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Sizlerle yepyeni bir heyecanı paylaşma-
nın mutluluğu içerisindeyim. Eğitim ve 
öğretim, her birimizin kendini daha iyi 
yetiştirmek için girdiği uzun bir yolculuk-
tur. Önce ailemizde başlayan, daha sonra 
okullarımızda devam eden eğitim ve öğ-
retim yolculuğumuz, hayatımız boyunca 
bizlere eşlik eder. İnsan öğrendiği faydalı 
bilgileri hayatına uyguladıkça girdiği bu 
yolculuk onu daima iyiye, doğruya ve gü-
zelliğe götürür.

Şu an elinizde bulunan Fındık Kurdu 
dergimizi de, sizinle güzellikleri pay-
laşmak için yayımlamaya başladık.

Siz değerli evlatlarımız için yaptığımız ço-
cuk ve eğlence parkları, oyun alanları ve 
sizlerle buluştuğumuz sosyal ve kültürel 
etkinliklerin yanı sıra artık Fındık Kurdu 
dergimiz de bir başka buluşma adresimiz 
olacak. 

Sevgili anne, baba ve öğretmenlerinizin 
sizlere kazandırmış olduğu değerli bilgi-

lere bizler de bu dergide hazırladığımız 
içeriklerle katkıda bulunacak olmanın 
sevincini yaşıyoruz.

Güzel ülkemiz ve güzel şehrimiz Ordu’mu-
zun sizler gibi okuyan, araştıran ve her 
geçen gün kendini geliştiren bireylere 
ihtiyacı olduğunu ifade etmek isterim. 

İnanıyorum ki, bilgiyle kuşanmış ve bu 
bilgiyi güzel bir ahlakla taçlandıran sizler; 
kendinize, ailenize, şehrimize ve ülkemize 
daima değer katacaksınız. 

Sözlerime son verirken sizleri çok sevdi-
ğimi belirtmek istiyor, her birinize başarı-
larla dolu, sağlıklı bir ömür diliyorum. 

Sevgi ve mutlulukla kalın.

Merhaba 
sevgili çocuklar, 

Dr. Mehmet Hilmi Güler
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı
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Okula, parka, markete 
gittiğinde, hatta gezmek 
için ailenle şehir dışına 
çıktığında kaybolduğun 

oldu mu hiç? Yolu bulamadığın 
için eve dönemediğin?  Dönüşler hep 
evedir öyle değil mi? Evin yolunu ne 
yapar ne eder buluruz.  Cihazlarımızdaki 
navigasyonun, haritaların yardımını 
da yabana atamayız elbette. Biliyor 
musun leylekler de tıpkı insanlar gibi, 
her göç mevsiminde aynı bölgeye gelip 
yuvalarını buluyor, onarıyorlar. Üstelik 
bunu yalnızca içgüdüleriyle başarıyorlar. 
Şaşılacak iş. Ben bile yazarken bir kez 
daha hayret ediyorum. Mart ve nisan 
aylarında leyleklerin sayısı iyice artar. 
Gelip yuvalarını onarmaya başlarlar. Bizim 
ülkemizde göç edişini herkesin bildiği bir 
tür olduğu için leylek örneğini verdim. 
Aslında isimlerini ve yaşam alanlarını 
bilmediğimiz birçok tür var. Kırlangıçlar, 
kelaynak kuşları, yaban kazları, guguk 
kuşu, gök güvercin gibi birçok tür…  

Dünya gene linde her yıl 
on milyar kuşun hareket 
halinde olduğunu bi liyor 
muydun?
Bir şey daha soracağım sana: Hangi 
ayın hangi mevsimde yer aldığını 
biliyor musun? Tamam, belki biraz 
karıştırıyorsundur herkes gibi. Sömestr 
tatili kıştadır. Ardından ilkbahar gelir. 
O büyük yaz tatili de adı üstünde yaz 
mevsimindedir. En azından bunları 
biliyorsundur. Peki, mevsimlerin eskisi 
gibi olmadığını düşün şimdi, kışların daha 
ılık geçtiğini, havanın erken ısındığını 
ve ilkbaharın erken geldiğini. İşte 
buna küresel ısınma diyoruz. 
Mesela şubat ayında tişört 
giymeye başladığımızı 
düşünebiliyor musun? 
Dengen nasıl da 
bozulurdu değil mi? 
Sıcak havayı seven 
biriysen belki, 

Kaç Kus Bir Sürü Eder?

Dosya Yazan: Ayşe Nur Biçer



“Ne güze l hava hep sıcak olsun,” diyebilirsin. Ama unutma, 
evren bir düzene göre yaratılmıştır. Üstelik gezegende bir başımıza 
değiliz, biliyorsun. Tam da bu yüzden bütün canlıları düşünmeliyiz. 
Şimdi ben bunları niçin anlattım? Başta söz ettiğim leyleklerle, şimdi 
söz ettiklerimin bir ilişkisi olmalı. O halde yazının köprüsünü birlikte 
kuralım: Yazla kışın, kışla yazın yer değiştirmesi herkes gibi leylekleri 
de etkiliyor. Elbette göçlerini de. Nasıl mı? Havaların erken ısınmasıyla 
ilkbahar döneminde kuşlar üreme alanlarına daha erken ulaşmaya 
çalışıyor. Konaklamalarını kısa tutuyorlar, depolamaları gereken besini 
depolamadan hızlı hareket etmeye çabalıyorlar. 

Bu arada kaynak depolamadıkları için üremeye 
geçme konusunda zaman kaybediyorlar. Üreme 
geç olunca yavru sayısı düşüyor ve o türün mev-
cut nüfusu azalıyor. Yani böyle devam ederse, ge-
lