinde buldum. Yukarıdan 

bir ses geldi ve şöyle dedi: Bir saat süren var tadını çıkar Önüme iki farklı havyan 

çıktı. Hayvanlar : ‘Şaşırtı diyarına hoş geldin.’ dediler Sinan: Ho- Hoo- Hoşbulduk. 

Dedi şaşıra şaşıra Hayvanlarla konuştum nereden geldiğimi hayvanlara söyledim. 

Hayvanlarda bana burda ne yaptıklarını söylediler.  

 Öyle öyle zaman geçip gitmişti. Bir saat dolmuştu. İki hayvanda birden kay-

boldu 2tane kapı açıldı önümde. Maviye mi yoksa sarıya mı girsem diye düşün-

düm. Mavi kapıyı seçtim. Parmağımı içeriye soktuğum an kendimi başka bir diyar-

da buldum. Burası çöplerle doluydu. O anda karşıma bir tane hayvan çıktı ve şöy-

le dedi:  

 Çöp diyarına hoş geldin. Çöpdiyarı dediğime bakma, burası eskiden çok 

güzel bir yerdi.Sinan: Eee noldu buraya? Hayvan: İnsanlar hep burda piknik yapar-

dı. Ama çöplerini yerlere bırakıp giderlerdi. BU duruma çok üzülmüştüm. Sinan: Ar-

kadaşlar sizde doğaya çöp atan insanlar görürseniz onları güzelce uyarın. Seviml 

hayvana bakıp şöyle dedim: Eee ne duruyoruz çöpleri toplamayalım mı?Hayvan: 

Aa doğru, neden toplamıyoruz ki dedi sevinçle.  

 İkiside çöpleri topladı. Sinan : -Aaa bir saat dolmuş. Şu ana kadar kapının 

açılması gerekiyordu. Hayvan: -Burdan çıkman için benimle koşu yarışı yapman 

lazım. Dedi ve insana dönüştü. Yarışı başlatan bir hayvan çağırdı.  
 

 

                           

 

                                                                                          

      



 Ve şöyle dedi: Bir, iki , üüç ! Başla! İkimizde ter içinde kaldık ama ben kazan-

dım. Bu kez önüme bir geçit açıldı.  

 Geçitten içeri girdim ve bir kapı gördüm. Kapıya elimi uzattığım an kendimi 

evde buldum. Koşarak penceremden dışarıya baktım sokaklar tertemizdi İçimden 

ooh bee! Dünya varmış. Dedim. Ve mutlu mutlu yaşadım.. 

 

Emir YİĞİT 



 Eda ile Ela adında ikiz kardeşler varmış. Bu kardeşleri birbirlerinden ayırt et-

menin çok az yolu varmış. Günlerden bir gün Ela bir harita bulmuş ve : Edaaa şuna 

baaak! Eda o sıra çiçekleri suluyormuş. Demiş ki: Ca ca canavar mı geldi yoksa 

Ondan da iyisi, bir harita! O muydu? Dünyada bir sürü harita var, hangisi? Hazine 

haritası. Korsanlar hala hayatta mı? Hayır akıllım. Eeee…?Ee’si macera zamanı!Ne 

yani? Nasıl? Sen çantanı hazırla.Ela haritada ne yazıyor? Böyle bir karşılık beklemi-

yordum ama neyse. Bu haritanın bizi dünyadaki en güzel hazineye ulaştıracağı ya-

zıyor. O yüzden acele etmeliyiz. Çantanın içine pusula, su, çakmak ve yiyecek bir 

şeyler koymayı unutma.Tamam.Harita karşıdaki ormanı gösteriyor.Aynen Ela.Sen 

hala burada mısın?Tamam tamam gidiyorum. 

 Bir saat sonra; Edaa hadi ! Çantanın içine ne koydun?Söylediklerini. Neden 

bu kadar uzun sürdü? Neyin nerde olduğunu unutmuşum da. Ne ise gidelim artık. 

Beni lafa tutan sendin. Ormanda bir maymunla karşılaşmışlar. Maymunun sesi ba-

balarının sesine benziyormuş. Eda maymunlar konuşur mu? Bilmiyorum ama çok 

acıktım. Çantada çakmak ve yiyecek var. Ateş yakıp yiyelim o zaman. 

 Yemekten sonra: Pusulaya göre güneye gideceğiz Ela. Haydi gidelim. Biraz 

gittikten sonra yerde bir kürek görürler. Eda burada bir kürek var. Galiba kazaca-

ğız. Birlikte kazmışlar kazmışlar… Ve bir kutu bulmuşlar. Kutuyu çok merak ederek 

açmışlar. İçinden bir ayna çıkmış. İkisi de şok içindeymiş. O sırada ağaçların arka-

sından anne ve babaları çıkmış. Anne! Baba! diye şaşırarak seslenmişler. Hazineyi 

gördünüz mü? demiş annesi. Nasıl yani? demiş Eda hayretle. Ben galiba anladım 

kardeşim. Aynada biz varız. Çünkü biz hazineyiz. Baba sen maymun kostümü mü 

giydin? Evet kızım. Size yol göstermek için bir numaraydı. Sizler birer hazinesiniz. Siz-

ler bizim en değerli hazinemizsiniz. 

 

Ahsen Ceyda KIRGÖZ 
                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 



Hiç kimsenin bilmediği keşfetmediği bir yerde büyük bir ada varmış. Bu Ada 

sihirliymiş. Denizin tam ortasındaymış. İçinde çok büyük bir ağaç varmış. Bu ağaç o 

kadar büyükmüş ki eşi ve benzeri yokmuş. Adada sadece maymunlar yaşarmış. 

 Günün ilk ışıklarıyla bu sihirli ada yemyeşil bitkileri ve tertemiz denizi ile insanı 

büyülermiş. Her şey çok güzelmiş. Güzel bitkiler, meyve ağaçları, çiçekler ve terte-

miz suları varmış. Her şey tam bir cennet gibiymiş. Ama gün batınca her şey birden 

değiştirmiş. Sadece değişmeyen maymunlar ve ulu ağaçmış. Bu ağaç maymunla-

rın dostuymuş. Onları korurmuş. Çünkü güneş batınca denizin suları yükselirmiş. O 

güzel bitkiler, et yiyen canavarlara dönüşür, önüne gelen canlıyı yerlermiş. İşte 

maymunlar bu yüzden gece ulu ağacın dallarında saklanırlar kendilerini böyle ko-

rurlarmış. Gündüz cennet gibi olan bu ada gece cehennem gibi korkutucu ve za-

rarlıymış. Ama burada yaşayan maymunlar buna alışmışlar. Böylece yaşayıp gider-

ken; günlerden bir gün her şey birden değişmiş, Denizin suları azalmaya başlamış, 

gece olunca yükselen deniz artık sularını yükseltemiyormuş ve et yiyen canavar 

bitkiler de artık görünmemeye başlamış. Onlar artık yok oluyormuş. Onları görün-

meyen bir şey yok ediyormuş.  

Biraz zaman geçtikten sonra artık bu adada geceleri de her şey normale 

dönmüş ve kuşlar da buraları keşfedip buralara göç etmişler. Her şey çok güzel ol-

muş. Ada değişik canlılarla dolmuş. Bu canlılar huzur içinde hep birlikte yaşamışlar. 

 

Berra ÖZAK 
 

                                                                                          

      

                                                                                                            

                                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 



         Bir zamanlar küçük bir kasabada çok mutlu çocuklar varmış. Tüm gün sokak-

ta oynar ,çok eğlenirlermiş. Ama birisi hariç. Bu çocuğun adı Kerem’miş. Kerem 

bebekliğinde geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle sürekli pencerenin kenarındaki ya-

tağında yatarmış. Bir gün dışarıda oynayan çocuklara pencereden bakarken bir 

çocuk Kerem’ i fark etmiş. Kerem’e seslenmiş: Hey ! Senin adın ne? Kerem çok şa-

şırmış .Çünkü şimdiye kadar onu fark eden olmamış . Heyecanla: Benim adım Ke-

rem, demiş. Senin adın ne? Benim adım da Mert. Hadi gel birlikte oyun oynayalım. 

Çok isterdim ama ben dışarıya çıkamıyorum. Neden? Çünkü bebekliğim de bir ra-

hatsızlık geçirdim. Bu yüzden de sürekli yatıyorum. Mert :Hımmmmm, deyip oradan 

uzaklaşmış.Mert Kerem’i hep pencerede görüyormuş ama umursamıyormuş. Ke-

rem ise hep Mert ile konuşmak istiyormuş. Ama Mert onu görmezden geliyormuş 

ve oyuna devam ediyormuş. Böyle aylar geçmiş. Bir gün dünyada çok hızlı yayılan 

bir hastalık çıkmış. Bu hastalık nedeniyle çocukların dışarı çıkması yasaklanmış. 

Okullar tatil edilmiş, artık dersleri televizyondan izliyorlarmış. Mert arkadaşlarından 

uzak kaldığı ve dışarı çıkamadığı için evde çok sıkılıyormuş. Sonra aklına birden Ke-

rem gelmiş ve çok utanmış. Demiş ki:Keşke Kerem’e böyle davranmasaydım .Evde 

kalmak zorunda olmak gerçekten çok sıkıcı. Bu hastalık uzun süre geçmemiş. Aylar 

sonra her şey normale dönüp insanlar sokağa çıkmaya başladığında Mert’in ilk işi 

çok sevdiği kırmızı arabasını alıp Kerem'in yanına gidip kapıyı çalmak olmuş. Kapıyı 

Kerem’in annesi açmış. Kerem’e demiş ki : Kerem bak arkadaşın geldi. Mert Ke-

rem’in odasına gitmiş. Kerem Mert’i görünce çok sevinmiş. Hoş geldin ,Mert. Hoş 

buldum Kerem . Birkaç ay evde kalınca senin şimdi ne hissettiğini daha iyi anlıyo-

rum .Beni affedebilir misin? Tabii ki de ederim .Hatanın farkına varmışsın. Söz veriyo-

rum Kerem bundan sonra çok iyi arkadaş olacağız sana okuma yazma öğretece-

ğim. Kerem ve Mert çok iyi arkadaş olmuşlar. Mert her gün okuldan geldikten son-

ra ilk iş Kerem’in yanına gidiyormuş ve ona o gün okulda öğrendiği şeyleri anlatı-

yormuş. O günden sonra Kerem ve Mert’in dostlukları sonsuza dek konuşulmuş.                                        

Deren OCAK 
                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 



                  Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur saman içinde bir sal-

yangoz varmış. Bu salyangozun ismi Tombiş’miş. Tombiş, hep hayallerinde hızlı birisi 

oluyormuş. Bir gün Tombiş uyandığında çok hızlı koşuyormuş. Çook mutlu olmuş. 

Çünkü hayalleri gerçek olmuş. Sonra dışarıda gezmeye karar vermiş. Dışarı çıkınca 

hızını kontrol edememiş ve yaşlı bir salyangoza çarpmış. Yaşlı salyangozdan çok 

özür dilemiş ama salyangoz kabul etmemiş. Tombiş bu duruma çooook üzülmüş. 

Tobiş bu duruma çok gülmüş. Gidip o yaşlı salyangoza ve annesine rüyasını anlat-

mış. Annesi ve yaşlı salyangoz da bu duruma çoooook ama çooook gülmüş. Yaşlı 

salyangoz ona demişki: 

               -“Ben hiç sana öyle kızar mıyım? Tombiş.” demiş. Sonra da annesi 

Tombiş’e: 

              -“Ben sana öyle yapsan bile sana ben hiç ama hiiiiç vurmam benim güzel 

Tombişim.” demiş. 

               Üzüle üzüle başka bir yere gitmiş (yani eve). Eve geldiğinde hızını kontrol 

edememiş. Evin her yerini darmadağan  etmiş. Annesi Tombiş’e çoooooooook 

fazla kızmış. Tombiş’te yatağına geçip ağlamaya başlamış. 

               -Demekki hızlı koşmak iyi bir şey değilmiş. Ihı ıhı ıhı! 

               Sonra bir şey olmuş ve yatakta uyuyakaldığını anlamış. Hepsi bir rüyaymış. 

                Sonra başka bir gün Tombiş arkadaşlarıyla yarışçılık oynuyormuş. Bir ço-

cuk onları görmüş. Tombiş  ve arkadaşları hemen oradan kaçmış. Bunları Tombiş’in 

annesine anlatmışlar. Annesi onlar onun “ezici” olduğunu söylemiş. Onlarda bu 

duruma çok kızıp, çok şaşırmıştı. Acaba bir çocuk bunu nasıl bir böceğe yapabilir-

di? Sonra Tombiş ve arkadaşlara o kötü çocuğa bir tuzak kurmuşlar. Bu kötü çocu-

ğun hakettiği tuzağı maket böceği tuzağıydı. Çocuk maket böceğe bastığında 

alnındaki diken ona batıcak. Evet bu hikayemizde burada bitti. 

 

A Ege YAKUT 
                                                                                                                                          

   

 

 

          

 

                                                                                                               

             



Güneşli bir yaz günü dört arkadaş parkta saklambaç oynamaya gidiyorlar-

mış. Yol boyunca kuşları, çiçek açmış ağaçları izlemişler. Kelebeklerin peşinden 

koşmuşlar. Kare, Üçgen, Eşkenar Dörtgen ve Çember yürüyerek parka ulaşmışlar. 

Aynı bizim gibi. 

Parktaki oyuncaklarla epey vakit geçirmişler. Salıncaklarda sallanmışlar, zıp 

zıp atlarda koşar gibi yapmışlar, kaydıraklardan bile kaymışlar. Bir süre sonra sıkılıp 

saklambaç oynamaya karar vermişler. Kimse ebe olmak istemeyince sayışalım, 

demiş Üçgen. Eşkenar saymaya başlamış. “1 kedi varmış.100’e kadar sayarmış. 0’ı-

nı atmış 10 kalmış.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. Veee Kare ebe olmuş. 

 - Kare, “Ben ebe olmak istemiyorum. Oynamayacağım.” demiş. 

- Üçgen, “Hep mızıkçılık yapıyorsun. Bundan önce de öyle demiştin. Ondan 

önce de…. Ben ebe olurum” demiş. 

Kare onları izlemek için banka oturmuş. Ebe olan Üçgen, saymak için ağaca 

kapanmış. Ebe sayarken Kare eve gitmiş. Eşkenar bunu görmüş ve hop diye Kare’-

ye dönüşüvermiş. Kare ve Eşkenar birbirine çok benzediği için rahatlıkla birbirlerine 

dönüşebiliyorlarmış. 

Üçgen bütün arkadaşlarını bulmuş. Bir tek Eşkenar’ı bulamamış. Salıncakların 

altına, kaydırakların üzerindeki küçük eve, dönerli oyuncağın altına bile bakmış. 

Yok, yok, yok. Bu arada kareye dönüşen Eşkenar kıs kıs gülerek onu izliyormuş. Bir 

süre sonra Üçgen’in arayacağı yer kalmayınca Eşkenar sıkılmış. Bir fırsatını bulup 

ağaca doğru gitmiş ve hiç kimse onu görmüyorken cumburlop diye eski haline 

dönerek “SOBEE!” diye bağırmış. 

Üçgen -  “Neredeydin?” diye sormuş. 

Eşkenar - “Ben sizi bankta bekledim.” demiş gülerek. Teneffüs zilinin çalma-

sıyla Ahmet irkilir. Öğretmenin tahtaya çizmiş olduğu eşkenar dörtgene gülümser 

ve arkadaşlarıyla saklambaç oynamak için bahçeye fırlar. 

Gökçe AKALIN 
                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 



 Çoook uzak bir diyarda Pinyata ülkesi varmış. Bu ülkenin her yeri çikolata, 

şeker ve meyveymiş. Ağaçların gövdeleri gofret, meyveleri şekermiş. Yaprakları da 

yenilebilirmiş. Ama hiç kimse bu ülkenin yerini bilmezmiş. Bir gün bir pinyata ağa-

cındaki küçük bir pinyata konuşmaya başlamış: ‘’Neden bizim hiç arkadaşımız 

yok? Neden kimse gelip bizi yemiyor? Oysa biz katkısız, faydalı, sağlıklı, diş çürüt-

meyen, lezzetli yiyecekleriz.  Keşke çocuklar bu ülkenin yerini bilse! ‘’ demiş Tam 

da o anda bir mucize gerçekleşmiş. Bu ülkenin kapıları çocuklara açılmış. Küçük 

pinyata bu ülkeye masum, içinde hiç kötülük olmayan, çok sevimli çocukların ge-

lecek olmasına çok sevinmiş. Bu haberi duyan çocuklar böyle bir ülke olduğunu 

öğrenince inanamamışlar, ve sonra mutluluktan havalara uçmuşlar.  

Pinyata ülkesine gitmek isteyen tüm çocuklar gece gündüz demeden koş-

muşlar. En sonunda ülkeye varmışlar. Bir de ne görsünler? Pinyata ülkesinin kapısı 

çikolata, süsleri şeker, duvarları pastaymış. Çocuklar sevinç içinde içeriye koşmuş-

lar. Ülkeyi gören çocuklar gözlerine inanamamışlar. Gofretten ağaç gövdeleri, şe-

kerden meyveler, katkısız, sağlıklı ve çok lezzetli meyve suyundan şelaleler ancak 

rüyalarda olabilirdi. Bu ülkede çimenler marşmelov, çiçekler topitopmuş. Yağmur-

lar da şekerleme gibi yağıyormuş. Çocuklar artık bu ülkede yaşamaya karar ver-

mişler. 

O gün günlerden Nisan’ın 23’üymüş. Çocuklar bu günü Çocuk Bayramı ilan 

etmişler. Her yıl 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda Şeker Festivali düzenleyip mutlu me-

sut yaşamışlar. 

 

Melek Ece YİĞİT 
 

 

   

 

                           

 

                                                                                          

      

                                                                                                            

                                                                                    



 Kötü dondurmacı normalde iyi biriymiş ama küçükken hep dondurma yiyor-

muş. Bu yüzden ağzı buzlanmış. Ve artık dondurmacı olmaya karar vermiş. Kötü bir 

dondurmacı olmuş. Bütün müşterilerini dondurmuş. Onları dondurduktan sonra ha-

pishanesine atıyormuş. Hiç arkadaşı, ona yardım etmek isteyen biri yokmuş. 

                 Bir gün bizim bu kötü dondurmacı yine donduracağı kimse var mı diye 

beklemeye başlamış. Sonra bir çocuk gelmiş. Tombulmuş bu çocuk. Kötü dondur-

macı çok sevinmiş. Çocuk bir dondurma istemiş. Ama dondurma yerine kendisi bir 

dondurma olmuş. Kötü dondurmacı onu alıp hapishanesine atmış. 

                 Başka bir çocuk varmış. Bu çocuk, dondurulan çocuğun arkadaşıymış. 

Olanları camdan görmüş. Dondurmacının bahçesine girmiş. Onun kulübesine sak-

lanmış. Dondurmacı  cebinden  bir harita düşürmüş. Çocuk kulübeden çıkmış, bu 

haritayı alıp dondurmacının arabasına binmiş. Harita oyun parkını gösteriyormuş. 

Arabayla yola çıkmışlar. Parka gidiyorlarmış. 

                Bizim çocuk dondurmacıya çay vermiş. “Bu soğuk çay” demiş. Ama as-

lında sıcak çaymış. Dondurmacı inanıp ağzı daha da buzlanacağı için sevinmiş. 

Sonra çayı içmiş. 

                 Sıcak çayı içince aklı başına gelmiş. Hemen “hayııırr” diye bağırmış. Son-

ra birden gözlerini açmış. Bunun bir rüya olduğunu anlamış. Kötü biri olmadığı için 

mutlu olmuş. Hazırlanıp dükkanına gitmiş. Ve iyi bir insan olarak yaşamaya devam 

etmiş. 

                 Bu hikayemi okuduğunuz için teşekkür ederim. Bir sonraki hikayemde gö-

rüşmek üzere… 

 

 Mustafa UYSAL 

                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 



 Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Ancak biz çocuklar 

bayramı istediğimiz gibi kutlayamıyoruz. Şimdi sizlere üçüz kardeşlerin 23 Nisan'ında 

neler yaptığını anlatacağım. İlknur, Orkun ve Songül 23 Nisan'ın yüzüncü yılında dı-

şarı   çıkamıyorlardı. 

Çünkü çocuklar için sokağa çıkma yasağı vardı. Nedeni korona virüstür.  Bu 

yüzden  23 Nisan kutlamaları iptal idi.  "Korona virüsü, bayramımızı dışarıda kutla-

mamıza engel olabilir, fakat içimizdeki coşkuya engel olamaz. Bunu bilmek de 

önemlidir." diye düşünüyorlardı. 

Öğle vakti ummadıkları bir şey oldu. Bir ses duydular. Şöyle diyordu; Eğer dünyanın 

bir an önce korona virüsten kurtulmasını istiyorsanız, 300 sayfalık kitabı bitirin sonra 

bir kağıda "sevgi" yazın. Dünya mutlaka eski haline döner. Böylece siz de 23 Nisan 

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram'ını kutlayabilirsiniz". Çocuklar ellerine 300 sayfa-

lık kitap alıp okumaya başladılar.  Akşam olmadan önce kitabı bitirdiler. Sıra kağı-

da "sevgi " kelimesini yazmaya gelmişti. Yazıp uyudular. Uykudan uyanınca gökten 

çiçek tozlarının yağdığını ve güneşin mutlulukla çocuklara gülümsediğini gördü-

ler.  Okudukları kitap ve hissettikleri sevgi dünyayı değiştirebilir miydi? Anladılar, bu 

maceranın sonuydu. Üstlerini giyinip koşarak okula gittiler.  

 Giderken dikkatlerini bir dede çekti. Bu dede 63 yaşındaydı ve bayrak dağı-

tıyordu. Çok mutluydular üçüzler. Coşkuyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 

Bayram'ını kutladılar. Sevgi ve bilgiyi birleştirdiğinizde korona virüs yenilebilir. Herke-

sin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram'ının 100.Yılı kutlu olsun 
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Öğretmenimiz bu yıl 23 Nisan’da folklor oynayacağımızı ve melodika korosu 

oluşturacağımızı bize söyleyince çok sevindim. 

  

Arkadaşlarla okuldan sonra çalışmalar yapmaya başladık. Halkoyunları öğ-

retmenimiz bize güzel oyunlar gösteriyordu. Ben de arkadaşlarımla halkoyunu oy-

namayı çok seviyordum. Çok eğlenceliydi. Bir gün okula gidince sınıf öğretmeni-

miz bize okulların uzun süre tatil edileceğini söyledi.  

 

Önce sevindim ama sonra 23 Nisan Bayramının da erteleneceğini söyleyin-

ce üzüldüm. Çok çalışmıştık ne güzel oyunlar oynuyordum. Öğretmenime 

‘’Öğretmenim neden bayram erteleniyor?’’ dediğimde bana, ‘’Bir hastalık başla-

mış ve çok tehlikeliymiş. Sizin zarar görmemeniz için evden çıkmamamız gerekiyor. 

O yüzden bir süre okula gelmeyeceksiniz ‘’ dedi. Eve gelince televizyonlarda da 

aynı haber vardı. Herkes hastalıktan bahsediyordu. Hem korktum hem de üzül-

düm.  

Annem babama bu hastalıktan nasıl kurtulacağız, diye sordum. Onlar da 

eğer evde kalır ve dışarı çıkmazsak hastalıktan korunuruz, dediler. Ben de ailem ve 

kardeşlerimle beraber evde kalıp derslerime çalıştım. 

 

 Ancak aklımda hep 23 Nisan vardı. O kadar çalıştığım oyunları göstermek 

istiyordum. Birkaç gün sonra aklıma bir fikir geldi. Arkadaşlarımla yaptığımız çalış-

malar boşa gitmemeliydi. Ben de her şey uzaktan oluyorsa biz de arkadaşlarımla 

uzaktan çalışıp o gösteriyi yaparız dedim. Bütün arkadaşlarıma ve folklor öğretme-

nimize telefon ettim. Hepsiyle konuştum.  Onlar da tamam dediler.   

 

Hep birlikte internet üzerinden arkadaşlarımla folklor çalıştık, melodika çaldık. 

Öğretmenimiz müdürümüzü aradı ve bizim gösteri için çok çalıştığımızı , çok heyecanlı 

olduğumuzu söyledi. Müdürümüz de gerekli yerleri aradı ve bizim 23 Nisan gösterimizi 

insanlara sunmak istediğimizi söyledi.                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 



Bu bayram Mustafa Kemal Atatürk’ün biz çocuklara armağanıydı ve tüm 

dünyada kutlanmalıydı. Hepimiz evdeydik ama bayramımız sönük geçmemeliy-

di.Hazırlıkları yaptık.  

 

Tüm öğretmenlerimiz gösterimizi Dünya çocuklarına sunmamız için bize yar-

dım ettiler. Herkes evde gösterisini sundu.  

 

Öğretmenlerimiz gösterimizi tüm Dünya çocuklarına aynı anda ilettiler ve biz 

de bu güzel bayramı evimizde bile olsak en güzel şekilde kutladık. 

 

Yusuf ATEŞ 

 

 

   

 

                           

 

                                                                                          

      

                                                                                                            

                                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 Orman da her gün kurulmakta olan tavşan pazarı, havanın kararmasıyla bir-

likte dağılıyordu. Sergisini toplayan tavşan, pazar yerini terk edip gidiyordu.  Vakit 

geç olup da pazar yerinde tavşan kalmayınca, bir tavşan pazara gelirdi.  

 Sırtındaki boş çuvalını yere indirip, tezgâh altlarında ve kıyıda köşede kalan 

havuç ve yiyecekleri çuvalına doldururdu. Daima kuytulardan gider; acaba bir 

gören olur mu korkusuyla yorgun ve titrek adımlarıyla çuvalını doldururdu. Bu tav-

şan yoksul ve yetim bir tavşandı. İşte bu tavşanın adı Titrek Tavşan’dı.  

 O böylesine bir düşkünlüğün içinden çıkmanın yolunun olmadığını biliyordu. 

Fakat çok çaresizdi. Bir yuvası vardı ve bu yuvada iki odası vardı. Bu odaların birin-

de çok sevdiği eşi Pembe tavşan ve iki yavrusuyla kalıyordu.  

 Diğer oda da ise havuç yetiştiriyordu. Bu oda da ne kadar havuç yetiştirebi-

lirdi ki? Yetiştirdiği havuçlar onlara yetmiyordu. Bu nedenle Pazar yeri dağıldıktan 

sonra gidip pazarda kalanları topluyordu. Çuvalını doldurduktan sonra eve getiri-

yor eşi pembe tavşan bu getirdiklerini güzelce temizliyor daha sonra yemek yapı-

yordu. Günler günleri bu şekilde kovalıyordu. 

 Aradan geçen uzun bir zaman sonra Titrek Tavşan yine Pazar yerinin boşal-

masını beklemiş, herkes gidince de çuvalıyla ortaya çıkmıştı. Herkes gittikten sonra 

birinin gelip Pazar yerinde kalanları topladığını fark eden Bilge Tavşan o gün Pazar 

yerinin yakınındaki ağaca saklandı. 

  Titrek Tavşanı izleyen daha sonra da onu evine kadar takip eden Bilge Tav-

şan gördükleri karşında çok üzüldü. Ertesi gün Pazar kurulunca tüm tavşanları yanı-

na topladı ve olan biteni anlattı.  

 Bütün tavşanlar çok üzülmüşlerdi bunca zaman nasıl olurda bu durumu an-

layamamışlardı. Hatta Titrek Tavşan ve ailesinin bu kadar zor durumda olmalarına 

çok içerlemişlerdi. Hep beraber Bilge Tavşan’ın tavsiyesi üzerine bir çözüm arama-

ya başladılar. Bilge Tavşan, Titrek Tavşan’ı kırmayacak ve üzmeyecek bir çözüm 

buldu. Titrek Tavşan’ı pazara davet etti ve kendisine yanında iş verdi. Titrek Tavşan 

bu duruma çok sevindi. Bilge Tavşan’ın yanında çalışmaya başlayan Titrek Tavşan-

’ın durumu kısa sürede düzeldi.  

  



 Pazar yerinde çok sevilen Titrek Tavşan bütün arkadaşlarıyla iyi geçiniyordu. Ha-

vuç yetiştirdiği odayı da çocuklarına oda yapan Titrek Tavşan ve eşi Pembe Tavşan 

artık çok mutluydu. 

 

Mehmet ÖZDEMİR 



 Sabah olmuştu. Daha uyanamadan tepesinde öten bir kuş sesi fark etti ço-

cuk. “Rüya herhalde” dedi içinden. Gözlerini açıp baktı ki bir de ne görsün? Tam 

tepesinde bir kuş ötüp durmuyor mu? Ne işin var burada senin güzel kuş? diye sor-

du çocuk. Kuş hemen omzuna kondu çocuğun, bu sefer kulağının tam dibinde 

ötmeye başladı. Yavaş kulağımı sağır edeceksin, diyerek güldü kuşa. “Keşke söyle-

diklerini anlayabilsem.” dedi gülümseyerek. Kuş birden bire değişti. Kanatlarını açtı, 

kapattı ve konuşmaya başladı: Merhaba ben Yanlış Kuşu.Yanlış Kuşu mu? Sen nasıl 

konuşabiliyorsun? Hem yanlış kuşu da ne demek? Bırak şimdi benim konuşmamı 

da beni iyi dinle. Bak bugün önemli bir gün. Ben çok uzak diyarlardan gelen bir kuş 

türüyüm. İstersem insanlarla konuşabilirim. Bizden bir sürü var ve şuan onlarda di-

ğer çocukların yanındalar. Diğer çocuklar da senin gibi “Keşke söylediklerini anla-

yabilsem.” diye dilek diledikleri zaman, kuş arkadaşlarım onlarla da konuşmaya 

başlayacak. Sonra ne olacak Yanlış Kuşu?Şimdi diğer kuş arkadaşlarım gibi sana 

da 3 seçenek söyleyeceğim. Bunlardan hangisini dilersen o olacak. 

 Peki seni dinliyorum çok merak ettim Yanlış Kuşu.Bak şimdi ben sana 3 şekil-

de yardımcı olabilirim 1. İstersen derslerindeki bütün yanlışları yiyerek okulda ve 

ödevlerinde hiç yanlış yapmamanı sağlayabilirim.Önce sevindi ama sonra birden 

üzüldü: Ben ve Dünya’daki diğer çocuklar okula gidemiyoruz ki zaten.Biliyorum. 

Neyse devam edeyim 2. İstersen ailenin ve arkadaşlarının sana göre yanlış olan 

davranışlarını yiyebilirim ve ödevlerinde derslerinde yanlış yapsan da ailen buna 

artık kızmaz. Arkadaşların oyun bozanlık yapmaz, seni artık üzmezler. Arkadaşlarımı 

da göremiyorum ki.Biliyorum ve çok üzgünüm. Ben de bu yüzden buradayım. 3. 

Dünyadaki yanlışları düzeltmek. Derslerindeki yanlışlar ve ailenin arkadaşlarının 

yanlışları devam eder ama Dünya daha az yanlışın yapıldığı bir yer olur. Biraz dü-

şündü. Birincisi hiç fena olmazdı. Derslerinde hep başarılı olurdu. İkincisi daha da 

güzel olurdu çünkü öğretmeni “yanlış yapmaktan korkmayın” derdi hep. “Ailem 

de kızmasa derslerde yaptığım yanlışların bir önemi yok aslında benim için.” diye 

geçirdi içinden fakat artık okullar kapalı, arkadaşlarıyla da görüşemediği için 

üçüncüsünü seçmeye karar verdi. Dünyadaki yanlışların düzelmesi gerekliydi. Haf-

talardır Korona virüs salgını yüzünden eve tıkılmışlar, arkadaşlarından, okulundan 

uzakta evde kalmak zorunda kalmışlardı. Evde kalmak güzeldi, eğlenceliydi ama 

çocuk parkları,  piknikleri, oyun alanlarını en çok da okulunu özlüyordu. .  

 



 “Dünyadaki insanların yaptığı yanlışlar yüzünden bu böyle oldu.” diye dü-

şündü çocuk: Tamam buldum.Söyle bakalım cevabını.Dünyadaki bütün yanlışları 

yemeni istiyorum.Yanlış kuşu kahkahalarla güldü. Hiç bir kuşun güldüğünü duyma-

mıştım çok komikmiş ama neden güldüğünü anlayamadım. Neden gülüyorsun? 

Ben küçücük bir kuşum o kadar yanlışı nasıl yiyeyim. Peki bana neden sordun bu-

nu? Çünkü bu yanlışları birlikte düzelteceğiz yemeyeceğiz de ondan. Biz yanlış kuş-

ları arada bir gelir çocukların ödevlerindeki yanlışları onlar fark etmeden yeriz za-

ten..Çocuklar bir bakarlar; aaa doğrusu buymuş diye hemen yanlışlarını silip doğ-

rusunu yaparlar. Arada bir de aile ve arkadaşlarının yanlışlarını yeriz ve ailenden 

ya da arkadaşlarından sana yanlış bir davranış yapan olursa gelir senden özür di-

ler ve yanlışını düzeltir fakat biz sonuçta mini minnacık kuşlarız gücümüz Dünya’nın  

yanlışını yemeye yetmez. Bu yüzden en iyi dostlarımız çocuklardan yardım almaya 

karar verdik. Nasıl yardım edeceğiz biz? Bütün yanlış kuşları tüm çocuklara aynı so-

ruyu soracaklar eğer onlarda senin gibi Dünya’nın yanlışlarını düzeltmek isterse alıp 

onları uçuracağız. Birlikte Dünya’daki yanlışları düzeltmeye gideceğiz. Tamam ha-

di gidelim dedi çocuk ama önce anneme not bırakayım da beni göremezse te-

laşlanmasın.“Anne ben yanlış kuşuyla birlikte Dünya’daki yanlışları düzeltmeye gi-

diyorum” Tamam yanlış kuşu hadi gidelim… Kuş çocuğu küçücük hale getirip: Ha-

di üstüme bin, dedi. Çocuk bu kadar küçük olduğuna şaşırdı ve : Neden sen be-

nim kadar büyümüyorsun? Bu arada kanatlarının arasına oturmaya çalışıyor-

du.Ben eğer senin üstüme bineceğin kadar büyürsem herkes bizi fark eder. Dün-

ya’da iyi insanlar olduğu kadar kötü insanlarda var ve bizi engelleyebilirler. En iyisi 

küçücük olmak kimse fark etmez böylece. Zaten küçük kuşlar uçarken bir tek ço-

cuklar el sallar. Büyükler kafalarını kaldırıp bakmazlar bile bize. Onların daha büyük 

daha önemli işleri vardır çünkü. Eğer onlarda bizleri fark edebilselerdi çocuklarla 

birlikte onlardan da yardım isterdik. Büyükler maalesef çok meşguller ve sizler ka-

dar küçük şeylerden mutluluk duyamıyorlar. Anladım. Çok haklısın yanlış kuşu Hadi 

gidelim. Sıkı tutun havallanıyoruz. Çocuk yanlış kuşunun tüğlerle kaplı boynuna sa-

rıldı ve: Hazırım, diye bağırdı. Birden havalandılar. Açık pencereden gök yüzüne 

doğru uçtular. Çocuk lunaparkta en çok korktuğu ama bindiği zaman da “bir da-

ha binsem ne güzel olurdu” dediği bir şeye binmiş gibi hissetti kendini. Bütün Dün-

ya ‘ya tepeden bakıyordu. Cok eğlenceliydi.  Yanlış kuşu çocukla birlikte uçtu... 

uçtu... uçtu.... Sonra geldi bir sahile indi. Burası çöplerle dolu bir sahildi.  



 Bir sürü çocuk dizilmişlerdi yan yana. Şaşkın şaşkın baktı kaldı diğer çocukla-

ra. Ne kadar çok çocuk Dünya‘yadaki yanlışları seçmiş, dedi çocuk. Yanlış kuşu 

çocuğu eski büyük haline getirdikten sonra yeniden omzuna konduktan sonra: 

Evet bütün çocuklar burada. Gördün mü bak bu yüzden çocukları seçtik işte, di-

yerek mutlulukla uçup yeniden omzuna kondu çocuğun. Dünyadaki bütün ço-

cuklar tıpkı senin gibi okullarına gidemiyor ve çok mutsuzlardı, işte bu yüzden bize 

yardıma geldiler. Ee şimdi ne yapacağız Yanlış Kuşu? Yanlış kuşu çocuğa büyük bir 

çöp torbasını getirdi ve ardından gagasıyla ona maske, eldiven ve üstü kirlenme-

sin diye önlük verdi. Çocuk bunları bir güzel giyip taktıktan sonra ne yapacağını 

anlamıştı.Çocuk bir taraftan plastik naylon torba, pet şişe, boş teneke içecek kutu-

larını tek tek toplayıp büyük çöp poşetine atıyor, bir taraftan yanı başında uçan 

yanlış kuşunu dinliyordu. Yanlış Kuşu:İnsanlar hiç düşünmeden bu gezegeni kirletti-

ler, sahillerde ki atıklar yüzünden bir çok hayvan dostumuzun yaşamı zorlaştı. Hasta 

oldular. Bazılarının nesli tükenmek üzere. İnsanlara yanlış yaptıklarını bir türlü anla-

tamadık. Bir yanlışlarını yesek başka bir yanlışla yine Dünya’nın dengesini bozdular. 

Sen şimdi bu sahili temizlerken başka bir çocuk da Dünya’nın başka bir yerindeki 

yanlışı düzeltmeye çalışıyor. Bugün el birliği ile bu Dünya’yı yanlışlarından kurtara-

cağız ve siz de artık okulunuza, parklara, bahçelere kavuşabileceksiniz. Çocuk bu-

nu duyduğuna çok sevinmişti. Çok çabuk toplayıp çöpleri Dünya’daki yanlışı dü-

zeltmek istiyordu. Diğer çocuklarda öyle yapıyordu. Bir çok ülkeden çocuk gelmişti 

buraya. Çinli, Japon, Afrikalı... Hepsi de gezegenimiz böyle yanlışlardan kurtulsun 

diye çaba gösteriyordu. Sahili tertemiz yaptılar. Sahildeki kaplumbağaların ayakla-

rına, başlarına, kabuklarına takılan çöpleri temizleyip onları denize kavuşturdular. 

Denizin altından şnorkelle çıkan çocuklarda denizin diplerini ve balıkları temizlemiş, 

yanlarına gelmişlerdi. Yanlış kuşları birlikte kanat çırptılar ve hepsi bir araya geldi. 

İçlerinden biri öne çıktı: Çocuklar çok güzel bir iş başardınız. Aferin size. Dünyayı 

çöplerinden kurtardınız. Diğer bütün çocuklarda Dünyadaki başka yerlerde yapı-

lan yanlışları düzeltiyorlar şuan.  Şimdi sıra uyarıya geldi. Dünyamız yine böyle kir-

lenmesin mikroplar ve virüsler çoğalmasın diye bir sürü tabela yapıp her yere ko-

yacağız. Eğer yine büyükler çöp atmaya kalkar, dünyayı kirletip hayvanlara zarar 

verirlerse bu defa bütün çocuklar birleşip onları uyaracağız. Artık Dünya’yı kirleten 

olursa onu alıp çöplerle dolu bir yere götüreceğiz ve yaptığı hatayı anlayacaklar. 

Merak etmeyin artık insanlar sizi dinleyecekler çünkü şuan hepinizin gayretle nasıl 

çalıştığını videoya kaydettik.  Sizin bu Dünya için nasıl çabaladığınızı herkes göre-

cek gördükten sonra asla aynı yanlışı yapamayacaklar. Çocuk yanlış kuşunu bul-

du. Tertemiz olan sahili görünce çok mutlu oldu.  

  



 Kim bilir hangi çocuk burada neşeyle oyun oynayacaktı artık. “Biz temizledik, sizler-

de temiz bırakın. İmza; BÜTÜN ÇOCUKLAR.”  Yazılı tabelaları yerleştirdikten sonra yine kü-

çücük olup herkes kendi yanlış kuşuna bindi ve çocuklar neşeyle bir birlerine gülümseye-

rek kendi ülkelerindeki evlerine doğru uçtular. Çocuk evine geldiğinde annesine yazdığı 

notu aynı yerinde buldu. Demek annesi daha odasına gelmemişti. Yanlış kuşunun kanat 

çıprmasıyla not uçtu... uçtu... çocuğun yatağının altına düştü. Yanlış Kuşu çocuğu eski bü-

yük haline getirdikten sonra çocuğun yine omzuna kondu: Ben artık gidiyorum. Burada ki 

işimiz bitti. Yarın çok güzel bir güne uyanacaksınız. Yarın artık okullarınızın açıldığını bile du-

yabilirsin. Hoşça kal çocuk, diyerek kanadıyla insanlar gibi el salladı çocuğa yanlış kuşu. 

Çocuk da ona el salladı pencereden uçup giderken ve pencereye koşup arkasından ba-

ğırdı: Lütfen beni unutma yine gel Yanlış Kuşu. Olur gelirim, dedikten sonra havalandı ve 

gökyüzünde kayboldu Yanlış Kuşu. Tam o sırada annesi odaya girdi. Ne yapıyorsun bura-

da sen bakalım? diye sorarken açık pencereyi kapadı annesi. Anne ne olur pencerem 

açık kalsın, dedi çocuk. Üşürsün hala havalar ısınmadı. Hadi bakalım elini yüzünü yıka 

doğru kahvaltıya, dedi annesi. Çocuk elini yüzünü yıkadı kahvaltısını yaparken annesi ço-

cuğun çok neşeli olduğunu fark etti. Sen bugün çok neşelisin hayırdır, dedi annesi mutlu-

lukla. Çocuk kahvaltısını bitirip annesine sofrayı kaldırmasında yardım ederken: Yok bir şey 

annecim haberleri açarsan anlarsın niye bu kadar neşeli olduğumu. Annesi çocuğun de-

diğini yaptı. Haberleri açtı bir de ne görsün? Bütün çocuklar televizyonda… Hepsi birlik ol-

muş Dünya’daki yanlışları temizliyor. Annesi çok şaşırdı sen nereden biliyordun bunu? diye 

sordu. Çünkü ben de gittim o çocuklarla birlikte ben de temizledim Dünya ‘daki mikropları 

virüsleri... diye cevap verdi annesine. Annesi güldü. Ah yavrum evet bu çocuklar çok gü-

zel bir şey başarmış ama sen evden dışarı bile çıkmadın ki… Çocuk ne kadar çabalasa da 

annesini ikna edemeyeceğini anlamıştı. Sonunda susmuş ve “Keşke Yanlış Kuşu yine gelse 

de şu ailemdeki yanlışları da bir yese” diye geçirmişti içinden. Öğlen olduğunda haberler-

de çok ilginç bir gelişme olduğunu açıklamışlardı tüm haber spikerleri. Artık virüs ve hastalı-

ğa sebep olan tüm mikroplar çok azaldığından doktorlar rahatlıkla hastaları tedavi ede-

bilmiş ve artık herkes iyileşip evine dönmüştü. En sevindirici haberi de sona saklamışlardı: 

Yarından itibaren tüm okullar açılacak ve çocuklar artık okullarına kaldıkları yerden de-

vam edebilecekler. Çocuk neşeyle okul hazırlıklarını yapmak için odasına girdiğinde an-

nesinin elinde ona bıraktığı not vardı: Söyle bakalım bu Yanlış Kuşu da nedir? Dünyadaki 

bütün çocukların en iyi dostu annecim, diyerek annesinin yanağına bir öpücük kondurdu. 

Bengisu ÖZGÜRLER 



 Bir 20 Nisan günüydü. Ben daha altı yaşına gelmemiştim. Annem bana 23 

Nisan’ı ve bugün önemini anlattı. O gün anladım bize hediye edilen günün anla-

mını. 

 Anneme “23 Nisan’a kaç gün kaldı?” diye sordum. Annem de bana bugün 

hariç üç günüm olduğunu söyledi. Ben çok heyecanlıydım. 23 Nisan’a üç gün var-

dı. Birçok hayaller kurdum. Neler yapacağımızı düşündüm. 

 Sonunda 23 Nisan gününe sabah kavuşacaktım. Işıkları kapatıp uyuduk. Sa-

bah olunca odamın kapısı açıldı. “Kalk bakalım uykucu” diyerek içeriye annem 

girdi. Elinde kırmızı bayrağımız vardı. Onu benim odanın balkonuna asacaktı. Öyle 

söylemişti. Annem balkona bayrağı asmaya çıktı. Ben de üstümü değiştiriyordum. 

Birden “Ayyy!” diye annemin sesini duydum. Yanına koşup ne olduğuna baktım. 

Annem bayrağı asarken elinden düşürmüş. Anneme baktım ağlıyordu. Bayrağımı-

zın elinden kayıp düşmesi onu üzmüştü. Hemen aşağı inip dışarı çıktım. Apartmanın 

ön tarafına koşup düşen bayrağı almaya gittim. Bayrak yerde değildi. Yaşlı Nedim 

amca onu almış yerden. Çok sevindim. Bayrağın yere düşmemesi beni bir nevi gu-

rurlandırmıştı. 

 Elinden almak için yanına gittim. Bana “Oğlum, dikkat edin. Bu öyle sıradan 

bir şey değil. Onun olduğu yerde gurur var. Birçok insanın kanı, canı var.” dedi. 

Ben de bayrağı elime alıp öptüm. Sonra Nedim amcaya teşekkür edip eve geri 

döndüm. Annem eve elimde bayrakla geldiğimi görünce çok sevinmişti.  

 Anneme yardım edip bayrağı dikkatli bir şekilde balkona astık. Birlikte kah-

valtı yapıp 23 Nisan kutlamalarının yapılacağı adrese geldik. Birçok etkinlik oldu. 

Ben o gün çok eğlendim, benim gibi çocuklar da çok eğlendiler. Bir kez daha 

Atatürk’e bugün için teşekkür ettim. 

 

Halil Emin DAYAN 



 Zamanın birinde Kazım Karabekir Mahallesi’nde Hilal adlı bir kız çocuğu ya-

şarmış.Bu Mahalle Manisa’da ve Şehzadeler İlçesi’ndeymiş. 

 Hilal okuldan çok korkuyormuş.Ailesi ona defalarca okulun çok güzel bir yer 

olduğunu anlatınca Hilal’de bir kez daha denemeye karar vermiş. 

 Okula gittiği gün yine çok korkuyormuş ama bu sefer karşısına Hülya öğret-

men çıkmış ve onu 3/H sınıfına götürmüş.Burada akrabası   Arhat’ta varmış. Hilal 

kendini güvende hissetmiş. Arkadaşlarını tanıyınca onları da çok sevmiş. 

 Hilal artık okulu çok seviyormuş.Hergün okula sevinçle gitmiş,gitmiş,hep git-

miş. 

 Günlerden bir gün Çin diye bir ülkede insanlar açlıktan çeşitli hayvanları yi-

yorlarmış.Mecburlarmış çünkü açlarmış. Ama kötü bir şey olmuş ve bir salgın hasta-

lık ortaya çıkmış.Bu hastalık tüm dünyaya oradan da tüm Türkiye’ye yayılmış. Soka-

ğa çıkmak yasak hale gelmiş.Çünkü bu hastalık çok kötüymüş ve çok can kaybı 

varmış. 

 Artık çocuklar okula,anne ve babalar işe gidememiş. Hilal öğretmenini ve 

arkadaşlarını  çok özlüyormuş çünkü onları çok seviyormuş. 

 Okula gidemese de Hilal derslerine çalışıp, yaptığı ödevleri öğretmenine ve 

arkadaşlarına atıyormuş. Çünkü bu Hilal’in öğretmeni akıllı duranları, çalışkanları ve 

dürüstleri seviyormuş. 

 Hilal büyüyünce öğretmeni gibi iyi biri olmak istiyormuş. İlerde öğretmen 

olup hem çocukları eğitmek hem de para kazanıp açları doyurmak en büyük ha-

yaliymiş. Böylece salgın hastalıklar olmazmış. 

 Hilal gece yattığında her şeyin bir rüya olduğunu görmüş. Aslında hastalıklar 

yokmuş, açlık, yokluk hepsi masalmış.Yine okuldaymış, öğretmeni ve arkadaşlarıyla 

bahçede oyun oynuyorlarmış. Uykusunda rahatlamış. Keşke… 

 

Hilal DİNAR 



 Küçük bir mikrop , büyük hayatımızı şimdilik durdurdu. Asla pes etmek yok. 

Hayallere inanmayı, sarılmayı durduramaz. 

 Okulların açılmasını, bahçede özgürce dolaşmayı, oyun arkadaşlarımla kal-

dığım yerden oyuna devam etmeyi çok istiyorum. Hayallerim işte bunlar benim. 

 Sağlığımız için evde kalıyorum. Hayallerimi resimlerime ve hikayelerime dö-

küyorum.  Yağmurda ıslandıktan sonra gökkuşağını görünce mutlu olurdum. Şimdi 

belki de ıslanma sürecindeyiz. Zor sandığımız durumlar aslında bize daha umutlu, 

daha güzel bir gelecek sunuyor olabilir. 

 Hayallerime ulaşmam için tek ihtiyacım olan şey zaman. Bu zaman geçince 

aslında sıradan hayatımızın ne kadar da olağanüstü olduğunu, parklarda özgürce 

oynamanın büyük bir hediye olduğunu unutmayacağım. Hayallerim, farkında ol-

madığım yaşadıklarımmış aslında. 

 

Kader KARAKOÇ 



 Merhaba güzel defterim, Ben Ayşe Ecrin Çetiner. Organize Sanayi İlkokulu 3. 

Sınıfa gidiyorum. Öğretmenim Zekiye Uysal, öğretmenimi  çok seviyorum , annem 

de çok seviyor. Bana hep ‘’ kızım çok çalış, derslerinde başarılı ol, öğretmenin gibi 

sen de bir öğretmen ol. Senin de minicik bir sürü çocukların olsun’’ diyor. 

 Evet, öğretmenlik de çok güzel ama biliyor musun sevgili defter, ben büyü-

yünce veteriner olmak istiyorum. Veteriner , hayvanların hastalıklarıyla ilgilenen, 

onlar yaralandığında onlara yardım eden, yaralarını tedavi eden kişidir. 

 Ben hayvanları çocuklara benzetiyorum. Onlar da çocuklar gibi zararsız, 

saf , temiz ,kendini çok fazla ifade edemeyen ,kendini savunamayan varlıklar. 

Bak şimdi korona virüs diye bir virüs çıktı. Bu virüs diğer virüslere , mikroplara göre 

biraz tehlikeliymiş.O yüzden okulumuza gidemiyoruz. Uzaktan eğitim ile öğrenme-

ye devam ediyoruz. Evden dışarıya çıkamıyoruz.  Bunların hepsi kendi sağlığımızı 

korumak için. Biz evimizde kalabiliyoruz yemek yiyoruz , oyun oynuyoruz, dinleniyo-

ruz ama hayvanlar dışarıda ne yapıyorlar ? 

 Sokaklarda kimseler yok.Onlar sokaklarda yalnız kaldılar.Onlar için çok üzülü-

yorum, çünkü  hayvanları çok seviyorum. Belediyeler hayvanlara yiyecek ve bir 

kap su veriyorlar ama onların sevgiye , bizim sevgimize ihtiyaçları var. 

 Bende büyüyünce sokak hayvanlarının evcil hayvan olmasını sağlayaca-

ğım. Onlara yeni barınaklar yaptıracağım. Onlar için kampanyalar düzenleyip, 

kermesler yapacağım.İnsanların hayvanları sahiplenmesi için yada bahçelerin-

de ,sokaklarda bakmaları için destek olacağım.Bunları yapmam için çok çalışa-

mam gerek biliyorum.Ailemin ve öğretmenlerimin de desteği ile adım adım bu 

mesleğe ulaşıp onları koruyup kollayacağım. 

 

Ayşe  Ecrin ÇETİNER                                                                                                                                                          
 

 

   

 

                           

 

                                                                                          

      



 Deniz sabah çok mutlu uyanmıştı. Çünkü o gün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 

Çocuk Bayramı idi. Ama aynı zamanda bugün yurt dışından gelen misafir öğrenci-

leri karşılayacaklardı. Bu çocuklar bayram etkinliği için gelecek çocuklardı ve 23 

Nisan’ın ne oluğunu bilmiyorlardı. Deniz ve sınıf arkadaşları gelen misafirlerle bir 

gün geçirecek ve onlara bayramımızın ne kadar özel olduğunu hissettirecekti. De-

niz bir türlü ne yapması gerektiğini bilmiyordu. Kafasında sürekli planlar yapıyor 

ama yetersiz olduğunu düşünüp başka bir plan yapmaya başlıyordu. Ne yapsa da 

onları bu konuda en iyi bilgilendiren olsaydı. En sonunda harika bir plan bulmuştu. 

Ailesiyle kahvaltı yapıp onlara bulduğu planı anlatırken gözleri parlıyordu Deniz’in. 

Ailesi onun bu halini görünce içlerindeki çocuk ruhunu anımsadılar ve bir an için 

çocuk olmak istemişlerdi. Deniz kahvaltısını bitirip yeni ve renkleriyle neşe saçan 

kıyafetlerini giydi. Sonra gecen temizlediği ayakkabılarını ve koşarak okula gitti çok 

heyecanlıydı.  

 Misafir öğrenciler daha gelmemişti. Hatta okulda kimse yoktu. Deniz o kadar 

heyecanlanmış ve sabredememişti ki okula herkesten önce gelmişti. Biraz zaman 

geçtikten sonra okula ilk gelen kişi öğretmeniydi. Deniz buna çok sevinmişti çünkü 

öğretmenine planını hemen anlatabilecekti.  

 Deniz: Günaydın öğretmenim. Çocuk bayramınız kutlu olsun. 

Öğretmen: Günaydın Denizciğim. Teşekkür ederim ama bugün sizin bayramınız. 

Senin bayramın kutlu olun Denizciğim. 

 Deniz: Ama öğretmenim dedem her çocuk bayramında; ‘’ Unutma Deniz 

bugün sadece çocukların değil, bir zamanlar çocuk olanların ve ruhları hala ço-

cuk kalanlarında bayramı.’’ Derdi. 

 Öğretmen: Deden ne kadar da doğru söylemiş Denizciğim bazen bir za-

manlar çocuk oluğumu unutuyorum. Söyle bakalım neden bu kadar erken gel-

din? Deniz: Bugün misafir öğrenciler için aklıma bir şey geldi öğretmenim hemen 

gelip anlatmak istedim ama fazla heyecanlı olduğum için biraz erken gelmişim. 

Deniz bunları söylerken diğer arkadaşları da gelmiştir. Herkes deniz ve öğretmeni 

dinlemektedir. Öğretmen: Evet çocuklar Deniz’in bir planı varmış hep beraber din-

leyelim. Söyle bakalım Deniz. 

 

 

 



 Deniz: Bugün misafir arkadaşları 23 Nisan şenliklerine götürelim bence. Böy-

lelikle nasıl kutlandığını, çocukların ne kadar mutlu olduğunu, trampetleri, bayrak-

ları, en önemlisi bize bu bayramı armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal 

Atatürk’ ü yani Atamızı ve onun çocukları ne kadar sevdiğini aynı zamanda bay-

ramın önemini hissetsinler. 

 Öğretmeni ve arkadaşları planı çok severler ve uygularlar. Gelen misafir öğ-

renciler bayram ruhunu hissetsinler diye bayram şenliklerine götürürler. Yabancı 

öğrenciler al bayrakların sallandığı bayram meydanına gelince çok şaşırırlar. Hep-

sinin gözbebekleri kocaman olmuştur. İlk defa böyle bir şey görmüşlerdir. Hepsinin 

minik kalplerini bayram heyecanı sarmıştır. Onları gören deniz adeta bayramlarıyla 

gurur duyuyor ve gözleri parlıyordu.  

 Gün bittiğinde misafirler öğrencilerle tek tek vedalaşıp onları yolcu etmişler-

dir. Arkadaşları ve öğretmeni Denize yaptığı plan için teşekkür etmişlerdi. Deniz 

gün sonunda eve gittiğinde tüm ailesine olanları anlatmıştır.  

 Ailesi Deniz’in mutluluğunu görünce çok sevinmiştir ve ona kocaman sarıl-

mışlardır. Deniz en son dedesine kocaman sarılıp : ‘’ Teşekkürler dedeciğim bana 

bu bayramın önemini öğrettiğin için bu hepimizin çocuk bayramı, senin de çocuk 

bayramın kutlu olsun demiştir. 

 

Kağan ŞAHİN 



 Benim vatanım dünyadaki cennetim. Bereketli toprakları, gürül gürül akan 

nehirler, mutlu gülen yüzleri olmalıdır. 

Vatan bizim evimizdir. Ben vatanımın kızıyım. Çünkü, anam babam kadar kıymetli-

dir. Vatanım özgürlüklere dalgalanmalı şanlı bayrağım savaşlar olmasın. Hastalıklar 

olmasın. İnsanlar ölmesin. Biz çocuklar yetim kalmayalım. Fabrikalardan kirli du-

manlar çıkmasın. Ormanlarımızı bir ateş yok etmesin. Her baba evine ekmek götü-

rebilsin. Her çocuğun yüzün bir mutluluk olsun. Herkes birbirine iyi davransın. Top-

raklarımız çorak kalmasın. Sarı sarı buğdaylarımız, tertemiz sularımız, çeşit çeşit 

meyvelerimiz olsun. Benim vatanımda açlık omasın. Benim vatanımda nefretin üs-

tünü sevgi kapatsın. Benim vatanımda güneş hiç batmasın. Ağlamayalım ağlat-

mayalım.  

 Ben vatanımın kızıyım. Vatan demek bayrak demek. Vatan demek sevgi 

demek. Vatan demek emek demek. Vatan demek birlik demek. Çünkü benim va-

tanım nefesimdir. Ve nefesim o olmadan asla yaşayamaz.  

 Bütün sevgilerin yolu önce vatan sevdasıyla başlar. Ulu önder Atatürk’ün de-

diği gibi ‘’Vatan sevgisi ruhları kurtaran en kuvvetli rüzgardır.’’ Gelin hep birlikte 

kollarımızı sonsuz rüzgarlara bırakalım. Bütün sevgilerin yolu önce vatan sevdasıyla 

başlar. Benim vatanım nefesimiz kadar bizim olsun. 

 

Pınar Cansın FİDAN 
 

 

 



 Şehirden uzak, hava kirliliğinin olmadığı, biraz sakin, bir o kadar da huzur 

içinde yaşayabileceğimiz bir yere taşınmıştık. Burada dağlar hemen karşımızda 

duruyordu. Ağaçların kokusu, kuşların sesi çok yakındı. Ben önce karamsar düşünü-

yordum. Acaba sıkılırmıydım. Oynamak istediğimde zorlanırmıydım. Babam bizi ye-

ni yaşayacak olduğumuz evimize ilk getirdiğinde biraz şaşkın birazda heyecanlıy-

dım. Odamın penceresinden dağları seyredebiliyor, bir taraftan sebze ve meyve-

lerin ekili olduğu tarlaları görebiliyordum.  

 Yeni evimizde tam bir haftamız dolmuştu. Odama, evimize, yeni geldiğiniz 

şehre alışmaya başlamıştık. Sabahları uyanıyor, kahvaltımızı yaptıktan sonra ba-

bamla spor yapıyorduk. Babam beni çalıştırıyordu, top oynuyorduk, masa tenisimiz 

vardı, yavaş yavaş öğreniyordum oynamayı, Akşam üzeri güneş dağın üzerinden 

güne veda etmeye hazırlanırken biz yürüyüşe çıkıyorduk, temiz havayı vücudumu-

za depolarken çevreyi de hep birlikte keşfediyorduk.  

Yine her zamanki gibi annem, babam ve ben akşam gezintisine çıkmıştık. 

Evimizin bir sokak ötesinde gördüklerime önce inanmamıştım, sevimlimi sevimli bir 

anne ve dört yavru köpek bizi adeta yanlarına çağırıyor gibi çığlık atmaya başla-

dılar, belli ki acıkmışlardı. Ben hemen önce oynayalım derdindeydim.  

Annem bana bu sevimli dostlarımızı önce doyurmamız gerektiğini söyleyince 

aklım başıma geldi. Babam hadi o zaman diyip mahallenin tek bakkalı olan Os-

man Bakkal’a beni götürdü. Sevimli dostlarımıza süt alıp tekrar onları bulduğumuz 

yere gittik, annemin evden getirdiği kabın içine sütleri boşalttık, sevimli yavrular ne-

fes almadan sütü içmeye başladılar, anne köpek bekliyordu, yavrularının karınları-

nın doymasını izliyordu, anne köpeğin bu davranışı hepimizi duygulandırmıştı. Se-

vimli yavrular karınlarını doyurdular, tabi anne köpekte karnını doyurdu, hem biz 

hem onlar çok mutluyduk, bizimle birlikte yürümeye başladılar, bize evimizin önüne 

kadar eşlik ettiler, ertesi gün sabah sevimli dostlarımızı bahçemizde görünce asıl 

niyetlerinin bizimle kalmak olduğunu anlamam uzun sürmedi, babam ve annemle 

göz göze geldiğimizde benim ne istediğimi anlamaları uzun sürmemişti. Babam se-

vimli dostlarımıza kahvaltılarını verdikten sonra bana “İşimiz çok hadi bakalım” de-



 Babamla birlikte bahçeye güzel bir kulübe yaptık, sevimli dostlarımızı evleri-

ne yerleştirdik. Ben sevimli dostlarımızı nasıl çağıralım diye babama sorunca ba-

bam onlara birer isim koymamız gerektiğini söyledi, sonra annem, babam ve ben 

sevimli dostlarımıza isim düşünmeye başladık. Beyaz tüylü olana “Pamuk”, mavi 

gözlü olana “Boncuk”, çok obur ve şişman olana “Tombik”, çok yaramaz olana 

da “miço” ismini koyduk, tabi anne köpek de “Matmazel” idi.  

Sevimli dostlarımız bize biz de onlara çok alışmıştık, Her gün onların karnını 

doyurmak beni çok mutlu ediyordu. Onlarla oynuyordum hep birlikte eğleniyor-

duk. 

 Şimdilerde salgın hastalık olduğu için onları sadece penceremden izlemek 

zorunda kalıyorum, bana baktıkları zaman gözlerinin dolduğunu, benimle oyna-

mak için can attıklarını hissedebiliyorum, tabi aynı duyguları bende hissediyorum. 

Ama yine de aynı yer birlikte oluşumuz hepimizi mutlu ediyor. Biz artık daha geniş 

bir aile olduk, çok mutluyuz, sevimli dostlarımı çok seviyor ve geleceğe umutla ba-

kıyorum. Sevimli dostlarımız ile oynayacağım günleri özlemle bekliyorum. 

Yusuf Emir YARDIMEDEN 



 O sabah saatim çalmadan içimde bir kıpırtı ile uyanmıştım. O gün çok mut-

luydum çünkü 23 Nisan ‘dı. Elimi yüzümü yıkadım. Kahvaltımı yaptım ve hemen 

gösteri kıyafetlerimi giyindim. Kıyafetlerim bayrağımızın renklerinden oluşuyordu kır-

mızı beyazdı. Heyecanla okula gittik. Okulumuz bugün başka güzeldi. Bütün cam-

lar süslenmiş her yere bayraklar asılmıştı.  

 Annem ve babam öğretmenim ile konuşurken annemi işyerinden acil bir 

durumdan dolayı çağırdılar. Babam da annemi bırakmaya gitti. Arkadaşlarımla 

oyun oynamaya başlamıştık. Arkadaşım dengesini kaybedip kolumu tuttu ve bir 

an da gösteri kıyafetimin kolu yırtıldı. Arkadaşım istemeden yaptığını söyleyip özür 

diledi. İsteyerek yapmadığını bende biliyordum ama çok üzülmüştüm. Ben ve ar-

kadaşlarım ne yapacağımızı bilemedik ve ilk önce öğretmenimi aramaya başla-

dık.  

 Öğretmenimi bulduğumuz da kalbim küt küt çarpıyordu. Her durumda sakin 

olan öğretmenim beni ve kolumu görünce bana önce sakin olmamı söyleyip sıkı-

ca sarıldı. Onun her şeyi halledebileceğini biliyorduk.  

 Gösteri kıyafetimin kolu aşağı kadar sallanıyordu. Belki biraz komikti ama 

ben çok üzgündüm.  

 Öğretmenim okuldaki tüm öğretmenlere ve müdüre sormuştu ama kimse 

de iğne iplik yoktu. Bende arkadaşlarım ile diğer sınıftaki öğrencilere sormaya baş-

ladık. Törenin başlamasına çok az bir zaman kalmıştı.  

 Özel Eğitim sınıfındaki öğrencilerden bir kız öğrenci de iğne iplik varmış öğ-

retmeni ile yanımıza gelerek iğne ipi öğretmenimize vermişti ama ip siyahtı.  

 Sonra aklımıza annemin acil bir durumdan dolayı işyerine gittiği gelmişti. Tatlı 

öğretmenim annemi arayarak olanları anlatmıştı. Annemin işyeri çarşıda olduğu 

için annem geri gelirken beyaz iplik almasını rica etti. Biz üçüncü sırada gösteriye 

çıkacaktık. Öğretmenimiz törenden sorumlu öğretmen ile konuşarak bizim gösteri-

mizi sonlara aldırdı.  

 Tören başlamıştı. İçim hem çok heyecanlı hem de çok buruktu. Bir taraftan 

gösterileri izlerken bir taraftan dört gözle annemi bekliyorduk. Annem gelince he-

men gösteri kıyafetimin kolunu dikmeye başladı ama bir sorun vardı dikiş tutmuyor-

du.  

 

 

 



 Sıra bize gelmişti ve kolum hala aynıydı. Gösteriye o halde çıkmaya razıy-

dım. Çünkü çok hazırlanmıştık.   

 Bir anda sanki bir mucize gerçekleşti ve babam bizden habersiz gösteri kıya-

fetimi aldığımız mağazaya giderek sadece bir tane kalan son kıyafeti almıştı ve 

karşımızdaydı. Babam kahraman gibi gösterimize yetişmişti. Ben sevinç içinde kıya-

fetimi giyindikten sonra bizim sınıfın adı okunmuştu.  

 Herkes gösterimizi çok beğendi. O gün herkes benim kıyafetim için birlik ol-

muş ve yardımcı olmaya çalışmıştı. O gün anladım ki her durumda ümitsizliği kapıl-

mamam gerekiyordu.   

 Gözüm özel eğitimlilere takıldı onlarda o kadar mutluydular ki anlatamam 

bende çok sevinmiştim. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm çocuk-

ların bayramıydı ve Atatürk bize çok güzel bir gelecek hediye etmiş bize harika bir 

yol çizmişti. . 

Zeynep Neval İZCİ 









 Bütün dünyayı yıkıp geçen Korona virüsünün ulaşamadığı içerisinde milyon-

larca insanın huzurlu hayat sürdüğü gizemli bir ada… Korona’dan korunmak iste-

yen herkes bu adanın peşine düşer.  

 Ancak adanın yerini kimse bilmemektedir.  Oraya gitmek isteyenlerin arasın-

da meraklı Beşeylül İÖO’ ndan 4\A sınıfı da vardır.   

 Hepsi bilgisayar başına geçip birbirlerini ararlar. Adayı bulmak için planlar ve 

iş bölümü yaparlar.  Öğretmenin izniyle A.Fatih herkesi görevlendirir.’’ Emine sen 

harita okuyucumuz ol.   

 Selim sen yolu öğretmene tarif et. Öğretmenim siz gemiyi sürün.Ben acil du-

rum olduğunda bir icat yapacağım. Zikrullah ve Rüzgâr siz bize bilgisayardan ada 

hakkındaki bilgileri okuyun.  

 Nezihat sen birileri korkunca onları motive et. Diğer kalanlar da bilmeceleri 

çözsünler. Adayı bulurken üç ve bulunca girmek için üç bilmece sorulacak biliyor-

sunuz değil mi? Yarın görüşürüz güle güle. 

 Hepimiz yarının olmasını iple çekiyorduk. Erken kalkacağımız için erkenden 

yatmıştık.  

 Ancak hiçbirimiz uyuyamamış, merak etmekten düşler kurmaktan kendimizi 

alamamıştık. Erkenden yola çıktık.Anneler de bizimle geldi.  

 Zikrullah bize adanın Karadeniz'de olduğunu söyledi.Önce Karadeniz'e son-

ra da adaya doğru yola çıktık.Biraz ilerleyince motorlar durdu. Sonra bir kuş güver-

teye bir kâğıt bıraktı.Nihal hemen okudu:  

Bir acayip iş gördüm  

Bu gece bir düş gördüm  

Bir yorganın altında  

Bir kanatlı kuş gördüm  

 Okuyunca düşünmeye başladık.Kiriş ‘’tek kanatlı kuş mu varmış?’’ dedi. 

Kaner ‘’aklıma belgeselde gördüğüm uçan balık geldi.’’dedi ve devam etti.  

 ‘’2 yüzgecini kanat olarak kullanırmış ama gerçek kanada benzeyen 1 tek 

kanadı var bence’’ dedi. Umut Demir, Umut Şimşek, Aytuğ ve Ali hep bir ağızdan 

‘’balık’’ diye bağırdılar.  



 Kâğıdı bu sefer Mehmet Eren okudu şöyle yazıyordu:  

O yanı çatak  

Bu yanı çatak  

İnsanoğluna yatak  

 Yine düşünmeye başladık.” İnsanoğlu” diyince Elif “Adı üstünde İnsan, oğlu” 

dedi. Çatak kelimesinin anlamını bilmeyince öğretmene sorduk.  

 Öğretmenimiz “Çocuklar çatak: İki dağ yamacının arasında oluşmuş derin 

dere yatağı.”dedi. Yağmur “ keşke ipucu alabilsek” dedi ve geminin etrafındaki 

balıklar“İşte size ipucu" deyip bir kağıt daha attılar. Kağıdın üzerinde Beşiktaş for-

ması ile taş resmi çizili aralarında ise eksi işareti vardı. Resimlerin altında ise 5 kare 

vardı. Biraz düşündükten sonra Ayşenaz, Hatice Büşra ve Büşra, bir ağızdan 

“Beşiiik” dediler.  

 Öğretmenimiz "kızlar korosu da tamam" dedi. Ve kendimizi kocaman bir be-

şiğin içinde bulduk. Beşik gittikçe uzadı ve bulutlara yükseldik. Sonra beşiğin ayak-

ları bir an da kırıldı ve ileri doğru düşmeye başladık.  

 Herkes korktu.Nezihat bunu görünce korkmasına rağmen herkesin gördüğü 

bir yere geçti ve şöyle dedi.“Korkmayın sonuçta yavaş ve denize düşüyoruz.Ayrıca 

unutmayın hălă gemimizin üzerindeyiz.” Herkes sakinledi ve yavaş bir şekilde deni-

ze indik. Motorlarımız çalışmaya başladı .iİerlerken Zikrullah ve Rüzgâr bilgisayar-

dan bir şeyler okuyordu.  

  

A Fatih  GÖRKEMLİ 



 Günlerden pazartesiydi. Her zaman ki gibi derslerimiz yapmak için bilgisaya-

rımı açmıştım. Ödevlerimi yapmak ve yeni bir şeyler öğrenmek beni çok mutlu edi-

yordu. Ders çalışırken İngilizce öğretmenimin bir tartışma konusu açtığını gördüm. 

Konu olarak ‘’ 23 Nisan kutlamaları için neler yapabiliriz?  

 Fikri olan varsa yazsın. ‘’ diye yazmıştı. Önce biraz düşündüm. Biz hep kutla-

malarımızı okulda öğretmenlerimiz ve arkadaşlarımızla kutluyorduk. Birden içimi bir 

hüzün kapladı. Gözlerim doldu. Boğazıma bir şeyler düğümlendi. O sırada yanıma 

annem geldi. Annem: Eda’cım neyin var? Nedir seni böyle üzen? Bana anlatır mı-

sın? dedi. 

Olan biteni anneme anlattım. Annem gülümseyerek bana anlatmaya baş-

ladı. Eda’cım , canım kızım  Nisan Çocuk Bayramı bunu unutma.  

Evde de olsak, okulda da olsak coşkuyla ve sevinçle kutlayacağız. Okulda 

sınıfımızı süslüyordunuz. Peki burada ne yapabiliriz? diye sordu.  

Anneme:Evimizi süsleyebiliriz , dedim. Arkadaşlarınızla oyunlar oynuyordunuz. 

Evde nasıl bir oyun oynayabiliriz? 

 Benim aklıma gelen daha önce yöresel kıyafetlerle şarkı söylemiştik. Şimdi 

de yöresel oyunlar oynayabilirdim. Tek eksiğim arkadaşlarımdı. Anneme yöresel 

kıyafetlerimizi giyip oynayabilirim ama yanımda arkadaşlarım yok dedim. Annem 

başımı okşayarak: Evet ama biz yanındayız. Baban, kardeşin ve ben.  

Arkadaşlarının yerini tutamayız ama arkadaşların gibi seninle oynayabiliriz, 

dedi. Kafamda şekillendirmeye çalıştım. Birden gülmeye başladım. Çünkü gözü-

mün önüne ailece halk oyunu oynadığımız ki halimiz geldi.  

Bir anda babamın işe gitme zorunda olduğu, kardeşimin Ela’nın ise küçük 

olduğunu hatırladım. Geriye bir tek annem kaldı. Benim ailem Uşaklı olduğu için 

Uşak yöresine ait annemin kıyafeti vardı. Yöremizde kaşıklarla oyun oynanıyordu. 

Bu kaşıklar tahtadan yapılıyor. Yöresel kıyafetimizin adı ‘’ Kutlu Entari’’  idi. Daha 

çok düğünlerde giyerler. Annemle giyeceğimiz kıyafetler hazır olduğuna göre ge-

riye hangi oyunu oynayacağımız kalmıştı.  

Zamanımız az kalmıştı. Kolay öğrenebileceğim bir oyun olmalıydı. Annem: 

Sanırım biliyorum. Hem kolay hem hareketli hem de birlikte oynayabileceğimiz bir 

oyun var. Adı da ‘’ Sepetçi Oyunu ‘’ dedi. 



 Artık kararımı vermiştim. Annemle kıyafetlerimizi giyip bu oyunu oynayacak-

tık. Sevinçle öğretmenimize fikrimi yazdım. Öğretmenim çok beğendi. Ertesi gün 

çalışmalara başladık. İlk başlarda çok zorlandım. Hatta zaman zaman pes ettim. 

Annem; Kızım yapabilirsin. İlk kez oynuyorsun, bu çok normal. Asla pes etmemeli-

sin. Başarmak için sabretmelisin. Diyerek bana destek oldu. Aradan bir gün daha 

geçti. Artık yöresel oyun oynama benim için daha eğlenceli bir hal almıştı. Yöresel 

oyun bana zorlukların üstesinden gelebileceğimi hatırlattı. Evde oyun öğrenmek 

zordu. Ben ise zoru başardım. Günler çok hızlı geçti. 23 Nisan yaklaştı. Artık tama-

men hazırdım. Yarın büyük gün yani 23 Nisan’dı. Akşam olup yatağıma uzandığım-

da yapacaklarımı gözümde canlandırdım. İçim içime sığmıyordu. Heyecandan 

uykum gelmiyordu. Evde de olsam 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını 

coşkuyla kutlayacaktım. Sabah olup uyandığımda babamın beni çağırdığını işit-

tim. Koşa koşa babamın yanına gittim. Babam: Kızım sana süprizm var. Sen uyu-

duktan sonra sana annenle beraber bayrak, balon ve süs kağıtları aldık. Bunlarla 

evi istediğin gibi süsleyebilirsin. Dedi. Çok mutlu olmuştum.  

 Ailece evimizi rengarenk süsledik. Sıra yöresel oyunumuzu oynamaya gel-

mişti. Önce annem yöresel kıyafetini giydi sonra da bana giymem için yardım etti. 

Artık ikimizde hazırdık. Heyecandan yerimde duramıyordum. Kalbim ise güm güm 

atıyordu. Türküyü açtık, ellerimizde kaşıklar yerimizi aldık.  

 Oyunumuzu oynamaya başladık. Bir yandan içimde tarif edilemez duygu 

yaşıyor, bir yandan da öğretmenimin ne düşüneceğini merak ediyordum. Evde 23 

Nisan kutlamaları daha da heyecan vericiydi. Oyunumuz sonunda bitmişti. Kalbim 

hala güm güm atıyordu. O anda aklıma bir şiir geldi. Benim için 23 Nisan şiirsiz ol-

mazdı. Aklıma gelen şiirin adı ‘’ Egemenlik Bayramı ‘’ idi. Coşku ve sevinçle şiirimi 

okudum. Ardından videolarımız öğretmenime gönderdim. Öğretmenim beğenir 

mi bilmiyorum ama ben 23 Nisan’ı ailemle birlikte coşku ve sevinçle kutladım. 

 

 Sizinde 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN. 

  Eda DOĞAN 



 Ayşe kitap okumayı çok seviyormuş. Her gün 20 dk boyunca kitap okuyor-

muş. Bir gün kütüphaneye gitti orada bir kitap seçip okumaya başladı.Ve o kitabı 

çok beğendi eve gittiği zaman okuduğu kitabın özetini çıkardı. 

 Artık her gün kütüphaneye gitmeye karar verdi.Her kütüphaneye gittiği za-

man bir kitap seçip eve gittiğinde onun özetini yazıyordu.Toplam 2 ay oldu.Artık 

defterde sayfa kalmamıştı. 

 Yazdığı özetleri okumaya başladı.Kaç kitap okuduğunu saydı tam 35 tane 

kitap okumuştu ve artık kendi kitabını yazmaya başladı.10 tane kitap yazdı ve o 

kitapları okula götürüp kitaplığa koydu. Artık kitaplıkta Ayşe'nin kitapları var-

dı.Arkadaşları Ayşe'nin kitaplarını severek okuyorlardı. 

 Ayşe her gün boyunca kitap yazıyordu.Ayşe büyüdü ve "Yazar" oldu. 

 

Ege ŞİMŞEK 



 Yine bir 23 Nisan sabahı erkenden uyandım. Çok heycanlıydım. Sebebi ne 

merak ediyor musunuz? Çünkü belki ne zamandır hayalini kurduğum köpeğe ka-

vuşacaktım. Herkes uyandı. Eller öpüldü. En sonunda dayanamayıp anneme sor-

dum: 

 "Anne bugün bana köpek alacak mıyız?" 

 Annem biraz sustu ve sonra: 

 "Evet alıyoruz." diye bağırdı. 

 O anda kalbim çok hızlı atmaya başladı. Beni görmeliydiniz sevinçten 

hoplarken birden yere düştüm. Sonra hepimiz gülmeye başladık. Ardından hazır-

lanıp köpeği sahipleneceğimiz yere doğru yola çıktık.  

 Vardığımızda orada hayallerimden tatlı köpekler gördüm hangisini ala-

cağım konusunda kararsız kaldım çünkü hepsi birbirinden tatlıydı. En sonunda açık 

kahverengi tüyleri olan köpeği seçtim. Onun mama ve su kabı ile tasmasını aldık 

ardından eve doğru yola koyulduk. 

 Gider gitmez köpeğime su ve mama verdim. Sonra onunla birbirimize alış-

maya çalıştık. Yatma zamanı geldiğinde o gün yaşadıklarımı düşündüm. Artık bir 

köpeğim vardı ve tabi ki bir ismi olmalıydı. Köpeğimin ismi HAYAL olmalı diye 

düşündüm. 

 O gün adeta tatlı bir rüyayadı benim için. Size bir şey söyliyeceğim. Hayalle-

rinizin peşini asla bırakmayın. 

 

İpekyaz DEMİRCİ 



 1883 yılı Kasım ayının dördüncü günü, altın sarısı saçlı erkek bir bebek doğ-

du. Fakat 20 yaşındaki annesini, o doğumda kaybetti. İsmi Marco idi.  

 Babası ile yaşıyordu. Marco doğmadan üç yıl önce babası bir trafik kazasın-

da bir elini ve bir bacağını kaybetti. Bu yüzden babası çalışamadı.  

 Marco okula gitmek yerine karton toplayıp hediye kutusu yapıp satmaya 

başladı. Çoğu zaman satış yapamıyordu. Zaten satış yaptığında babasına ilaç alı-

yordu. Artık 19 yaşında bir gençti. Artık tek tek dükkanları gezip iş arıyordu. Sadece 

yaşlı bir adamın ve eski püskü  ayakkabıların bulunduğu, bir dükkana girdi.  

 O sormadan önce adam: Sana iş verebilirim fakat bu iş burda değil evimde. 

Marco şaşkınlık üstüne şaşkınlık geçirdi. Adam devam etti: Maaşın günlük 20$. Sö-

zünü duyunca hiç düşünmeden kabul etti. Adam ekledi:Çocuk söyle bakalım. 

Kaç yaşındasın, kimin oğlusun? Adın ne?Marco üst üste gelen soruları cevapla-

mak yerine, neler yaşadığını anlattı: 1883 yılında burda doğdum.  

 Annem, annem ben doğduğumda ölmüş. Babam ben doğmadan üç yıl 

önce elini ve bacağını kaybetmiş. Adımı Marco koymuş.  

 Babam çalışamadığı için karton toplayıp hediye kutuları yapıp sattım. 19 ya-

şındayım. Babamın adı John, John Britge. Adam duydukları yüzünden duygulan-

mış.  

 İstersen bugün başla. Marco babasına danışmadan iş yapmak istemedi. 

Adam o gitmeden Marco’nun cebine 100$ koydu. Marco yolda giderken elini ce-

bine soktuğunda 100$ buldu.  

 Sonra harcamamak için cebine tekrar koydu. Marco tenha bir sokağa girdi. 

Bir adam, yaşlı bir kadını evinden atıyordu. Eğer 100$’ı vermezse kadın sokakta ka-

lacaktı. Hemen parayı verdi. Kadın “Tanrı seni korusun genç adam.” dedi.  

 ÜÇ GÜN SONRA…Marco adamın evindeki işleri hallederken bir kalem ve bir 

kağıt yığını vardı. Kağıdın bir tanesini aldı. Bir ayakkabı resmi vardı.  

 Marco yanlışlıkla kalemi çizime sürdü. Çok korktu. Adamın onu kovacağını 

düşündü.  



 Bir boş kağıt alıp çizdi. Bu , ondan da güzeldi. Bu bir kadın ayakkabısıydı. 

Mesai saati bitmişti. Hemen evi terk etti. Yaşlı adam eve geldi. Çizim yapmak üzere 

bir kağıt aldığında, o çizimleri gördü.  

 Ertesi gün Marco’ya: “Al ve bana da öğret.” Adamın elinden kağıt kalem 

vardı. Marco alıp, bir çizgi çizdi. Yatay bir çizgi çizdi. Sildi tekrar çizdi ve imzasını at-

tı. Adam Marco’nun kolunu tutup Güzel Sanatlar Okuluna götürdü.  

 Resimleri gösterdi ve Marco orada eğitim almaya başladı. 

 

 OKUL BİTİNCE…Marco bir şirket kurdu. Babası onunla gurur duyuyordu. Artık 

yaşlı adamla babası arkadaştılar. Marco Emily  adlı bir bayanla evlendi. İnsan zen-

gin de olsa, fakir de olsa herkesin bir yeteneği vardır. Yeterki siz onu ortaya çıkarın. 

 

Emine KAÇAR 



 Merhaba ben Kuzey Berat Aydın. İlkokul 4.sınıfa gidiyorum. Bugün öğretme-

nimiz bize doğal enerji kaynakları konusunu anlattı. Önce kâğıttan gemiler yaptık 

ve okulumuzun hemen yanında akan ırmakta onları yarıştırdık. Sonra ellerimizde 

rüzgar gülü koşmaya başladık çayırlarda. Öğretmenimiz doğanın ne kadar cö-

mert olduğunu anlattı. Onun kıymetini bilip değersizleştirmemiz gerektiğini tembih-

ledi. İstersek ve ona iyi davranırsak, bize her şeyi verebilecek kadar cömert oldu-

ğunu söyledi. 

Güneşin, yağmurun, rüzgarın, toprağın yani her şeyin aslında bizim hayatımız 

olduğunu anlattı. Sonra zil çaldı ben hemen en sevdiğim elma ağacının gölgesine 

koştum. Elmayı çok seviyordum çünkü. Öğretmenimin dedikleri geldi aklıma, sımsıkı 

sarılıp teşekkür ettim elma ağacına. İkinci ders için öğretmenimiz süprizi olduğunu 

söylemişti. Veeee!!! işte süprizi uçurtmaymış. Bize uçurtma yapmayı öğretti. Hepi-

miz çok eğlendik. Yani doğa yine yaptı yapacağını bizi çok eğlendirdi. 

Keşke bütün dünya çocukları da yaşasaydı mutluğumu. Bazı ülkelerde okul-

lar yüksek binaların arasındaymış. İnanabiliyor musunuz bahçeleri bile betonmuş. 

Bizim ülkemizde okullar yemyeşil çayırlar üzerine kuruludur. Teneffüslerde uzanıp 

gökyüzünün berraklığını izlediğimiz, doğanın biz çocukları sımsıkı sarmaladığı okul-

lar. Müzik dersinde dallarında oturup şarkılar söylediğimiz, acıktığımızda kantin yeri-

ne ağaçlara koşup meyveleriyle karnımızı doyurduğumuz okullar. Öğretmenimizin 

bile bizimle çocuk olup çimenlerde yuvarlandığı okullar. 

Tamam, tamam belki benim ki bir hayal ama neden olmasın. Dokunarak, 

hissederek, olayları yerinde görerek ve en çok da bol bol hareket ederek doğanın 

kucağında büyüyeceğimiz okullar neden olmasın… 

 

Kuzey Berat AYDIN 



 Leyla, büyük bir şehirde yaşayan küçük bir kızdı. Arkadaşlarıyla buluştuğu za-

man onlara şeker aldığı için, arkadaşları Leyla’ya “Şeker Çocuk” diyordu. Şeker ço-

cuk her gün arkadaşlarıyla evinin önündeki parkta buluşmayı ihmal etmezdi. Ama 

bir gün pencereden dışarı baktığında kimseyi göremedi. Sağa baktı, sola baktı ama 

sokakta miskin miskin yatan kedi ve köpeklerden başka hiçbir şey göremedi. O gün 

salı günüydü. Yani Leyla’nın okulu vardı. Leyla içinden şöyle dedi: “Belki okula gidin-

ce öğretmenime sorarım.”dedi. Hemen oturma odasına gitti. Leyla’nın anne ve ba-

bası haber izliyordu.  Haberlere bakınca, garip garip adamların konuştuğunu gördü. 

Babası kanalı değeştirdi. O kanalda da bir sürü hasta insan gördü. Çok şaşırdı. Çün-

kü daha önce hiç bu kadar hasta insan görmemişti.  Hemen annesine sordu: 

“Anneciğim bu hasta insanlar kim? Neden hasta olmuşlar?” Annesi ona cevap ver-

di: “Kızım ülkemize bir hastalık gelmiş. Bu insanlar da dışarıdan eve geldiklerinde el-

lerini yıkamadıkları ve temizlenmedikleri için hasta olmuşlar.” Leyla: “Peki bu hastalık 

nerelerde oluyor? Nasıl bulaşıyor?” Annesi Leyla’nın sorusunu yanıtladı: “Bu hastalık 

yeni bir virüs hastalığı, parklarda, sokaklarda, okullarda, camilerde kısacası dışarıda-

ki her yerde var.Ve öksüren bir kişiye iki metreden fazla yaklaşırsak, evden dışarı çı-

karsak,toplu alanlarda dolaşırsak ve bir kişiye yakın temasta bulunursak bize de bu-

laşabilir.” Leyla : “Peki bu hastalıktan nasıl korunabiliriz anneciğim?” Annesi Leyla’ya 

cevap verdi: “Ellerimizi su ve sabunla en az yirmi saniye yıkamalıyız. Su bulamazsak 

bir el dezenfektanı kullanmalıyız. Kirli ellerle yüzümüze dokunmamalıyız. Hasta veya 

şüphelilere yaklaşmamalıyız.  

 Evde kalmalıyız. İlla çıkacaksak maske ve eldiven takmalıyız. Ve geldiğimizde 

ellerimizi güzelce yıkamalıyız. Eğer hastaysak bir sağlık kuruluşuna gitmeliyiz. Öksürür-

ken veya hapşırırken bir mendil kullanmalıyız. Mendil yoksa dirseğimizin iç kısmını kul-

lanmalıyız. Ve kullandığımız mendili çöpe atmalıyız. Çok sık kullanılan yerlere dokun-

mamalıyız. Sevdiğimiz kişilerle uzaktan selamlaşmalıyız.”  

 

İrem KUZU 



Size epey garip geleceğini düşündüğüm bir olayı anlatacağım: Ben bir peri-

yim. İlk duyduğumda bir şaka sanmıştım ama değilmiş.  

Oldukça garip değil mi ?Ben bir deniz perisiyim ama annem ve babam sıra-

dan insanlar. Bu arada söylemeyi unuttum benim ismim Derin. 8 yaşıma kadar ben 

de bir deniz perisi olduğumu bilmiyordum. 

8. yaş günümden sonraki gün uyandığım zaman önümde küçük bir peri var-

dı. Doğrusunu söylemek gerekirse şaşırmadım. 

 Çünkü hala rüyada olduğumu düşünüyordum! Bana orman perisi olduğu-

nu, bir perinin kaybolduğunu ve en son tuhaf ormana gitmiş olduğunu söyledi. 

”Sen seçilmiş kişisin” dedi ve geldiği gibi gizemli bir şekilde ortadan kayboldu.  

O gün başka tuhaf bir şey olmadı. Rüya olduğundan emindim. Ta ki ertesi 

güne kadar, akşama doğru aynı periyi yeniden gördüm. Bu rüya olamazdı! Hem 

korkmuş hem de şaşırmıştım. Bana” Korkmana gerek yok” dedi.  

Masal aleminde bana ihtiyaç olduğunu söyledikten sonra beni masal alemi-

ne götürdü. Buradan Dünya küçücük görünüyordu ama o da ne denizlerde ün-

lem işaretleri yanıp sönüyordu. “ Demek fark ettin seni bu yüzden buraya getirdim. 

Dün ki konuşmamızda sen seçilmiş kişisin demiştim hatırlıyor musun? “hatırladığımı 

söyledim. “Tamam,  ilk görevden seni zorlamak zorundayız. Çünkü ilk görevinin ne-

deni belli değil.  

Bizi affet, Dünya’nızdaki denizler çok kızgın. Görevin onları sakinleştirmek.“Bol 

şans” dedi ve beni tekrardan evime götürdü. 

Ertesi gün babamın bilgisayarını alıp “Dünya’daki doğal afet sıralamaları” başlığın-

daki bütün kaynakları inceledim. Hepsinde de en çok sel olduğunu gördüm. Üstü-

ne üstlük bir de bu yetmezmiş gibi sellerin %78’i deniz taşmasından kaynaklanıyor-

muş. Neyse ki şanslıydım ve yaz mevsimindeydik. Hemen babam ve anneme yarın 

denize gidip gidemeyeceğimizi sordum.  

 Beni kıramadılar. Sonraki gün denize girerken bir ağlama sesi duydum ama 

etrafta kimse yoktu. ıKsa sürede ağlayan kişinin deniz olduğunu anladım, bu fırsatı 

kaçıramazdım. Denize neden üzgün olduğunu sordum cevap vermedi, tekrardan 

sordum; bu sefer” siz insanlar beni ve abim okyanusu kirlettiğiniz için artık eskisi ka-

dar berrak ve güzel değiliz.  



 Bu yüzden hem kızgın hem de mutsuzum.” dedi. Onun için ne yapabileceği-

mi düşünmeye başladım. Sonra aklıma bir fikir geldi ”bir anlaşma yapabiliriz. Aslın-

da ben de denizi kirletenlerin yaptıkları bu davranışı doğru bulmuyorum.  

Ben bir periyim. Sen ve abini temizlemek için güçlerimi kullanabilirim ve bu 

şekilde sizi de mutlu edebilirim belki” dedim ve dediklerimi de yaptım. 

Şu an 13 yaşındayım ve hala denizlerimizi temiz tutmak için çabalıyorum ay-

rıca peri olduğum için de eskisi kadar şaşkın olmasam da peri olmayı çok seviyo-

rum. Bir de son olarak gözlemlerim gösteriyor ki insanlar bir şeyin güzelliğini gördü-

ğü zaman o güzelliği bozmayabiliyorlarmış. 

 

Sevim YAĞMUR EZER 

 



 Çok ama çok uzaklarda bir gezegen varmış. Bu gezegen tıpkı Dünya’ya 

benzermiş. Gezegende su, toprak, hava varmış. Gündüzleri ışık saçan bir yıldızdan 

geceleri ise, gezegenin uydusu olan MEGA1224 adında mavimsi morumsu bir ge-

zegen aydınlatıyormuş. Dünyadaki bilim insanları bu gezegende hayat olduğunu 

ifade ederek bütün insanları bu gezegene götürmek için uzayda çok uzun bir yola 

çıkmışlar. Buraya varmak 3 yıl almış. Aslında 20 yıl alıyormuş ama insanlar büyük bir 

roketle, ışık hızında gitmişler. Bu arada gezegenin adı yok sanmayın bu gezegenin 

adını 2. Hayat Gezegen’i koymuşlar. 3 yıl sonra insanlar 2. Hayat Gezegeni ‘ne 

ulaşmışlar. Bazı bahçıvanlar yanlarında ağaç fidanları getirmişler ve bu ağaç fi-

danlarını ekmişlerdi aynı zamanda insanlar binalar yapmak için yanlarında tonlar-

ca inşaat malzemeleri getirmeyi de unutmamışlar. Tahtalardan vb. malzemeler-

den evler, hastaneler, istasyonlar, camiler, okullar, alışveriş merkezleri, müzeler vb. 

binalar yapmışlar. Oksijen kaynağı olan daha fazla ağaç fidanları dikmişler. Artık 

güzel bir yaşam gezegeni olmuştu. Öğretimler başlamıştı. 2 ay kusursuz bir şekilde 

geçmişti. Ama 2 ay sonra her şey ters gitti. İnsanlar suları, zamanı, yemekleri, vb. 

yaşam kaynaklarını israf ediyor, oksijen kaynaklarımız yani ağaçlarımızı kesiyor, kö-

tü olan davranışları iyi diye iyi olan davranışları kötü diye öğretiyorlardı. Ve herkes 

kavga ediyordu. Ama hala temiz kalpli bir kişi kalmıştı. Adı ise Pıtırtı idi. Pıtırtı sevgi 

dolu, saygılı, güzel ahlaklı vb. kişiliklere sahipti. Gel zaman, git zaman bir gün ol-

muştu. Sabah günün ilk ışıklarıyla beraber uyanmıştı Pıtırtı. Her zamanki gibi sabah 

rutinini yapmış, okula gitmek üzere hazırlanıyordu. Önlüğünü giymişti, biraz sonra 

ise annesi Bayan Çok Gezer ‘in ördüğü dantel yakayı takacaktı. Pıtırtı giyinmişti ve 

okula gitmek üzere çantasını alıp yola koyuldu. Yürüdü, yürüdü, yürüdü ve sonun-

da okula varmıştı. Her zamanki gibi. İnsanlar kavga ediyor, öğrenciler tartışıp duru-

yor, öğretmenler derste (israf etmek iyidir) konusunu işlemek üzere can atıyorlardı. 

Pıtırtı’ nın okulun bahçesine girmesiyle aklına bir fikir geldi.  

 İyi kişilerle oluşan bir grup kuracaktı ama zilin çalmasıyla düşüncesi bir sonra-

ki teneffüse kaldı. Sınıfa girdiğinde matematik öğretmeni Bay Sinir Krizi içeri girmişti. 

Bay Sinir Krizi yüksek bir sesle: Nerede kaldın Pıtırtı? Teneffüste tek ayakta durma 

cezasını aldın, dedi! Pıtırtı sessiz bir şekilde yerine geçti.  



 Kimse Bay Sinir Krizi’ne karşı koyamazdı. Okulun en sinirli öğretmeniydi. Ders 

bitmişti. Bütün teneffüs sınıfta tek ayaküstünde durdu Pıtırtı. Neyse ki ilk teneffüs 10 

dakikaydı.10 dakika bitmiş, zil çalmıştı. Sıradaki ders müzikti. Müzik dersine Bayan 

Hep Mutlu girerdi. Bayan Hep Mutlu Pıtırtı’ nın en sevdiği öğretmenlerdendi. Hep 

neşeli bir öğretmendi. İyi insan lafın üstüne gelirmiş. Öğretmen sınıfa girer girmez 

müzik kitaplarımızı açmamızı istedi. Herkes müzik kitaplarını açmıştı ki bir anda sar-

sıntı oldu. Okul görevlileri öğrencileri güvenli bir şekilde dışarı çıkardılar. Astronotlar 

insanların, kaynaklarını kötü kullandıkları, bütün çevreyi kirlettikleri ve hep kavga 

ettikleri için gezegenin bunu kaldıramayıp çatladığını söylediler. İnsanlar bunun 

yalan haber olduğunu sanıp aldırış bile etmediler. Ama Pıtırtı bunun doğru olduğu-

na inanıyordu. Tam eve gitmek üzere yola çıkmıştı ki aklına bir fikir geldi. Pıtırtının 

babası Bay Orman Çocuğu’ nun her şeyi satan bir dükkânı vardı. Pıtırtı ilk işin ora-

daki tartışmaların sorununu çözmek olduğuna karar verdi ve eve gitmekten vaz-

geçip dükkânın yolunu tuttu. Yürüdü, yürüdü, yürüdü ve sonunda babasının dük-

kânına varmıştı. Dükkân çok kalabalıktı. Kavga edenlerden biride Bayan Gökyüzü 

idi. Bayan Menekşe ile kavga ediyordu. Pıtırtı bayanların yanlarına giderek sorunu 

anlatmalarını istedi. Bayan Menekşe söze girdi: Ben gezerken bu mini heykeli gör-

düm. Tam yanına gidecekken Bayan Gökyüzü mini heykeli eline aldı. Rafta da ay-

nısından yoktu sonrada bu mini heykeli almak için kavgaya tutuştuk, dedi. Pıtırtı 

hemen lafa girerek bir çözüm yolu önerdi: Eğer bir ürün tek kalmışsa yetkililere de-

poya bakmasını rica etmeniz gerekir. Ama depoda da kalmamışsa aynısı geldiğin-

de haber vermelerini isteyebilirsiniz, dedi. Bayanlar kendi aralarında anlaşarak so-

runlarını çözdüler ve Pıtırtıya çok teşekkür ettiler. Pıtırtı bütün dükkândaki sorunları 

çözüp halka duyurdu. Ardından arkadaşlarına hediyeler yollayıp, küsleri barıştırdı. 

Artık insanlar kavga etmiyordu. Yakın zamanda ise bütün halkla birlikte denizlerde-

ki ve çevrelerindeki çöpleri temizleyip halka çeşit çeşit bilgiler verdi. Öğretmenlere 

iyi olan şeylerin kötü olduğunu, kötü olan şeylerin iyi olduğunu kanıtladı. Ve israfı 

önledi. Astronotlardan ise gezegenin tamir olduğunu haberi gelince herkes çok 

sevindi özelliklede Pıtırtı. Ve halk saygıyı, sevgiyi, hoşgörüyü öğrendi. 

Tuğçe BASKIN 



 Çok ama çok uzaklarda bir gezegen varmış adı Lalalingoy muş. Burada de-

ğişik yaratıklar varmış. Dünyadaki insanlar ile Lalalingo da olan yaratıklar birbirini 

hiç görmemişler. Çünkü insanlar hiç uzaya çıkmamışlar. Dönemeyiz diye korkuyor-

larmış. Dünyada İstanbul’da yaşayan Açelya, Atatürk İlkokulunda okuyor. Öğret-

meni Sıla Hanım çok tatlı bir öğretmen olduğu için Açelya ona Neşeli Hoca diyor-

du. Öğretmenleri sınıfa girdi.  

 Öğretmen: Çocuklar cesaretli misiniz? Çocuklar: Evet Öğretmen: O zaman 

uzaya geziye korkmadan gidebilirsiniz değil mi? Çocuklar: Hayır. Aradan bir öğren-

ci kısık sesle: Evet, dedi. Öğretmen: Kim evet dedi? Açelya: Ben, dedi. Öğretmen 

şaşırmıştı. Açelya kendinden emindi. Öğretmen onayladı. Evet o zaman sana bir 

yolculuk ayarlıyorum dedi. ( Şaka olarak) ve çıktı. Açelya okulda çok yorulmuştu. 

Akşam yemeğinden hemen sonra uyudu. Yarın oldu sabah kahvaltısını yapıp du-

rağa gitti. Durakta öğretmenini gördü. Öğretmeni ona : Hadi gidelim dedi. Açel-

ya: Tamam dedi. Ve yürümeye başladılar.  

 Açelya astronot giysilerini giyerek rokete bindi vee 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 

ve fırlat! 3 saat geçmişti ve daha dünyaydılar. 1 ay sonra benzinleri bittiği için 

Lalalingo da inmek zorunda kaldılar ve Açelya çok korkmuştu tabi öğretmeni de 

etrafta bir sürü değişik yaratık vardı. Sonra bir yaratık onlara yaklaştı ve yaratık: 

Merhaba dedi. Yaratığın elinde bir dil çevirme aleti vardı. Yaratık: Siz kimsiniz? 

Açelya titrek bir sesle: Ben Açelya Öğretmen: Bende Sıla dedi, Ve yaratık onları 

gezdirmeye başladı. Lalalingo çok güzeldi. Orada ters ağaçlar vardı. Açelya bu-

rayı çok beğenmişti. Birden bir ses duydu. Bu bir tavşan sesiydi. Sesi çıkaran ise bir 

aslandı. Açelya çok şaşırmıştı, sonra yaratık onlara evini gösterdi. Ev çok güzeldi 

ama havada asılı duruyordu. Oraya merdivenle çıkılıyordu. Evin içi çok güzeldi 

ama akşam olmuştu. Açelya hemen uyudu. Sabah oldu Açelya kalktı. Yaratık: A 

ben size adımı söylemeyi unuttum. Ben Yuni Ve kahvaltı yaptılar. Sonra bir anda 

nani nani nani diye sesler gelmeye başladı. Birde baktım ki herkes bizi karşılamaya 

gelmiş. Yiyecekler, konfetiler çok güzeldi. Orada birkaç arkadaş daha edindim. 

Mesala Gaga, Sesi, Miksa, Sersa çok güzeldi.  



 Ama bir şey unuttuğumu fark ettim. Roket ve ailemi. Bu yüzden hemen sor-

dum. Açelya: Sizde benzin var mı? Yaratık: Evet Açelya: Hadi hemen dolduralım. 

Doldurdular, Açelya birden yere düştü. Gözünü açtığında evindeydi. Demek ki 

Lalalingo bir rüya idi. Açelya ailesini özlediğini hatırladı, hemen annesine, babası-

na ve kardeşine sarıldı. Ailemiz çok önemlidir. Bunu hiç unutmamalıyız! 

Ayça BASKIN 







 Merhaba! Ben kahvaltının vazgeçilmezi, tatlı ama tatsız bir öyküsü olan bir 

çilek reçeliyim. Gelin size öykümü anlatayım. Osman abi beni bir yaz günü topra-

ğa dikti ve ben yetişinceye kadar bana gözü gibi baktı. Güneş ve su sayesinde de 

olgunlaşıp tatlı mı tatlı bir çilek oldum.  

 Beni özenle topladı ve marketindeki diğer çileklerin yanına koydu. İnsanlar 

yanıma geliyordu, beni alacaklar diye heveslenirken birden uzaklaşıyorlardı. Beni 

alın diye bağırıyordum ama beni duymuyorlardı. Bir haftanın sonunda hala aynı 

yerdeydim fakat yanımdaki dutlar, muzlar, elmalar… Hepsi satılmıştı. Osman abi 

bozulmamı istemediği için beni evine götürdü ve eşi Fatma Hanım benden reçel 

yaptı.  

 Osman ağabey de beni marketteki diğer reçellerin yanına koydu. Günler 

geçiyordu ve ben hala tozlu raflarda bekliyordum. Fakat bir gün bir aile geldi. Bir 

anne, bir baba ve bir de çocuk. Çocuk her şeyden istiyordu. Anne, çikolata alalım 

mı? Anne, bisküvi alalım mı? Anne, cips alalım mı? Anne, mısır gevreği alalım mı? 

Resmen bütün her şeyi saymıştı. Sonra sıra bilin bakalım kime geldi. Anne, çilek re-

çeli alalım mı? Olur. İnanamıyordum. Biri beni alıyordu!  

 Çocuk beni aldı, poşete diğerlerinin yanına koydu. Alışverişleri bittiğinde bizi 

arabanın bagajına koydular. Ama fark etmedikleri bir sorun vardı. Bagajı tam ka-

patmadıkları için araba yol aldıkça esen rüzgâr beni oradan oraya savuruyordu. 

Sonra birden o açıklıktan düştüm.  

 Düştüğümde poşet yırtılmış ve egzoz borusuna yapışmıştı! Jet motoru gibi ses 

çıkarıyordu. Arabadakiler neler olduğuna bakmak için indiklerinde beni uzağa yu-

varlanmış şekilde buldular.  

 Neyse ki kavanozum sağlamdı ama ben kendimi çok kötü hissediyordum.  

Yarım saat sonra eve varmıştık. Buzdolabında yerimi aldım. En yakın dostlarım yu-

murta ve zeytin olmuştu. Onlarla aynı raftaydık ama hoşlanmadığım biri de vardı. 

Salça. Hiç konuşmuyordu ve herkese dik dik bakıyordu.  

 Sanırım burada hiç sevilmiyordu. Özelliklede domatesler tarafından. Peynir: 

Sen nereden geldin? Ben bir çiftlikte yapılıp satışa çıkarıldım. 



 Beni de toprağa dikip markette sattılar. İlk olarak çileklerin yanındaydım, 

sonra kendimi reçeller rafında buldum. Bu aile de beni satın aldı. Sen nasıl geldin 

buraya yumurta? Tam yumurta cevap verecekken dolabın kapağı açıldı. Anne 

peynire uzanınca çok heyecanlandım.  

 Demek ki kahvaltı hazırlanacaktı. Şimdi sıra bana gelecekti. Çok heyecanlıy-

dım. Fakat zeytine uzandı. Sonra da yumurtaya, bala ve süte, hatta o  salçaya bi-

le…  Sinirlerim bozulmuştu, artık kızmaya başlamıştım.  Sonra birde ne göreyim, be-

ni almadan kapağı kapattı. İnanamıyordum. Beni almamıştı. Bu soğuk teneke par-

çasında kalmıştım.  

 Günlerim böyle geçiyordu. Fakat bir gün beni hatırladılar! Kahvaltı sofrasına 

gideceğim için çok mutluydum! Masada diğer tüm kahvaltılıklar vardı. Masanın 

olduğu tarafa yürüyordu.  

 Fakat o da ne? Bir şeyler ters gidiyordu! Masadan uzaklaştı. Bu sefer balko-

nun olduğu tarafa yürüdü. Sonra beni birden bir kutunun içine attı. Bu da neydi? 

Pis kokan bir çöp kutusu! Kahvaltı masasına konulmayı beklerken kendimi çöpte 

bulmuştum. Yaşadığım hayal kırıklığı ile fark ettim ki, o kadar gün sonunda tabii ki 

de son kullanma tarihim geçmişti  

 

Dora Ege SU 



 Güneş tam tepedeydi. Hava açıktı. Akbergü Hanım’ın oğlu ve arkadaşları 

arapsaçı oynamaya karar verdiler. Herkes evine koştu ve uzun ipler getirmeye 

başladı. Tam Akbergü Hanım’ın oğlu da kalkacaktı ki Bayındır Han’ın oğlu yavaş-

ça elini arkadaşının omzuna koydu ve kulağına fısıldadı: “Boş ver. Sen gitme. Senin 

evin uzakta. Hem Akbergü Hanım da kardeşini yeni uyutmuştur, uyandırırsın.” 

Akbergü Hanım’ın oğlu usulca kafasını salladı. Herkes ip bulmaya konutlarına da-

ğılmış, Akbergü Hanım’ın oğlu bir başına kalmıştı. Yüzünü masmavi gökyüzüne çe-

virdi, bu aralar aklına sürekli takılan konuyu düşünmeye başladı. Acaba neden in-

sanlara bir kahramanlık yapınca ad veriliyordu? Merak ediyordu, kendisi bir isme 

sahip olabilecek miydi? Sonra bir ses işitti: Merhaba, diyordu hüzünlü bir ses. Küçük 

çocuk korkuyla arkasına döndü. Bir de ne görsün? Bu, hikâyelerden fırlamış bir pe-

riydi. Saçı altın gibi sapsarıydı. Masmavi, ışıl ışıl parlayan gözleri vardı. Güneş gibi 

parlayan iki kanadı vardı. Fakat bunların yanında küçük bir ayrıntı da vardı. Bükül-

müş bir dudak… Peri dudaklarını araladı ve: Bana yardım eder misin? Periler diya-

rında bir yaratık var, gördüğü her periyi helak kılan. Vaktim kısıtlı, ilk gördüğüm in-

san sen olduğun için seni seçtim.  

 Ayrıca seçtiğim kişi çocuk olmalıydı ki atik olsun. Benim adım Banıçiçek. Ne 

diyorsun gelecek misin? Akbergü Hanım’ın oğlunun dili tutulmuştu. Öylece periyi 

izliyordu. Peri boynunu büktü:  Gelmek istemezsen anlarım. Akbergü Hanım’ın oğlu 

düşündü. Kendi kendine fısıldadı:  Eğer yaratığı öldürürsem bana kesin isim verirler. 

Tamam, Banıçiçek, kabul ediyorum. Peri birden gülümsemeye başladı. Ve sonra 

arkasını döndü, küçük peri elini üç kez şaklattı:  Şak şak şak! Sonra önlerinde bir ge-

çit belirdi. Kocaman! Peri devam etti: Hadi gidiyoruz… Geçitten geçtiklerinde oğ-

lan, gördüklerine inanamıyordu.  

 Ağaçlar vardı. Muz ağaçları. Ama ağaçlar normal değildi. Yaprakları mor, 

gövdeleri sarı, muzlar ise kırmızıydı. Çimenler mavi, bulutlar pembeydi. Renkler gü-

zeldi ama her şey çok farklıydı. Oğlan bir süre afalladı gördükleri karşısında. Bunla-

rın yanında, dünyada göremeyeceğiniz bir şey daha varsa o da perilerdi. Kendi 

dillerinde ‘’Sindi Mindiler.’’ Sonra birden Banıçiçek’in anlattığı yaratık ortaya atla-

dı. Bu yaratık çok büyüktü. Bir hayvana benziyordu. Hayır, birkaç hayvana…  

 



 * Bagatur: Türkçede “kahraman” demektir. Aslan başlı, kocaman güvercin 

kanatlı, çita bacaklı, kedi kuyruklu, tavşan kulaklı, alev saçan kırmızı gözlü, fil göv-

deli… Dehşet saçıyordu.  

 Üç periyi yalayıp yutmuştu göz açıp kapayıncaya kadar. Oğlanı fark edince 

ona yönelmiş, koşmaya başlamıştı.  

 Akbergü Hanım’ın oğlu o sırada kılıcını çıkarmıştı. Canavar üstüne atlarken 

kılıcını canavarın gözüne saplamıştı.  

 Canavar biraz durdu. Sonra tekrar saldırdı. Bizim oğlana bir pençe attı. Oğ-

lanın yüzü yaralanmıştı.  

 Yaratık oğlanı yemeğe hazırlanıyordu ki, oğlan can havliyle yaratığın kalbi-

ne saplamıştı kılıcını. Sonunda yere yığılıp kalmıştı yaratık.  

 Ama kıpırdanıyormuş hala. Akbergü Hanım’ın oğlu kılıcını yaratığa bir daha 

saplamıştı. Canavar artık kıpırdamıyordu.  

 Sindi Mindiler oldukları yerden çıktılar. Hemen bir kaç malzeme getirerek oğ-

lanın yüzünü temizleyip, pansuman yaptılar. Sonra Sindi Mindiler ona birkaç gün 

burada kalmasını söylediler. Ama kahramanımız bu daveti nazikçe reddetti ve 

eve dönmek istediğini söyledi.  

 Sonra Banıçiçek arkasını döndü.  

 Parmaklarını üç kez şaklattı: Şak şak şak! Geçit açıldı. Oğlan tam geçidin 

içinden geçiyordu ki aklına ismi geldi. Eğer dünyaya gittiğinde canavarı öldürdü-

ğünü söylese bile ona inanırlar mıydı?  

  O da canavarın kalbini almayı düşünmüştü. Ama bu kalp, sıradan bir avda 

elde edilmiş bir hayvanın kalbini andırıyordu. Kafasını alsa aslandı, nasıl götürebilir-

di. Bütün vücudunu da götüremezdi. 

  Çünkü daha çocuktu. Peri ne olduğunu sorunca durumu anlattı oğlan. Peri: 

Ben de geleceğim. Neden? Onlar köylerine döndüklerinde, herkesin eli ayağına 

dolaşmış oğlanı arıyorlardı.  

 Akbergü Hanım oğlunu görünce ne yapacağını şaşırdı. Oğlunu kucakladı. 

Bağrına bastı. Sonra nereye kaybolduğunu sorunca, oğlu başından geçenleri an-

lattı. Herkes ona tuhaf tuhaf baktı. 

  Duyduklarına inanamıyordu etrafındakiler. Oğlansa kendinden emin bir şe-

kilde gülümseyerek cebinden periyi çıkardı. Oğlan: İşte anlattıklarımın kanıtı bu kü-

çük Sindi Mindi.  

  



 Söylediğin peri bu muydu? Çok tuhaf. Neden seninle geldi? Size her şeyi an-

latmak için burada.Peri oradakilere tüm olayı tekrar ayrıntılarıyla anlattı. Sonra Ber-

kin Han bağırmaya başladı. Bilge Biruni’yi çağırın hemen. Bu yiğide bir ad koysun! 

Biruni o zamanlarda yaşayan en bilge ve en yaşlı kişiydi, isimleri o koyardı. Bilge 

Biruni çocuğa yaklaştı. Kahramanlık hikâyesini dinledi. Sonra oğlana dönerek:Ey 

oğul, hayırlı olsun. Bundan böyle senin adın Adberilgen olacak. Sen hep böyle 

mert ol. Kötülüklere karşı kudretli ve sert ol. Daima civanmert ol. Bilge sözlerini böy-

le tamamladıktan sonra oğlanın ismi konulmuş oldu. Herkes kahramanımızı tebrik 

ettikten sonra Adberilgen, Sindi Mindi’ye yaklaştı, yaşadıklarının şaşkınlığıyla ve tüm 

içtenliğiyle bu tuhaf dostunu kendi diyarına uğurladı. Bir daha karşılaşırlar mıydı bi-

linmez. İki dost istediklerini elde etmenin verdiği mutlulukla evlerinin yolunu tuttular.  

   

NOT: Hikâyemde geçen isimler eski Türk isimleridir.  

 

Anlamları:  

Adberilgen: Adını hak etmiş kişi.  

Banıçiçek: Kutsal çiçek.  

Akbergü: İyi huylu.  

Berkin: Güçlü  

Biruni: Fars bilgin bir kişi.  

Bayındır: Güçlü, egemen.  

Sindi Mindi: Hikayem için bulduğum bir isim.  

 

Hatice Sude ERBAY 



 Bugün beden dersimiz vardı . Bunun için de arkadaşımla sözleşip dışarıya çı-

kacağız . Okuldan sonra çantalarımız olmadığı için direk dolaşmaya gittik . Yarın 

23 Nisan olduğu için hazırlıklar başladı . 

 Yarın için çok heyecanlıydım . Çünkü yarın okula havadan uçakla oyuncak 

dağıtılacak ve okul bahçesinde ise oyunlar oynanacak . Ama arkadaşım bunları 

bilmiyordu . Çünkü o buraya daha yeni gelmişti . 

Ben arkadaşıma :Sizin oralarda 23 Nisan nasıl kutlanıyor ? diye sordum .Arkadaşım 

bana şu yanıtı verdi :Bizim orada genellikle yapılmaz . Ama orada oyuncakları ha-

vadan atmak yerine genel ağ üzerinden ışınlanarak gelir . 

 Ben şaşkınlıkla arkadaşımı dinliyordum . Oysaki ben her yerde 23 Nisan aynı 

şekilde kutlanır diye biliyordum . Bu arada saatte epey geçmişti . Artık dağılmaya 

karar verdik . Ben eve vardığımda arkadaşımın anlattıklarını anneme anlattım . 

Annem de şaşırmıştı . Bu konu üzerinde araştırma yaptım . Gerçekten de böyle bir 

şey varmış . Babama da söyledim . 

 Babam :Normal dedi . 

 Ben şaşkın şaşkın odama gidip yattım . Sabah olmuştu . Artık kıyafetlerimi gi-

yip okula gitmeye hazırdım . Sevinçle okulun yolunu tutmuştum bile .Okula vardı-

ğımda ne göreyim! Arkadaşım okul kıyafeti ile gelmiş . Ben ona serbest gelineceği-

ni söylemeyi unutmuştum . Ama iyi ki evleri yakındı . Üstünü değiştirmeye gittik . 

Geldiğimizde daha oyun oynanmaya başlanmamıştı . Ama başlamaya 5 dakika 

kala gelmiştik . Oyuncaklar havadan boşanırcasına yağıyordu . Arkadaşıma 

eyleniyor musun ? diye sorduğumda başını aşağı yukarı sallayarak yanıt verdi . 

Rana Meryem ARICI 



 Bir zamanlar bir çocuk varmış. Cesurmuş, akıllıymış ve kararlıymış. Bu masal-

da periler, süper güçler yok. Bu çocuk diğerlerinden farklı değildi.  

 Zengin, süper zeki biri değildi. Sıradan bir çocuktu. Bir gün 23 Nisan günü gel-

miş. Çocuk evinde oturmuş, kitap okuyormuş. Demiş ki 'keşke bende kitapta ki gibi 

bir süper güce sahip olsam ne güzel olur' diye hayallere dalmış. 

  Bir anda arkadaşları karşı camdan ona seslenmişler.'Hadi hadi oyun 

oynayalım' Çocuk da 'tamam' demiş ve dışarı çıkmış.Çocuk 'Ne oynayalım ? de-

miş. Saklambaç, körebe, derken karşı evde oturan amca camdan çocuklara gi-

din buradan diyerek bağırmış. Çocuklarda oradan uzaklaşmış. Buna bir çare bul-

malıyız. 

 Hadi Meclise gidip, durumu anlatalım. Çocuk : Hayır! diye bağırır. Olmaz! Biz 

daha çocuğuz bizi ciddiye almazlar. Arkadaşları: 'Denemeden bilemeyiz' derler. 

Birlikte Meclise giderler.  

 Oradaki personel hanıma; Milletvekilleriyle toplantı istediklerini söylerler. Per-

sonel hanım: Ama siz daha çocuksunuz, anlamazsınız diye reddeder. Çocuklar hızlı 

düşünürler ve bir plan yaparlar.  

 Çocuk: Bakın plan şöyle diyerek, planı anlatır. 'İlk ben personel hanımı oya-

larken, siz gizlice bilgisayara girer ve tüm milletvekillerine mesaj gönderirsiniz. 

'Arkadaşları :  Olmuş bil!  

 Çocuklar planı uygular ve zevkle yarını beklerler. Sabah olur ve çocuklar 

kahvaltıdan sonra Meclise giderler. Geldiklerinde Milletvekilleri orada bekliyorlardır. 

Çocuklar hadi toplantıya başlayalım der.  

 Milletvekili: Personel hanıma 'Niye ? Tek çocuklar için mi geldik biz der?' ve 

kızar. Personel hanım ise: 'Ben size mesaj göndermedim.' der ve kendini savunur. 

Çocuklar o anda biz gönderdik derler ve sizinle önemli bir şey konuşacağız derler 

ve toplantı odasına giderler.  

 Milletvekili: Evet ne söyleyeceksiniz bu kadar önemli? Çocuklar anlatmaya 

başlarlar.Tüm büyüklerin anneler,babalar günleri, bayramları var ama sadece biz 

çocukların bayramı yok bize ait bir bayram vermenizi istiyoruz derken kapıdan 

Atatürk içeriye girer. 

  



Atatürk: ' Çok geç kalmadım ya ' der. 

Milletvekili: 'Çocuklar kendi bayramlarını istiyor.' der.  

Atatürk : Bu harika bir fikir. Ne zamana koyalım çocuk bayramını?  

Çocuklar : Bugün! Bugün! Bugün! diye bağırırlar.  

Atatürk : '23 Nisan resmi olarak çocukların bayramıdır'  der. Ve herkes alkışlamaya 

başlar. 

Milletvekili : Adını ne yapalım Atatürk'üm der.  

Çocuklar : Çocuk Bayramı der. 

Atatürk : Niye tüm dünyadaki çocuklar gelmiyor?  

Çocuklar ve Milletvekilleri : Hepsi birlikte 'Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı olsun' 

der.  

 Ve toplantı bitişinde çocukların hepsi parka gidip, doya doya bugünü kut-

lar.  

Sude ALINGAN 



 İşte o güzel gün sonunda geldi. Bugün 23 Nisan. Her yer cıvıl cıvıl. Kuşların o 

güzel ötüşü bir insanın içine renk katıyor. Çiçeklerin o mis gibi kokuları her yere ya-

yılıyor. 

 Ben her 23 Nisanda yepyeni kıyafetlerimi giyer doğru okul yolunu tutarım. 

Mustafa Kemal ATATÜRK tüm gayret ve başarısıyla yurdumuzu düşman işgalinden 

kurtarmıştır. Güneş bu bayramda da her yeri o güzel ışıltısıyla ısıtıyordu. Bu güzel 

günü Mustafa Kemal ATATÜRK çocuklara hediye etmiştir. Biz de yarının büyükleri 

olarak bu bayramı sevinç ve coşkuyla geçirmeliyiz. Umarım iyi bir bayram geçirirsi-

niz. 

 Herkesin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. 

 

Sude Naz AKMAN 



 Yarın 23 Nisan. Benim hazırlıklarım tamam. Baş ucumda kıyafetlerim. En çok 

sevdiğim gömleğim ve eteğim. Kalbimin üstünde Atatürk'ün portresi nasıl sevinçli-

yim anlatamam. Ayaklarım yerden kesilicek sanki.Sabah olmasını sabırsızlıkla bekli-

yorum. Sabah uyandım hazırlandım, coşkuyla ne de olsa  benim bayramım. Okula 

gidiyorum. Hafif bir bahar rüzgarı... Kuşların cıvıltılarını duyuyorum. İçim daha bir 

sevinç doluyor. Bando takımındayım. 2 ay hazırlık yaptık. Şimdi hazırız. "Biz 

burdayız." 

 Okul bahçesinde de hazırlıklar yapılmış. Her yer ay yıldızlı bayraklarla, kırmızı 

beyaz balonlarla süslenmiş. Öğrenciler sıra halinde  asker gibi… 

 Beklenen an geldi. Sokaklarda bando sesleri öğretmenler bizle beraber Bay-

ram yürüyüşündeler. Balkonlarda büyüklü, küçüklü alkışlarla bizleri seyredenler.  

 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayram'ını armağan eden; Mustafa Kemal 

Atatürk'e minnettarız milletçe. Canım Atam resmin kalbimin üstünde, sevgin saygın 

sonsuz ebedi kalbimin içinde. Yürüyoruz ileriye… 

 

Sude Naz KARAŞ 



 Bir gün okuldan eve gelirken etrafıma bir bakındım. Bir de ne göreyim? Ca-

minin köşesinde oturan  dilenci orada dua ederken yanına biri geldi ve dilenciyi 

alıp diğer tarafa savurdu.  

 Hemen dilencinin yanına gittim ve adama neden böyle yaptığını sordum. 

Adam “Seni ilgilendirmez, hadi evine ! “ deyip beni uzaklaştırdı.  

 Dilenciyle birlikte oradan uzaklaştık ve okul harçlığımla karnını doyurdum. 

Eve geldim ve her şeyi anneme anlattım. Sonra başladık ders çalışmaya..  

 Annem benimle öyle ilgilenirdi ki onun sayesinde sınıf birincisiydim. Okulda 

öğretmenler bana hayran kalırlardı. Çünkü büyük gibi konuşuyordum ve çok akıl-

lıydım.  

 Annem hep büyüdüğümde fikirlerimin değişeceğini söylerdi. Ama ben hiç 

öyle düşünmezdim çünkü bana dersleri ve okulu sevdiren annemdi. Ve nihayet 

ortaokul ve liseyi başarıyla tamamladım. Gün gelip çattı ve eşyalarımı hazırlıyor-

dum. Annemle babam gitmemi hiç istemiyordu ama gitmem gerekiyordu. Çünkü 

üniversiteyi kazanmıştım.  

 Babam arabayı hazırlamaya gittiğinde annem ve kardeşlerimle vedalaştım. 

Annem “Buralara gelmekten çok nasıl geldiğini unutma !” dedi  ve ben hiçbir şey 

anlamamıştım. Sonunda okula geldik, yurda yerleşecektim. Babamla vedalaştık-

tan sonra odama çıktım, eşyalarımı yerleştirdim. 

  Bir sürü arkadaşım oldu.  Onlarla çok iyi anlaşıyorduk.  Tıp fakültesinde son 

sınıfa geldiğimde çok çalışıyordum. Sabah 5’te kalkıp gecelere kadar çalışıyorduk 

arkadaşlarımla.  

 Artık ailemi unutmuştum. Çünkü derslerle o kadar meşguldük ki… sınava çok 

az zaman kalmıştı. Ve çok çabaladıktan sonra sınavı kazanmış ve doktor olmuş-

tum. Hayalimdeki mesleği elde etmiştim. Bir gün bir hastayı kaybedene kadar her 

şey çok güzeldi. Aklıma annemin sözü geldi. Bu hırs beni nerelere sürüklemişti. 

Önemli olan benim doktor olmam değildi bunu nasıl düşünememiştim. Annemin 

sözünü işte o an anlamıştım. Hemen eşyalarımı hazırlayıp annemin yanına gide-

cektim. Mesleğimi orada devam ettirecektim.  

 

  



 Eve döndüğümde içeri gizlice girdim. Salonda herkes oturmuş televizyon 

seyrediyordu. Birden beni gördüklerinde sevinçten sanki havalara uçtular. Yemek 

yedikten sonra kardeşim hediyelerine bakıyordu.  

 Yatma vakti geldiğinde annemin yanına gittim ve ellerinden öptüm. Ondan 

özür diledim.  

 Annem de bunların bir önemi olmadığını, her şeyin geçip gittiğini söyleyip 

yattı. Bir süre onu seyrettikten  sonra ben de yattım. Uyandığımda ise her şeyin bir 

rüya olduğunu anladım. 

 

Yağmur Nur KAFTAR 



 İlkokul Öğretmenim, fen bilgisi dersinde bir bilim projesi üzerinde ders veriyor-

du.Sınıfta patlayan bir yanardağ yapması gerekiyordu. Çok heyecanlıydık. Arka-

daşlarım ile beraber sabırsızlıkla öğretmenimin yaptıracağı yanardağın ne kadar 

büyük olacağını merak ediyorduk.  

 Herkes yanardağın parçaları üzerinde çalışmaya başladı. Eğlenceliy-

di.Bazıları yanardağın püskürteceği lav için malzemeleri hazırlarken bazıları ise 

dağları yaptı. Hepsi eğlenceliydi. İş bitince tüm sınıf toplandı.Öğretmenimiz yanar-

dağı test etti ve patlattı. Sınıfça çok sevindik. O günden sonra ben bilim  ve yeni 

projeler üretmek için araştırmalar yapmaya başlamıştım. İlkokul öğretmenim bana 

bu konuda  destek oldu.  

 Ailem de bu konuda merakımı görünce onlar da bana destek olmaya baş-

ladı.Bir gün babam beni TÜBİTAK sınavına girmemi sağladı. O sınava girip yeterli 

olan notu alarak kazandım. İkinci aşamadaki sınav evde olacakmış, çok heye-

canlandım.İkinci aşamadaki bu sınav yapacağımız projelere dayalıydı bunu da 

kazandım. Hayalimdeki saatin özelliklerinin planlarını söyledim. Yetkili kişiler de be-

ğendi ama bununla sınırlı kalamazdım. Bir de giysi tasarladım saat ile uyumluydu. 

Bir de eldiven tasarladım bu da saatle uyumluydu.  

 Yine neler yapabilirim diye düşünürken aklıma gelen  yeni bir fikir ile uçan 

kaykay tasarladım. Bu planlarımın yanında boş boş duramazdım hayalimdekiler 

bunlarla sınırlı kalamazdı.Aradan belli bir süre geçtikten sonra bir sistem daha kur-

dum. Orada da ne istenirse hologram şeklinde görünüyordu. Bunlar ile ilgilenen 

büyük şirketlere satarak para kazandım.  

 Çok param olmuştu ve bu parayla yine boş durmuyordum. Hayallerimin pe-

şinden giderek uçan ayakkabı tasarladım. Yaptığım tasarımlarım bir çok televizyon  

kanalında haberlere konu oldu. Ailem  ve beni tanıyan yakınlarım kadar bende 

kendimle gurur duyuyordum.  

 Planladığım ve yapmaya çalıştığım buluşlarım için malzeme bulmakta zorla-

nıyorum diye 3D yazıcı aldım. Bu 3D yazıcı ile beni anlayan, yardım eden özel bir 

robot tasarladım. Bu robotu çok seviyordum, kimseye de ondan bahsetmedim ve 

kötü kişiler robotumu elimden almasın diye kimseye göstermedim.  



 O benim kardeşim gibi olmuştu. Onu almak isteyenlere “hayır" deyince 

bana çok kızdılar.  

 Aslında onlara da yeni bir robot yapardım .Çok ısrar ettiler, dayanamayıp 

“Size de bir tane bu robottan yapayım” diye söyleyince kızgınlıkları geçmişti. Dış 

ülkeler benim kendi ülkelerindeki şirketlerde çalışmamı istediler. Yapılan tüm teklif-

lere “hayır” dedim. O kadar kızdılar ki bütün patentleri bana ait olan projelerimi 

çalmaya çalıştılar.  

 Projelerimi o kadar gizli bir yere sakladım ki kimse bulamazdı. Robotumdaki 

ses tanımlayıcı benim sesimle ve şifremle gizli yeri gösterebiliyordu. Robotun kapıyı 

kendi açma isteği de vardı . O yüzden ona da açması için kendi sesini tanımlayın-

ca şifresi ile gizli yerin kapısını açabiliyordu.  

 Projelerimi, üretimine ülkemde başlayacak zamana kadar bu şekilde koru-

dum.  Yapmış olduğum projelerimin şu anda ve tüm dünyada değişik şekillerde 

kullanımda oluşu beni çok mutlu ediyor. Bu mutluluğu yaşamanız için herkes hayal-

lerinin peşinden gitmeli ve rüyalarını gerçeğe dönüştürmelidir.  

 

Yiğit Efe YÖRÜYEN 

  



            Seda ile Öykü bir gün haber izlerken Çinlilerde korona virüs adında bir has-

talık olduğunu öğrenmişler.Seda, annesine sormuş: 

''Çinliler 23 Nisanı kutlamayacaklar mı?'' 

 Annesi Pelin Hanım: ''Kızım Çin'de virüs çoğalırsa sanırım kutlama yapıl-

maz.''demiş.    

 Seda ve Öykü Çinli cocuklara yardım etmeyi düşünmüş. 23 Nisan için oyun-

cak,maske ve temel ihtiyaçlarını karşılayacak eşyalar göndermeyi planlamışlar. 

Baba Ulaş Bey de bu fikri çok beğenmiş. Pelin hanım da  ben bu konuyu arkadaş-

larıyla konuşup yardımı büyütmek istemiş. 

 Öykü hemen iş bölümü yapmış.Biz  alınacakların listesini belirleyelim.Annem 

arkadaşlarıyla ihtiyaçları temin etsin.Baba sen de eşyaları götüreceğimiz araçları 

hazırla,demiş. Ertesi güne her şey hazırmış. Eşyalar Çin'e ulaşmış. Bu eşyalar sayesin-

de iki ülke, Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu günü sevinç içinde kutlamış-

lar.Bütün televizyonlar bu yardımlaşmayı insanlara örnek olarak göstermiş. 

 

Sude KAYSERİLİ 



 Adem amca, her zamanki gibi sevinçli bir şekilde uyandı. Yüzünü yıkadı, tıra-

şını oldu ve giyinip evden çıktı. Her zaman uğradığı çiçekçiden bir demet lavanta 

çiçeği alıp yoluna devam etti.  

 Yoldan karşı karşıya geçerken bir araba çarptı ve yere yığıldı kaldı. İnsanlar 

hemen ambulans çağırdılar ve Adem amcayı hastaneye götürdüler. Hastanede 

gerekeni yaptılar ancak hemşire hastanede gün boyu gözetim altında kalması 

gerektiğini söyledi.  

 Adem amca: Hemşire kızım gitmem gerek. 

 Hemşire: Adem amca olmaz, sizin sağlınızdan daha önemli ne olabilir ki? 

 Adem amca: Eşim huzurevinde olduğu için her sabah kahvaltı yaparız. 

 Hemşire: Biz eşinize uygun bir dille durumunuzu anlatırız sizi merak etmez. 

 Adem amca: Eşim hiçbir şeyi hatırlamıyor, hafızasını kaybetti. 

 Hemşire: Eeee sizi tanımıyorsa neden yanına gidiyorsunuz? 

 Adem amca: Ama ben onu tanıyorum. 

 

Zenan BUGÜN  







 Benim adım Arda 12 yaşımdayım ve 6 sınıfa gidiyorum. Ama yaşım küçük 

diye küçüğüm sanmayın. Ve okudunuz bu öykü işte benim hikâyem.  

 Yine sıradan bir gün kahvaltımı yaptım, üstümü giydim ve işte benim araştır-

ma yaptığım odam. Belki beğenmezsiniz ama önemli olan görünüşü değil işlevidir. 

Bu odanın bir özelliği var. Bu oda görünmez. Evet, yanlış duymadınız görünmez. 

Bunu nasıl yaptığımı sorarsanız işte ben sizi amcan Deniz ile tanıştıracağım. Deniz 

amcamın mesleği bilim insanı, ben onun çırağıyım.  

 Ondan öğreniyorum hepsini hafta sonları onun yanına gider ve onula çalışı-

rım. Ama bir gün, amcam Deniz bir kitap buldu. O,çok eski bir bilim insanından kal-

ma bir kitap. Bu kitapta amcanın çözemediği bir şifre vardı.  

 Amcama şaşırdım çünkü amcan tam 13 tane dil bilir ve hepsini güzel konu-

şur. Ama bu şifreyi çözememiş. Ben de bunu çözmeye kafama koydum bu yüzden 

bu hafta sonu amcama gitmeyip kendim çalıştım. Ve hemen araştırmalara başla-

dım.  

 Bilgisayarı açıp işe koyuldum. Aradan birkaç saat geçmeden bunların bir 

yazı değil bir koordinat olduğunu anladım hemen amcamı arayıp bulduklarımı an-

lattım. Amcam buna inanamadı kendisinden önce bunların koordinat olduğunu 

anlamıştım. Ama koordinatları nasıl çözeceğimizi bilmiyorduk. Günler günleri kova-

ladı. İşte o an geldi fakat koordinatları yine amcam bulmuştu. 

  Amcam durumu bana anlattı ve bu koordinatlarda arama yaptığımızda 

öyle bir yerin olmadığını anladım ama kitapta bundan bahsetmesi gerektiğini dü-

şündüm. Birden derste hocamın dediklerini hatırladım. Eskiden yazıları gizli bir yazıy-

la yazdıklarını ve bu gizli yazıları sadece mor bir ışıkla görebildiklerini anımsadım. 

Amcama mor ışığı vermesini istedim.  

 Amcam hemen ışığı getirdi ve bana verdi. Mor ışığı tutuğumuzda bazı yazı-

ların belirdiğini gördük, yazıda şunlar yazıyordu: Eğer buraya kadar geldiyseniz se-

vindim ve başarılısınız bu verdiğim koordinatlara giderseniz fizik kurallarına haykırı 

ve bu zamana kadar bilim dünyasını etkilicek bir keşif yapmış olursunuz ama bura-

da hayata kalmanız zor çünkü orada her şey zıt!  

 Bunu okuduktan sonra hem sevindim hem de biraz korktum açıkçası. Amca-

ma sordum: Amca buraya gidecek miyiz?  



 Amcam: Tabii ki de gideceğiz ne sandın, Arda! Bunu duyunca çok sevindim 

ve amcamla eşyaları toparladık ve yola koyulduk. Amcamla bir helikopter kirala-

dık. Helikopteri bulmamız zor oldu tabi bunu çoğu bunu saçma buldu ama sade-

ce biri buna tamam dedi.  

 Helikoptere bindik ve yola koyulduk. Kaptan koordinatları istedi ve ona koor-

dinatları verdik. Kaptan oraya doğru yola çıktı ve yolculuk esnasında bir devasa 

hortum çıktı.  

 Aynı bermuda üçgenine benzeyen bir hortumdu ve helikopter buna daya-

namayıp yere düştü. Aradan birkaç saat geçti ve ben ayağa kalktım, etrafıma 

bakınca bir kumsalda olduğumuzu fark ettim hemen sağa sola baktım, amcamı 

gördüm yerde hareketsizce yatıyordu, ağlamaya başladım.  

 Bir süre sonra amcam ayağa kalktı ve beni görünce yanıma koştu. Amcam 

kalkınca diğerlerinin de iyi olduğunu görünce erzakları ve takımı alıp ormanın içine 

gittik. Orman çok garipti çimenler bizden büyük ama ağaçlar ise parmağımız ka-

dardı. İşte o zaman çok eğleneceğimi anladım. Ama bu birkaç dakika sürdü. Ani-

den bir düzlüğe çıktık ve orada karıncaların bizden yirmi beş kat büyük olduğunu 

fark ettim. Hepimiz aynı anda ‘vay canına’ dedik.  

 Amcam ormanlık alanda bir kamp kurmayı önerdi biz de bu karar uyduk. 

Kampımızı kurduk ama ne yiyeceğimizi bilmiyorduk. Erzaklarımız azalmıştı. Kendimi-

ze bir av bulmaya çıktık ama dışarısı çok tehlikeliydi. Ama aç da kalamazdık.  

 Dışarıya çıkınca şunu fark ettik dünyada büyük olan her varlık küçük, dünya-

da küçük olan her varlık da büyüktü. Aynı bilim insanının dediği gibi her şey zıttı ve 

bu gerçekten bilim dünyasını havaya uçuracak bir bilgiydi. Amcam Deniz hemen 

bunları not defterine yazdı.  

 Yazarken eli ayağı titriyordu. İlk gün bir şey bulamadık ve aç kaldık orada bir 

insan da olmadığı için hiçbir şey bulamadık. Keşfe devam ettik ve birden arılarla 

karşılaştık. Aslında arıları görmemek mümkün değildi. Hatırlarsanız burada her şey 

zıt yani tüm böcekler devasa!  

 Bundan dolayı burada yaşamak imkânsız gibi bir şey. Belki arılarla dost olup 

onları helikopter gibi sürebiliriz diye düşündüm. Amcama sordum ve amcam bana 

güvendiği için olur dedi. İlk önce arılara yaklaştım ve ona dokunduk arı ilk başta 

huzursuz olsa da sonra alıştı ve ben onun üzerine bindim. Anteninden kontrol ede-

rek sürdüm.  



 Bu deneyimi hiçbir zaman unutmayacağım. Ve adayı turlamaya başladık. 

Orada dinozorları gördüm ve onlar çok küçüktü ve orada her an patlamaya hazır 

bir volkan vardı. Bunu amcama söyledim. Amcam: O zaman buradan gitmemiz 

lazım, dedi. Ben: Amca, şimdi biz bu yeri keşfetmeden mi gideceğiz? Hadi söyle 

hani bilim aşkı hani.  

 Amcam: Tamam, o zaman eğer bilim insanı buraya geldiyse bir ipucu bırak-

mıştır. O zaman keşfetmeye hazır mısınız? Evet, dedim ve yola koyulduk. Her yeri 

didik didik ettik ve sonunda ağaçların arasında bir ağaç ev gördük.  

 Oraya çıktığımızda ise eskiden kalma eşyalarla karşılaştık. Eşyaları incelerken 

bir harita ve bir not ile karşılaştık. Not da şöyle yazıyordu: Buraya geldiğinizde şaşır-

dığınızı biliyorum, burada uyum sağlamak umduğunuzdan da zor.  

 Burada değişik hava koşuları, hayvanlar, madenler ve volkan var, bu Volkan 

patladığında içinden taşlar, altın tozlar çıkacak, buraya kadar geldiyseniz altın 

parçalarından biraz almalısınız. Bu volkan sadece yüz yılda bir patlar yani bir daha 

patlama zamanı 12 Nisan 2020 bu tarihi unutmayın.  

 Ben adanın tamamını keşfedemedim ama daha çok yeri olduğunu biliyo-

rum ne yazık ki bu tarihte ada patlama yüzünden sulara gömülecek.  

 Hadi size iyi şanslar çünkü şansa ihtiyacınız olacak. Bu mesajdan sonra çok 

üzüldük çünkü bu tarihe tam iki gün vardı.  

 Amcam bu yüzden buradan gitmemiz gerektiğini söyledi. Ben: Buradan an-

cak arılarla gidebiliriz dedim ve bir oylama yaptık. Bu oylamada arılarla gidilmesi 

kararlaştırıldı.  

 Herkes buradaki önemli eşyaları yanına aldı ve tam da toparlanırken bura-

da ne yiyebileceğimiz ile ilgili bir not bulduk. Hemen arılara bindik. Kaptan: Bence 

o günü bekleyelim altınları alıp da gideriz, dedi. Amcam bunun çok riskli olduğunu 

düşündü ama kaptan bunu kafasına koydu yapacaktı. Kaptan: Ben burada kala-

cağım, dedi.  

 Amcam: O zaman biz de kalalım sizi yalnız bırakamayız. Hem iyi olur patla-

mayı izlerken belki altın ve madenlerden de alabiliriz, dedi. Ben de çok sevindim o 

ihtişamlı patlamayı kaçıramazdım. O zaman bu gece ağaç evde kalırız. Hem ora-

da belki başka ipuçları buluruz, diye düşündüm. O gece güzel ve rahat uyudum. 

Sabah kalktığımda yemek hazırdı ve buna sevindim. Yemeği yedikten sonra arıla-

rın yanlarına gidip onlara bindik ve manzarası güzel bir dağa çıktık.  

  



 Patlamayı iyi yerden izlemeliydik. Sonuçta yüz yılda bir oluyordu .Tam da bi-

zim geldiğimiz anda patlama başladı. Devasa patlamayı şaşkınlıkla izledik, ateş 

kırmızısı o görsel şölen hepimizi büyülemişti.  

 Bir an hepimiz öylece bakakaldık. Patlama sona erince kaptan hemen çu-

valı altınlarla ve madenlerle doldurdu.  

 Amcam da arıya binip bir an önce gitmemiz gerektiğini vurguladı. Ve he-

men arılara bindik. Bir an için arkamızı dönüp baktık ve adanın yok olduğunu gör-

dük. Artık adayı bir daha göremeyecektik ve bu ada aklımızda bir sır olarak kala-

caktı . 

 

Arda APAK 



 Her zamanki gibi sahilde oturmuş hayal kuruyordum. Acaba gelecekte ne 

olacak? Hayal dünyasının derinliklerine inip düşünüyordum. Belki uçan dondurma-

lar çıkar. Ya da telefonlar kullanılmaz, havada üç boyutlu ekranlar çıkar. Ben bun-

ları düşünürken Yonca’nın geldiğini fark etmemişim. Gelip yanıma oturdu. Sonra” 

Zeliş, yine mi hayal kuruyorsun? “ diye sordu. Ben sık sık hayal kurardım. Birisi beni 

bir yere dalmış görürse muhakkak hayal kuruyorumdur. Yonca beni çok iyi tanıdığı 

için, düşler ülkesine ziyarete gittiğimi hemen anladı. Sonra derin bir sohbete başla-

dık. Genelde hep böyle olurdu. Biz en iyi arkadaşım Yonca ile ne zaman bir araya 

gelsek zamanın nasıl geçtiğini anlamadan saatlerce her şeyden bahsederdik. 

Uçan fillerden tut, insansı robotlara, konuşan brokoliden tut, uzaylılara. Saatlerce 

hayal kurardık. Yonca benim sadece en iyi arkadaşım değil, aynı zamanda hayal 

arkadaşımdı. Birlikte çok komik ve acayip hayaller kurardık.En büyük hayalimiz za-

man makinesiyle geleceğe gitmekti. Zaten genelde gelecek ile ilgili hayaller kurar-

dık. O günde bol bol hayaller kurduk.  

 Sonra saatin geç olduğunu fark edince hemen evlerimize gittik. Eve geldi-

ğimde yemek saatinin de geldiğini anlamıştım çünkü mutfaktan güzel kokular ya-

yılıyordu. Ertesi gün Yonca ile oyun oynamak için dışarı çıktım. Arkadaşımla oyun 

oynamaya başlamıştık.  

 O sırada yanımızda bir dolap olduğunu fark ettim. O dolap buraya ilk geldi-

ğimizde yoktu. Yonca” sence bu ne olabilir? “ diye sordu. Bende” dolaba beziyor 

“ dedim. Ardından çok acayip bir şey oldu. Dolap kıpırdamaya başladı. Yonca’da 

bende çok heyecanlıydık. Birden bir ışık patlaması oldu. Her taraf ışıklar içinde kal-

dı. Sonra gözlerimi açtığımda hayatımın en heyecanlı, korkunç, acayip ve mü-

kemmel yerindeydim. GELECEKTEYDİM! Etrafımda uçan arabalar ve renkli çok bü-

yük gökdelenler vardı. Şoka girmiştim. Yonca’nın dürtüklemesiyle hayata geri bağ-

landım. Bu rüya veya hayal değildi. Bu gerçekti. Yonca’da benim gibi inanamıyor, 

inanmakta zorluk çekiyordu. Sonra biraz toparlandık. Birbirimize baktık. Ve gülme-

ye başladık. İnanması güçtü ama o dolap bir zaman makinesiydi ve bizi geleceğe 

getirmişti. Sonunda hareket etmeyi başardım ve birkaç adım attım. 

  Burası olağanüstüydü. Birden Yonca’yı göremedim. Yukarıdan bir ses duy-

muştum. Yonca uçan bir kaykay ile uçuyordu. Ardından “ Zeliş ne duruyorsun sen-

de bir tanesine bin “ dedi.  



 Bu çocuğa evde ne yediriyorlar da böyle oluyor anlamıyordum. Sonra bir 

tane uçan kaykayı elime aldım. Nasıl kullanılacağını bilmiyordum. Üzerinde bir sürü 

düğme vardı. En sonunda bütün düğmelere sırasıyla basmaya karar verdim. İlk 

düğme beyazdı. O düğmeye bastım ve çok değişik bir şey oldu. Çünkü o düğme 

sanırım görünmezlik düğmesiydi. Birden uçan kaykay kayboldu. Aslında elimde tu-

tuyordum ama göremiyordum. Elimi görünmez uçan kaykayın üzerinde gezdirdim. 

Ve bir düğmeye daha bastım. Bu sefer kaykay eski haline döndü ve bir takım ses-

ler çıkarttı. Birde ne göreyim? Kaykay robota dönüştü. O kadar karmaşık hissedi-

yordum ki. Ardından robotun kafasındaki düğmeye bastım. Tekrar uçan kaykaya 

dönüştü ve normalce havalandı. Üzerine bindim. Kontrolünü sağladım çünkü nor-

mal kaykaya benziyordu. Az sonra Yonca’nın yanına geldim. Birden donup kaldı. 

Sonra hızla geriye gitti. Ne olduğunu anlamamıştım. Yonca’nın baktığı yere dön-

düğümde dev robotu görmemle yere çakılmam bir oldu. Gözlerimi açtığımda çok 

lüks bir odadaydım. Değişik bir yatakta yatıyordum. Yanımdaki masada garip şişe-

ler vardı. Ardından televizyon görünümlü kapı açıldı ve içeri bir insansı robot, bir 

abla ve Yonca girdi. Şaşırmayı bırakıp düştüğümde ne olduğunu sordum. İnsansı 

robot yanıma gelip başka bir dilde bir şeyler anlattı. Sonrada o abla gelip” büyük 

koruma robotlarını gördüğünü sonrada dengeni kaybedip yere düştüğünü söylü-

yor” dedi. Ardından insansı robot bir şeyler daha söyleyip odadan çıktı. Abla ise 

“şu anda durumun çok iyi birkaç gece daha misafirimiz olacaksın. Ayrıca ben ter-

cüman Aksel Saygın. İnsansı robot P126 ise senin doktorun. “ deyip dışarı çıktı. Yon-

ca’ya burada neler döndüğünü sordum. Oda hiç bir şey bilmiyordu. Tamda o sıra-

da başımın çok ağrıdığını hissettim. Hastanede olduğumuz için bir hemşire çağıra-

bilirdik. Yonca’dan bir hemşire çağırmasını istedim. Az sonra Yonca yanında bir 

hemşire ile geldi. Hemşire başımın ağrımasının normal olduğunu söyleyerek gitti. 

Yonca “ben bir su alıp geliyorum dedi. Geldiğinde ise çok mutsuzdu ne olduğunu 

sorduğumda bana “ yaşlanmak istemiyorum dedi ve ağlamaya başladı. Biraz şa-

şırmıştım. Yonca’ya “saçmalama Yonca koskoca kız oldun böyle şeylere mi ağlı-

yorsun” dedim. Sakinleşecek gibi durmuyordu. Bir hemşire çağırdım. Bir abi geldi 

ve Yonca’yı göstererek “ sanırım bir sakinleştirici vermelisiniz” dedim. Abi ise bana 

dönüp büyük bir kahkaha attı. Ardından “ sakinleştiricimi? 2020’demiyiz?” diye so-

rular sordu ve Yonca’yı götürdü. Arkadaşıma ne yapacaklardı. O sırada beynim-

de bir şimşek çaktı. Biz hangi yıldaydık.  



 Aklımda o kadar soru vardı ki. Birden masanın üzerindeki kağıdı ve değişik 

cihazı gördüm kağıdın üzerinde tercüman Aksel Saygın 0967 436……. Diye bir nu-

mara yazıyordu. Sanırım bu Aksel ablanın telefonuydu. Cihazı elime aldım ve üzeri-

ne o numarayı yazdım, sonra cihaz . Aksel Saygın, 2053 İstanbul doğumlu,28 ya-

şımda, 16 dil biliyor. Bir tercüman” dedi ve değişik sesler çıkartmaya başladı. Bir 

dakika 2053’de doğduysa ve şu anda 28 yaşındaysa biz Yonca ile 2081 yılınday-

dık. Az kalsın bayılıyordum. Ardından elimde tuttuğum cihazdan “efendim” diye 

bir ses geldi. Bu Bayan Saygın olmalıydı. Cihaza, Bayan Aksel Saygın ile mi? görü-

şüyorum diye sordum. Sonra; “Evet.” “Ben Zeliş. Bayan Saygın, hastanede tercüme 

ettiğiniz kız.” “Öylemi, merhaba.” “ Bana burada dönen her şeyi anlatır mısı-

nız?”“Ah tatlım tabi senin zamanında böyle şeyler yoktu.” “Benim zamanımda na-

sıl şeyler yoktu?” “Zaman makinası mesela.” “Anladığım tek şey oyun oynarken ya-

nımızda beliren şey bir zaman makinasıydı ve bizi 2020 yılından 2081 yılına getirdi.” 

“ Aynen canım.” “Peki, biz arkadaşım Yonca ile nasıl kendi zamanımıza gidece-

ğiz?” “ah tatlım üzgünüm ama kapatmam lazım, sağlıkla kal.” Diye bir konuşma 

gerçekleştirdik.  Ama maalesef Bayan Aksel Saygın telefonu yüzüme kapattı ve 

eve nasıl geri döneceğimizi öğrenemedim. Tam o sırada içeriye yaşlı bir teyze ve 

yaşlı bir amca geldi. Sonra yaşlı teyze “geçmiş olsun çocuğum ben kendi torunu-

ma bakmıştım yanlış girdik sanırım” dedi ve dışarı çıktı. Kadın bana çok tanıdık gel-

mişti, ses tonu, yüzü. Bu, bu, bu Yonca’ydı. İnanamıyorum arkadaşımın yaşlanmış 

haliydi. Az kalsın bende şoka girecektim. Yonca demek ki kendi yaşlanmış halini 

görünce şoka girmişti. Cidden çok garip olaylar oluyordu. Ardından kapı açıldı ve 

içeri Yonca girdi. Eskisinden çok daha iyiydi. Ona hemen nasıl olduğunu sordum, 

oda “bomba gibiyim” dedi. Bu içimi rahatlatmıştı. Ona bayılmadan önce ne oldu-

ğunu sordum. Ve “çok bir şey olmadı aslında, sadece ambulans geldi ve seni in-

sansı robotlar hastaneye getirdi.” Cevabını aldım. Peki, şimdi ne olacaktı? Yeterin-

ce heyecan yaşamıştık artık dönmek istiyorduk. Yonca “seni bu gün taburcu ede-

ceklermiş.” Dedi. Bende “pekâlâ taburcu olduktan sonra nereye gideceğiz?” diye 

sordum. Yonca ‘da “merak etme olduğumuz zamanda teknoloji çok geliştiği için 

bir sürü hatta her yerde zaman makinaları var. İstediğimiz zaman kendi zamanımı-

za döneriz.” Deyince içim çok rahatlamıştı. Kapı açıldı ve içeri doktor insansı robot 

girdi.  Ardından Aksel Saygın. İnsansı robot yine bir şeyler dedi. 3 dil biliyordum Türk-

çe, İngilizce, Almanca. İnsansı robot bunlardan birinde kesinlikle konuşmuyordu.   



 Robot çıkmıştı. Aksel hanım” artık taburcusun gidebilirsin dedi” diyerek robot 

doktoru tercüme etti ve oda çıktı. Yonca ile hemen hastaneden gittik. Zaman ma-

kineleri cidden yarım kilometre mesafe ile her yerde vardı. Bu nedenle hemen git-

mek yerine biraz zaman geçirmeye karar verdik. İlk gördüğümüz şey üzerinde park 

yazan bir tabela oldu. Arkasında da rengârenk değişik aletler. Çok heyecanlan-

mıştık. Hemen o alana girdik. Devasa kaydıraklar, jöleye benzeyen büyük zıpzıplar 

vardı. Hemen bir kaydırağa bindik.  

 Çok büyük ve çok havalıydı. Hızla kaydık. Defalarca kaydırağa binmiştik. 

Sonra havada sallanan bir salıncağa bindik. Tek başına havada sallanıp duruyor-

du. Normal salıncaktan daha güzeldi. Salıncakta da sallandıktan sonra çok sevimli 

bir köpek yanımıza geldi. Yonca ile onu çok sevdik. O da bizi çok sevmişti hiç yanı-

mızdan ayrılmıyordu. Fakat hangi cinste olduğunu çözememiştik. Çok garip bir 

cinsteydi. Büyük ihtimal ile nesli yeni çıkmıştı. Sonra parktan ayrılıp biraz yürümeye 

başladık. Minik köpekte bizimle geliyordu. Ona bir isim koymaya karar vermiştik. 

İsmi Fıstık olmuştu. Fıstık ile yolumuza devam ettik birden karşımıza devasa bir roket 

çıktı. Roketi ilk gördüğümüzde biraz irkilmiştik ama sonra geçti. Roket yere indi ve 

kapısı açıldı. İçinden bizim yaşlarımızda bir kız indi.  

 Kızın üzerindeki elbisede ekran vardı. Ayrıca çok değişik bir kol saati. Kız yanı-

mıza gelip “merhaba ben Sindo” dedi. Bizde ona merhaba dedik ve isimlerimizi 

söyledik. Arkadaş olmuştuk. Ardından Sindo “bir dakika, hemen geliyorum” dedi 

ve roketin içine gitti. Yonca ile birbirimize belli belirsiz gülümsedik. Ardından Sindo 

elinde kurabiyeye benzeyen üç şey ile geldi. Bize” arkadaşlar annem daha yeni 

yaptı ister misiniz?” diye sordu. Elindekiler büyük ihtimal ile yeni çıkan bir yiyecekti.  

 Yonca ile yiyecekleri aldık. Tadı enfesti. Sindo ile biraz oyun oynadıktan son-

ra zaman makinesine bindik ve kendi zamanımıza gittik. Yine bir ışık patlaması ol-

du. Kendi evime geldiğimde, ailem nerede olduğumu sordu. Ben ise en güzel ma-

saldaydım dedim. 

 

Beril ÖZDURAN 



 Bana hikayeleri sevdiren anneannem Gülay Kızılkaya’ya ithafen…..Çok soğuk, karlı 

bir kış günüydü. Karın yağışını sıcak, huzur dolu evlerinden seyreden insanlar ona pek mut-

lu görünmüştü. Oysa kendi hiç sevmezdi karı, kışı. Soğuk ondan hep almış, ona hiç iyi şey-

ler getirmemişti. Şimdi bu soğuk olmasa belki bende sıcak yuvamda ailemle bu insanların 

olduğu kadar mutlu olabilirdim; diye geçirdi içinden. Aslında önceden her şey ne kadar 

da güzeldi…Babasını hiç tanımamıştı fakat bunu pek umursamıyordu. Çünkü sıcacık 

evinde annesi ve kardeşleriyle yaşıyor; her gün çok sevdiği konserve et ve krakerlerden 

yiyordu.Sonra birden kardeşleri başkaları tarafından teker teker evlat edinildi. Aradan 

olanları kavramasına yetecek kadar bile zaman geçmeden annesi ile kendini dışarıda, 

soğuk kaldırımlarda buluvermişti. Çok üşüyordu ama yanında annesi vardı; aç kalmıyor, 

annesinin koynunda uyuyabiliyordu… Fakat annesi çok genç değildi. Bu zorlu şartlara da-

yanamadı, soğuğa yenilip son nefesini verdi. Ona sıcak evinden ve kardeşlerinden ayrı 

düşmek zaten çok zor gelmişti, şimdiyse annesini kaybetmek onu derinden yaralamış-

tı.Yaşadıkları ülke salgın bir hastalıkla boğuşuyordu. İnsanlar evlerinde salgının yayılmaması 

için kendilerini karantinaya almışlardı. Temel ihtiyaçları için dışarı çıkıyorlardı. Ama ne za-

man bu kadar duyarsızlaşmışlardı anlayamıyordu…İnsanları her zaman çok sevmişti ve gü-

venmişti. Annesi ona insanların içinde mutlaka merhametli, sevecen, iyi yürekli olanlar 

vardır. Onları gördüğünde onlara sevgini göstermekten kaçınma diye öğretmişti. Oysa 

şimdi kimsenin aklına sokaklarda aç kalan arkadaşları gelmiyordu.  Arkadaş demişken 

aklına geçen gün yolda çok zayıfladığını fark ettiği arkadaşı geldi. Onunla oynadığı oyun-

ları, boğuşmalarını, bağıra bağıra etrafı rahatsız ederek söyledikleri şarkıları düşünürken 

sığındığı apartman kapısının önünde derin bir uykuya daldı….Ertesi gün, ailesiyle güzel bir 

kahvaltı yapıp işe gitmek için dışarı çıkan Mert Bey apartmanın kapısında kıvrılıp yatan kö-

peği fark etti. Zavallı üşüyünce buraya kıvrılmış herhalde diye düşünüp bir kap su getirmek 

için evine geri döndü. Dönüp suyu bıraktığında köpeğin nefes almadığını fark etti. İçi sızla-

mıştı. Hemen sosyal medyada bir kampanya başlattı. ‘Sokak hayvanları için bir kap su bir 

kap mama’ kampanyası tüm vicdan sahibi insanlara ulaştı. Artık tüm mahallelerde belirli 

yerlerde sokak hayvanları için mama ve su kapları vardı.Hikayemizin kahramanına döner-

sek o şimdi annesiyle çok mutlu…                                       

Duru SERDAROĞLU 



 Güzel bir bahar sabahıydı, Neşe odasında ders çalışıyordu. Adı gibi neşeliy-

di.  Derken bir kuş sesi duydu pencereden dışarı baktı iki kuş kiraz ağacının meyve-

lerini yiyordu. Neşe hemen annesi ve babasını çağırdı; Neşe, “anne, baba koşun 

hemen”, diye bağırdı. Anne ve babası (aynı anda), “Ne oldu kızım bir şey mi ol-

du?” diyerek odaya fırladı. Neşe kahkahalarla gülmeye başladı. Annesi ile babası 

şaşkına döndü. Babası, “Neşe kızım sen ne yapmaya çalışıyorsun?” diye söylendi. 

Neşe babasının ona kızdığını fark edince kuşları gösterdi. Babasıyla annesi kuşları 

görünce, babasının aklına çok güzel bir fikir geldi. Neşe buna çok sevindi bir an 

önce pikniğe gitmek istiyordu çabucak eşyalarını topladı ve arabaya bindi. So-

nunda piknik yapacakları yere geldiler fakat etraf çok kalabalıktı. Tam boş bir yer 

bulmuşlar ve oturacaklardı ki orada bir kuş yuvası olduğunu fark ettiler. Kuşları ra-

hatsız etmek istemediler. Arkadaki ağaçlık yerin boş olduğunu fark ettiler. Oraya 

gitmeye karar verdiler. Anne kuş da cıvıldayarak onlara teşekkür etti. Arkadaki 

ağaçlık yere örtülerini serip, oturdular. Yemeklerini yediler oyunlar oynadılar. En so-

nunda akşam oldu hava soğudu. Arabaya bindiler ve eve döndüler. Ev sıcacıktı 

Neşe çok eğlenmişti ve “Baba, anne pikniğe bir daha gider miyiz?” diye sordu. Ba-

bası, “Gideriz tabii”, dedi. Annesi,“Tabii kızım gideriz sen iste yeter”, dedi. 2 gün 

sonra 23 Nisan geldi çattı. Neşe okuluyla beraber, ellerindeki Türk bayraklarını sal-

layarak tören alanına geçti. Neşe günlerdir bayramda okuyacağı şiir için hazırlanı-

yordu. Annesiyle babası Neşe’yi izlemek için gelmişlerdi. Neşe şiirini okumadan ön-

ce geçen gün gördüğü kuşları gördü ve içinden; “Aaa bu geçen gün piknikte 

gördüğümüz kuşlar değil mi? Demek ki sadece biz çocuklar ve yetişkinler değil bu 

bayramı kuşlar da kutluyormuş”, diye geçirdi. Neşe şiiri coşkulu okuyunca kuşlar cıvıldı-

yordu. Neşe de bunun üzerine şiiri daha da coşkulu okumaya çalıştı. Neşe o kadar coşkulu 

okudu ki herkesin gözleri yaşardı. Kuşlar da neşe içinde uçarak gözden kayboldular. 

Tören sonrası annesi ile babası neşeye ödül olarak, güzel bir bayramlık aldı.  

Ege MERGEN 



 Büyük bir köyde yaşıyorum.Adım Çiçek fakat kıvırcık ve sarı saçlarımdan do-

layı arkadaşlarım bana Makarna diyorlar.Takma ismimden hoşlanıyo-

rum,arkadaşlarımın da takma isimleri var ama birbirimize hoşlanmayacağımız tak-

ma isimler koymuyoruz. Köyümüzde bir şoför amca var.Adı Zeki ,köydeki bazı kişiler 

Zeki Amca’nın deli olduğunu düşünür.Mesela çiftçi amcalar onun yaşlılıktan man-

tıklı düşünemediğini söylerler. 

 Burcu ile Duygu Teyzeler, Zeki Amca’nın emekliliğinin geldiğini konuşup du-

rurlar ama bana göre Zeki Amca dünyalar tatlısı bir adamdır. Bir haziran sabahı 

Zeki Amca köy halkını evinin önüne topladı. O gün ilk büyük taksiyi yaptığını duyur-

du.Gururla icadını tanıtırken köydekiler hakkında fısıldaşmaya başlamışlardı.İlk bü-

yük taksiyle deneme sürüşü yapacağını ve bir sürprizinin olduğunu açıklayıp gönül-

lü olan var mı diye sordu ama çoğu kişi gönüllü olmadı. Ben gönüllü olurum Zeki 

Amca diye bağırıp elimi kaldırdım.Benden sonra şehirden köye yeğenleri için ge-

len bir iş kadını,benden büyük ortaokul öğrencisi bir kız,üçüz olan amcalar ve son 

olarak annemde istemeyerek de olsa gönüllü oldu.  

 Zeki Amca bizi büyük taksinin  içine bindirdi . İçerisi normal arabalardan çok 

farklıydı . 20 tane yolcu koltuğu,  9 tane şoför koltuğu vardı.Her koltuğun yanında 

küçük buzdolapları vardı. Dolapların içi çeşitli içecekler, enfes tatlılar ve taze mey-

velerle doluydu. Güzel bir yolculuk olacak diye düşündüm. Ortaokullu kız:-‘’Daha 

iyilerini de gördüm.’’dedi. O kızı hiç sevmedim çünkü Zeki Amcaya çok kaba dav-

ranmıştı. Zeki Amca:-‘’ Herkes kemerlerini bağlasın.’’ Dedi. Kemerlerimizi bağladık-

tan sonra ormana doğru yola çıktık.Sürprizin ne olduğu konusunda iyice meraklan-

mıştık.Ormana girdiğimizde her yer yemyeşildi. 

 Annem ormandan pek hoşlanmamış görünüyordu.Bir kaç dakika sonra ko-

caman bir ağacın önünde durduk.Eminim ki “ağaç sürpriz olur mu hiç” yada 

“ağaç işte ne olacak” diye düşünmüşsünüzdür. Bu ağaç sıradan bir ağaç değil-

di.Uzun dalları bizi bulutlardan saklıyordu,yaprakları rüzgarda hışırtılar çıkararak bi-

ze türküler söylüyor ,masallar anlatıyordu, iri kökleriyle bizi yanına oturmaya çağırı-

yordu.İri kahverengi gövdesiyle bize gülümsüyordu.  

 Gözlerimiz bu güzellik karşısında  kamaştı. Zeki Amca gülümseyerek: ‘’Eski 

dostumu sevdiniz mi? Diye sordu.  



 Ona bakarak evet anlamında başımızı salladık yalnız ortaokullu kızın bir soru-

su vardı.Neden bizi bu ağacın yanına getirdiniz.Diye sordu.  

 Zeki Amca iç çekerek şu cevabı verdi:-“Şu yüzden genç kız;  Ailemi genç 

yaşta kaybetmiştim, kimsem yoktu çok yalnızdım. Gündüzleri okula gidiyor, akşam-

ları da ailemin yıllar önce aldığı küçük tarlayla ilgileniyordum.  Bu ağaç benim ai-

lem oldu. Herşeyimi ona anlattım. Hayallerimi, korkularımı, mutluluklarımı, üzüntüle-

rimi paylaştım onunla. Bu ağaç bana bir aile, bir dost, bir yoldaş oldu. 

  Ona iyi bakmalıydım. Hiçbir şeyin ona zarar vermesini istemiyordum çünkü o 

sadece benim değil tüm dünyanın dostu. O bizim nefesimiz. Bunun için doğa dos-

tu bir araba yapmaya karar verdim ve bu arabayı yaptım.  

 Bu taksi doğaya zarar vermiyor.” dedi ve gururla gülümsedi. Ben ve diğerleri 

Zeki Amcanın anlattıklarını hayranlıkla dinledik ve bu arabayı yapması için Zeki 

Amcaya ilham olan bu ihtişamlı ağacı saygıyla selamladık. 

 

Fatma İrem GÖKGÜL 



 Melek, sarı bukleleri omzuna düşen, kahverengi gözleri ve bembeyaz teniyle 

çok şeker bir kızdı. Ama onunla oynayacak, konuşacak, paylaşacak hiç arkadaşı 

yoktu. Yaşıtları gibi koşup oynayamıyor, keşfedemiyor, çimenlerde yuvarlanamı-

yordu. Kısıtlıydı hayatı... Çünkü o tekerlekli sandalyesi olmadan hiçbir yere gidemi-

yordu. 5 yaşındaki bir çocuk için çok zor bir hayat... Günleri hep aynı geçiyor; uyu-

yor, kalkıyor, yemek yiyor ve resim çiziyordu. Bazen, anne ve babası onu parka gö-

türürdü. O parka doğru yaklaştıkça çocuklar birer ikişer  kaçarlardı ondan. Onun 

sorumluluğunu almak istemezlerdi belki, ya da ondan korkarlardı. Zaten alışmıştı 

artık kaçmalarına. Biri bile onu yanlarına çağırıp “gel, sen de bizimle oyna” de-

mezdi. O da eve gidip resim yapardı. Resimlerinde normal bir çocuk gibi oynadığı-

nı hayal edip sonsuz güzelliklere dalar giderdi. Anne ve babası Melek'in bu haline 

çok üzülürlerdi. Onun için her şeyi yapmaya hazırlardı. Melek'in iyileşmesi için onu 

bir sürü doktora götürmüşlerdi. Ama nafile... Götürdükleri bütün doktorlardan aynı 

cevabı almışlardı: “Onun istemesi gerek...” diyordu hepsi. Onunsa  içinden hiçbir şey 

gelmiyordu, çabalamıyordu. Her doktora gidişlerinde doktorun söylediği hareketleri canı-

nın acıdığı bahanesiyle yapmak istemezdi. Annesi ve babası ona kıyamaz ve canının acı-

dığını düşünerek onu hiçbir şeye zorlayamazlardı. Aslında acılara aldırmazdı o. Yürümek 

için çabalamak içinden gelmiyordu, içinde bir şey onu oturmaya zorluyordu sanki. Yine bir 

gün uzak bir şehirde gittikleri doktordan dönüyorlardı. Artık Melek bu yolculuklara alışmıştı. 

Her hafta başka bir yere gidiyorlardı çünkü. Her yolculukta yaptığı gibi başını koltuğa yas-

ladı ve pencereden dışarıya bakmaya başladı. Hava yavaş yavaş kararıyordu. Sapsarı 

gülümsemesiyle “ay” beliriverdi gökyüzünde. Melek ona el salladı ve güldü. İçinden, 

birazdan benden kaçıp gider nasıl olsa, diye geçirdi. Annesine döndü ve ne ka-

dar yollarının kaldığını sordu. Daha iki saat kadar yollarının olduğunu öğrenince 

uyumaya karar verdi. Gözlerini açtığında pencereden yine ayı gördü:  Aaa gitme-

miş, diye bağırdı. İlk defa bir arkadaşı ondan kaçmamıştı. Annesi şaşkınlıkla ne ol-

duğunu sordu. Melek heyecan ve sevinçle: Yeni bir arkadaşım oldu anne, dedi 

annesine ve eliyle ayı gösterdi. Minik kızının bu hali annesini gülümsetti.  Ama ay 

sabah olunca kaybolur tatlım, dedi. Melek ise kararlıydı. Yıllar sonra ilk defa bir ar-

kadaş bulmuştu, ondan vazgeçemezdi. Ben onu bekleyeceğim, akşam birlikte 

oyunlar oynayacağımızı hayal edeceğim, dedi. Tüm yol boyunca Ay onları takip 

etti, Melek'in gözleri de Ayı. Melek her akşam sabır ve heyecanla Ayı bekledi.  



 Ona yaptığı resimleri gösterdi, kitaplarını okudu. Onunla oyunlar oynadı, ko-

nuşup dertleşti bazen. Gelmediği günler onu sabırla bekledi. Artık küçük kızın hiç 

gülmeyen yüzü sanki ayın ışığıyla aydınlanmıştı, en yakın arkadaşı sayesinde gülü-

yordu. Annesi ve babası da ondaki bu olumlu değişikliği fark etmişlerdi. Melek, ar-

tık yürüyebilmek için çok çabalıyordu. Aslında Melek'in kimsenin bilmediği bir arzu-

su vardı: En yakın dostunun yanına gitmek... O, bunu Ay dışında kimseye söyleme-

mişti. Eğer söyleseydi herkes onun fiziksel engelinin yanında zihinsel engelli de oldu-

ğunu düşünebilirdi. Gizlice odasında ayağa kalkmaya çalışıyordu. Sanki Ay, sımsı-

cak gülümsemesiyle ona yardım ediyor, gökyüzünden ona enerji veriyordu. Dene-

di, düştü kalktı, sonra bir daha denedi. Ay ona güç verdi her seferinde.  Eskiden 

güçsüzdü şimdi ise arkadaşlığın gücüyle azmediyordu. Bir ay çalıştı, olmadı... İki ay 

çalıştı olmadı... Ama hiç pes etmedi. Tekrar tekrar denedi... Dolunayın parladığı bir 

akşam, Melek penceresini açtı, Ay'a kocaman gülümsedi ve ona: Bugün başara-

cağım, senin yanına gelmek için yapacağım bunu! Dedi. Yavaş yavaş ayağa 

kalktı, canı çok yanıyordu ama umurunda bile değildi. O sadece en yakın arkada-

şına kavuşmak istiyordu. Kalktı. Olmuştu. İlk defa sandalyesine tutunmadan ayakta 

duruyordu. Ay'a baktı, Ay ona tebrik edercesine parlayarak gülümsüyordu. Gözleri 

dolu dolu oldu ve tüm gücüyle haykırdı: İşte oldu, başardık! Annesi bu bağırışı duy-

muştu. Telaşla ve korkuyla merdivenleri birer ikişer atlayarak kızının odasına çıktı. 

Kapıyı açtı, bir de ne görsün? Biricik kızı ayaktaydı ve gülüyordu. Bu anı dünyalara 

değişmezdi. Melek kollarını açarak annesine doğru bir adım attı. Annesi küçük Me-

lek'ine sevgiyle sarıldı. Artık sevinç gözyaşlarına hakim olamıyordu. Koşarak yanları-

na gelen babasıyla birlikte sevgi yumağı oldular.Evdeki herkes mutluluktan uçuyor-

du. Ay ise, onların mutluluğuna katılırcasına en güzel haliyle gökyüzünde parlıyor-

du.  Aradan iki yıl geçti. Artık Melek yaşıtları gibi desteksiz yürüyebiliyordu. Aslında 

arkadaşları kadar rahat hareket edemiyordu ama yine zor da olsa çabalıyor ve 

başarıyordu. Okula başlamıştı, yeni arkadaşları da olmuştu. Ama asla en yakın ar-

kadaşını unutmadı. O gizli hayalini hep sakladı. Şimdi astronot olup en yakın arka-

daşına kavuşacağı günü özlemle bekliyor... 

Elif Ceyda UYAR 



 İkra 11 yaşında bir kızdı. Çok kararsız olduğu için hiç meslek seçemezdi. İlk 

olarak ressam sonra pilot olmaya karar verdi. Aradan zaman geçti. İkra yine fikir 

değiştirdi. Moda tasarım okuyup değişik kıyafetler tasarlayacaktı. Ama bu mesleği 

de yapıp yapmayacağından emin değildi, karasızdı. Çalışmalar yapıp meslek 

araştırıyordu hala. Bir ara doktorluğu da düşündü. Sayısal derslerin iyi olması gereki-

yordu bu meslekte. Sayısal dersleri çok kötü değildi ama matematiği sevmiyordu. 

Bunları düşünürken avukat olmaya karar verdi. Suçtan dolayı mağdur olanları sa-

vunacaktı. İlk defa uzun bir süre belli bir meslekte karar kılmıştı. Ama 6. Sınıfta işler 

değişti. 6. Sınıfta fen bilimleri dersinde, Vücudumuzdaki Sistemler konusu çok ilgisini 

çekiyor ve bu konuları çok iyi anlıyordu, ayrıca çok da hoşuna gitmişti. En son biraz 

Fen Bilimleri Öğretmeninin ısrarı, biraz ailesinin isteği ve biraz da kendi isteği üzerine 

Genel Cerrah olmaya karar verdi. Sonuçta abisi de beyin cerrahı olmak istiyordu. 

Beraber çalışırlardı. Bu kararının üzerinden biraz zaman geçti. Akra’nın Muhabbet 

Kuşu Ertuğrul hastaydı. Bu hastalığın ismi Kuruma Hastalığıydı. Bu hastalığa kapılan 

kuşlar genel olarak iyileşemiyor, ölüyorlardı. Tam da öyle oldu. Kuşu yemeden, iç-

meden kesilmişti. Artık Ertuğrul’u, sıvı mama yapıp şırıngayla besliyorlardı. Her şeye 

rağmen İkra küçük de olsa bir ümit Ertuğrul’un iyileşeceğini varsayıyordu. Bir gün 

İkra ve ailesi gezmeden gelmişlerdi. Herkes elini yıkadı. Annesi ve babası Ertuğrul’a 

sıvı mamasını vermeye gitmişlerdi.  Kuşu zaman geçtikçe iyileşiyordu. İkra da o sıra-

da ellerini yıkarken :” Ertuğrul iyileşecek, ölmeyecek çok güçlü”  diye şarkı söylü-

yordu. Tam o sırada abisi hüzünlü bir şekilde kuşun olduğu odadan çıktı. Tarih: 

14.Eylül.2019 Ertuğrul Kuşun ölüm tarihiydi bu. İkra’nın annesi Ertuğrul’u beze sardı. 

İkra bir kere baktı kuşuna, sonra yine baktı ve yine. Bu son görüşüydü.  Yine gör-

mek istiyordu ama mümkün değildi artık. İşte İkra bu olaydan sonra daha da bir 

emin olmuştu kararından. Doktor olacak, herkesi kurtaracaktı ve bunlar yaşanırken 

her zorluğun üstesinden gelecekti. İkra zaten çok çalışkan ve becerikli biriydi. Ama 

sadece doktor olmak istemiyordu. Adını bütün ülkelere duyurmak istiyordu.  

İkra KUZUCU 



 İlkbahar mevsiminde ağaçlarla kaplı yemyeşil masal gibi bir orman köyünde doğayı çok 

seven ve her zaman doğayla iç içe yasayan köylüler yaşarmış.  Köyde bir ailenin Ali adında on bir 

yaşında çocukları varmış.Ali küçüklüğünden beri baba ve annesiyle tarlaya gider , onlara yardım 

eder.Tarlada ağaçların gölgesine oturur.Kuş cıvıltıları arasında ağaçtan düşen kozalakları toplar ve 

onları hayalinde canlandırdığı kahramanların yerine tutar.Onlarla nasıl bittiğini anlamadığı eğlen-

celi vakitler geçirirdi.Ali görünüşte gürbüz , güçlü bir çocuk değildi ama hayatta birçok şeyi başa-

rabilecek cesarete ve kararlılığa sahipti.  Köyde yalnız değildi Ali, onunla birlikte yakın köydeki oku-

la beraber gittikleri sınıfından Hasan, Elif,Zeynep ,Mert vardı bu köyde.En iyi arkadaşları da bunlardı 

zaten .Köyde olmanın doğanın içinde yaşamanın tadını çıkarıyorlar.Hafta sonları ya da okul çıkışları 

ödevleri olmadığında köyün yakınındaki ormanda türlü türlü oyunlar oynarlar.Ali’nin babaannesi-

nin pişirdiği gözlemeleri ve Zeynep’in annesinin koyduğu tatlı mı tatlı pekmeze bandırıp yiyorlar-

dı.Eliflerin kocaman ceviz ağaçları vardı bu yüzden Elif de hep ceviz getirirdi.Birlikte iştahlı bir şekil-

de yerlerdi.Şehirden gelen arkadaşlarını da buraya getirir.Bu ormanda onlarla oyun oynarlardı.Bir 

keresinde Mert’in bir akrabası gelmişti ve onlara şöyle demişti:  -Ne kadar şanslısınız ! Ağaçların al-

tında mis gibi havada istediğiniz kadar koşuyor, oynuyorsunuz. Hatta kuşlar ve Ağustos böcekleri 

size adeta konser veriyor, dedi.  Çocuklar çok mutlu oldular gerçekten köydeki herkes gibi onlar da 

çok şanslıydı ve doğayı çok seviyorlardı. Hepsi okuyacak, meslek sahibi olacaklar ama yine köyleri-

nin bu ormanına sahip çıkacaklardı.  Yine bir gün oyun oynarken bir rahatsız edici bir ses duydular. 

Orada neler olduğunu merak ettiler. O yöne doğru gittiler. Ağaçları kesen, ellerinde kesici aletlerle 

çalışan insanlar gördüler. Hep birlikte çok korktular. Ali korkmamalarını ve bir an önce ailelerine ha-

ber vermeleri gerektiğini söyledi. Arkadaşları onların ailelerine de zarar verir diye endişelendiler. Ali 

ormanı kurtarmaları gerektiğini geç olmadan hareket etmelerini söyledi ve kararlı bir şekilde köye 

doğru tüm gücüyle koştu. Onu gören arkadaşları da arkasından ona yetişmeye çalıştılar. Oynadık-

ları oyunlarda en son koşan Ali bu değildi sanki. Ormanı kurtarmak için kendini paralıyordu resmen. 

 Köye ulaşır ulaşmaz bağırmaya köydeki herkese seslerini duyurmaya başladılar. Köy mey-

danını dolduran köylülerden biri jandarmayı ararken diğerleri ormana bakmaya gittiler. Ali ve arka-

daşları köy meydanındaki çınar ağacının gölgesinde beklemeye başladılar.  Kısa bir süre sonra 

araba sesleri duyuldu. Jandarmalar o adamları yakalayıp götürmüşlerdi. Ve köylülere teşekkür et-

mişlerdi. Köylüler ağaçların kesildiğini Ali ve arkadaşlarından duyduklarını asıl onlara kendilerinin 

teşekkür ettiklerini söylediler. Jandarma en yakın zamanda bu cesaretli çocukları ziyaret edecekle-

rini söyledi. Ali ve arkadaşları ormanı kurtardıkları için rahat bir nefes aldılar ve cesaretlerini gösterip 

onlara kuşların verdiği neşeli konserlerinin karşılığını belki de bu şekilde verdiler.  

 

Irmak ÇELİK 



Benim adım Muammer,12 yaşındayım. Ortaokul 6. sınıf öğrencisiyim ve kü-

çük ama bı o kadar da güzel bir ilçede yaşıyorum. En sevdiğim spor dalı futboldur, 

boş zamanlarımın çoğunu futbol oynayarak ya da futbol maçlarını seyrederek ge-

çiyorum. Futbol hayatıma ilk olarak ilkokul 3. sınıfta sınıf takımında yer alarak başla-

dım. Okulumuzda sınıflar arası müsabakalar düzenleniyordu ve öğretmenimiz de 

beni sınıf takımına seçmişti; hatta ben o takımın kaptanı da olmuştum.  

Bu ilk futbol heyecanım o yıllarda başladı. Daha çok küçükken top peşinde 

koşan, bulduğu her şeyi topa çevirip oynayan ben; artık amatör olarak futbol ha-

yatına atılmıştım. Sınıflar arası müsabakamız benim için çok çekişmeli ve heyecanlı 

geçiyordu. Arkadaşlarımla her teneffüste antrenman yapıyor, çok iyi hazırlanıyor-

duk. Hatta ben geceleri rüyamda bile maç yapıyor, altın gibi parlayan kupayı de-

falarca kaldırıyordum. Tek isteğim sınıflar arası şampiyon olmaktı ve başardık. Ben 

ve arkadaşlarım emeklerimizin karşılığını almıştık. Bütün okulun önünde şampiyonlu-

ğumuz ilan edildi ve biz büyük bir heyecan ve sevinçle kupamızı kaldırdık. İşte o an 

benim hayatımda bir dönüm noktası oldu. Ve ben beni en çok mutlu eden  futbo-

la hayatım boyunca devam etmeye karar verdim.  

Aradan bir yıl geçti ve geçen yıl ki performansımdan dolayı okul takımına 

seçilmiştim. Simdi sınıflar arası müsabakalar bitmiş, okullar arası müsabakalar başla-

mıştı. Heyecanım ve futbol oynama hevesim bin kat daha artmıştı tabi ki. Okullar 

aradı futbol maçlarına çok iyi hazırlandım. Ve sonunda maçlar başladı. 1. maç, 2. 

maç, 3. 4. 5... ve derken finale gelmiştik. Hepimiz çok heyecanlı ve hevesliydik. Bu 

maçı kazanırsak okulumuza bir kupa daha hediye edecektik. Benim için bundan 

daha fazla mutluluk verici bir şey olamazdı.  

 Sahaya çıktığımızda kalbim yerinden çıkacak gibi çarpıyordu, ilk düdüğün 

çalması ile heyecanımı unutup meşin yuvarlağın peşinden olanca gücümle koş-

maya başladım. Bu maçı kazanmalıydık aksini düşünmek bile istemiyordum.30 da-

kikalık bir maçtı bu belki ama benim için saatlerce sürmüş gibiydi...    

Maç bitti. Ve sonunda zafer bizim olmuştu. Okulumuza şampiyonluk kupasını 

kazandıran 3-1 skorlu bu maçta süper iki gole imzamı attım ve artık benden mutlu-

su yoktu.  

 

                    



Bitiş düdüğüyle birlikte şampiyonluğumuzu ilan ettik. Hepimize ayrı ayrı ma-

dalyalar verildi ve hep bir elden kupamızı kaldırdık..Ertesi gün okulda herkes bizi 

konuşuyor, okulumuza kupayı kazandırdığımız için bizi  tebrik ediyorlardı. Hepimiz 

çok mutlu olmuştuk. Hele ki benim mutluluğumu anlatmaya kelimeler yetmezdi. 

Artık ben iyi bir futbolcu olma hayalime daha emin adımlarla yürüyordum. Zaman 

su misali akıp gidiyordu.  

Bu arada da yaz tatilinde futbol kurslarına gidiyor ve  bu alanda daha başa-

rılı olmak için çok çalışıyordum. Ortaokula başladım ve artık futbol oynamak için 

daha güçlü bir fiziğe sahiptim.5. sınıfta okul takımında yer alamadım fakat bu be-

nim futboldan vazgeçmeme yol açmadı. Aksine daha çok çalışmak ve kendimi 

geliştirmek için bir fırsat geçmişti elime. 6. sınıfa başladığımda ise tekrar okul takı-

mında forma giymenin mutluluğunu yaşadım. Takım arkadaşlarımla birlikte bol bol 

antrenman yapıyorduk.  

Okullar arası müsabakalar tekrar başlamıştı ve ben artık yeni bir forma ile ye-

ni maçlara yelken açmıştım. Her maçın ayrı bir heyecanı, her maçın ayrı bir sevin-

ci... Benim için futboldan daha mutluluk verici bir şey hiç bir zaman olmadı. Daha 

güçlü takımlarla daha çekişmeli maçlar yaptık. Mac yaptığımız her okulu tek tek 

eledik  ve yine şampiyon biz olduk. Ve ben tarifi mümkün olmayan sevinçler yaşı-

yordum. Futbol hayatımda her geçen gün yeni bir şeyler öğreniyor, her geçen 

gün yeni başarılara imza atıyordum. Ve her geçen gün hayalime bir adım daha 

yaklaşıyordum.  Hayallerimi süsleyen Messi, Ronaldo, Neymar... Ben de onlar gibi 

olmak için çok ama çok çalışacağım… Eğer onlar gibi bir futbolcu olursam da 

yokluk içinde yaşayan, hasta olup tedavi için parası olmayan, evi olmayıp sokak-

larda yaşayan ve en çok da çocuğuna bir top, bir forma alamayan babalara 

yardım edeceğim... Her zaman insanlara iyilik edeceğim! 

 

        Hayal insanın yaşama sevincidir bunu asla kaybetmeyeceğim.. 

                            TÜM İNSANLARA SEVGİLERİMLE...                                

 

Muammer TÜZÜN 



               Bazen dersiniz ya keşke küçülsem de kurtulsam ne güzeldi küçükken dert yok tasa 

yok işte bende bunu söyleyip duruyorum. Şimdi 12 yaşındayım ve o kadar derdim var ki 

say say bitmez. Neyse biraz da hayatımdan bahsedeyim. Benim derslerim çok yoğun bu 

yoğunluktan bir kurtulsam… bu gün derste iyiydim ama yine de mutsuzdum çünkü bazı 

kişiler öğretmenin girmeye çalışıyor ve bu yüzden öğretmenimiz bizi unutuyor neyse inşal-

lah mutlu olmanın bir yolunu bulurum. Bu derin düşüncelerle uykuya daldım. Sabah uyan-

dığımda masamın üstümde bir çikolata duruyordu elime aldım ve üstüne baktım sadece 

2 kelime yazıyordu (istek çikolatası). Kafama takmayıp çantaya attım okulda yemeye ka-

rar verdim.  

              Okulda ilk ders bitti derste yine öğretmenin gözüne girmeye çalıştı içimden inşallah 

bu ders bir işi çıksa da derse gelmese dedim ve çikolatamdan bir ısırık aldım ardından nö-

betçi öğrenci geldi ve gıcık olduğum kızın babasının geldiğini eve gitmesi gerektiğini söy-

ledi ilk başta şans eseri olduğunu sandım ama sonra çikolatama baktığımda çikolatamın 

en baştaki haline yani hiç ısırılmamış haline geldiğini görünce bu işte bir gariplik olduğunu 

anladım. Eve gidince bir daha denemeye karar verdim. Eve gidince anneme ve baba-

ma selam verip odama gittim. İçimden kalemim önüme gelsin dedim ve bir ısırık aldım. 

İşte önümdeydi ve çikolata da eski haline döndü.  Bunun bir göz yanılması olmadığından 

emindim çikolatamı kilitli dolabıma koydum ve uyudum.  

               Sabah uyandığımda gözlerimi açtığım yer benim odam değildi. Uyandığım yer masmaviy-

di biraz daha inceledikten sonra oranın bulutların üstünde bir yer olduğunu anladım. Yattığım yer-

den kalktım ve karşımda duran yazıya baktım.  Karşımdaki yazıda şunlar yazıyordu: Sen buranın 

konuğusun çıkmak için buradan gideceksin önce sağdan ve sonra soldan kullanacaksın 3 kere 

çikolatanı 5 yol var karşında kurtulacaksın sonunda. İlk başta anlamadım ama sonrasında odaklan-

dım ve tekerlemede dediği gibi önce sağdaki yola doğru yöneldim. Karşıma bir kapı çıktı kapının 

üstünde: aç kapıyı ona göre yap işini diyordu. Kapıyı açtım ve içeriye baktım içerisi alevler içinde 

yanıyordu. Hemen çikolatamı kullanmak istemdim biraz düşündüm ve aklıma içeriye daha dikkatli 

bakmak geldi biraz inceledikten sonra köşede duran yangın tüpünü gördüm biraz daha eğilip 

yangın tüpünü aldım. Önümdeki alevleri söndürüp yolumu açtım. Sıra 2. Kapıya geldi kapının ağzını 

azıcık aralayıp içeriyi süzdüm karşımda çok büyük bir göl duruyordu hem derin hem de genişti. Bu 

sefer etrafta bana yardımcı olacak bir nesne bulamadım, sanırım bu sefer çikolatamı kullanmak 

zorundaydım. Aklımdan istediğim şeyi düşündüm ve ısırdım işte karşımda upuzun bir köprü duruyor-

du. Tam çikolatamı alıp yola çıkarken bir ses duydum ses bana şöyle diyordu: Kullandın 1. hakkını 

ne kaldı ki geriye sadece 2 tane. Bu sefer ne dediğini anladım ve yolum devam ettim. Ama artık 

hava kararıyordu demek ki artık uyumalıydım ceketimi bir yastık gibi yaptım kafamı üstüne koyup 

uyumaya geçtim. 

 



               Gözlerimi açtığımda hava aydınlanmıştı. Yola koyulmak için hazırlandım 3. 

kapıya doğru harekete geçtim kapıya vardım ve içeriyi açtım içerisi kapkaranlıktı 

hiçbir şey gözükmüyordu yine bir çare bulamayıp çikolatamdan hayal dolu bir ısı-

rık aldım ve önüme kocaman bir fener düştü artık her yer gözüküyordu aynı ses bu 

sefer sadece 1 hakkımın kaldığını söylüyordu biraz kaygılı biraz da neşeli bir şekilde 

yoluma devam  ettim. 4.  Kapıya vardım içeriye baktım içerisi buz içindeydi aklıma 

bu oyun başlamadan önce okuldaki etkinlik için yanıma aldığım kibrit geldi kibriti 

aldım ve yaktım sonra buz kaplanmış odanın içindeki odunlardan kalın bir tane 

aldım ucuna cebimdeki mendillerden bir tane aldım odunun ucuna sardım. Ya-

nan kibritle mendili tutuşturup yaktım ve yoluma devam ettim. Biraz yorulmuştum 

ama devam etmeliydim. İşte son kapıya gelmiştim 5. Kapıya açtım ve içeride hiç-

bir şeyin olmadığını fark ettim ama gerçekten hiçbir şey yoktu yani oksijen bile. Ne 

yapacağımı bilmeden otururken birden aklıma bir çikolata hakkım olduğu aklıma 

geldi hemen bir ısırık aldım ve önüme hava tüpü çıktı hemen takıp bir uzayda yü-

rür edasıyla çıkışa doğru ilerledim. Çıkıştan dışarıya baktım odama açılıyordu hapis 

olduğum yere hafif tebessümlü bir gülüş atıp odama girdim. Çikolatam ellerimden 

buharlaşıp gitti. Annem odama gelip neden hala hazırlanmadığımı sordu bende 

küçük bir işim var dedim annemde gülümseyip acele etmemi söyledim. Ama bu-

nun boş bir süreç olmadığından emindim ve öylede oldu bu olay sayesinde  so-

runlarımla kendi başıma baş etmeyi öğrendim. 

            Anlayacağınız sonunda sorunlarımın çözümlerini bulmuştum hayatımın geri 

kalanını da mutlu ve huzurlu geçirdim. Ama merak etiğim bir şey vardı bana o sı-

navı yapan ve bana hayat amacımı hatırlatan kimdi. Sabah uyandım hazırlandım 

ve okul yoluna doğru yürümeye başladım evim okula yakın olduğu için yürüyerek 

gidiyordum. Birden önüme bir not düştü notu aldım ve okudum notta şunlar yazı-

yordu: Geçtin bütün engelleri ödülün en güzeli idi sonunda mutlu oldun hayatına 

kavuştun. Yazan kişinin yerinde de ( kurtaran çikolata ) yazıyordu yüzümde küçük 

bir tebessümle yolum devam ettim hayatımın devamı da aynı o anda ki gülüşüm 

gibi güzel devam etti.  

Rana ÖZDEMİR 







 Yatağımda perdenin arasından süzülen güneşin ışıkları yüzüme vururken anlam ve-

remediğim bir sevinçle uyandım bugün. Uyandığım diğer günlerden hiçbir farkı yok gibiy-

di. Bugün de evdeyiz ve Corona'dan dolayı dışarı çıkamıyoruz. O sırada gözüm duvardaki 

takvime ilişti. Takvim yaprağı 23 Nisan'ı gösteriyordu. İşte o an içimdeki sevinci de bugünün 

farkını da anladım. Evet bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Atamızın bi-

ze armağanı o güzel bayram. Sevinçle yatağımdan kalkarak perdeyi açtım ve büyük bir 

heyecanla camdan dışarıyı seyretmeye başladım. Dallardaki kuşlar, esen rüzgar, mavi 

gökyüzü…Bu gördüklerim beni yine hayal kurmaya sürükledi. Ve şimdi size hayallerimi an-

latacağım: Bir dünya var hayalimde. İnsanlar açlıktan, yokluktan, büyük bir hızla yayılan 

salgınlardan ölmüyor. Savaşlar mı yerini barışlar almış. Doğanın önemini bilen insanlar 

ağaçları kesmiyor. Ormanları yakmıyor… Doktor oluyorum hastalarımı iyileştirmek için çalı-

şıyorum. Sağlığına kavuşan bir ninenin, bir amcanın ya da bir çocuğun yüzündeki gülüm-

seme yetiyor benim de yüzümü güldürmeye…Öğretmen oluyorum, mesleğine aşık. Sevgi 

dolu bir öğretmen. El ele, cıvıl cıvıl çocuk kahkahalarıyla mutlu olan bir öğretmen… Bilim 

insanı oluyorum bazen de, dünyaya ve insanlara fayda sağlayacak buluşlar üzerinde çalı-

şıyorum. Büyük bir hızla yayılan salgınlar üzerinde çalışıyorum. Belki de salgın haline gelen 

bir virüsün dönüştüğü hastalığın ilacını, aşısını buluyorum. İnsanların korkularını giderip mut-

luluklarını paylaşmak mutlu ediyor beni…Hayallerimin sonu gelmiyor bir türlü. Hayallerime 

dalıp dalıp giderken annemin sesini duydum.Tatlım, deden arıyor. Canım dedem, birkaç 

haftadır gidemedim ziyaretine. Corona'dan dolayı herkes evde. O da gelemedi bizleri 

görmeye.  

 Özlemle koştum telefona. Alo dede. Günaydın güzel kızım. Günaydın dedeciğim. 

Bayramını kutlamak için aradım yavrum. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bay-

ramı biliyorsun değil mi? Evet dedeciğim biliyorum. Sesinin titrediğini duyunca duygulandı-

ğını anladım. Senin ve tüm dünya çocuklarının sağlıklı, mutlu ve coşkulu bayramlar geçir-

menizi dilerim. Teşekkür ederim dedeciğim. Şimdi camdan bakıyorum da eski günler geldi 

aklıma. Hadi kal sağlıcakla. Sağ ol dedem. Ellerinden öperim.  

 Telefonu kapatırken dedemin duygulanışı onun da camdan dışarı bakarken ço-

cukluğunda bando takımlarının geçtiğini, çocukların yürüyüş yaptığını, baharın güzelliğini 

hatırladığını, yeniden çocuk olduğu ve içinin yeniden coşkuyla dolduğunu hissettirdi ba-

na. Dalıp gittiğimi fark eden annem yanıma gelerek Hadi bakalım şimdi kahvaltı hazırla-

ma zamanı, dedi gülümseyerek. Kahvaltı hazırlamak için birlikte mutfağa gittik. Sofrayı ha-

zırlarken annemle sohbet etmeye başladık.   



 Ona hayallerimden bahsettim. Yüzünde bir tebessümle çok güzel hayallerimin ol-

duğunu söyledi. Teşekkür ederek devam ettim. Aslında bunların bir hayal olarak kalması-

na gerek yok. Çünkü insanların açlıktan ölmediği, savaşların olmadığı, doğanın önemini 

bilen insanların olduğu, hayvanların yaşam alanlarına ve haklarına saygı duyulduğu, in-

sanları nasıl etkileyeceğini düşünmeden konuşan insanların olmadığı bir dünya hepimizin 

hayali. Yeter ki hayallerimizden vazgeçmeyelim. Hayal kurmak, dilediğimiz dünyaya ka-

vuşmanın ilk adımı olabilir. Annem duygulanarak. Siz böyle hayaller kurdukça umarım tüm 

dünya çocuklarının kurduğu güzel hayaller gerçek olur, dedi. İçeriden babamın sesi du-

yuldu. Hadi bakalım, kahvaltıya başlayalım artık. Hep birlikte kahvaltı sofrasına oturduk. 

Babam başımı okşayarak, Güzel kızım 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kut-

luyorum. Bu bayram sokaklarda el ele kutlamalar yapamasak da benim sana bir sürprizim 

var, dedi. Dışarıda coşkulu bir şekilde kutlama yapamayacağımız için üzülmüşken baba-

mın sürprizim var demesi beni heyecanlandırdı. Sürprizin nedir baba? Çok merak ettim. 

Hadi öyleyse kalk en güzel elbiseni giyin, hazırlan. Bu beni daha çok heyecanlandırdı. Ko-

şarak odama gittim ve hazırlanmaya başladım. Babamın yanına gelip. Ben hazırım baba-

cığım, dedim. Babam elindeki kutuyu masanın üzerine koydu ve Hadi bakalım bana yar-

dım et, dedi. Kutudan çıkardığı bayrakları, balonları ve süsleri görünce gözlerime inana-

madım. Hemen pencerelere koştum. Perdeleri açtım ve camları süslemeye başladık. Süs-

lemelerimiz bitince babam anneme seslendi. Hadi hanım, bayraklarımızı da al balkona 

gel. Hep beraber balkona çıktık. O anda gördüklerim belki de bir evde yaşanabilecek en 

güzel şeylerden biriydi. Bütün evlerin balkonları insanlarla doluydu. Herkesin elinde bayrak-

lar, herkes aynı coşkuyla alkış tutuyor ve herkesin dilinde şu dizeler vardı: 

  23 Nisan Kutlu Olsun, Sevinin Küçükler 

 Övünün Büyükler, 23 Nisan Kutlu Olsun 

 Çok Büyük Bayram Bu Bayram, Herkese Kutlu Olsun  

 Çok Ulu Bayram Bu Bayram, Herkese Mutlu Olsun 

 

  İnsanların coşkusu, çocukların ellerindeki bayraklar ve dillerindeki marşlar, yüzlerde-

ki gülümsemeler bana şartlar ne olursa olsun hissettiğimiz duygular ve kurduğumuz hayal-

ler var olduğu müddetçe her bayramı hep aynı coşku ve sevinçle kutlayabileceğimizi an-

lattı. 

Berrak Su AYTULUN 



 Ah! Yılbaşı! Ne kadar güzeldir o. Verona’da çok fazla kar yağmazdı. 

Cassandra bu durumdan hiç hoşnut değildi. Doğum günüyle aynı gün olan yılba-

şında kar yağması için tüm yıl boyunca dua etmişti. Cassandra alt sınıf bir aileye 

mensuptu. Babası Bay Casanova bir kuklacıydı. Kukla alıp satardı ve zengin ailele-

rinin çocuklarının doğum günü eğlenceleri için kukla gösterileri yapardı. Bay 

Casanova Cassandra’nın gördüğü en komik adamdı. Eve çok yorgun dönse de 

Cassandra ve kardeşleri ile ilgilenmeyi ihmal etmezdi. Cassandra’nın ağabeyi 

Diego çok akıllı bir delikanlıydı, 17 yaşında olan Diego, Cassandra’dan sadece 4 

yaş büyüktü. Diego, babasının atölyesinde ona yardım ederdi ve Cassandra ile 

pek iyi anlaşırlardı. Ama Cassandra’nın küçük kız kardeşleri Aurora ve Irene ne 

Diego ne de Cassandra gibiydiler. Çok bencil ve umursamazlardı. Babası ve an-

nesinin çabalarını umursamazlardı hep daha fazla isterlerdi, daha fazla ve daha 

fazla. Cassandra’nın annesi zaten işi başından aşkın bir kadındı. Evlere temizliğe 

giderdi o yüzden Aurora ve Irene’ye ihtiyaçları olduğu kadar bakamıyordu. Maa-

lesef bu iş de Cassandra ve Diego’ya kalıyordu.  

         Bay Casanova erkenden kalktı her sabah olduğu gibi. Ev halkıyla vedalaştı 

ve bugün işine farklı bir keyifle gitti. Atölyesine girdi ve tahtayı yonttu. 20 dakikada 

kafa, gövde, bacaklar ve kollar ortaya çıkmıştı. Mavi düğmelerden gözlerini yap-

mıştı. Bahçıvan pantolonu ve çok hoş bir şapka da yapmıştı. İplerini takmıştı. 

‘’Tamamdır!’’ diye sevinçle haykırdı. Birazcık onu oynattı ‘’Merhabalar! Günaydın 

bayan! Ne kadar güzel bir gün! Ben Cassandra’nın kuklasıyım.’’ Diyerek onunla bir 

süre oynadı. Bay Casanova o kadar iyi bir kuklacıydı ki sanırsınız kukla kendi kendi-

ne konuşuyor. Adam mutlulukla elindeki kuklayı çantasına attı. Yağmur sanki Bay 

Casanova’nın çıkmasını beklemiş gibi şiddetini gösterdi. ‘’Ah! Olamaz! Şu yağmur 

tarlana buğday ektiğinde yağmaz fakat kukla çantanda olduğunda yağar!’’ de-

di kuklaların kesinlikle ıslanmaması gerekir. Cassandra onunla uyurken kokmasını 

istemez değil mi? Hızlı olmak için atölyesinde kullanılmamaktan pas tutmuş bisikleti 

aldı ve son sürat evinin yolunu tuttu. Bay Casanova o kadar mutluydu ki bağırma-

mak için kendini tutuyordu. Sonra herkesin durduğunu hissetti herkes ona bakıyor-

du sanki ilk kez bisikletli bir adam görüyordular. Sanki herşey yavaşlamıştı.  



 Bay Casanova arkasına baktı ve ara yoldan birden bire ortaya fırlayan ara-

bayı görmedi bile. Fren sesi ve insanların çığlıkları. . Bay Casanova’nın yerde uza-

nan bedeninin etrafına herkes toplanmıştı. Cenaze gibi herkesin şemsiyeleri Bay 

Casanova’nın gökyüzünü görmesini engelliyordu. Küçücük bir boşluktan gökyüzü-

nü izleyebiliyorduBayan Casanova  üstünde bulunan kişisel eşyaları getirilince bü-

yük bir sevgi beslediği eşinin öldüğünü bir daha anladı bu bir hayal değildi. Bir ka-

bus değildi, uyanamazdı. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Cassandra’nın en iyi 

arkadaşı babasıydı. Babasını idol olarak alıyordu. O da babası gibi ünlü bir kuklacı 

olmak istiyordu ama tüm ümitlerini yitirmişti babası artık yoktu. Kişisel eşyalarının 

arasında kese kağıdı ile sarılmış, pembe ince kurdelenin yardımıyla bağlanmış 

yağmur suyuyla ıslanmış bir paket gördü. Üstünde ‘’Sevgili kızım Cassandra’ya’’ 

yazıyordu. Cassandra bin bir güçlükle açtı paketi. İçinde o kukla vardı. Odasına 

geçti kuklayı bir süre oynattı. ‘’Merhaba ben kukla…’’ kukla birden bire kendi ken-

dine ‘’Alberto’’ dedi. Cassandra şok olmuştu kuklayı duvara doğru atıp bir çığlık 

patlattı. Kukla kalkıp ‘’Alberto, Cassandra’yı korkutmak istemedi.’’ Dedi. 

Cassandra uzak dur benden diye bağırdı. Alberto şarkı söylemeye başladı 

Alberto’ya bakın çok hoş bir şapkası var! En iyi arkadaşı Cassandra! Babası Bay 

Casanova!Cassandra dur diye bağırdı kuklaya. O an kapı çaldı. Cassandra kapıyı 

açtı. Karşısında çok şık bir hanım duruyordu. Cassandra onun incilerini görünce 

zengin olduğunu anlamıştı. Annesi ‘’Hoşgeldiniz, Bayan Bellucci.’’ ‘’Casanova ne-

rede? Bugün Andre’nin doğum günü.’’ Cassandra kızgın bir ses tonuyla ‘’O öldü’’ 

dedi. Kadın o kadar umursamazdı ki ‘’Gösteriyi kim yapacak?’’ dedi. Bayan 

Casanova ‘’Diego yapsın.’’ Dedi. Diego ‘’Ben yapamam.’’ Dedi. Cassandra emin 

bir ses tonuyla ‘’Ben yaparım.’’ Dedi. Bu yetenekli kuklacının hikayesi böyle başla-

mış oldu. Cassandra gittiği yerlerde yaptığı şovlarda çok sevildi. Peki onun yardım-

cısı kimdi? Tabi ki Alberto. Şovlarda asıl yetenek sahibi Alberto’ydu. Alberto kendisi 

konuşuyordu. Herkes tarafından sevilen şovlar için zenginler büyük miktarda para 

ödüyordu. Alberto ve Cassandra bir bütün olmuşlardı artık. Alberto şarkısını tüm 

şovlarda söyledi. Casanova ailesi artık mutlu. 

Duru KURTEL 



 On iki yaşında hayallerinin peşinden koşan bir kız: Nehir. Merhaba! Ben Ne-

hir. 12 yaşındayım ve sokakta yaşayan bir kızım. Hiç kimsem yok, kendim yaşıyo-

rum. Ayrıca kendi ihtiyaçlarımı kendim karşılıyorum. Sokakta su satıp, az çok para 

kazanıp, karnımı doyuruyorum. Bazen sularımı satamadığımda aç bile kalıyorum. 

Kazandığım para sadece yemeye, içmeye yetiyor. O yüzden üzerime doğru düz-

gün bir kıyafet alamıyorum. İnsanların giymedikleri, çöpün yanına bıraktıkları giysi-

lerden ya da ihtiyaç sahipleri için yapılan giysi bağış kutularından kıyafetleri alıp 

onları giyiyorum. Kartondan, örtülerden yatak gibi bir şey yaptım kendime. Orada 

uyuyup, sabah su satmaya gidiyorum. Tek başıma sokaklarda dolaşıyorum. Okula 

da gitmiyorum, okumayı kendim öğrendim. Sokaklardaki afişlerden ya da bilgilen-

dirici yazılardan bir şeyler öğreniyorum. Hayatım işte böyle geçip gidiyor. Bir de yıl-

dız arkadaşım var. Geceleri onunla konuşuyor, dertlerimi ona anlatıyorum. Tabi o 

beni duymuyor ama ben bunu umursamıyorum.  

 Bir gün yine sokakta su satarken bir afiş gördüm. Afişte:  “Çocukların hayalle-

rinin gerçekleştiği yer” yazıyordu. Resmin altında ise bir yerin adresi vardı. Oraya 

gitmek, ne olup  olmadığına bakmak istiyordum. Ama gidemezdim çünkü oraya 

gitmek ücretliydi. Benim de yeterince param olmadığı için gidemiyordum. Buna 

üzülerek her zaman uyuduğum, kendime yuva yaptığım yere gittim. Gece aklıma 

bir fikir geldi. Benim bir hayalim ya da isteğim yoktu. Fakat bir hayale sahip olma-

lıydım. Yoksa her zaman böyle sokaklarda sürünecektim. Bu fikrimi yıldıza sordum. 

O da parlıyordu. Ben de bu işareti “haklısın” olarak algıladım. Düşünmeye başla-

dım. Acaba hayalim ne olabilirdi? Aklıma bir fikir gelmişti. Ben fazla su sattığım za-

manlar, ilk önce karnımı doyurur, sonra kalan paramla kitap alırdım. Kitap okumak 

bana çok iyi gelirdi. Adeta başka dünyalara giderdim. Bununla alakalı bir hedefim 

olabilirdi. Bir an aklıma yazar olma hayali geldi. Bence yazar olabilirdim. Hem ya-

zarlara ve kitaplara ilgim fazlaydı. Hayalimi bulmuştum. Gelecekte bir yazar olmak 

istiyordum. Bu hedefimi yıldıza anlattım. Yıldız harika bir şekilde parladı. Sanki heye-

canlanmış da yerinde duramıyormuş gibi. Hayalimle beraber bir güzel uykuya dal-

dım. Sabah uyandım ve uyandığım gibi su satmaya başladım. Bugün çok fazla su 

satmalıydım. 



 Su satmaya devam ediyor, sokağın ortasında “Su isteyen var mı? Su var” di-

ye bağırıyordum. Bugün de aksi gibi su alan yoktu. O an aklıma bir fikir geldi. Bir 

karton bulup üstüne “Gelecekte yazar olmak istiyorum. Hayalimi gerçekleştirmek 

için bir su alın lütfen” yazdım. Açıkçası pek etkileyici değildi fakat aklıma sadece 

bu gelmişti. Biraz da olsa katkı sağlayabilirdi. Birkaç dakika sonra üç dört insan su 

aldı. Daha sonra da insanlar gelmeye başladı. Bazı insanlar “Bu halinle mi yazar 

olacaksın?” ya da “Sen hiçbir şey olamazsın, boşuna ümitlenme.” diyordu. Bu duy-

duklarıma çok üzüldüm, kalbim kırılmıştı. Ama ben pes etmeyecektim, sonuna ka-

dar savaşacaktım.Onlardan sonra zengin gibi gözüken, iyi kalpli bir insan bana 

“Hiçbir şey imkansız değildir, inanıyorum ki başarabilirsin. Sen hayallerinin peşinden 

git” dedi. İki tane su aldı ve bana ayrıca elli lira verdi. Bu olaya çok sevindim. Ona 

çok teşekkür ettim ve çok mutluydum. Diğer insanların dedikleri bile aklımdan git-

mişti. Bu olaydan sonra bütün suları sattım. Ertesi gün yine aynı şekilde bütün suları 

sattım. Ardından bir kırtasiyeye giderek defter, kalem ve bir kitap aldım. Birkaç gün 

yememden, içmemden kestim. Elimdeki paraları biriktirmeye başladım. Yine bir 

gün paralarımı saydım, baya bir para biriktirmiştim. İlk aldığım defteri hikayelerle 

doldurdum. Bir başka defter aldım, onu da hikayelerle doldurdum. Yazdıkça aklı-

ma farklı farklı hikayeler geliyordu. Bir gün aklıma sokakta gördüğüm afiş geldi. Bir 

daha gidip afişi güzelce inceledim. Afişte bir yarışmanın olacağı da yazıyordu. Ben 

bunu görmemiştim. O an bir karar aldım, buraya gidecektim. Hem biriktirdiğim pa-

ralar ücrete yetiyor da artıyordu bile. Artan paralarla ise kendime güzel bir elbise 

almaya karar verdim. Nasıl olsa hayallerimin gerçekleşeceği yere gidecektim. Elbi-

semi giydim ve hayalim yazar olmak olduğu için yazdığım hikayeleri de yanıma 

aldım. Oraya gittiğimde bir sürü insanla karşılaştım. Ayrıca gittiğim yer harikaydı. O 

an çok heyecanlandım. “Hayalim Yazar Olmak” diye yazan bölüme gittim. Orada 

benim yaşlarımda çocuklar vardı. Hatta birkaçıyla arkadaş bile oldum. Farklı farklı 

hikayler yazdık, kitap okuduk, büyüklerden öğütler aldık. Çok ama çok eğlenceliy-

di. Sonra bizim olduğumuz bölüme bir adam geldi ve “Küçük yazarlar için yarışma 

başladı”dedi. Biz neye göre yarışacaktık ki? Ama sonra anladım ki biz önceden 

yazdığımız hikayelerle yarışacaktık. Çünkü benim gibi diğer çocuklar da yazdığı 

hikayeleri getirmişlerdi. Bu beni sevindirdi. Yarışma başladı ve jüri üyeleri hikayeleri 

okumaya başladı.   



 Birkaç saat geçince kendi aralarında anlaşıp, kararlarını verdiklerini söyledi-

ler.  

 O zaman çok heyecanlandım. Gözlerimi kapattım ve derin bir nefes aldım. 

O arada jüri kazananı açıklıyordu. “Kazanan Nehir!” O an dünyalar benim oldu ve 

ilk defa mutluluktan ağladım. Ödülümün, bütün hikayelerimi birleştirerek oluştura-

cakları bir katip olduğunu söylediler.  

 Ben buna çok mutlu oldum. Sevinçten gözyaşlarım hala dökülüyordu. Kita-

bım ise bir iki gün içinde geldi. Bana kitabı ulaştıranlar sokakta yaşadığımı görünce 

bana yardım edip beni yurda yerleştirdiler.  

 Hayallerim şimdiden gerçek oldu. Siz de hayal edip hayallerinizin peşinden 

koşun. Hayal ettiğiniz sürece başarabilirsiniz. Hayallere hiçbir şey engel olamaz.  

 

Emine Şeyma SOLAK 



 Fatma ile Dilek iki çok yakın dostlardı. O kadar yakınlardı ki onları ilk kez gö-

renler iki kardeş sanarlardı. Aynı okulda 7-C sınıfı öğrencileriydiler. Her zaman 

ödevlerini  beraber yaparlar, yedikleri içtikleri ayrı gitmezdi. O gün yine bir pazarte-

si sabahıydı. Ama bu sefer Fatma yalnızdı. Yanında sevgili dostu Dilek yoktu. Okula 

vardığında da arkadaşını göremedi. Çok merak etmişti. Fatma ilk kez öğretmenle-

rinin yüzünü bu kadar asık gördü. Okul bir garipti sanki. Artık Dilek uzun bir süre oku-

la gelmedi. Fatma ne zaman annesi Zeynep Hanım a  Dilek i sorsa annesinin yüzü 

asılıyor ve net bir cevap alamıyordu. Dilek i arasa telefon açılmıyordu. Artık evlerin-

de de yoklardı. Sınıfta Dilek in yokluğunu en derinden hissediyordu. Fatma ne artık 

ders dinleyebiliyor ne de ödevlerini yapabiliyordu. Dilek olmadan hiç eğlenemiyor, 

gülemiyordu. Bir akşam Fatma annesi ve babasının karşısına çıkarak neler olduğu-

nu anlamak istedi.  

 Ailesi de kızlarının üzüntüsünü anlayıp ona Dilek ile görüşme  şansının olduğu-

nu söylediler. Fatma bunu duyunca havalara uçtu. Heyecandan gece uyuyama-

mıştı…7Sabah bir hastaneye gelmişlerdi. Sonra bir odaya çıktılar. Karşısında Dilek i  

gören Fatma çok sevindi. Koşup arkadaşına sarılan Fatma çok kötü göründüğünü 

söyledi. Hastaydı Dilek lösemi hastasıydı bulundukları yer ise Lösevdi. Kemoterapi 

görüyordu  zavallı Dilek, saçları da dökülmüştü. Fatma bunları öğrenince koridora 

çıkıp acı acı  ağladı. Dilek in annesi Betül Hanım Fatma nın yanına giderek ağla-

masını bu süreçte  ne kadar güçlü ve sabırlı olurlarsa hastalığı o kadar kolay atla-

tabileceklerini söyledi. Fatma da ağlamak yerine gerçekten de arkadaşının yanın-

da güçlü oldu veya zamanla  alıştı. Çünkü zaman ya işleri yoluna koyar ya da o 

dertle yaşamayı öğretir. Aylar geçti. Dilek gençliğinin verdiği mental güç ve ener-

jiyle hastalığı yenmişti. Birlikte yenmişlerdi  bu hastalığı her daim yanında olan biri-

cik dostu Fatma ile. Çok zordu bu süreç ama  başarmışlardı dostluğun gücüyle…                                                                                                                                                                    

 

Nehir AYDEMİR 



 Sabah erkenden uyandı ,yüzünü yıkadı ve kahvaltı için mutfağa geçti. An-

nesi onun için omlet yapmış ve bir bardak portakal suyu sıkmıştı. Uykulu bir şekilde: 

‘Anne, günaydın.’ dedi. Annesi de karşılık olarak: ‘ Günaydın tatlım.’ dedi. Kahval-

tısını yaptı, ardından yukarı çıkıp dişlerini fırçaladı ve okul üniformasını giymişti ki an-

nesi bağırdı: ‘ Karya, tatlım otobüsü kaçıracaksın!’. Şans bu ya Karya da o sırada 

merdivenden iniyordu. Karya annesinden şans öpücüğü alıp otobüs durağının yo-

lunu tuttu. Yolun bitmesine az bir zaman kala otobüsü gördü. Hızlıca gidiyordu. 

Karya bunu görünce çok panik yaptı, hemen koşmaya başladı. İlk dersi kaçırmıştı. 

Sınıf matematik dersindeydi.  

 Yavaşça tak tak diye kapıdan bir ses duyuldu. Sınıftan: ‘Gel!’ diye kalabalık 

bir ses geldi. Gelen karya idi. Nefes nefese kalmıştı. Barış Hoca: ‘Karya, sen nerde-

sin?’ dedi. Karya kullandığı kelimelere dikkat ederek başından geçenleri anlattı. 

Kullandığı kelimelere dikkat etmesinin nedeni Barış Hoca’dan bütün okulun kork-

ması idi.  

 Barış Hoca: ‘Anlıyorum Karya. Çabuk Müdür Bey’in odasına git ve ‘geç kal-

ma kağıdı’ al, sınıfa dön.’ Dedi. Karya müdürün odasının kapısını çaldığında mü-

dür onu içeri çağırdı. Neden geldiğini sordu . Karya cevap olarak: ‘Geç kaldığım 

için ‘geç kalma kağıdı’ almaya geldim.’ dedi. Müdür çekmecesini kurcaladı ve bir 

kutu çıkardı. İyice içine baktı: ‘Of! Nerde bunlar?’ diye kendi kendine söylendi. Bir 

zaman sonra: ‘Karya; beni burada bekle, hemen geleceğim.’ Karya, başını salla-

dı. Müdür gitmişti. Karya odada tek başınaydı. İçinden: ‘Of annem geç kaldığı mı 

öğrenmiş midir?’ diye geçirirken masadaki kutunun altındaki belge dikkatini çekti, 

belgeyi eline alıp okumaya başladı. Özel saray koleji öğrencisi olan bir öğrenci on-

ların okuluna kayıt yaptıracaktı. Birden kapı açıldı, gelen Müdür Bey’di. ‘Evet, senin 

işini halledelim.’ dedi ve bir belge verip Karya’yı sınıfına gönderdi. Karya, sınıfa gi-

derken kağıtta yazanları düşündü.  

 Sınıfa girmesiyle zilin çalması bir oldu. Gördüklerini, okuduklarını en yakın ar-

kadaşına anlattı. O da kendi arkadaşlarına... Arkadaşları da diğer arkadaşlarına 

anlatınca okulda dedikodu gibi bir şey olmuştu. Bir hafta sonra okula tekerlekli 

sandalyede bir çocuk gelmişti. Onu görenlerin kafalarında soru işaretleri oluşmuş-

tu. Tam o sıra zil çaldı.  



 Herkes sınıflarına giderken Karya laboratuvara gidiyordu. Utku Hoca’dan 

anahtarı almak için öğretmenler odasına gitmeliydi. Öğretmenler odasına gittiğin-

de Utku Hoca’nın olmadığını gördü.  

 Odada sadece Türkçe Öğretmeni Derin Hanım vardı. Derin Hoca ile bir an 

için göz göze geldiler. Derin Hoca gülmeye başlamıştı: ‘Karya, neden buradasın? 

Derste olman lazım.’ Karya da gülümseyerek: Derin Hoca’m, ben Utku Hoca’yı arı-

yorum.  

 Asistanı olduğum için anahtarını almam lazım ama burada yok. Şeyy… De-

rin Hocam siz yerini biliyor musunuz?’ dedi. ‘Müdür Bey’in odasında tatlım.’ Karya 

ise cevap olarak ‘Teşekkürler Hoca’m. Mademki müdürün odasında ben sınıfa git-

sem iyi olur.’ dedi ve laboratuvarın yolunu tuttu. 2-3 dakika sonra Utku Hoca geldi 

ve laboratuvara girdiler.  

 Derste ışığın soğurulması ile ilgili sorular çözüyorlardı ki kapı çaldı. Gelen Reh-

ber Öğretmeni Alya’ydı. ‘Çocuklar, size bir sürprizim var.’ derken öğrenciler merak-

la sordu: ‘Alya Hoca’m, nasıl bir sürpriz?’ Alya Hoca soruları cevaplamak yerine 

dışarı çıkarak tekerlekli sandalyede bir çocuk ile geri geldi ve: ‘Çocuklar, bu yeni 

sınıf arkadaşınız Kuzey.’ dedi.  Sınıf yüzünü asarak: ‘Hoca’m, sürpriz bu mu?’ Alya 

Hoca: ‘Evet, bir arkadaştan daha iyi sürpriz mi olur?’ Sınıf hayal kırıklığına uğramış 

bir şekilde ‘Peki’ dedi. Kuzey de yüzündeki neşeyi kaybetmemeye çalıştı. Alya Ho-

ca: ‘Kuzey, kendini sınıfa tanıtmaya ne dersin?’ dedi. Kuzey, kafasını yavaşça sal-

ladı.  

 Alya Hoca onu sınıfın ortasına doğru götürdü: ‘Sınıf, beş dakika konuşma-

dan dinleyin. Evet, Kuzey seni diniyorlar.’ Tekerlekli sandalyesini sağa doğru hare-

ket ettirerek: ‘Ben kuzey… On yaşındayım. Buraya gelmeden önce İstanbul’da ya-

şıyordum. Babamın işi nedeni ile İzmir’e taşındık ve sizin  okulunuza geldim. 

  Kitap okumayı ve resim çizmeyi severim. En çok Türkçe ve matematik ders-

lerini severim ve en sevdiğim oyun satrançtır. Tekerlekli sandalye kullanmamın ne-

deni beş yaşımdayken trafik kazası geçirdim.’ dedi.  

 Kuzey’in arkasında Alya Hoca jest ve mimikleri ile sınıftan alkışlamalarını iste-

di. Sınıf memnun olmayan bir şekilde alkışlamaya başladı.  

 Alya Hoca: ‘ Evet, Kuzey bize kendini tanıttığın için teşekkür ederiz. Kuzey’e 

okulu gezdirtmek için iki gönüllü istiyorum.  



 Alp ve Karya, bu görevde size güvenebilirim.’ dedi. Zaten sınıfta tek parmak 

kaldıran Alp ve Karya idi. Öğle arası Alp, Karya ve Kuzey birlikte yemek yediler. Ye-

mekten sonra kütüphane, spor salonu , laboratuvar, konferans salonu gezilmişti. 

Sıra bahçeyi gezme zamanındaydı ki zil çaldı. Ders, resim dersiydi. sınıfta güzel re-

sim çizebilen sayılı kişi vardı ama mükemmel resim çizeni kimse bilmiyordu. Alp ve 

Karya, Kuzey’e yardımcı olmak için yanına gittiler.  

 Kuzey’in resmini görünce çok şaşırdılar: ‘mükemmel!.. Çok beceriklisin!...’ gi-

bi cümleler kurdular. Bunu duyan sınıf Kuzey’in masasının başına toplandı. Gördük-

leri karşısında hayran kaldılar. Gürültüyü duyan öğretmen gelince sınıf dağıldı. Ku-

zey, Alp ve Karya’nın kulağına: ‘Okul çıkışı bize gelmeye ne dersiniz?’ diye sordu. 

Alp ve Karya kabul ettiler. Okul çıkışı herkes evlerine gitti.  

 Anlaştıkları birkaç malzemeyi alıp Kuzey’in attığı konuma gitmek için Alp ve 

Karya sokağın köşesindeki pastanede buluştular. Birkaç atıştırma alarak yola de-

vam ettiler. Kuzey’in verdiği konuma gelince çok şaşırdılar. Evin dış cephesinde 

pembe ve beyaza boyanmış bir sürü cam vardı.  

 Ön bahçede çiçeklerin arasında küçük bir kulübe vardı. Kulübenin üstünde 

büyük harflerle ‘YUMAK’ yazıyordu. İçinde beyaz süs köpeği vardı. Gözleri gece 

gibi siyahtı. Tasmasında mavi bir papyon vardı. Üzerinde telefon numarası yazıyor-

du. Önünde pembe taç desenli yemek ve su kapları vardı.  

 Evin duvarına yakın bir armut ağacı bulunuyordu. Bir dalına kurulmuş hoş bir 

salıncak da eksik değildi. Ev sanki masaldan çıkmış gibiydi. Kapıyı açmaları ile süs 

köpeği kulübesinden bir top getirdi ve Alp’in ayağının yanına bıraktı. Bir adım geri 

giderek oturdu. Alp dondu, kaldı. Karya: ‘Alp, topu atmanı istiyor. Hadi at.’ Alp, 

elindeki poşeti Karya’ya verip eğilerek topu aldı ve yavaşça topu fırlattı. Yumak, 

topu alıp Alp’in ayağının yanın geri koydu.  

 Alp bu sefer eğilerek Yumak’ın kulağını kaşıdı. ‘Maalesef Yumak seninle artık 

oynayamam. Kuzey’in yanına gitmem lazım.’ Yumak, topu alarak kulübesinin içine 

girdi ve yattı.  O ara Kuzey de camdan onları izliyordu. ‘Hoş geldiniz.’ dedi.  

 Güler yüzlü ve kibardı. ‘Hoş bulduk.’ dedi Karya ve Alp. Kuzey’in yanında 

çok tatlı bir bayan duruyordu. Alp: ‘Kuzey, bu abla kim?’ diye sordu. Kuzey cevap 

olarak: ‘Hizmetçimiz ama aileden biri gibidir.’ dedi.  



 Kuzey’in odasına çıktılar. Oda çok büyüktü. Kuzey’in çizdiği resimlere baktı-

lar. Odasında bir sürü oyuncak vardı. Bir süre oyun oynadılar ve hizmetli abla onla-

ra atıştırmalık bir sürü şey getirdi. Kuzey hizmetli ablaya teşekkür etti ve arka bah-

çeye çıkmak istediklerini söyledi. Abla onlara: ‘Madem öyle, orada piknik yapın.’ 

dedi ve hep birlikte aşağıya indiler.  

 Piknik tarzı atıştırmalıklar yerken ağacın üstünde eski bir ağaç ev dikkatlerini 

çekti. Karya: ‘Kuzey, bu ağaç ev sizin mi?’ diye sordu. Kuzey cevap olarak: ‘Hayır, 

Karya o ağaç ev bizden önceki ev sahibine ait.’ Alp, sözünü keserek: ‘Ama bu ev 

artık sizin, değil mi?’ diye sordu. ‘Evet, haklısın Alp. Bakın, ne diyeceğim. O ev bizim 

ağaç evimiz olsun.’dedi. Alp ve Karya bunu kabul ettiler. Dış ve iç cephesine resim 

çizdiler. Bir sürü minder, oyuncak, kitap getirdiler Kuzey’in odasından.  

 Kuzey’in rahat çıkması için bir rampa yaptılar ağaç eve. Artık onlarındı. ora-

da ödev yapıyor, oyun oynuyor, kitap okuyor ve atıştırmalıklar yiyorlardı. Karya, Ku-

zey’in okula ilk geldiği anı hatırladı, sonra da onunla geçirdikleri zamanları. O za-

man karar verdi.  

 Büyüyünce mimar olacaktı. Yaptığı tüm binaları engelli insanlara göre tasar-

layacaktı. Onların işlerini kolaylaştıracak, dünyalarını güzelleştirecekti. Karya artık 

ne istediğini ve ne yapması gerektiğini daha iyi biliyordu. 

 

Feyza YILDIRIM 



 Gecenin üçüydü. Herkes odasında, başını yastığa gömmüş uyuyordu. Ben 

de çakan şimşeklerden ve sert rüzgârın pencereme çarparak çıkardığı uğultudan 

irkilmiş, uyanmıştım. Penceremi açık unuttuğum için çalışma masamdaki tüm kâ-

ğıtlar etrafa savrulmuştu.  

 Ayaklarımı yataktan sarkıtıp ağır adımlarla pencereye doğru gittim, dışarı 

baktım. Gökyüzü zifiri karanlıkken çakan şimşekler etrafı aydınlatıyordu. Çiftliğin ka-

pıları çarpıp duruyordu.  

 Gölge Yele göğün gürültüsünden korkmuş kişneyip duruyordu. Atımın yanı-

na gitmeliydim.  

 O, korkmuştu ve bana ihtiyacı vardı. Üzerime bir şey aldım ve hemen aşağı-

ya indim. Dışarı çıktığımda yağmur damlacıkları yüzüme sertçe vuruyordu. Çiftliğe 

doğru hızlı adımlarla ilerledim. İçeri girdim. Gölge Yele’ye sarıldım. Benim ona sarıl-

dığımı anlayınca sakinleşti.  

 Gölge Yele benim dostumdu. Beni anlayabiliyordu. Bence hayvanların ço-

ğu insanlardan daha samimi ve içtendir. Bir süre sonra Gölge Yele ile nasıl tanıştığı-

mı anımsadım. Bir gün ailemle bir çiftliğe gittik. Ben daha sekiz yaşındaydım. Gitti-

ğimiz gün bembeyaz bir atın doğumuna şahit olduk ve çiftlik sahipleri ile atın yanı-

na gittik. Bir süre sonra Gölge Yele doğmuştu.  

Ancak bir sorun vardı. Gölge Yele’nin ön sağ bacağında problem vardı, tıp-

kı benim gibi. Bu nedenden çiftlik sahipleri yeni doğan yavruyu istemiyorlardı. Ben 

ise o yavru ata bakınca kendimi görüyordum. Çiftlik sahiplerinin ona her bakışında 

etrafımdaki insanların bana bakışlarını hissediyordum. Bu yüzden atı sahiplenmek 

istedim. Bir hevesle babamın elini tuttum ve ısrar ettim. Bu atı istiyordum. Babamın 

karşı çıkmasına rağmen daha da ısrarcı olup babamı ikna ettim. Kar kadar beyaz 

bir dost edinmiştim.  

Atımın yanına gittim. Bacağına baktım, dönüp kendi bacağıma da baktım. 

Ben de engelliydim, tıpkı onun gibi ve doğuştan. Biz kasabada oturuyorduk. Her 

sene kasabamızın bağlı olduğu ilçede çocukların katılabileceği at yarışları olurdu.  



 Atımla beraber ileride bu yarışlara katılabileceğimi hayal ederdim. Gölge 

Yele üç yıl boyunca tedavi gördü. Bu zaman içinde engelini aşmıştı, neredeyse ko-

şabiliyordu ve biz artık yarışlara katılmaya hazırdık. Uzun süren çalışmalardan sonra 

o gün gelmişti.  

 Yarışmacılar atlarıyla beraber yarış pistine çıkmışlardı. İşaret verildiğinde tüm 

atlar koşmaya başladılar. Gölge Yele sanki içimden geçeni anlamıştı. Bitişe varmış-

tık. Biz kazanmıştık. O an anladım ki emek sarf etmeden, inancını kaybetmeden ve 

en önemlisi sevgiden ödün vermeden hayallerine ulaşamazsın. 

Gözlerimi açtım, hâlâ atıma sarılıyordum. Yağmur dinmiş, rüzgârın uğultusu 

kesilmişti. Geçmişe bir yolculuk yapmış, ne kadar şanslı olduğumu anlamıştım. 

Kübra KAYMAK 



 Dedesinin elini  tutarak  sokakta yürüyen küçük bir kızı gördüğünüzde yüzündeki 

tebessümü de farkedersiniz. İşlerin yolunda gittiğinin göstergesidir bu tebessüm. Belki 

bakkaldan alınan bir çikolatanın bir sonucudur bu; belki de parkta oynamanın, bilin-

mez. Bilinen bir şey vardır: Gözyaşı dökerek yolda yürüyen bir çocuğun elini tutan kim 

varsa ,baksanız, onun da yüzü asıktır. Çünkü çocuklar büyüklerin her şeyidir. Bazen 

mutluluğun bazen de hüznün sebebidir çocuklar. Anne ve babasını görmeden büyü-

yen Defne de  Dedesi’nin hüzünlenmesine sebep olurdu çoğu zaman. Dede Ömer, 

torununun geleceğini düşünmeye başladığında kendi hastalığını unutuverirdi.  Hasta 

bir dedenin yetim bir çocuğu geleceğe hazırlaması çok ağır bir yüktü şüphesiz. Bu yü-

kü hissettiren duruşuyla Dede;  ellerini belinin arkasında birleştirmiş, başını öne eğmiş 

evin bahçesinde bir  o yana bir bu yana yürüyordu. Kolundaki saate baktıktan sonra 

Defne’yi  tek destekçileri olan komşuları Ayşe’de beklemesi için  tembih ederek bah-

çe kapısına doğru yöneldi. Kapıyı açtı , tam kapıdan çıkacakken  başını çevirip torunu 

Defne’nin yüzüne tekrar baktı ve onu mutlu olmasını sağlayacak  bir tebessüm ifade-

siyle kapıdan çıktı. Dedesinin dönüp tekrar bakması dışında süreç her pazartesi  günü 

nasılsa aynı şekilde ilerliyordu. Defne;  Ayşe Teyze’nin camını çalarak geldiğini bildirdi. 

Ellerini açarak, yanaklarından öperek kendisini karşılayan Ayşe Teyze ile oturdu ve te-

levizyon izleme zevkini iki gün sonra tekrar tatmıştı. Saat 12.30  olduğunda, elinde ek-

mekleriyle gelecek olan dedesini camdan dışarıya bakarak beklemeye başladı.  Ayşe 

Teyze, öğlen yemeğinde yemek için pişirdiği yemeğin bir kısmını bahçeye yeni giren 

eşi Ali’ye uzattı ve mis kokulu bu yemekleri kedilere vermesini söyledi . Ali Amca yeme-

ğe gelmiş; ama Dede dönmemişti. Defne, sokakta Ali Amca dışında  kimseyi görme-

mişti.Her gün sokağa çıkıp top oynayan çocukları da göremiyordu. Bu sıradışı durum 

saatler geçse de değişmedi. Defne camdan dışarı bakarak dedesini beklerken  tele-

fonun çaldığını duydu. Telefonu açan Ali Amca, konuşmasını bitirince Defne’nin yüzü-

ne baktı ve bir şey demeden mutfağa gitti. Mutfaktan gelen fısıldaşmalar Defne’yi 

meraklandırmaktan başka bir işe yaramayacaktır. 



Dedesinin olmadığı bir akşamda televizyonun da açılmaması Defne’nin  iyice sıkılması-

na sebep olmuştu. Defne güzel olduğu kadar da utangaç bir kızdı. Soru sorulmadığında çok 

konuşmazdı. Bu gün bu evde kalacağı söylendiğinde düşük bir ses tonuyla dedesini sordu. De-

desinin geceyi hastanede geçireceğini duyduğunda çok üzüldü. Başka soru sormak istese de 

soramadı. Üç yaşından bu yana ilk kez dedesinin olmadığı bir evde kalacaktı. Başını yastığa 

koyduğunda iki sokak uzakta yer alan camiden gelen dua seslerini dinlemeye başladı. Per-

şembe ve kandil günleri dışında okunan bu duanın sebebini çok merak etse de bir sonraki gü-

ne kadar  öğrenemeyecekti. Sabahın erken saatinde uyanan Defne, odasında namaz kılan 

birinin olmadığını görünce bir önceki gün yaşananları hatırladı ve uyumaya devam etti. Onu 

uykudan uyandıracak olan sabah gelen ambulans olacaktı. Hemen cama koşan Defne;  elle-

rinde poşetlerle sağlık görevlilerinin, dedesini eve götürklerini gördü. Bu durum Defne’yi korkut-

maktan ziyade sevindirmişti. Dedenin ambulansla gelmesine değil yürüyerek eve girmesine 

odaklanmıştı. Dedesine kavuşmak isteyen kız kıyafetlerini giymiş, kapının yanında bekliyordu. 

Bu halinden  Defne’nin sabırsız olduğunu  anlayan Ayşe Teyze  ve Ali Amca ona ayak uydura-

rak komşularına ziyarete vakit kaybetmeden gittiler. Defne,  kapıdan girer girmez dedesinin 

boynuna sarıldı. Başını geri çekip dedesinin yüzüne baktığında süzülen gözyaşlarına odaklandı. 

Bunların, kavuşmanın sonucunda mutluluk gözyaşları olduğunu öğrenen Defne’nin yüzünde o 

tatlı gamzesi belirdi.Evde büyükler arasında geçen sohbeti dinleyen Defne, Covid-19  adında 

bulaşıcı özellik  taşıyan bir virüsün ortaya çıktığını, önlem  alınmadığı taktirde bu virüsün insanla-

ra zarar verdiğini, evde kalarak tehlikeden uzak durulabileceğini  hatta dedesinin de bir gün 

hastanede bu virüs tehlikesinden dolayı gözetim altında tutulduğunu öğrendi. Hemen aklına 

bir gün önceki tenha sokaklar ve okunan dualar geldi. Devletin salgın hastalığa karşı geliştirdi-

ği politikalar hakkında bilgilenen Defne’nin, evde kalarak, derslerini uzaktan eğitimle görebil-

mesini sağlayacak bir televizyon zorunlu ihtiyaç haline gelmişti. Bu süreçte Ayşe Teyze ve Ali 

Amca evindeki televizyonu getirip dede ve torununa hediye ettiler. Milletimiz zor süreçleri el 

ele vererek aşmasını bilirdi. Komşularından gördükleri maddi ve manevi destekle  yaşama da-

ha sıkı bağlanan dede ve torunu  televizyon izliyordu. Torununa bakan Dede’nin yüzü gülüyor-

du. 

    Mehmet Murat İPEK 



 Zehra,minik mi minik sarı saçlı, mavi gözlü şirin bir kızdı. Yedi yaşındayken ai-

lesi ile geçirdiği bir trafik kazasında anne babasını kaybetmiş ve eskisi gibi yürüye-

miyor, koşamıyordu. Ama o her şeye rağmen yaşam dolu bir kızdı. Bakacak kimse-

si olmadığı için  halasının yanında kalıyordu. Halasını üzmemeye dikkat eder onu 

kırmamaya çalışırdı. Halası da yeğenini çok sever ona annesinin eksikliğini fark et-

tirmezdi. Fakat halasının kötü kalpli eşi -halası yokken- Zehra'ya hep vurarak bağı-

rarak eziyet ederdi. Oysaki halası hep  çocuklar çiçektir derdi. Zehra,halasını  üz-

memek için ona hiçbir şey söylemezdi. Artık bu işkence ve kalp kırmalara dayana-

mıyordu. Sevgili halacığından ayrılmak istemiyordu ama o kötü kalpli eniştesinden 

kurtulmanın bir yolunu bulmalıydı.  Halası  Zehra'ya hep ''Oku kızım, kurtar kendini, 

benim ömrüm senin yanında olmaya yetmeyebilir.'' derdi. Evet halası haklıydı. Üs-

telik engelliler için okumak eskisi kadar zor değildi. Ülkemizde birçok şey değişme-

ye başlamıştı. Zaten beş ay sonra üniversite sınavı vardı. Zehra çok çalıştı. Gece 

gündüz demeden...Sonunda beklediği gün gelmişti. Emeğinin karşılığını alabilecek 

miydi, eniştesinin şiddetinde kurtulabilecek miydi? Bu sorularla ve dualarla Zehra 

sınava girdi. Birkaç ay sonra olumlu haber geldi ve hayalleri  gerçek oluyordu. Çok 

istediği bölüme psikolojiye yerleşti.  

 Üniversite için Malatya'ya okumaya gitti. Derslerinde gayet başarılıydı. Ara 

sıra sevgili halasını arayarak hal hatır soruyordu.Yaz tatillerinde yine halasının ya-

nında kalıyordu. Aradan uzun süre geçti. Okulunu başarı ve birincilikle bitirdi. Ne 

tesadüftü ki ailesini kaybettiğinde bir süre kaldığı yetimhaneye psikolog olarak 

atanmıştı.  

 Oradaki çocuklara empati kurarak , anlayışla yaklaşıyor ve genellikle olumlu 

sonuçlar alıyordu. Bir de yetimhaneden 3 çocuk evlat edinmişti. Leyla ve Zeynep 

içine kapanık, sessiz sakinlerdi; Mustafa ise biraz yaramazdı. Ancak üçü de umut-

suzdu bu yüzden özel olarak onları seçmişti. Zehra zamanla onları da kendisi gibi 

hayata döndürüp mutlu, sevecen yapmayı başardı. Zaman hızla su gibi akıp gidi-

yor, Zehra'nın hem annelik hem ablalık ettiği çocuklar büyüyordu. 

 Bir gün çalıştığı kuruma yeni sosyal hizmetler müdürü atandı. Uğur Bey, 35 

yaşındaydı ve bekardı. Zehra ise 33 yaşındaydı.Bir süre arkadaşlık ettikten sonra ev-

lenmeye karar verdiler.  



 Bir yıl sonra ikiz bebekleri oldu: Serra ve Mert. Zehra kendi çocuklarına kavu-

şunca asla diğer çocuklarını ihmal etmemişti.  

 Onlar ise artık üniversiteli olmuştu.Derken yıllar yılları kovaladı tüm çocukları 

evlendi ve Uğur ile Zehra bir başına kaldılar.İkisi de emeklilik hayatı yaşıyordu.Bir sü-

re torunlarına baktılar onlar ile hayatına eğlence katılmıştı. Emekli olalı on yıl olmuş-

tu yaşlanmışlardı artık sadece yakın çevreye çıkabiliyor günlük ihtiyaçlarını karşıla-

yabiliyorlardı.Bu sıralarda Uğur Bey bir gün çok rahatsızlandı,aniden ateşi yükseldi, 

sürekli öksürüyordu.Zehra hemen ambulansa ve çocuklarına haber verdi, Uğur 

Bey'i hastaneye kaldırdılar.Maalesef Uğur Bey -dünya çapında yayılan salgın has-

talığa- koronavirüse yakalanmıştı.  

 Uğur Bey, gençliğinde neredeyse iki paket sigara içiyordu.Uzun süre yoğun 

bakımda kaldı ancak hastalığı yenemedi.74 yaşında hayata gözlerini yumdu. Bu 

arada Zehra'nın da virüs testi pozitif çıkmıştı ama Zehra şanslı olanlardandı.Bir süre 

tedavi gördükten sonra hastalığı yendi ve evine döndü. Yalnız kalan yaşlı Zehra'yı 

evlatları yalnız bırakmak istemiyordu.  

 Zehra bir süre evinde kalmakta inat etti, acısını yaşadı ancak sonunda ço-

cuklarının ısrarına dayanamadı. Beş çocuğu vardı ve birer ay her birinde kalmaya 

başladı.Zehra,kitap okuyor,namaz kılıp dua ediyor ve torunlarıyla ilgileniyor-

du,onlara çiçeklerim diyerek -tıpkı halasının ona dediği gibi- masallar anlatıyordu. 

Orta yaşlarda olan evlatlarıyla eskileri yad ediyor, mutlu bir yaşlılık geçiriyordu. İşte 

Zehra'nın hikayesi böyleydi  

 

Rüya KAZAK 



 O gün Doktor Kaşkaş yine zaman makinesinin üzerinde çalışıyordu. Doktor 

Kaşkaş anne ve babasını bir trafik kazasında kaybetmişti. Anneannesi ona sahip 

çıktı, büyüttü okuttu. Kaşkaş Doktor olunca günlerce ağladı. Mahalledekilere tepsi 

tepsi üzümlü kek yapıp dağıttı. Doktor Kaşkaş’ın en büyük hayali bir zaman maki-

nesi yapabilmekti. Çalışmaları sırasında çok olumsuzluklar yaşıyor ama yılmayıp 

gece gündüz demeden uğraşıyor, bir gün zaman makinesi yapacağına inanıyor-

du. Doktor Kaşkaş zaman makinesinin üzerinde çalışırken makinenin cıvatalarını 

takıyordu. Aniden bir ses duydu. İşine o kadar dalmıştı ki birden irkildi. Doktor 

Kaşkaş sesin geldiği tarafa baktı. Ses Gırgır Hanımdan geliyordu. Gırgır Hanım Dok-

tor Kaşkaş‘ın anneannesiydi. Anneannesi yetmiş yaşını geçmişti. Beyaz saçları, şiş-

ko göbeğiyle çok tonton görünen ama aslında çok huysuz, somurtkan, hayata 

küsmüş birisiydi. Zamanını bahçedeki çiçeklerini yetiştirmekle geçirirdi. Torununun 

diğer insanlar gibi normal bir hayat sürmesini istemişti. Bu yüzden onu ne zaman 

çalışırken görse sinirlenir,”Bu makinelerle uğraşırken ömrün tükenecek” diye söyle-

nirdi. Kaşkaş onun bu haline alışmıştı artık. Çünkü anneannesinin başka kimsesi yok-

tu. Doktor Kaşkaş yıllardır zaman makinesinin üzerinde çalışıyordu. Artık son aşama-

lara gelmişti. Kaşkaş’ın anne ve babasından kalan en büyük hatır Max isimli köpek-

ti. Max’ı gördükçe ailesiyle beraber geçirdiği güzel günler aklına gelir, hüzünlenirdi. 

Max akıllı bir köpekti. Kaşkaş’ın yanından hiç ayrılmazdı. Doktor zaman makinesini 

tamamlamış, son vidaları sıkıyordu. Köpeği Max doktor’un yanındaydı. Tam işini bi-

tirecekken Gırgır Hanım aniden içeri girdi. Kaşkaş anneannesinin sesiyle irkilip yanlış 

bir düğmeye bastı. Kaşkaş ve anneannesi şaşkın bir şekilde birbirine bakakaldılar. 

Çünkü yanlış basılan düğme Kaşkaş’ın köpeği Max’ı ışınlamıştı. Max anne ve ba-

basından kalan tek hatıraydı. Kaşkaş bu duruma çok üzüldü ve günlerce annean-

nesiyle konuşmadı. Çünkü bu durumdan anneannesini sorumlu tutuyordu. Halbuki 

anneannesini defalarca uyarmıştı. “Ben çalışırken beni rahatsız etme, dikkatimi da-

ğıtma” demişti. Anneannesi onun yaptığı çalışmaları çok basite aldığı için böyle 

olacağını tahmin edemezdi. Kaşkaş, Max’ın hangi zamana ışınlandığını anlamak 

için zaman makinesini tamamlamalı ve içine girmeliydi. Kaşkaş artık zaman maki-

nesini bitirmişti. Her zamanki gibi Gırgır Hanım torunun yanına geldi.  



 Çünkü üzümlü kek yapmıştı. Kaşkaş anneannesini kırmamak için kekin yarısını 

yedi. Ve anneannesine : Biliyorsun ki köpeğim Max zaman makinesiyle başka bir 

zamana ışınlandı. Köpeğimi bulmam gerekiyor. O yüzden beni rahatsız etme. Yal-

nız kalmalıyım, dedi. Gırgır Hanım somurtarak dışarı çıktı. Doktor Kaşkaş zaman ma-

kinesinin içine girdi. Tam düğmeye basıp kendini ışınlayacaktı ki Gırgır Hanım 

“Yemek hazır!” diye bağırdı. Kaşkaş “şimdi yemek istemiyorum” dedi. Gırgır Hanım 

“madem öyle, bundan sonra yemeklerini kendin yaparsın”,dedi. Kızgın bir şekilde 

homurdanmaya başladı. Kaşkaş anneannesi yaşlı olduğu için onun üzülmesini iste-

miyordu. Kaşkaş “tamam tamam, geliyorum ”,diyerek mutfağa geçti. Gırgır Hanım 

tabaklara dolu dolu  yemek koydu.Doktor Kaşkaş, Gırgır Hanım başka bir yere ba-

kınca tabağındakileri tencereye boşalttı. Köpeği Max ‘ı bulmak için acele ediyor-

du. Koşarak laboratuarına girdi. Gırgır Hanım torununun yemekleri yemediğini ten-

cereye boşalttığını anlamıştı. Ama bir şey diyemedi. Doktor Kaşkaş kaldığı yerden 

çalışmalarına devam etti. Tam makinesine girecekti ki Gırgır Hanım “oğlum yetiş!” 

diye bağırdı. “İlacım bitti, hemen eczaneden al gel”,dedi. Kaşkaş koşarak anne-

annesinin yanına geldi. Doktor olduğu için müdahale etti. Hiçbir şey yok gibi görü-

nüyordu. Ama yinede anneannesini dinleyip ilaçlarını almalıydı. Gırgır Hanım‘ın 

içinde bir his vardı. Torununun zaman makinesinin içine girerse Max gibi kaybola-

cağını ve bir daha gelmeyeceğini düşünüyordu. Torununa engel olmak istiyordu. 

Kaşkaş ilaçları alıp getirmişti. Gırgır Hanım Kaşkaş laboratuarına gitmeden önce bir 

bahane bulmalıydı. Kendini bahane ederek:Artık ben çok yaşlandım. Kendimi bu-

gün çok kötü hissediyorum. Ne olur beni yalnız bırakma hep yanımda kal, diye ağ-

ladı. Gırgır Hanım yaşlıydı fakat çok sağlıklıydı. Yani ufak tefek rahatsızlıkları dışında 

önemsenecek bir hastalığı yoktu. Kaşkaş anneannesinin naz yaptığını onu oyala-

maya çalıştığını anlamıştı.”Anneanne, bugün seni çok iyi gördüm. İstersen biraz 

hava al. Bahçedeki çiçeklerin solmaya başlamış”,dedi. Gırgır Hanım endişelerini 

belli etmemeye çalışıyordu.”Tamam oğlum,” dedi. Başka bahaneler bulmalıydı. 

Kaşkaş  laboratuarına girmişti. Anneannesi boş durmayıp aklına gelen fikri uygula-

dı. “çaat paat gümm”,diye bir ses çıktı. Gırgır Hanım ampulleri patlatmıştı. Sesleri 

duyan Kaşkaş anneannesine  “burada ne oldu?”diye sordu. Gırgır Hanım 

“lambalar gevşemiş. Tozlarını alıyordum. Neredeyse kafama düşeceklerdi.”dedi. 

Kaşkaş bu işlerden iyi anlıyordu.”Başka ampul var mı?”diye sordu.  



 Gırgır Hanım “hepsini şu zaman makinen için kullandın. Elektrikçide vardır. 

Hemen al ,gel .”dedi. Kaşkaş “çok uzak , gidemem ”, dedi. Gırgır Hanım kaşlarını 

çattı.Bu sefer Kaşkaş hayır diyemedi. Gırgır Hanım, Kaşkaş ‘ı  oyalamayı yine  ba-

şarmıştı. Ama nereye kadar böyle oyalayabilirdi ki.                                                             

     Kaşkaş  yarım saat içinde geldi. Alet çantasını aldı. Pense ,tornavida derken  

ampulleri  yerine taktı. Gırgır Hanım, Kaşkaş’a  onu neden oyaladığını , endişelerini 

söyleyecekti ki ,telefon çaldı. Gırgır Hanım söylemekten vazgeçti. Sadece 

Kaşkaş’a “zaman makinesine sakın girme”,dedi. Kaşkaş, telefonla konuşması bitin-

ce , neden  girmemesi  gerektiğini sordu. Gırgır Hanım: Bilmiyorum ama senin için 

endişeleniyorum, dedi. Kaşkaş : Neden  endişeleniyorsun?,endişelenecek bir du-

rum yok ki . Baştan beri yaptığım çalışmaları kabul etmiyorsun. Ama benim köpeği-

mi bulmam gerekiyor, dedi. Gırgır Hanım:Oğlum, belki zaman makineni tam yapa-

mamışsındır. İyice bir kontrol et, dedi. Kaşkaş  “tamam” diyerek laboratuarına gitti. 

Zaman makinesini gözden geçirdi. Yerde bir vida vardı. Kaşkaş içinden 

“anneannem yanılmadı, hislerinde haklı çıktı”,dedi. Eksik vida olmamalıydı. Vidayı 

yerine taktı. Gırgır Hanımın yanına giderek: Anneanne, haklı çıktın. Yerde takılma-

mış vida varmış. Onu taktım. Şu an zaman makinem hazır. Benimle bu yolculuğa 

gelir misin?,diye sordu. Gırgır Hanım: Böyle maceralı şeyleri sevmem. Ama gönlüm 

seni yalnız göndermeye razı gelmez. Yalnız bir şartla gelirim, dedi. Gırgır Hanım ak-

şam hazırlık yapıp, sabah gitmek istiyordu.  

 Zaten Max’ın ışınlanmasından kendini sorumlu tutuyordu. Hem torununu da 

yalnız bırakmamış olacaktı.  Kaşkaş erkenden yattı. Gırgır Hanım kaplara yiyecek 

içecek bir şeyle koydu. “Nereye gidecekler, hangi zamana ışınlanacaklar? 

“aklında bir sürü soru işareti vardı. Nihayet sabah olmuştu. Komşunun horoz sesiyle 

uyandılar. Gırgır Hanım Kaşkaş ‘ın yanına geldi. Bütün gece heyecandan uyuya-

mamıştı.  

 Kaşkaş Gırgır Hanım’a: Hazır mısın? , diye sordu. Gırgır Hanım: Ben hazırım, 

yani her şey hazır gidelim,dedi. Laboratuara girdiler. Kaşkaş ve Gırgır Hanım za-

man makinesine bindi. Kaşkaş heyecanla düğmeye bastı,  ışıklar yandı. Gırgır Ha-

nım korkmaya başlamıştı. Zaman makinesinden gelen sesler onu korkutuyordu. 

Kaşkaş ‘ın elini sımsıkı tuttu ve “şimdi hangi düğmeye basacaksın “,dedi. Kaşkaş 

cevap vermedi. 

  



 Üzerinde “tarih “,yazan kırmızı bir düğme vardı. Yavaşça Kaşkaş bu düğme-

ye bastı. Zaman makinesi konuşuyordu “10 Nisan 2020”,diye bir ses yükseldi. Gırgır 

Hanım çok şaşırdı. Kaşkaş:Anneanne bu tarih sana neyi hatırlatıyor, diye sordu. Bu 

tarih Max’ın ışınlandığı, kaybolduğu tarihti.  

 Gırgır Hanım içinden “bu makine benden daha zeki galiba. Ben Max’ın kay-

bolduğu tarihi nerden bileyim, söyleseler de unuturum”, dedi. Aniden zaman ma-

kinesi hareket etmeye başladı. Gırgır Hanım korkudan neredeyse aklını yitirecekti. 

Kaşkaş kendinden çok emin bir şekilde zaman makinesine binmişti ama şimdi oda 

korkuyordu. Kendini tutamayarak bağırmaya başladı. İkisi de tüm güçleriyle korku-

dan bağırıp, ağlaşıyorlardı. Bağıra çığıra bir ülkeye geldiler. Zaman makinesi dur-

muştu. Kapıyı açıp dışarı çıktılar. Sanki kendilerinde değilmiş gibiydiler. Bir süre son-

ra kendilerine gelince gözlerini açtılar. Meraklı bakışlarla etrafı inceliyorlardı. Burası 

kendi ülkelerinden farklıydı. Bu ülkede her şey olduğundan daha küçüktü. Küçük 

küçük insanlar; küçük küçük evler, ağaçlar… Bu ülkeyi koruyan iki güçlü muhafız büyük bir kapı-

nın önünde duruyordu. Gırgır Hanım merakla Kaşkaş’a bir sürü soru sordu. Kaşkaş tüm 

sorulara yanıt olarak “hayır” dedi. Ama son soruyu Gırgır Hanımın da bilmesi gere-

kiyordu. O yüzden Kaşkaş cevap verdi: Sanırım burası Cüceler ülkesi. Baksana her 

şey küçücük, dedi. Kaşkaş haklıydı burası Cüceler ülkesiydi. Gırgır Hanım tamam 

diyerek muhafızların yanına gitti. Onlara da bazı şeyleri sormak istiyordu. Aklında 

bir sürü soru vardı. Muhafızlar  Gırgır  Hanımı  inceledikten    sonra: Sen bizim ülke-

mizden değilsin in misin cin misin neden buradasın dedi, cücenin biri. Kaşkaş koşa-

rak yanlarına geldi.  Başlarından geçenler, köpeği Max’ı nasıl kaybettiklerini 

tek tek anlattı. Max‘in burada olabileceğini düşünüyorlardı ve onu aramak için 

gelmişlerdi. Muhafızlar Kaşkaş ve Gırgır Hanımın kötü bir niyetle buraya gelmedikle-

rini anlayarak kendilerini tanıttılar: Merhaba ben Hapşırık buda arkadaşım Hıçkırık, 

dedi. Cücenin biri diğeri de başını salladı. Gırgır Hanım ve Kaşkaş da kendilerini ta-

nıttılar. Kısa bir sohbetten sonra Kaşkaş izin istedi, bir en evvel köpeği Max’ı bulma-

lıydı. Hıçkırık: Hadi o zaman Max’ın nerede olduğun size göstereyim, dedi. Gırgır 

Hanım ve Kaşkaş meraklı bakışlarla çevreyi inceliyorlardı.  

 Birkaç saat yürüdükten sonra küçük bir eve geldiler. Kapıyı küçük bir cüce 

açtı. Hıçkırığa: Yoksa misafirlerimiz bunlar mı? , diye sordu. Diğer muhafız misafirle-

rin geleceğine önceden haber vermişti. Hıçkırık başını sallayarak “evet”,dedi.  



 Cüce onları içeri buyur etti. İçeri girmeden önce Gırgır Hanım ve Kaşkaş bi-

raz tereddüt etti. Ne de olsa daha önce tanımadıkları birinin evine giriyorlardı. Cü-

ce kendini tanıttı “benim adım Ponpon ya sizinkiler nedir?” diye sordu. Kaşkaş: Ben 

Doktor Kaşkaş buda anneannem Gırgır, dedi. Gırgır Hanımın sesi soluğu çıkmıyor-

du. Tam kapıdan içeriye gireceklerdi ki bir havlama sesi duyuldu. Bu ses Max’a ait-

ti. Kaşkaş eğilerek içeri girdi. Köpeğine doya doya sarıldı. Yalnız bir sorun vardı. Eve 

nasıl döneceklerdi? Doktor Kaşkaş buraya gelirken eve nasıl geri döneceklerini hiç 

düşünmemişti. Bunun içinde bir hazırlık yapmamıştı. Kaşkaş herhalde bir yolunu bu-

lurum diye düşündü. Anne ve babasından kalan tek şeyi yani köpeği Max’ı bul-

muşlardı. Bu mutluluğu bozacak şeyler düşünmek istemiyordu. Gırgır Hanım ve 

Kaşkaş acıkmışlardı. Zaman makinesine bindikten sonra hiçbir şey yememişlerdi. 

Neyse ki yanlarına yiyecek-içecek bir şeyler almışlardı. Yediklerinden Ponpon a da 

ikram ettiler. Yemekleri bitince kapı çaldı. İçeri iki cüce daha geldi. Ponpon Kaşkaş 

ve Gırgır Hanıma baktı. “Korkmanıza gerek yok, bunlar benim en yakın arkadaşla-

rım. Kapıya yakın , şişman olan Tonton. Elinde şekeri olan ise Bonbon”dedi. Gırgır 

Hanım, yemeklerden cücelere de ikram etti. Hem yemek yiyor, hem de sohbet 

ediyorlardı. Gırgır Hanım Tonton ile çok iyi anlaşmıştı. Bonbon ve Ponpon, Max’ı na-

sıl bulduklarını, onunla nasıl ilgilendiklerini anlattı. Kaşkaş , köpeği Max’ın  acıktığını 

anladı. Çünkü Max “hav hav” havlıyordu. Ponpon Max ‘e kemik şeklinde kurabiye-

ler getirdi, afiyetle kurabiyelerini yedi. Herkesin karnı doymuştu. Kaşkaş ayağa kalk-

tı.”Arkadaşlar yemeğimizi yedik. Sizinle tanıştığımıza çok memnun olduk. Güzel 

sohbetler ettik. Yalnız önemli bir sorunumuz var, ülkemize nasıl döneceğimizi bilmi-

yorum. Bilen var mı?” diye sordu. Ortalığı büyük bir sessizlik kaplamıştı. Kimseden çıt 

çıkmıyordu. Kaşkaş üzgün bir şekilde “Madem öyle ömür boyu burada yani Cüce-

ler Ülkesinde kalacağız” dedi. Cüceler hep bir ağızdan “Bunları düşünmeyin. Mu-

hakkak bir yolunu buluruz”,diye moral verdiler. Aslında onların da ellerinden bir şey 

gelemezdi. Akşam olmuştu getirdikleri yiyeceklerden bir şeyler atıştırdılar. Cüceler 

’e çok fazla yük olmak istemiyorlardı. Ama cüceler ısrar edip kendilerinin yaptığı 

yemekleri ikram etmek istiyorlardı. Ponpon ve Bonbon yemek yapmak için mutfa-

ğa gittiler. Tonton ise “size komik bir hikaye anlatayım mı? diye sordu. Herkes hep 

bir ağızdan “eveet!”,diye bağırdı. Max de neşeyle kuyruğunu sallıyor, havlıyordu. 

Tonton hikaye ye başladı:Çoook eskiden küçük bir kasabada çok güzel bir hayva-

nat bahçesi varmış.  



Bu hayvanat bahçesinde en çok maymunlar varmış. Bu maymunları seven iki ço-

cuk varmış. Ama maymunları yakından hiç görememişler.  Bir gün hayvanat bah-

çesinden bir maymun kaçmış. Ağaçların dallarında sallana sallana, hayvanat 

bahçesinin yakınlarında dolaşan iki çocuğun kucağına atlamış. Çocuklar bir sevin-

miş bir sevinmiş. Artık onlarında oynayıp, besleyecekleri bir maymunları varmış. 

Oradan bir dede onları görmüş, ve şöyle demiş: Çabuk o maymunu hayvanat 

bahçesine götürün.  Çocuklar: Hemen götürürüz, demişler. Ve yolun arka tarafın-

daki hayvanat bahçesine götürmüşler. Dede yolda çocukları yeniden görmüş. 

Hani maymunu hayvanat bahçesine götürecektiniz? demiş. Çocuklar ise : Hayva-

nat bahçesine götürdük. Şimdi de sinemaya götürüyoruz, demişler. Herkes bağıra 

bağıra gülüyordu. Hikaye çok hoşlarına gitmişti. Ponpon ve Bonbon yemekleri ge-

tirdi. İlk defa Gırgır Hanım “ben yemek istemiyorum” dedi. Kaşkaş çok şaşırmıştı, ne-

denini sordu. Gırgır Hanım boş tabakları göstererek: Bütün makarnaları yedim, aç 

değilim. Şu koltuğa yatayım çok uykum var, dedi. Herkes yemeklerini yedikten son-

ra uyumaya hazırlandı. Vakit geç olmuştu. Bonbon masayı toparladı, Ponpon ya-

takları hazırladı. Tonton ise Gırgır Hanım gibi olduğu yerde uyuya kaldı. Evdeki iş 

bölümü Doktor Kaşkaş’ın çok hoşuna gitmişti. Ponpon ve Bonbon Kaşkaş’a bir ihti-

yacı olup olmadığını sordular. Kaşkaş her şey için çok teşekkür etti. Çok yorucu bir 

gün geçirmişlerdi. Herkes yattıktan sonra Kaşkaş da bir kenara kıvrıldı, uyuyakaldı. 

Kaşkaş rüyasında ,sabah sabah bir adamın geldiğini gördü. Elinde bir kitap ve bir 

anahtar vardı.  Adam Kaşkaş’ı bir ormana götürdü. Büyük bir ağacın yanına geldi-

ler. Kaşkaş’a burada anahtar ve kitabı vermişti.  “Kaşkaş sabah oldu,haydi kalk 

“diye bir ses duyuldu. Bu ses anneannesine aitti. Kaşkaş uyandı. Gece gördüğü rü-

yayı hatırladı. “Tam rüyanın en heyecanlı kısmında beni niye uyandırdın?”diye söy-

lendi. Gırgır Hanım yemeğe çok düşkün biriydi.”Sabah oldu. Kahvaltı hazır,seni 

bekliyoruz” dedi. Rüyasını sormak aklına bile gelmedi. Çünkü karnı acıktığı için baş-

ka bir şey düşünemezdi. Kaşkaş uyandığı için yeniden uyumaya çalışmadı. Acaba 

rüyasında gördükleri bir işaret olabilir miydi? Kaşkaş kahvaltıda bir şeyler atıştırıp dı-

şarı çıktı. Gırgır Hanım “sakın uzaklara gitme” diye uyardı. Kaşkaş bilmediği bu ülke-

de rastgele dolaşmaya başladı. Evden bir hayli uzaklaşmıştı. Yolun karşı kıyısında 

bir orman gördü. Merak etmişti. Belki eve dönüş yolunu bulabilirdi. Birkaç saat yü-

rüdükten sonra Esrarengiz Orman’a geldi. Tam saatine bakacaktı ki sırtında bir şey 

hissetti. Neyse ki  ağaç dalıydı. Sonra saatine baktı. Saat  6’yı gösteriyordu.  



 Hava kararmaya başlamıştı. Çalılardan sesler geliyor, ormanın derinliklerin-

den uğultular duyuluyordu. Evde Gırgır Hanım ve cüceler Kaşkaş  için endişelen-

meye başlamıştı. Hava iyice kararmıştı. Kaşkaş, cücelerin evine dönmek  bu or-

mandan çıkmak istiyordu. Orman da  dikenlerle kaplı bir kapı gördü. Doktor bu or-

manın farklı bir yer olduğunu, kimsenin girmemesi gerektiğini anlamıştı. Ne yapa-

cağını bilmiyordu.”imdaat!” diye bağırmaya başladı. Gırgır hanım Kaşkaş’ı evde 

beklerken sesini duyunca heyecanla dışarı fırladı. Sesi cüceler de duymuştu. Sesin 

nereden geldiğini anlayamadılar.  

 Gırgır Hanım :-Kaşkaş, nerdesin oğlum! diye bağırdı. Kaşkaş Gırgır Hanım’ın 

yankılanan sesini duyuyordu. Kaşkaş: Buradayım! Ormandayım, diye seslenebildi. 

Çok korktuğu sesinden anlaşılabiliyordu.Gırgır Hanım, sesin geldiği yöne doğru koş-

maya başladı. Cüceler ise endişeliydi, çünkü ses kimsenin gidemediği, cesaret 

edemediği Esrarengiz Orman’dan geliyordu.Gırgır Hanım yolda bir motor gördü. 

Hemen motora bindi, Esrarengiz Orman’a kısa zamanda ulaştı. Cüceler ise arkada 

kalmıştı. Gırgır Hanım elindeki çakıyı çıkarıp dikenli dalları kesmeye başladı. Aslında 

Esrarengiz Orman bu davranışından ötürü Gırgır Hanım ve torununu cezalandıra-

caktı. Çünkü ormana kimse girmemeli ve ağaçlara zarar vermemeliydi. Gırgır Ha-

nım Esrarengiz Orman’a yalvardı. Canından çok sevdiği torununu kurtarmak için 

geldiğini söyledi. Gırgır Hanım ağlamaya başladı. Onun göz yaşlarıyla ıslanan di-

kenler dallardan birden çekiliverdi. Gırgır Hanım, Kaşkaş ‘a kavuşmuştu. Kaşkaş ise 

korkudan tir tir titriyordu. Kaşkaş bir şey söyleyemedi. O sırada cüceler geldi. Tabi ki 

Gırgır Hanım Kaşkaş’a kızgındı. Kaşlarını çatarak “seninle evde görüşürüz” ,dedi.İyi 

kalpli bir cücenin arabasına binerek eve döndüler.Kaşkaş eve gelince bile üzerin-

deki korkuyu hala atamamıştı. Ponpon Kaşkaş’a su getirdi. Gırgır Hanım: Söyle ba-

kalım o ormana neden gittin? Dedi. Kaşkaş: Rüyamda gördüm, diye cevap verdi. 

Bonbon meraklı meraklı : Rüyanda ne gördün, diye sordu. Kaşkaş başladı rüyasını 

anlatmaya: Sabah sabah bir adam geldi. Elinde kitap ve bir anahtar vardı. Beni 

Esrarengiz Orman’a götürdü. Büyük bir ağacın yanına geldik. Kitabı ve anahtarı 

bana verdi.  

 Sonra zaten anneannem beni uyandırdı. Yani devamını göremedim. Bende 

uyanınca rüyamda gördüğüm bu ormanı merak edip içine girdim, dedi. Herkes 

uzun bir sessizlikten sonra birbirine baktı. Şimdi Kaşkaş’ın neden Esrarengiz Orman 

gittiğini anlamışlardı.  



 Kaşkaş :-Max ‘ı çok şükür bulduk. Şimdi ise eve dönmeliyiz. Ama biz hiç uğraş-

mıyoruz, eve dönüş yolları aramadan burada kalmayı seçmiş oluyoruz, dedi sitemli 

bir şekilde. Cüceler bu sözlere biraz üzülmüşlerdi. Hatta Max bile üzüldü. Çünkü bu-

rada kalmaya alışmıştı, eve dönmek istemiyordu. Gırgır Hanım Kaşkaş’ın neden eve 

gitmek istediğini anlamıyordu. Burası çok güzel bir ülkeydi. İnsanları küçüktü. Ama 

çok sıcakkanlıydı. Evde çiçekleriyle uğraşmaktan sıkılmıştı. Burası ona daha cazip 

geliyordu. Hem eve nasıl dönebilirlerdi ki zaman makinesi onları buraya ışınlayınca 

ortadan kaybolmuştu. Kaşkaş eve dönmek için elinden geleni yapmaya hazırdı. Bu-

rada rahatlardı. Max ve anneannesi de halinden çok memnundu. Ama ne zamana 

kadar kalabilirlerdi bu ülkede. Belli bir süre sonra sıkılıp kendi yaşam tarzlarını araya-

caklar ülkelerinde olmak isteyeceklerdi. Kaşkaş bunları düşünüyordu.Yine akşam ol-

maya başlamıştı. Burada sanki zaman çok çabuk geçiyordu. Bu ülkedeki ikinci gün-

leriydi. İki gündür kendi ülkelerinden farklı diyarlardaydılar. Gırgır Hanım halinden 

çok memnun olduğu için bu konuyu herkes yatınca Kaşkaş’la konuşmaya karar ver-

di. Tonton Gırgır Hanımla çok iyi anlaşmıştı. Çünkü ikisinin de ortak özelliği yemek ye-

meği çok seviyorlardı. Tonton Gırgır Hanıma “yarın cücelerin şenliği var siz de gel-

mek ister misiniz? Diye sordu.  

 Gırgır Hanım “ben gelirim ama Kaşkaş gelmeyebilir, dedi.Yemekler yendi, ya-

taklar hazırlandı. İş bölümüyle her şey çabucak yapılıyordu. Gırgır Hanım ve Kaşkaş 

herkes uyuyunca bahçeye çıkıp konuşmaya başladılar. Gırgır Hanım başladı söze. 

Kaşkaş, oğlum benim burada rahatım çok iyi, hiç sıkılmıyorum. Evde sen hep maki-

neyle zamanını geçirdiğin için çok canım sıkılıyordu. Çiçekler hep benim arkadaşım 

olmuştu. Ama bu ülkedeki cüceler çok cana yakın Tonton, Bonbon, Ponpon… ,bize 

çok iyi davranıyorlar. Zaten makine kayıp, neydi adı? heh “Zaman Makinesi”. Kendi 

başımıza eve dönmemiz çok zor. Bence kendini hiç yorma, çare aramaya da kalkış-

ma. Sende buranın güzelliklerini fark etsen hiç geri dönmek istemezsin. En azından 

birkaç ay daha burada kalalım.  

 Kim bilir belki sende alışırsın, dedi.Doktor Kaşkaş, anneannesinin bu sözlerine 

çok kızmıştı. Sinirli ve üzgün bir şekilde. Bende biliyorum eve dönemeyeceğimizi, 

ama yine de bir yol arıyorum. Eve dönüş yolu olmalı. Bence buradaki hayata bu ka-

dar kendini alıştırma, dedi. Gırgır Hanım: Bu arada söylemeyi unuttum. Yarın cücele-

rin şenliği varmış. Biraz mutlu olmaya çalış.  



 Cüce arkadaşlarımız bizi memnun etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. 

Yarın seni mutsuz görürlerse onlar da üzülür, dedi. Ve ikisi de yatmak için içeri girdi. 

Sabah olmuştu. Bütün cüceler erkenden kalkıp şenlik için kıyafetlerini giymişlerdi. 

Kahvaltı yapıp hemen şenlik alanına gittiler. Kaşkaş canı istemeye istemeye hazır-

landı. Arkalarından şenliğe o da gitti. Anneannesinin akşamki sözleri aklına geldi. 

Gerçekten geldikleri günden beri cüceler çok iyi davranıyorlardı. Ellerinden geleni 

yapıyorlar, onları mutlu etmeğe çalışıyorlardı.Şenlik alanı aynı kendi ülkelerindeki 

şenlikler gibiydi çok kalabalıktı. Herkes güzel kıyafetler giymiş, neşe içinde eğleni-

yorlardı. Kral Aksırık konuşmaya başladı. Herkes sessiz olmuş, kralın konuşmasını din-

liyordu. Gırgır Hanım dayanamayıp “bu cüceler de pek hastalıklı; Hapşırık, Hıçkırık, 

Aksırık…  birazdan da yardımcısı Nezle Vezir gelecek herhalde”, dedi. Yanındaki 

cüceler Gırgır Hanım’ın bu sözlerine gülüştüler. Kral konuşmasına devam etti: Bu-

günkü şenliğimize hepiniz hoş geldiniz. Şenliğimiz birkaç yarışma ve yemek ziyafe-

tinden oluşmaktadır. Yarışmaların bazıları; un üflemece, çuval yarışı, yoğurtta altın 

bulma ve kaşıkla yumurta götürme. Bu yarışmalara katılmak isteyenler şurada bek-

lesin, dedi. Kral Aksırığın sözü biter bitmez, Tonton ve Gırgır Hanım şenlikte bulunan 

ziyafet bölümüne gittiler. Kaşkaş çuval yarışına, Ponpon un üflemeye, Bonbon ise 

kaşıkla yumurta götürme yarışına katılmaya karar verdiler. Önce un üfleme yarışı 

oldu. Ponpon ve başka cüceler yerlerine geçti, düdük çaldı, yarışma başladı. Pon-

pon’un her yeri un oldu. Yarışmada un tabağı devrildi. Ponpon diskalifiye olmuştu. 

Sonuçta bu bir eğlenceydi. O yüzden çok üzülmedi. Sıra çuval yarışındaydı. Kaşkaş 

çuvala girdi. Düdük çaldı. Yarışma başladı.  Kaşkaş bu işin yöntemini biliyordu. İlk 

önce yavaş gitti. Herkesin nefesi kesilince hızını arttırdı. O kadar hızlıydı ki birinci ol-

du. Kaşkaş’a altın madalya verdiler. Gırgır Hanım Tonton ile pasta yerken torunun 

madalya aldığını gördü ve şöyle dedi: Aferin, sonunda bir şey becerebildin. 

Kaşkaş: Ben eskiden de böyle yarışmalarda hep birinci olurdum zaten, dedi övü-

nerek. Ve eski günlerini hatırladı. Sıra kaşıkla yumurta taşıma oyunundaydı. Bonbon 

kaşığına yumurtayı koydu. Düdük çaldı, yarışma başladı. Bonbon dikkatli adımlarla 

ilerleyerek üçüncü oldu. Bronz madalya kazandı. Şenlik bitince hepsi birlikte eve 

döndüler. Ama kapının önünde büyük bir hediye paketi vardı ve bir not. Notta 

“cüceler” yazıyordu. Cüceler hemen hediye paketini açtılar. Paketten üç kişilik bir 

bisiklet çıkmıştı. Cüceler çok mutlu oldu. Dışarıda biraz bisiklet sürdüler. Çok eğlen-

celiydi. Akşam olunca içeri girdiler.     

  



 Kaşkaş: Acaba kim göndermiş ? diye sordu. Cüceler:Bilmiyoruz, dediler hep 

bir ağızdan. Ama mutlu oldukları gözlerinden okunuyordu. Burası böyle bir ülkeydi 

işte. Herkes birbirini mutlu etmek için böyle sürprizler yapabiliyordu. Gırgır Hanım 

“bu gün her şey çok güzeldi”,dedi. Torununu ilk defa bu kadar mutlu görüyordu. 

Kaşkaş hep zaman makinesiyle uğraştığı için böyle eğlenceli şeylere vakit ayıramı-

yorlardı. Ponpon ve Bonbon yatakları hazırladılar. Misafirlerini memnun etmek için 

ellerinden geleni yapıyorlardı. Herkes yattı. Sabah erken saatlerde kapı çaldı. Bir 

adam gelmişti. Bu kişi Kaşkaş’ın rüyasındaki adamdı. Adam Kaşkaş ile Gırgır Hanım-

’ı çağırdı. İkisi de heyecanla koşarak geldiler. Kaşkaş kekeleyerek: Bu, bu, bu ada-

mı ben rüyamda görmüştümAdam gülümseyerek: Sizi almaya geldim, dedi. Cü-

celer de seslerden uyandılar merakla kimin geldiğini sordular. Kaşkaş “benim rü-

yamdaki kişi gelmiş”,dedi. Adam :Hadi çabuk olun, dedi. Hemen hazırlandılar. Cü-

celer “ bizde gelmek istiyoruz!”diye haykırdı. Esrarengiz Adam” olmaz “dedi. Cü-

celer üzüldüler, çünkü birbirlerine çok alışmışlardı. Güzel vakit geçirmişlerdi. Ve 

“yine bekleriz”,dediler. Adam, Gırgır Hanım ve Kaşkaş’ı Esrarengiz Orman’a götür-

dü. Kaşkaş’ın rüyasındaki o büyük ağacın yanına geldiler. Ağacın gövdesinde bir 

kapı vardı. Anahtarla kapıyı açtı. Doktor Kaşkaş, Max ve Gırgır Hanım bu kapıdan 

içeri girdiler. Adam elindeki kitabı Doktor Kaşkaş’a verdi. Ve kapıyı arkalarından 

kapattı. Kendilerini evde buldular. Yaşananlara hala inanamıyorlardı. Acaba hepsi 

bir rüya mıydı? Kaşkaş elindeki kitaba bakınca tüm bu olayların kitapta yazılı oldu-

ğunu gördü. Bu kitap Doktor Kaşkaş, anneannesi ve Max’in Cüceler Ülkesine za-

man makinesiyle yaptığı yolculuğu anlatan bir kitaptı. Esrarengiz Orman’da esra-

rengiz adamın yaptığı iyiliği hiçbir zaman unutmayacaklardı. O olmasaydı belki de 

hiçbir zaman ülkelerine dönemeyeceklerdi. Doktor Kaşkaş bütün zamanını labora-

tuarında geçirmiyordu artık. Eğlenmeye Max ile gezmeğe de vakit ayırabiliyordu. 

Gırgır Hanım sadece çiçekleriyle değil insanlarla da dost olunabileceğini anlamıştı. 

Hayat dolu dolu yaşanınca güzeldi. Hayallerin arkasından gidip yılmadan başara-

cağına inanınca yaşam daha da güzelleşiyordu.  

 

Nilay Sueda SALI 



 Hayat hiçbir zaman yüzüme gülmemişti.Bu günüm de her zamanki gibi kötü 

geçmişti.Beni en çok üzen şey insanların benden uzak durmalarıydı.Bu durum be-

nim canımı yakıyordu.İstediğim tek şey bulunduğum olumsuz şartlardan kurtulup iyi 

bir eğitim almaktı.Mustafa Kemal Atatürk gibi bir insan olmak istiyordum.Ailemi sa-

vaş yıllarında kaybetmiştim. Kimim kimsem yoktu,yetim kalmıştım.Çocukluğum 

odun kırarak ve odun satmakla geçmişti.Bir oduncunun yanında çalışarak geçimi-

mi sağlamaya çalışıyordum. Sabahları erkenden kalkar,  işe koyulurdum.Gün boyu 

çalışmak beni çok yoruyordu ve küçücük bedenime ağır geliyordu bu yorgun-

luk.Bir gün bir evin odun ihtiyacını karşılamaya gittiğimde yaşlı bir çiftle karşılaştım. 

Odunları aldıktan sonra benimle biraz sohbet ettiler.Kimim kimsemin olmadığını 

öğrenince yaşlı amca: ’’ Bizim çiftlikte bir ambar var orada kalabilirsin” de-

di.Sabah kahvaltını ve akşam yemeğini de bizimle birlikte yiyebilirsin dediklerinde 

dünyalar benim olmuştu. Her sabah kuru ekmek yemeyecektim ,güzel bir kahvaltı 

yapacaktım,akşamları da midem sıcak çorba ve yemekler görecekti. 

 Ertesi gün çiftliğin ambarına yerleştim ve geceleri çiftliğin ambarında yatıp 

kalkıyordum.Ambar biraz pis ve kirliydi.Ayrıca kötü de bir koku vardı,bu koku 

küfkokusuna benzer bir kokuydu.Geceleri çok sessiz ve korkutucu oluyor-

du.Olsun,buna da şükür diyordum.Parkların ve bahçelerin o dondurucu soğukla-

rından üşütmektense balyaların arasında kalmak çok daha iyiydi benim 

için.Sabahın erken saatinde uyanmıştım.Hemen işe koyuldum. Önümüz bayram-

dı.Bu bayramda yeni ayakkabı ve yeni elbiselerim olsun istiyordum.Bu güzel hayal-

lerle odun kırıyordum. Yırtık çarıklarımı ve pantolonumu değiştirmek hayali beni na-

sılda mutlu ediyordu.Ayaklarım yara bere içindeydi..Kendimi hep yeni kıyafetlerim-

le ambarın aynasında görmek istiyordum.Üstüm başım yırtık ve pis olduğu için in-

sanlar yüzüme bile bakmıyor.Bu yüzden çok çalışıp kendime bayramlık alacaktım. 

İşte böyle düşünmek bile beni motive ediyor  ve daha çok çalışıyordum. Toplam-

da iki at arabası odun kırmam gerekiyordu. Hiç ara vermeden bu odunları akşam 

20.00’ye kadar yetiştirmem gerekiyordu. Saat 15.00 gibiçok yorulmuştum. Ara ver-

mek istiyordum ama çalışmam da lazımdı. Hemen doğrulup işe koyuldum.  



 İki saat daha çalıştıktan sonra işimi bitirmiştim, on lirayı hak etmiştim. Hemen 

fırına gidip bir ekmek aldım. Sonra bakkala uğradım, bakkaldan sonra velespitimle 

ambara geri döndüm. Kovamı alıp kuyudan su çektim. Daha zengin bir sofram ol-

sun isterdim,ama savaş yıllarında bu olanaksızdı. Düşmanlar çevre köyleri yağma-

layıp köylülerin evlerinde ne var ne yok hepsini almışlardı. Benim yaşadığım köye 

gelmeleri an meselesiydi. Ayrıca ambarda hiçbir güvenlik önlemim yoktu. Tek iste-

diğim 35 lira 150 kuruşun kaybolmamasıydı. Biriktirdiğim bu paraları balyaların ara-

sına çok iyi bir şekilde saklamıştım. Yaklaşık iki saat sonra uykuya daldım. Yatma-

dan önce hayatımın daha güzel olması, ülkemde barışın ilan edilmesi için dua et-

tim. Zaten elimden de başka bir şey gelmiyordu. Sabah olmuştu, etrafımdaki her-

kes bir oraya bir buraya koşturuyorlardı. Daha sonra etraftan yanık kokusu gelme-

ye başladı. Hemen arka tarafımdaki balyaların alev aldığını gördüm. Bir yandan 

da çığlık sesleri geliyordu. Düşmanların köyümüze geldiğini o zaman anladım.  He-

men ambara koştum. Birde ne göreyim! Düşman askeri tam önümüzdeki çiftlik evi-

ni basmıştı, benimle sofrasını paylaşan bana kalacak yer gösteren yaşlı çifti düş-

man askerleri öldürmüşlerdi. Öldürülmelerine çok üzülmüştüm. Onlar benim anam 

babam olmuşlardı.  Askerin biri de benim saklandığım balyaların önünde duruyor-

du. Yapayalnızdım, çaresizdim… Ben öylece dururken  balyalar iyice tutuşmaya 

başlamıştı. Sadece iki şansım kalmıştı. Ya hayatımı riske atıp paramı alıp kaçacak-

tım ya daparamı orada bırakıp gidecektim. Bu benim için çok zor bir seçimdi. Yıl-

lardır gece gündüz demeden, çalışarak toplamaya çalıştığım parayı kaybetmeyi 

göze aldım. Sonra da ambarım sağ arka tarafından kaçtım.Artık ne bir kalacak 

yerim ne de yemek yiyecek param vardı. Umudumu kesmiştim, hayallerimi ger-

çekleştirmem  imkansız bir hale gelmişti.  

 Yaklaşık bir buçuk ayım böyle geçmişti. Ta ki o güne kadar,o gün yolun ke-

narında çaresizce ağlarken başıma bir el dokundu. Babacan bir tavırla şefkatle 

başımı okşayan bir eldi. Ardından kafamı kaldırdığımda sarı saçlı, mavi gözlü bir 

komutan gördüm. Onun Aziz Türk Milletinin Önderi ve Kurtarıcısı Mustafa Kemal ol-

duğunu fark ettim.  

 Bana bakıp “Neden ağlıyorsun çocuk? Düşmanlar köyümü yağmaladı Pa-

şa’m, gidecek ne bir yerim ne de yemek yiyecek param kaldı. Dedim.  

 Üzülme çocuk. Ben seni okuturum dedi.  

 



 Elimden tuttu. Askeri bir araca bindik ve yola çıktık. Yolculuğumuz yaklaşık iki 

saat sürmüştü. Nereye geldiğimi anlamaya çalıştım. Atama nereye geldik Paşa’m 

diye sordum?  “Seni İstanbul’a Darülşafaka’ya getirdim,burada senin gibi yüzlerce 

çocuk var, burada kalıp eğitimine devam edeceksin.” dedi. İşte o an dünyalar 

benim olmuştu. Aylar geçti. Orada çok mutluydum, yeni arkadaşlarım olmuştu. 

Onların da hayat hikayeleri benim gibiydi. Birbirimize çok benziyorduk. Hepsi ile 

çok iyi anlaşıyordum. Artık kahvaltı ve yemekler daha güzeldi. Yaklaşık üç ay sonra 

bir sabah bütün çocuklar sevinçten çığlık atıyorlardı. Ne olduğunu anlamaya ça-

lıştım. İçlerinden bir arkadaşıma sordum. 

 Ne oluyor burada? Neden herkes çok mutlu? 

 Atatürk yeni bir bayram ilan etti ve bu bayram biz çocuklara armağan etti.  

O an sevinçten havalara uçacak gibi oldum. Yaklaşık bir saat sonra Atatürk yanı-

mıza geldi. Hepimize oyuncaklar ve yeni kıyafetler almıştı. Hepimiz çok sevinmiştik. 

Daha sonra Atatürk, bu günün anlamını ve önemini  belirten bir konuşma yaptı, 

bizleri bilgilendirdi. Sonra bizlere veda ederek yurttan ayrıldı. Her 23 Nisan günleri 

bizleri ziyarete gelmeyi unutmadı. Her gelişinde hediyelerle gelir bizleri sevindirir-

di.İyi ki Türk Milletine Allah’ım böyle bir komutan hediye etmiş. Biz Türk çocukları 

Atatürk’e çok şeyler borçluyuz… 

 

Yusuf Kağan ŞAHİN 









 Sevgili Okur, özel güçlerinizin olmasını ister miydiniz ? Ama bu özel güçler yok 

uçmaymış yok görünmez olmaymış gibi özel güçler değiller. Bu özel güçler sonsuz 

dilek hakkı gibi özel güçler. Yani bir düşünün istediğiniz veya aklınızdan geçirdiğiniz 

şey anında gerçekleşecek. İşte Hakan’ın da böyle özel güçleri var. 

       Hakan bir gece uyurken tuvaletinin geldiğini hissetti ve kendi kendine “Keşke 

tuvaletim gelmemiş olsaydı da sıcacık yatağımdan kalkmasam “ dedi. İşte o anda 

Hakan’ın var olan tuvaleti gidiverdi. Hakan başta bu duruma çok şaşırdı ama uyku 

hali olduğundan pek umursamadı ve yeniden uykuya daldı. Sabah bu durumu bir 

güzel düşündü ama rüya olduğunu varsayarak üzerinde durmadı. O gün Hakan 

ve ailesi tatile gidecek ve eğleneceklerdi. E tabi haliyle tatile gidecek oldukların-

dan yanlarında götürecek bir sürü de eşya vardı. Babası Ahmet Bey eşyaları ara-

banın bagajına yerleştirirken arabalarının bagajının küçüklüğünden şikayet etti. 

Bunu duyan Hakan da babasına “ Baba, keşke arabamız biraz daha büyük olsay-

dı, değil mi? “ diye sordu. O sırada arabaları daha büyük ve harika bir arabaya 

dönüştü. Tabi Ahmet Bey bu duruma çok şaşırdı ve arabanın Hakan konuştuktan 

sonra değiştiğini fark etti.  

 Ahmet Bey Hakan’a bu durumun nasıl gerçekleştiğini sorduğu sırada Ha-

kan’ın aklına gece olan durum geldi ve babası Ahmet Bey’e bu olayı da anlatıp  

gerçekleşen bu iki olay arasında bir bağ olabilip olamayacağını sordu. Ahmet Bey 

bu iki olayı düşündükten sonra Hakan’dan herhangi bir şey daha dilemesini istedi. 

Bunun üzerine Hakan bitmeyen çikolata diledi. Gerçekten de çikolata eline gel-

mişti. Hakan çikolatayı açıp bir ısırık aldı ve üç saniye sonra çikolata tekrar eski hali-

ne döndü. Hakan ve babası bu duruma ne kadar şaşırsalar da çok sevindiler. 

Çünkü böyle bir güçle insan istediği her şeyi yapabilir, istediği her şeye sahip olabi-

lirdi. Bu durumu Hakan’ın annesi Ayşe Hanım’a ve Hakan’ın ablası Eda’ya anlattık-

tan sonra ailecek bir karar aldılar.  

 Aldıkları karar şöyleydi: Bu olaydan kimseye bahsetmeyecekler ve şimdiki 

gidecekleri tatilde Antalya yerine geçmişe gideceklerdi. Aldıkları bu kararın ardın-

dan tam geçmişe gideceklerdi ki Hakan’ın aklına şahane bir fikir geldi.    



 Hakan özel güçlerine ailesinin de sahip olmasını istedi ve bunun üzerine dün-

yada bu güçlere sahip dört insan var olmuş oldu. Sonrasında da hep beraber 

geçmişe yolculukları başladı.  

 Önce dinozorları gördüler sonra tarihin akışına yön veren savaşları. Tabi za-

manın işleyişini bozmamak için savaşlara hiç karışmadılar. Söylemeyi unuttuk gali-

ba tabi ki ilk insanların yaşantısını da görmeden günümüze dönmediler. Bu harika 

vakitlerden sonra evlerine döndüler ve koca bir insanlık tarihini gezmenin yorgunlu-

ğuyla derin bir uykuya daldılar.  

 Ertesi sabah Hakan’ın aklına fevkalade bir fikir geldi. Hakan’ın fikrine göre 

dünyanın en harika yeri olan bu güzel ülkelerini aynı zamanda dünyanın en geliş-

miş ülkesi haline getirecekti. Hakan da biliyordu ki bu iş ancak parayla olacaktı. 

Hakan özel güçlerini kullanıp devletin kasasını parayla doldurdu. Bunun üzerine bu 

güzel vatan çok gelişmiş bir ülkeye dönüştü. Artık ülkedeki kimse evsiz, kimse karnı 

aç değildi. Bu güzel insanlardan oluşan Türk toplumu artık hep mutluydu. 

 Sevgili Okur, tabi ki bu bir hikaye, böyle bir şeyin gerçekleşme olasılığı pek 

yok ama devletin bu kadar gelişmiş, milletin bu kadar mutlu olması için özel güçle-

re de gerek yok. Bunun için bıkmadan çok çalışmamız; birbirimize saygı ve sevgi 

gösterip birbirimizin halini anlamamız için empati kurmamız yeterli aslında. Sağlı-

cakla kalın, benden size bir kucak dolusu sevgiler… 

 

Ali Arda ÇİFTÇİ 
 



 Geçen seneye kadar, herhangi bir hayali, amacı olmayan, hayat denizinde 

kader rüzgârları ile savrulan bir yelkenliydim. Geçen sene bana yöneltilen soru, 

tüm rüzgârlarımı durdurdu. “Beş yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz ?” sorusu 

kimilerine göre klişe gelse de benim ilgimi çekti. Sahi, kimdim ben, amacım neydi 

ve gelecekte nasıl biri olacaktım?  

 Çocukluğumdan beri liste yapmayı çok seven biriydim ve bu soruyu görün-

ce aklıma ilk olarak hobilerimi listelemek geldi. Bu soruya kafayı taktığımı biliyor-

dum fakat tek istediğim bu sorunun cevabını bulmaktı. Biraz düşünmemin sonucu 

olarak kâğıda karaladığım üç beş kelimeden biri ilgimi çekti. Resim! Daha doğrusu 

resim çizmek beni şaşırtmış ve bana kısa sürede yeni bir bakış açısı kazandırmıştı. Bir 

soru sordum kendime.  

 Beş yıl sonra da sıkıcı ofis hayatıma devam mı edecektim yoksa kariyerimi 

riske atmak pahasına renkli dünyamın içinden eserler mi çıkaracaktım? Sırf bu soru 

için günlerimi verdim. En keyifli anımda bile kene misali kafama yapıştı bu soru.  

 Fakat yine de bir sonuca varamadım. Ofiste üst düzey bir yöneticiydim. Fa-

kat gri duvarlar ve siyah kapaklı dosyalar beni yoruyordu artık. Ne yapsam ki ben, 

derken aklıma bir fikir geldi. Neden ofis ortamını kendim ve çalışanlarım için daha 

güzel kılmıyordum ki?  

 Sonuçta bunu yapabilme yetkim vardı. Hemen bu konuyu diğer yöneticiler 

ile konuşmak üzere odamdan çıktım. Kendileriyle bu konuyu konuştuğumda onlar 

da benim gibi bu ortamdan bunalmış olacaklar ki hemen kabul ettiler. Ertesi gün 

işe başladık. Önce ofis duvarlarını iç açıcı renkler ile boyattık, sonra duvarlara re-

simler astırıp, etrafı çeşitli bitkiler ile bezedik.  

 Sonuç gerçekten mükemmeldi. Ofiste çalışma arzusu sadece yöneticiler ile 

sınırlı kalmadı.  

 Önceden işe üfleyip püfleyerek gelen diğer çalışanlarımız da artık ofise gel-

diklerinde etrafına neşe saçıyor, işlerini en iyi şekilde hallediyordu. Aldığımız işleri en 

kısa zamanda ve en iyi şekilde bitirince bolca vaktimiz kalıyordu. Bu vakti de ofiste 

hobilerimize ayırıyorduk. 



 Sonuç olarak resim çizmekle de sık sık uğraşabiliyordum. Ve her resim çizdi-

ğimde günün birinde ressam olma hayalim canlanıyordu Sahi, yapabilir miydim 

acaba? Eğer işimden ayrılırsam diğerleri benim eksikliğimi mutlaka doldururdu ve 

artık kendime daha çok güveniyordum.  

 Sonunda verdiğim istifam ve bu konuda çalışanlarıma yaptığım duyurumla 

resmen kariyerimi bırakıp beni bekleyen yeni hayatıma atıldım…5 yıl sonra… Şimdi 

küçük atölyemde, büyük tablolarım arasında yazıyorum bu satırları… Her şeyin ka-

riyer olmadığını, bazen hayallerin dalına tutunmak gerektiğini anlatmak için yazı-

yorum. Çünkü hayaller görülmeye değer…    

 

Ayşe Sıla ÖZEL  



 Deniz ders zilini duyunca hemen sınıfına çıktı ve ders hazırlıklarına başladı. 

Ders Türkçeydi. Verimli bir dersten sonra öğretmenleriyle sohbet etmeye başladılar. 

8. sınıf oldukları için hepsi o sene mezun olacaklardı ve hepsinin güzel hayalleri var-

dı. Hepsi birer birer hayallerini anlatmaya başladı. Öğretmenleri bir anda hayalleri-

niz için nelerden vazgeçersiniz diye sordu. Herkes bir an duraksadı ve ne diyecek-

lerini bilemediler. Öğretmenleri onların bu hallerini görünce bu konuyu düşünmeleri 

için onlara bir ödev verdi. Ödevde ilk önce hayallerini anlatacaklardı sonra bu ha-

yalleri gerçekleştirmek için neler yapabileceklerini ve nelerden vazgeçebilecekle-

rini yazmalarını ve yazdıklarını sınıfta paylaşmalarını istedi.  Deniz daha hayal bile 

kurmamıştı nelerden vazgeçeceğini ve neler yapabileceğini nereden bilebilirdi. Bu 

konuyu eve giderken uzunca düşündü. Neler yapmayı seviyordu? Ne yapsa mutlu 

olurdu? ve bunun gibi düşünceler kafasını yorarken eve geldi ve hemen odasına 

geçip tekrardan düşünmeye başladı. Şu anda odasındaydı ve burada zaman ge-

çirmeyi seviyordu. Odasında en çok kitap okuyordu, resim çiziyordu. Hemen eline 

defterini aldı ve ödevini yapmaya başladı. 

 Ertesi gün Türkçe dersinde öğretmenleri ödevlerini yapıp yapmadıklarını sor-

du. Tabii ki sınıftaki herkes ödevini yapmıştı. Öğretmen bu duruma sevinip sıra sıra 

herkesin hayallerini, neler yapması gerektiklerini, nelerden vazgeçebileceklerini 

dinledi. Güzel bir eğitim almak isteyenler, iyi bir meslek sahibi olup çok para kazan-

mak isteyenler... Sıra Deniz'e gelince defterine yazdığı satırları okumaya başladı: 

"Ben eğitimimi başarılı bir şekilde tamamlayıp özellikle dilimi geliştirip dünyayı gez-

mek istiyorum. Gezdiğim yerlerden bana en uygun yeri seçip orada hayatımı ge-

çirip güzel arkadaşlıklar kurmak istiyorum. Bunları yapmam için gereken şeyler ise 

sadece eğitimimi başarılı bir şekilde tamamlayıp para biriktirmek olduğunu düşü-

nüyorum. Fedakarlık yapmam gereken şeyler ise ailemden uzak kalmak olacak 

onları ne kadar çok seviyor olsam da onları çok özleyeceğim, aslında onlara sor-

dum benimle gelmek isteyip istemediklerini ama onlar buraya alıştıklarını söyleyip 

reddettiler ama yine de kararıma saygı duydular. Ve başarılı bir eğitim almak için 

çok çalışmak gerekiyor aynı şekilde dilimi geliştirmekte öyle ama ben böyle mutlu 

olacağımı düşünerek hayalime adımlarımı atıyorum. 



 " Deniz yazdıklarını bitirince öğretmenine baktı. Merakla öğretmeninin ne 

söyleyeceğini bekliyordu. Öğretmeni konuşmaya başladı: "Deniz çok güzel bir ha-

yalin varmış Umarım bu hayalini sonuna kadar gerçekleştirebilirsin. Peki sana bir so-

rum olacak.  

 Sence sana uygun olan bir yer nasıl bir yer olacak?"  Deniz bu soru karşısında 

hiç tereddüt etmeden cevap verdi: "Sakin bir mahalle ya da içinde sevecen in-

sanların olduğu güzel bir köy.  

 Orada akşamları güneş batarken kitap okuyabileceğim, o güzel manzarala-

rın resimlerini çizebileceğim bir yer olacağını tahmin ediyorum."Öğretmeni ona gü-

lümseyerek baktı ve dersin bitiş zili duyuldu. 

 

Burcu GÖKSEL 
  



 Bugün çok heyecanlıyım. Çünkü eğitim hayatıma yeni bir okulda devam 

edeceğim. Bugün okulun ilk günü ve ben 5.sınıf oldum. Yeni arkadaşlarım olacak 

mı merak ediyorum ve onların beni sevip sevmeyeceğini bilmiyorum bu yüzden de 

biraz korkuyorum. Keşke en yakın arkadaşım Melike de benimle aynı okulda olsay-

dı. Annem kendimi daha iyi hissetmem için bana çok güzel bir kahvaltı hazırlamıştı. 

Annem, babam ve ben kahvaltımızı yaptıktan sonra yeni okuluma gitmek üzere 

yola koyulduk. Bir müddet yürüdük. Okula yaklaştıkça heyecanım daha da artıyor-

du. Ve işte okul tam karşımızdaydı. Okulun bahçe kapısından içeri girdik. Bahçe 

çok kalabalıktı. Biz annemle bir banka oturduk. Babam ise hangi şubede olduğu-

mu öğrenmek için okul müdürünün yanına gitti. Babamı beklerken annemle soh-

bet etmeye başlamıştık. Annemle konuşurken yanımızdaki banktakiler dikkatimi 

çekti. Çünkü birbirleriyle elleriyle yaptıkları hareketlerle anlaşıyorlardı. Onları daha 

fazla bakışlarımla rahatsız etmemek için önüme döndüm ve annemle sohbet et-

meye devam ettik. Ancak gerçekten elleriyle anlaştıklarını görmek çok dikkatimi 

çekiyordu. Ara ara kendimi tutamayıp bakmaya devam ediyordum. Bir süre sonra 

babam yanımıza geldi ve  "B" şubesinde olduğumu söyledi. Artık beklemekten sıkıl-

mıştım bir an önce zil çalsa da sınıfa gitsem diye aklımdan geçirirken zil çaldı. An-

ne ve babama sarılıp veda ettikten sonra içeriye girdim. Nöbetçi öğretmen bana 

sınıfı bulmamda yardımcı oldu. İçeriye girdiğimde boş  kalan tek yerin bahçede 

yan bankta dikkatimi çeken kızın yanı olduğunu fark ettim. Mutlu olmuştum çünkü 

gerçekten ona sormak istediğim şeyler vardı. Kızın yanında annesi de vardı 

"acaba annesi neden geldi?" Diye düşünürken yanlarına gidip kızın önünde dur-

dum, elimi uzattım ve: Merhaba ben Betül dedim. Annesi onun söylemesi gereken 

her şeyi söylemişti.Merhaba bu benim kızım Beyza.Tanıştığıma memnun oldum. Biz 

de memnun olduk. Gel sen otur ben gidiyorum. Ama son olarak söylemek istedi-

ğim bi şey var. Beyza'nın duyma ve konuşma engeli var. Bu yüzden ona söylemek 

istediğin bir şeyler olursa kağıda yazıp ona ver karşılık verecektir. Dedi ve gitti. De-

diği gibi yaptım. Çantamdan bir defter çıkarıp;  "Merhaba, ben Betül. Bir şeye ihti-

yacın olursa söyleyebilirsin." yazıp verdim. O da "Merhaba, ben de Beyza yazarak 

karşılık verdi.  



 Biz bu şekilde konuşurken öğretmenimiz içeri girdi. Öğretmenimiz bize döne-

rek "Hoş geldiniz. Sizleri tanıyabilir miyiz?" Deyince sınıfta bir tek bizim yeni olduğu-

muzu anladım. Ayağa kalkıp kendimi tanıttım. O an içimden Beyza'ya yardım et-

mek geçiyordu ve içimden geçenleri gerçekleştirdim. Beyza'nın olayını anlattım. 

Bunun üzerine öğretmenimiz bütün sınıfı bu konuda hassas olmaları için uyardı. 

Herkes Beyza'ya karşı çok hassas ve iyi davranıyordu. Bu benim çok mutlu etti. 

Çünkü kendimi onun yerine koyunca böyle mutlu olacağımı düşünüyordum. Artık 

her şeye çok alışmıştım. Okulda zaman çok hızlı geçiyordu. Bugün ilk dersimiz Türk-

çe idi. Hocamız hayallerimizi yazmamızı istedi. Beyza'ya hocanın istediklerini söyle-

dim ve ders sonunda eğer istersek kâğıtlarımızı değiştirip birbirimizin hayallerini oku-

yabileceğimizi söyledim. Başını 'evet' anlamında salladı ve hayallerimizi yazmaya 

başladık. Dersin bitmesine son 5 dakika kala kâğıtlarımızı değiştirip okumaya başla-

dık. Okudukça içimi hüzün kaplıyordu. Çünkü hayallerini şu şekilde ifade etmişti: 

Ben insanların her daim eşit olmasını istiyorum. Bazı insanlar fiziksel olarak diğer in-

sanlardan eksik olsa da herkesin eşit olmasını istiyorum. Bence insanlar ayrım yapı-

yorlar. Benim gibi bir çok insan var ve herkes ben ve benim gibilerle alay ediyor. 

İnsanların engelleriyle dalga geçilmemesi gerekiyor.  Ben önceki okulumdan bu 

yüzden ayrıldım. Ama burda çok mutluyum. Başta sıra arkadaşım Betül olmak üze-

re hepinize teşekkür ediyorum. Keşke herkesin sizin gibi bir arkadaşı olsaydı." Zil çal-

dı  ve artık eve gitme zamanıydı. Beyza'yla birlikte yola koyulduk. Sonunda eve 

varmıştım.  Gece başımı yastığa koyduğumda aklıma Beyza geldi. Hemen kalkıp 

ellerimi açtım " Allah'ım sağlığım için sana sonsuz teşekkür ederim. Allah'ım  arka-

daşım Beyza ve onun gibi olanların yüzünden gülümsemelerini eksik etme. Sen on-

ları, onları üzenlere karşı sabırlı eyle...(Amin) "   

 

Fatma Gül BAYRAM  



 Koskoca semtin küçük bir kasabasında o kasabaya sığmayan kalpler var-

mış. İşte öykümüz böyle başlıyor: 

  Bu kasabanın bir teyzesi varmış:Güneş Teyzesi. Güneş Teyze elli altmış yaşlarında 

çok tatlı bir teyzeymiş. Ancak çocuklar dışında kimseyle anlaşamazmış. Güneş Tey-

ze’nin gözleri görmüyormuş. Hepimiz sabah uyandığımızda ilk güneşi görürüz. Son-

ra güneş kaybolur yerine ay gelir,yıldızlar gelir.Hep böyle devam eder.Masmavi 

gökyüzünü sonra simsiyah geceyi,dünyayı,renklerini görürüz.Bizim için sıradan bir 

şeydir ama herkes için değil.Herkes aynı değil.Herkesin düşünceleri hayalleri aynı 

değil. Güneş Teyze’nin tek hayali görmekmiş.Güneşi, ayı, yıldızları görmekmiş.Her 

sabah uyandığında pencerenin karşısına geçermiş.Oradan geçen çocuklar güne-

şin yüzüne vurduğunu ve güneş gibi parladığını söylerlermiş. Daha sonra da 

“Güneş Teyze” demeye başlamışlar.Güneş Teyze her gün çocuklarla sohbet eder 

ve o gün ne hayal ettiklerini sorarmış.Çocuklar bir sürü şey anlatırmış.Güneş Teyze 

de dinleyip yorumlarmış.Bu çocukları çok mutlu ediyormuş.Bu yüzden onu çok se-

verlermiş.Güneş Teyze’ye hayalini sorduklarında ise sadece görmek istediğini söy-

ler “Görmeden hayal edemem” dermiş.Kasabada yaşayanlar ve çocukların aile-

leri ise Güneş Teyze’ye çocukları boş düşüncelere sürüklediğini düşünüp ona kızar-

lar ve göremeyeceğini söylerlermiş.Güneş Teyze de içine kapanıp görmeden bir 

şey başaramayacağını düşünür dururmuş. 

    Bir gün kasabaya bir genç gelmiş.Bu genç çok varlıklıymış ancak hiç mutlu de-

ğilmiş.Onu gören çocuklar hemen Güneş Teyze’ye götürmüşler.Genç adam Gü-

neş Teyze’ye derdini anlatmış.Güneş Teyze de ona çok güzel şeyler söylemiş.Genç 

adam öyle rahatlamış ki kuş gibi hissediyormuş.Oradan ayrıldığında tek tek sorun-

larını çözmüş pes etmeden hayallerine devam etmiş.Kasabaya tekrar gelip Güneş 

Teyze’ye teşekkür edip konuşmak istemiş.Güneş Teyze çok sevinmiş.Genç 

adam:”Güneş Teyze,gerçekten çok teşekkür ederim.Sen sözlerinle bana çok yar-

dımcı oldun.Sayende birçok hayalimi de gerçekleştirdim.Ben de sana hayallerin-

de ve hayatında yardım etmek isterim”demiş.Güneş Teyze ise her zamanki gibi 

görmek istediğini söylemiş.Genç adam ona öyle şeyler söylemiş ki Güneş Teyze’nin 

gözlerinin içi parlamış:” 



 Görmek sadece gözlerle olmaz.Görmek bazen anlamak,hissetmektir.Sen 

insanların kalbini görüyorsun,bizlerin içini görüyorsun.Yalnızca gözlerin göremiyor 

ama sen hissediyorsun hayallerini bununla sınırlama”demiş.Herkese yardımcı olan 

Güneş Teyze kendi derdini çözemiyormuş.Hani derler ya ”Terzi kendi söküğünü di-

kemez” diye aynen öyleymiş.Ama o gün Güneş Teyze yeniden doğmuş sanki.Hiç 

çıkmadığı evinden çıkmış,güneşi ve doğayı hissetmiş.Çok güzel şeyler hayal et-

miş.Kasabaya içinde bir sürü kitap olan,resim de yapılabilen bir kurs açmışlar. Gü-

neş Teyze gözleri görmeden de başarmış.Genç adam yine de onun gözlerini te-

davi ettirmiş.Onlardan mutlusu yokmuş şimdi.Güneş Teyze hayallerini sınırlamamayı 

öğrenmiş ve bir sürü hayali varmış artık.Daha çok çocukla çok güzel sohbet edi-

yorlarmış.Herkesin adım adım hayallerine gitmesine yardımcı oluyor ve böylece 

kendi hayallerini de gerçekleştiriyormuş. Hayallerin her yaşta değişeceği-

ni,gerçekleştikçe büyüyeceğini ve güzelleşeceğini düşünürmüş.O tüm kasabaya 

umut olmuş.Peki sizin hayalleriniz neler? 

 

Gülümser KARABIYIK  



 Kendimi okyanusun ortasındaki bir kayık gibi görüyordum. Fırtınaların beni 

batıracağı günü bekliyordum. Ama şimdi bu durum değişti ve bunu paylaşmak 

istiyorum. Mutlu bir aile yaşantım vardı. Evin tek çocuğuydum. Ama bir sorunum 

vardı: Kiloluydum" hem de çok fazla... Ailem benim bu düşünceme karşıydı. Özel-

likle annem. Annem bana hep şöyle diyordu; “Kızım güzellik, iyilik ya da ruhun bü-

yüklüğü dış görünüşle ölçülemez. Zaten dış görünüşünde bir sorun yok eğer kilon 

sağlık açısından sorunsa, o zaman endişelenmelisin. Biz seni olduğun gibi seviyo-

ruz." Ama ben yine de annem gittikten sonra aynanın karşısına geçer ve kendime 

bakardım. Güzelim diye kendimi inandırmaya çalışırdım.  

7.sınıfa başladım. Derslerimde iyi olsamda, arkadaşlarımla geçinemiyordum. 

Sürekli benim kilomdan dolayı dalga geçiyorlar ve dışlıyorlardı. Mesela beden der-

sinde birlikte oynadığımız oyunlarda beni oyuna almıyorlardı. Ve 7.sınıfın sonuna 

kadar böyle devam etti. Şimdi sıra karnemdeydi. İlk notlarımla ikinci notlarım ara-

sında olan uçurum okulda beni, evde ise ailemi şaşırtmıştı. Çok üzülmüşlerdi. Ve 

babam bana konuşmamızın sonunda ceza vermişti. Babam konuşmaya şöyle 

başladı; Kızım birinci dönem bizi gururlandırmıştın fakat ikinci dönem notların düştü.  

Notların neden bu kadar düştü? İçten içe anlatmak istedim ama anlatama-

dım. Ağlamaya başladım. Bunlar olurken annem sadece bizi izliyordu. Keşke kilom 

yüzünden gördüğüm bu muameleyi bilselerdi bana bu kadar kızmazlardı.  

O sırada babam konuşmasına devam etti. Ağlama kızım, sadece gelece-

ğinden endişeliyim. Eğer kendini bu kadar saldıysan ileriki zamanlarda yine bu 

böyle devam eder. Başarılarının ve iyi davranışlarının ödülü olduğu gibi; başarısızlık-

larının ve hatalarının da bir cezası olacak.  Nedir o?" diye sordum. 8. sınıfta evden 

dışarı çıkmayacak ve sürekli ders çalışacaksın.  Anneme yalvaran gözlerle baktım. 

O belki beni cezadan kurtarır diye ama annem gözlerini devirdi ve ağlamaya baş-

ladı. Ve böylece babam ve anneme sorunumu anlatmaktan vazgeçtim. Zaten 

anlamazlardı... O günden sonra konuşmaz hale geldim. Hep kilomu ve babamın 

verdiği cezanın haksız olduğunu düşünüyordum.  



 Annem bazen odama gelip benimle konuşmayı deniyordu, fakat boşa kü-

rek çekiyordu. Yaz tatili böyle geçip gitti… 8.sınıfa başladım. Fark ettim ki kendi 

aralarında bana lakap takmışlardı. Bu beni üzüyordu. Aradan bir sene geçmesine 

rağmen hiçbir şey değişmemişti. Bir gün Fen Bilgisi öğretmenimiz bizleri gruplara 

ayırıp proje ödevi verdi. Ben" hariç herkes mutluydu. Sınıf arkadaşlarım kendilerine 

çoktan takım arkadaşı belirlemişti.  

 Bir tek yalnız kalan bendim. Bütün sınıf bana bakarak bir şeyler fısıldıyordu. 

Kendimi tutamayıp ağlamaya başlamıştım. Öğretmenim yanıma gelip;  Ne oldu 

Azra?  Ben daha çok ağlamaya başladım. Tamam, istersen lavaboya gidip elini 

yüzünü yıka. Çağla arkadaşını yalnız bırakma. Gerek yok öğretmenim şimdi daha 

iyiyim. Emin misin? Evet. Çocuklar o zaman derse kaldığımız yerden devam ediyo-

ruz. Azracığım sen de tek yap. Teneffüs zili çaldı ve koştura koştura sınıftan ayrıldım. 

Dışarı çıktığımda kendi kendime konuşmaya başladım. "Neden bu kadar kilolu-

yum, zayıf olsaydım kesin herkes beni severdi. Haksızlık bu." Suç bende olduğu için 

kendime kızdım. Bunları düşünürken ders zili çalmıştı. Koşturarak sınıfa gittim. Soğuk 

bakışlardan sonra iyice içime kapanmıştım. Ve bütün gün sadece bir ruhtum, kalbi 

ve beyni olmayan bir ruh.  

 Çıkış zili çaldı. İleriye doğru yürümeye başladım. Ama az sonra göreceğim 

beni bile şaşırtacaktı. Küçük bir oğlan çocuğu gözlük taktığı için yargılanıyordu. O 

kadar yüksek sesle konuşuyorlardı ki duymamak imkânsızdı. Çocuğu zalimce yere 

ittirdiler ve çantasındaki her şey dağıldı. Sokaktaki diğer insanlar görmezden geli-

yordu. O sırada çocuğa üzülüp yanına gittim.  

 Etrafındakilere; Hey siz! Yaptığınızdan utanmıyor musunuz? Ya şimdi gidersi-

niz ya da sizi ailenize şikâyet ederim.  

 Hepsi bir anda uzaklaşmıştı. Çocuğun kalkmasına yardım edip "İyi misin?" di-

ye sordum. İyiyim çok sağ ol. Hep mi böyleler? 

-Evet. 

 -Kimseye söylemedin mi? 

 -Korktuğum için kimseye söylemedim.  

 -Ama bu sana yapılan bir haksızlık.  

 -Evet ama ne yapacağımı bilmiyorum. 

 -Korkmamalısın çünkü korku bir düşmandır.  



 Yenilebilir. Ancak kahraman ortaya çıkmadığında güçlenir. Teşekkür edip 

yanımdan ayrıldı. Ve o anda anladım. Bir yıl boyunca korkumun esiri olmuştum. 

Eve vardığımda uzun zaman sonra neşeliydim. Annem ve babam şaşkındı. Hemen 

projemi hazırladım. Ertesi gün sınıfa girdiğimde daha az üzülmüştüm. Türkçe öğret-

menimiz bizden kendimizi anlatan bir sunum yapmamızı istedi. Birkaç kişiden sonra 

sıra bana geldi. Kimse beni dinlemese de anlatmaya başladım: Ben Azra, hepiniz 

beni tanıyorsunuz. Aşırı kilom yüzünden okul hayatımda eleştirildim."  

 Bu cümlemden sonra herkes beni dinlemeye başladı ve kaldığım yerden 

devam ettim. 

Annem bana hep derdi ki;" Kızım güzellik, iyilik ya da ruhun büyüklüğü dış görünüş-

le ölçülemez." Ve haklıydı da. En büyük kusurumun kilom olduğunu düşünürdüm. 

Ama en büyük kusur hoşgörülü olmamak. Hiçbir şey kalbin bu kusurunu örte-

mez.Kilomuz, boyumuz, inançlarımız, düşüncelerimiz bizi biz yapar. Kötüde olsak, 

iyide olsak biz insanız. Mutluyum eksik yanlarımla beni " ben" olduğum için seviyo-

rum.Ve konuşmam bitmişti. Herkes beni alkışlıyordu. Öğretmenimiz bana bakarak;  

 - Çok iyi konuşmaydı tebrik ederim. Belki de beklediğim konuşma bu değildi. 

Sen sadece kendini anlatmadın. Çok önemli bir ders vermiş oldun bize. 

 - Teşekkürler öğretmenim. 

 O dersten sonra herkes yanıma geldi ve tek tek özür diledi. Şimdi hepsiyle iyi 

anlaşıyorum. Ayrıca sınav haftasında derslerden iyi notlar alarak geçtim. Babamlar 

benimle gurur duydu ve bu olaylar dizisi şu dersleri almamı sağladı: Kendinizi oldu-

ğunuz gibi sevin, eleştirmeyin, kalbiniz dış görünüşünüzden daha önemli olsun. Kor-

kunuzun sizi ele geçirmesine izin vermeyin. Onunla yüzleşin. Unutmayın insanı insan 

yapan şey farklılıklarıdır." 

 

Hilal ÇALIŞKAN 
 

  



 Sabah, öğlen, akşamüzeri... Defalarca kullandığım okul yolunda bu kez yü-

rürken ayaklarım sanki geri geri gidiyordu. Geç kalmamak için daha hızlı yürümem 

gerektiğini düşündüm ve adımlarımı hızlandırdım. Alnımdan akan terleri bir elimle 

silerken diğer elimle de sokaktaki esnafları selamlıyordum. Saat 12.30 idi. Bu saat-

lerde sokaklar daha bir hareketli olurdu. Okula giden öğrenciler, öğretmenler ile 

canlanırdı sokaklar. Bu hareketliliğin içinden  hızlıca kurtulup sınıfıma girdim, arka-

larda bir sıraya oturdum ve annem ile babamı düşünmeye başladım.  Genç yaşta 

evlenmiş annem ve babam, uzun yıllar Dünya’nın birçok zorluğuna göğüs germiş-

ler. Birkaç yıldır ise sürekli olarak kavga ediyorlar. Bana belli etmemek için benim 

uyumamı bekliyorlar. Ben de kapımı kapatıp onları dinliyorum. Bir keresinde ba-

bam, “Keşke bu çocuk hiç olmasaydı.” bile dedi. Annem ise, “Sanki bir tek ben is-

tedim.” dedi. Bu sözleri duymak beni çok üzmüştü. Onlarla artık sadece akşam ye-

meğinde beraber oluyoruz. Babam eve geç geliyor ve annem de odasına çekili-

yordu. Annemi defalarca hıçkıra hıçkıra ağlarken duydum.Yaşadığım yalnızlık mut-

suz olmama sebep oluyordu. 

Böyle devam ederse durum içinden çıkılamaz bir hale gelecekti. Ben anne-

mi de babamı da tüm kusurlarına rağmen çok seviyordum.Gitmelerini yada ayrıl-

malarını asla istemiyordum. Bu durumda ne yapabileceğimi düşünmeye başla-

dım. Üzüldüğümü, kırıldığımı bir şekilde belli etmeliydim .Yakın arkadaşlarım olma-

dığı için kimseye bir şey soramıyordum.Dalga geçmelerinden çok korktuğum için 

“Seni annen-baban bile sevmiyor, biz neden sevelim?” derler diye bir çok kişiye 

anlatmayı çekindim. Kararımı vermiştim anlatmayacaktım kimseye. Belki araları 

kendiliğinden düzelirdi ve ben tekrar çok mutlu bir çocuk olurdum diye aklımdan 

geçirdim. Beynimi yiyen düşüncelerden kurtulup yaşadığım ana odaklanmak da 

zor oluyordu. İki ders boyunca en arka sırada düşünüp durmuşum,teneffüs olduğu-

nu bile fark etmemişim. Öğretmenim yanıma kadar gelmiş ve benim dalgın şekilde  

baktığımı görmüş. Defalarca adımı söylemiş, en sonunda davul çalsalar bile duy-

mayacağımı anlayınca eliyle omzuma dokundu. Ben de refleks olarak irkildim ve 

gerçek dünyaya hızlı bir dönüş yaptım.  



Öğretmenim çok kızacak diye düşünmüştüm ama o:  “Yavrucuğum neden 

kara kara düşünüyorsun? Derdin neyse istediğin zaman benimle konuşabilirsin. 

Elimden gelen her türlü yardımı yaparım, iyisin değil mi?” gibi beni önemsediğini 

vurgulayan sözler söyledi. Öğretmenimin kızmaması hatta beni düşünmesi, bana 

şefkat göstermesi benim uzun zamandır tatmadığım duyguları yaşamamı sağladı. 

O anki huzurum hiç bitmesin isterdim ama öğretmenime,  “İyiyim öğretmenim.” 

dedim ve derse devam ettik. Akşam olduğunda eve gitmek için sokakta yürürken 

belki de şimdi  evde her şey yolundadır, annem yemeği yapmıştır, babam da sof-

rayı hazırlıyordur, diye düşünüyordum. Evimizin bulunduğu sakin caddede yaklaşık 

on beş dakika yürüdükten sonra iki katlı, beyaz renkli, büyük pencereleri olan evi-

mizin kapısının önüne geldim, gayet sakin duruyordu evin içi. Beklemeden eve gir-

dim, ne yazık  ki çok yanılmışım. Annemin ağlamalarını duymam uzun sürmedi. Ba-

bam kör kütük sarhoştu ve bağırıp çağırıyordu.O anda yaşamak çok anlamsız gel-

mişti. Ben sadece biraz huzur ve şefkat istiyordum. Pahalı ayakkabı, çanta, telefon 

gibi şeyler istemiyordum ki. Hemen kapıyı kapatıp evden çıktım. Benim eve gelip 

gelmemem umurlarında olmaz ve benim yokluğumu  fark etmezler bile diye düşü-

nerek  tam 3 saat orda burda kimsesiz çocuklar gibi dolaştım. En sonunda saatin 

çok geç olduğunu fark ederek nerede kalabileceğimi düşünmeye başladım. Hiç-

bir akrabama gitmek istemiyordum.Otelde kalabilirdim ama yeteri kadar param 

yoktu yanımda. Ben gerçekten de de kimsesizdim.Bu kötü düşüncelerimin arasına 

öğretmenimin okulda söylediği sözler güneş gibi doğdu. Öğretmenimin numarasını 

kolayca buldum ve utana sıkıla onu aradım. Zaten başka çarem de yoktu, tek di-

leğim: Öğretmenime içimi dökebilmek idi. Öğretmenimi aradım ve beni bekledi-

ğimden daha hoş karşıladı. Bana  sadece okulda değil okul dışında da ulaşabilir-

sin; hiç utanma, dedi. Evden ayrılmam gerektiğini ve kalacak bir yerim olmadığını 

söyledim. Ben sormadan o evinin adresini verdi. Allahtan evi çok uzakta değilmiş, 

iki sokak ötede parkın karşısındaymış. Öğretmenim benim çaresiz halimi görünce 

çok üzüldü. Karnımın aç olup olmadığını sordu. Ben utandığım için  “Aç değilim.” 

dedim ama o benim eve gitmediğimi ve hiçbir şey yemediğimi zaten biliyordu. 

Hemen bir şeyler hazırladı. Karnımı güzelce doyurduktan sonra benden ne olduğu-

nu anlatmamı istedi. Ben de daha önceden hiç yapmadığım bir şeyi yaptım ve 

içimi döktüm. Öğretmenim gerçekten de üzülmüştü halime. Bana ailem ile konu-

şup senin durumu anlatacağım gibi şeyler söyledi.  



Ben durdurmaya çalıştım, dinlemezler dedim .O bir öğretmendi ve elinden 

gelenin en iyisini yapacağı belliydi. Çok korkuyordum, ne olacağını kestiremiyor-

dum. Bir yandan da yüküm hafiflemiş gibi hissediyordum. Galiba dertlerimizi, çöze-

mediğimiz sorunlarımızı kendimize yakın hissettiğimiz kişilere anlatınca yükümüz ha-

fifliyormuş, bizi rahatlatıyormuş. Ertesi gün öğretmenimle beraber okula gittik ve bu 

konudan hiç bahsetmedik. Galiba öğretmenim vazgeçmişti, bir sürü işinin içinde 

benim sorunumla uğraşmak istemiyordu. Yine kendimle baş başa kalmıştım. Okul-

dan çıkınca tekrar öğretmenime gidemem diye düşündüm . Eve gitmekten başka 

çare kalmamıştı. Hem aklım da evdekilerdeydi.  O benim doğup büyüdüğüm evdi 

ve içindekiler de annem-babamdı. Bu olumlu düşüncelerle cesaretimi topladım 

ve adımlarım evimize yönelmişti bile. Kapıyı yavaşça açtım, ses çıkarmamaya 

özen göstererek içeri girdim. Tam o anda annem ve babam yanıma geldiler. Eve 

geleceğimi tahmin ettikleri için güzel şekilde giyinmişler. İkisi bir bana aynı anda 

sarılarak birlikte hazırladıkları sofraya davet ettiler. Beraber oturduk sofraya ve ba-

na ne kadar hatalı olduklarını anladıklarını, kendilerini kaybettiklerini, yaşananlar-

dan dolayı çok utandıklarını söylediler; defalarca özür dilediler. Çok şaşırmıştım, 

onlardan böyle bir erdemli davranış görmeyeli çok uzun zaman olmuştu. Yaşanan-

ları düşününce öğretmenimin bana hissettirmeden  onlarla konuştuğunu 

farketmiştim.Ailemle birlikte çok güzel bir akşam geçirdik ve huzurlu bir uykuya da 

kavuşmuş oldum.. O geceden sonra daha mutlu şekilde devam ettim hayatıma. 

Arkadaşlarımla daha sıcak ilişkiler kurmaya başladım.Onları tanıdıkça da  anladım 

ki tek derdi olan ben değilmişim. Arkadaşlarımı da huzursuz eden bir sürü şey var-

mış. Ben de artık onların dertlerini dinliyorum, onlara yardım ediyorum. Hayat pay-

laştıkça güzelleşir, dedi öğretmenim. Elinizde, kalbinizde, aklınızda iyi-kötü ne varsa 

paylaşın, dedi.   

Eğer iyiyi paylaşıyorsanız çoğalır, kötüyü paylaşırsanız birlik ve beraberlik ile 

yok edersiniz kötülükleri, dedi. Dertlerimizi anlatmak bizi rahatlatan bir durummuş. 

Onları kendi içimizde çözmeye çalışmak  ise insana çok büyük bir yükmüş. 

 

Kevser TEFÇİ   



 Uzun süren bir kıştan sonra, Güneş bütün sıcaklığı ile gülen yüzünü göstermiş-

ti. Kahvaltıdan sonra bahçeye çıkmak ve bu güzel havanın tadını çıkartmak istiyor-

du. Lokmalarını her zamankinden daha çabuk yiyordu. Sürekli oturduğu banka 

doğru yürüdü. Bu bank hem yetimhanenin en büyük ağacının altında, hem de so-

kağa yakın olduğundan dolayı dışarıyı izlemek için mükemmel bir konumdaydı. 

Ödevlerini cumartesi günü yapmış, pazar gününü ise kendine ayırmıştı. Baharın ilk 

günlerinde içi bir başka sevinçli idi,  anlamsız bir mutluluk vardı yüreğinde.  

 Bankta oturup etrafı izlerken dış kapıya yakın yaşlı bir amcanın telaşla bir 

şeyler aradığını, etrafa yardım ister gibi baktığını fark etti. Pazar günü bu saatlerde 

pek kimseler geçmezdi yetimhanenin önünden, yıllardır burada olduğu için bunu 

iyi bilirdi.  

     Genç kız banktan kalktı kapıya doğru yürüdü. Dışarı çıkmak yasak olduğundan 

alçak olan duvarın arkasından yaşlı amcayı izledi. Yaşlı amca hem yerde bir şeyler 

arıyordu hem de söyleniyordu.  

 Genç kız yakından bakınca adamın uzaktan göründüğünden daha yaşlı ol-

duğunu fark etti. “Dede ne arıyorsun? Yardımcı olabilir miyim?” diye sordu genç 

kız. “Evladım yüzüğümü düşürdüm, hanımdan hatıra idi bulamıyorum. Zaten gö-

züm de görmüyor.” dedi. Genç kız ona yardım etmek amacıyla gözlerini kaldırım-

da gezdirdi. Gözleri güneşte parlayan sarı bir yüzüğe takıldı. Yüzük amcanın arka-

sında kaldırımın kenarında bir yerde duruyordu. “Dede arkanda kaldırımın kenarın-

da sarı bir yüzük var.” dedi genç kız sıcak bir gülümseme ile.  

 Yaşlı amca tarif edilen yere baktı ve aradığı yüzüğü gördü. Yavaş ama he-

yecanlı adımlarla yüzüğe doğru ilerledi ve yavaşça eğilip yüzüğü aldı, hızlıca yüzük 

parmağına taktı. Yaşlı amcanın yüzünde yüzüğü gördüğünden beri hoş bir gülüm-

seme vardı. Yaşlı adam doğrulup genç kıza doğru yürüdü. Şimdi aralarında sade-

ce alçak bir duvar vardı. Yaşlı adam “Teşekkür ederim evlat.” dedi. Genç kız gü-

lümseyerek “Rica ederim.” dedi.  

     



 Yaşlı adam yetimhaneye baktı ve hoş gülümsemesi yüzünden silindi. Bunu 

fark eden genç kız “Annem ve babam ben çok küçükken trafik kazasında hayat-

larını kaybetti.” dedi. Yaşlı adam artık daha hüzünlü bakıyordu. “Başın sağ olsun.” 

dedi. Genç kız başını anlayışla salladı. Yaşlı adam “İsmin nedir kızım?” diye sordu. 

Genç kız “Nehir.” diye yanıtladı. Yaşlı adam tekrar gülümseyerek “Ne güzel bir is-

min varmış.” deyince Nehir tebessüm etti. Yaşlı adam bu sefer “Kaçıncı sınıfa gidi-

yorsun?” diye sordu. Nehir “11. sınıf öğrencisiyim.” diye yanıtladı. “Büyüyünce ne 

olacaksın bakayım?” diye sordu yaşlı adam. Nehir'in gözleri bu soru karşısında bir-

den ışıldadı. Nehir hevesle anlatmaya başladı:  

   “Ben tıp okumak istiyorum. Doktor olup insanlara yardım etmek, kazandığım 

para ile benim gibi kimsesiz çocuklara umut olup onlara 5-6 kişiden oluşan, içeri 

girdiğinde anne kurabiyesi gibi kokan, sabah uyandığında burnuna sıcak yumurta 

ile karışık kahvaltı kokusu gelen, güzel hayaller kurabilecekleri sevgi dolu bir yuva 

armağan etmek istiyorum. Bu yetimhanelerde yetişmiş, çalışarak başarıyı yakala-

mış, maddi durumu iyi arkadaşlarımın yardımı ile her mahalleye buram buram aile 

kokan mutlu yuvalar kurmak istiyorum.”  Yaşlı amca Nehir'in söylediklerinden mem-

nun olmuş gibi gülümsedi. 

    “Kızım bu ne güzel bir hayal, ne güzel böylesine güzel bir hayal kurman. Emi-

nim bir gün gerçekleşecek. Ne demiş Walt Disney, ‘Eğer hayal edebilirsen, yapabi-

lirsin.’ Aynı onun gibi Richard Bach de ‘Bir hayalin varsa onu başarma gücüne de 

sahipsin’ demiş. Bizim geleceğimiz sizlersiniz kızım umarım tüm herkes senin gibi gü-

zel hayaller kuruyordur. Yaşlı adam yetimhaneden uzaklaşırken bir şey hatırlamış 

gibi Nehir'e dönerek “Eğer ömrüm yeterse ben de o sıcak yuvada torunlarıma ma-

sallar anlatmak isterim, olur mu?” dedi Nehir gülümsedi ve “Bundan hem ben hem 

de çocuklar çok mutlu olacaktır.” dedi. Yaşlı adam gözyaşlarını Nehir'e gösterme-

den ağır adımlarla oradan uzaklaştı.  

 

Nursena ALTUN   



 Canlarını yok saymışlardı.Kimin için?Kim verirdi sadece bir avuç toprak için 

canını?diye düşünüyorlardı kendi aralarında itilaf devletleri.Sıkntıyla iç geçirdi yüz-

başı.Şimdi anlatacağım,herkes tarafından bilinen ve tarihin en kanlı savaşlarından 

biri olarak görülen Çanakkale Savaşı.Eminimki hepiniz biliyorsunuzdur.Bu sebeple 

ben bu savaşı size birde İngiliz bir askerden ve İngiliz bir komutanın gözünden anla-

tacağım. Yıl 1915.Yer Gelibolu yarımadası Çanakkale.Artık savaştan kaçış yoktu 

öyle ya da böyle gireceklerdi savaşa.İtilaf devletleriyse çok rahatlardı ittifak dev-

letlerinin aksine.Nasıl olsa alacaklardı küçümsedikleri bu savaşı.Ama bilmiyorlardı ki 

Türklerin başında kim vardı.Bir İngiliz askeri yazdığı hatıra defterinde şöyle anlatıyor 

olanları.Burada öyle rahatız ki nasıl olsa bizim güçlü silahlarımız karşısında kazana-

cak değiller.Elimizi bile kıpırdatmamıza gerek yok.Şimdi akşam yemeği için konser-

vemi açacağım.Arkadaşlarla nasıl da alay ediyoruz şu Türklerle bir görseniz... diye 

bitirmişti cümlelerini.Oysa fazla hafife almıştı 7 cihana hükmeden Türkleri.Belki de 

bu kadar rahat davranmak İngilizler için iyi bir fikir olmayabilirdi çünkü savaş mey-

danında bacağı kopup savaşmaya devam eden o askerleri görmüşlerdi.Geride 

bıraktıklarını hiçe sayarak yürüyen o gençleri...Ama o kadarda önemsemeye ge-

rek yoktu.Onların cephanesi azdı birkere.Kendilerininse donanma gemileri ve son 

teknoloji silahları vardı.Şöyle devam ediyordu İngiliz askerinin hatıra defteri: "Şu kı-

nayarak baktığımız, alay ettiğimiz Türkler dün yüzbaşımızı öldürdüler.   Kazanmaları-

nı bile hesap etmdiğimiz Türkler, savaş meydanında dalga geçtiğimiz süngülerle 

ALLAHUEKBER diyerek savaşıyorlardı. Bazılarıysa ezan okuyorlardı. Daha okul çağı 

diyebileceğim kadar küçük çocuklar bile savaşıyorlardı. Bir avuç toprak için 

değermi bu kadar?" Oysa bilmiyordu ki bir avuç toprak dediği yer; onların şerefiy-

di, namusuydu... O günden sonra itilaf devletleri arasında acil toplantılar yapıldı. 

İngiliz askeriyse hatıra defterini artık savaştaki düştükleri durumu anlatıyordu bu se-

beple artık o anı defteri değil İngilizlerin Kâbusu Türkler olmuştu. O İngiliz askeriyse 

yaklaşık bir hafta sonra ölmüştü.Ve arkadaşları tarafından defteri de bulunmuş-

tu.Arkadaşları defterini komutanlarına teslim ettiler.Komutansa defteri bir köşeye 

fırlatıp daha önemli konuları düşünmeye başladı.Türkler. 



 Bu savaş artık bitsin istiyordu.Çünkü gerektiğinden fazla uzamıştı.O gün bun-

ları düşünürken biraz daha oturmaya karar verdi.gece yarısnı geçiyordu fakat dü-

şünmeden de edemiyordu. Kendilerinin bu kadar güçlü bir donanması varken na-

sıl olurda hala şu Türkleri yenememişlerdi. Odasının içinde dönüp durmaya başladı. 

Öfkeyle masasındaki eşyaları devirdi tam o sırada çekmecedeki bir deftere ilişti 

gözü. Bu da neyin nesi diye öfkeyle homurdandı. Biraz düşününce hatırladı ki bu 

ölen askerin defteriydi. Biraz okumalıyım belki de diye düşündü ama sonradan 

vazgeçti. Masasının üstüne öylece bıraktı fakat aradan daha bir dakika geçme-

den alıp okumaya başladı.  

 İlk başlarda yazdıklarına bakıp kendisini ne de güzel övdüğünü görüyor ve 

gururla başını dikiyordu ama ilerledikçe o övgünün Türklere karşı kaydığını görmüş-

tü ve şu yazdıkları gerçekten de tüylerini diken diken etmişti. "Bugün daha iyi anla-

dım da başta Türkleri alaya almakla çok büyük hata etmişim. Tabiki kimseye söyle-

miyorum ama en büyük övgü MUSTAFA KEMAL büyük lidere ait.  

 Bütün vatanı kendi canı pahasına seviyor ve onu bir şeref olarak sayıyordu. 

Sanırım onları hala yenememiş olmamızın sebebi de bu.Onlar savaşa ŞEHADETLE 

yürürken biz onca masum çocuğun hakkını yiyoruz. 

 Bu kadar vatanını seven başka bir insanoğlunu daha görmedim ve anladım 

ki biz bu savaşı kazansak dahi baştan kaybettik. Hangi komutan der ki askerlerine 

"BEN SİZE TAARUZU EMRETMİYORUM ÖLMEYİ EMREDİYORUM..." Ölmeyi göze alacak 

kadar vatanını seven yegâne millet TÜRK MİLLETİDİR. Eğer ölürsem bile bu şerefli 

askerlerin elinden ölmeyi her şeye yeğlerim." diyerek hatıra defterinin son sayfasını 

okudu komutan. Haklılık payını düşündü bir an. Sahiden olabilir miydi böyle bir 

şey? Saçmalama dedi sonra kendine ama içinde hala o kuşku vardı. "YA KAZA-

NIRLARSA"... Bu şüphe sadece kendisini değil bütün İngliz askerlerine de bulaşmıştı. 

Ama yapacak bir şey yoktu. Ya kazanacaklardı ya kazanacaklardı.  

 Aradan uzun bir süre geçmemişti ki İngiliz o askerin yazdıklarına inanmak is-

temese de inanmak zorunda kalmıştı.  Hele savaşta üzerlerine bir gelişleri vardı ki 

sanırsınız dünyanın en güçlü askerleri.  

 Oysa daha ayaklarına giyecek bir ayakkabıları yahut yiyecek ekmekleri da-

hi yoktu. Tekrardan kaşlarını çattı komutan. Yenilmeyeceklerdi şu kınadığı alay etti-

ği Türklere fakat tam o sırada birşey.oldu.  

   



 Tüylerini diken diken eden, insan olan herkesin yüreğini yakan o sesi duydu: 

"EŞHEDU ENLA İLAHE İLLALLAH VE EŞHEDÜ ENNE MUHAMMDEN ABDUHU VE 

RASULUHU" bir an durdu.ne demekti bu şimdi. Neden böyle bağırmıştı o yaralı as-

ker.  Arkasını döndü komutan. Duyduğu o sesin etkisi altından çıkmaya çalıştı tam 

gidiyordu ki bir daha, bir daha ve bir daha duydu. Hep bir ağızdan KELİME-İ 

ŞEHADET getiriyorlardı. Artık kendisini kandırmanın bir anlamı kalmamıştı. Etkilenmişti 

hem de çok. Haklıydı ölen asker. Savaşı baştan kaybetmişlerdi. Kimsenin kendisini 

duyamayacağı bir yere geçti. Bu sefer sinir yoktu o gözlerde.Aksine hayranlık vardı 

bir de endişe.Kısık çok kısık bir sesle komutan kendi kendine birşeyler fısıldadı. Bazı 

askerler onun delirdiğini zannedip yanından uzaklaştılar.Oysa o  gözlerini kapatmış 

ve şöyle diyordu:"EŞHEDU ENLA İLAHE İLLALLAH VE EŞHEDU ENNE MUHAMMEDEN 

ABDUHU VE RASULUHU"Tam o sırada bir ses geldi silah sesiydi bu. Türkler ile İngilizler 

savaşıyorlardı ve Türk askeri komutanı tam kafasından vurmuştu.İngilizler ne yapa-

caklarını şaşırmışlardı ve ağır bir yenilgiye uğradılar.Savaş meydanını gezerken 

Türklerden biri komutanın yanına geldi ve nabzını kontrol etti.Tam gidecekken ko-

mutanın cebinde bir şey fark etti. Üniformasının cebinden bir kağıt sarkıyordu.Türk 

askeri kağıdı aldı ve yanına çöktü.Kağıtta yazanı okumaya başladı:Çok yanılmışım. 

Bu yazdığımı okuyorsanız ben ölmüşüm demektir ve artık bazı şeyleri itiraf etmenin 

vakti geldi.Sen,ey TÜRK askeri!Ne kadar şanslısın bir bilsen.Vatanını sana bir avuç 

toprak diyerek değil;ŞEREF,NAMUS olarak öğrettiler. Gerektiğinde onun için canını 

vermesini bildin. Aslında kendime bile itiraf etmekte zorlanıyorum ama öldüğüme 

göre bilmeye hakkınız var.Sizde en çok hayran olduğum şey ne biliyor musun? KE-

LİME-İ ŞEHADET. Sizin her söyleyişinizde tüylerim diken diken oluyor ve kalbimde ta-

rifsiz bir acı hissediyorum. Bunca zaman kendimi kandırmışım.Keşke ben de MÜSLÜ-

MAN olarak dünyaya gelseydim.Hep saklanarak içimden Kelime-i ŞEHADET getirir-

dim. Ne yazık ki sizin kadar cesur değilmişim.  Bu yazdıklarımı belki bir Türk, belki bir 

İngiliz,belki de bir Fransız okuyor. Umurumda bile değil. Ve ben artık utanmayaca-

ğım. "EŞHEDU ENLA İLAHE İLLALLAH VE EŞHEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDUHU VE 

RASULUHU." 

Öykü ÇAM 
  



Öğle saatlerine doğru göl dingin olur , güneş sanki gülümsercesine insanları 

sıcak ışığını yansıtırdı. Gölün mavi ile yeşil karışımı ahenkli renginin yanında kasaba-

nın tek kayıkçısı, adı sanı bilinmeyen yaşlı birinin, güneşin o sapsarı ışığının renginde 

kaybolan sarı bir kulübesi vardı. 

Neredeyse bir asırlık olan bu yaşlı adam her gün dokuz bilemedin on kişiyi 

gölün karşısına geçirirdi. Bu iş dışında belki daha başka ne işler yapabilirdi ama o 

her gün bir insan fazla olsun gölün karşısına geçirmek için uğraşırdı.  

Bu onun o kulübede yaşamasının ve bu işi yapmasının belki de tek sebebiy-

di. Üstelik bu işi yaparken artık yaşının vermiş olduğu yorgunluk onu mahvediyordu. 

Elleri titrer bazen de bacaklarından garip sesler gelirdi.  

Hayat ona genç yaşlarında çok güzel hediyeler vermişti:  mutluluk, para, 

başarı... Ama bir şeyi ona asla vermemişti : umut etmek ve inanmak. Her şey avu-

cunun içindeydi ama bu iki şey asla olmadı. Yaşlandığında ise hayat ona bir hedi-

ye sunmanın yerini acılara bırakmıştı. Belki de kaderi ona bütün bu güzellikleri pa-

rasını,başarasını bırakıp bu kendisi gibi yaşlı olan gölün yanına yerleştiği için sinirlen-

miş ve getirdiği hediyelerin yerine zayıflayan gözünü ve ağrıyan dizini bırakmıştı. 

Ama yaşlı adam hala hayatın ona bir şeyler verdiğini düşünüyor. O da geçmişinde 

elde edemediği inanmak ve umut etme duygusuydu.  

Ne yazık ki bunlar onun ihtiyacı olmayan şeylerdi. Zaten bir şeyinin olması 

için bunlara ihtiyacı olmuyordu. Hatta bazen kontrolünün dışında gerçekleşiyordu.  

Ama o hiç tatmadığı, elde edemediği bu duyguları kazanmak için anında elinin 

altında olabilecek şeylerden vazgeçmişti. İşte kaderinin ona en çok kızdığı şey 

buydu. 

Yolcunun yine fazla olmadığı bir gündü. Bir-iki müşteri daha geldi derken o 

gün yine diğer günler gibi on kişi gelmişti. Adam her zaman yaptığı gibi sarı kulübe-

sinin önüne oturmuş on birinci yolcuyu bekliyordu. Gözleri umutla dolu bir şekilde. 

Biliyordu dün, önceki gün, ondan önceki gün o, on birinci yolcu gelmemişti. Ama 

bugün neden gelmesindi ki ? Evet, şu an on birinci yolcunun geleceğine o kadar 

tamdı ki inancı... Güneş sarı ışıklarını dünyadan yavaş yavaş çekiyordu. Adam hala 

kulübenin yanında oturuyordu. Ve sonra öyle bir şey oldu ki inandığı o şey gerçek 

olmuştu. . 



Üstelik verdiği mutluluk istediği anda olan şeylerin verdiği mutluluktan bin kat 

daha fazlaydı. Tepenin aşağısından bir genç koşa koşa geliyordu. Gölün karşısına 

geçip şehre gitmesi gerekiyordu ama çok acelesi vardı. Ve oldukça da umutsuz 

görünüyordu. Yaşlı adam onu içtenlikle karşıladı. Hatta onu evinde biraz dinlenme-

ye davet etmişti ama genç, onu hızlı bir şekilde reddetti. Gölün karşısına hemen 

geçmek istediğini söyledi. Adam on birinci yolcusunu kırmak istemiyordu. Kayığı 

hemen hazırladı. Genç yolcu ve kayıkçı kayığa bindiler. Yolcunun dikkatini kayığın 

küreklerinde yazan “umut ve inanç” kelimeleri çekti. Ama hemen sormadı. Genç 

gittikçe endişeleniyordu. Yetişmeye olan inancı gittikçe azalıyordu. Yaşlı kayıkçı, 

gencin biraz da küreklerde umut ve inancın niçin yazdığını merak ettiğini düşüne-

rek ona karşı kıyıya zamanında yetişeceğine dair umut vermek için bir konuşma 

yapmak istedi. 

— Bu küreklerde umut ve inanç niçin yazıyor, biliyor musun ? 

— Bilmiyorum ama daha çok merak ettiğim bir şey var: Neden bu kadar yaşlı ol-

manıza rağmen hala kayık kullanıyorsunuz ? 

— Bunu birazdan anlayacaksın, bu küreklerin birinde inanç diğerinde umut yazar. 

Çünkü ben hayatımın hiçbir döneminde bunlara sahip olamadım. Taa ki bugüne 

kadar... 

— Bugüne kadar mı, ne oldu ki ? 

Yaşlı adam hafif sinirli bir şekilde : 

 — Hayatımın hiçbir döneminde bu iki duyguyu elde edemediğim için en azından 

elimin altında ve hep aklımda olsun diye küreklere hayatın insanlara verdiği en gü-

zel duyguları yazdım. Hiçbir şeyimin olmamasını bu ikisinin bende olmasına tercih 

ederim. Uzun zaman bu duyguları kaybetmemeye çalıştım. Her gün senin gelmeni 

yani on birinci yolcuyu bekledim. O boş yerin de dolmasını... Umudumu hiç kay-

betmedim ve senin geleceğine inandım. Sonunda amacıma ulaştım .Artık her şeyi 

kaybetmeye hazırım. Şimdi de sende geçmişimde olanları görüyorum.Umut etme-

mek ve yetişmeyeceğine inanmak.  Ben bunları kazanmak için çok geç kaldım 

ama senin böyle olmanı istemiyorum. Hala neden kayıkçılık yaptığıma gelecek 

olursak geç de olsa bu duyguları tatmak için her şeyimi bıraktım ve bu işi ancak 

amacıma ulaşırsak bırakabilirdim.  



 Amacıma ulaştım ve her gün on kişiyi karşıya geçirdim ama bugün sen-on 

birinci yolcu-geldi.İşte benim de amacım bir kişi de olsa karşıya geçirdiğim yolcu 

sayısını artırmaktı. Karşıya gelmek üzereyiz hala karşıya yetişeceğimize inanmıyor 

musun? Genç, biraz geç kaldım ama inanıyorum, dedi.En azından şehirdeki işimi 

yapabileceğime dair umudum var diyerek sözüne devam etti.  

 Kayık artık gölün karşısına gelmişti. Genç,hızlı  bir şekilde kayıktan inip karşıya 

geçerken yaşlı adam arkasından bağırdı: Unutma ! Kayığım bu kürekler olmadan 

gitmeyeceği gibi insan da umut etmeden ve yapacağına  inanmadan yaşamına 

devam edemez. 

 

“Koronavirüs tehdidinden en az kayıpla geçeceğimize olan umudumuza ve inan-

cımıza ithafen” 

Şeyma Nur İME 






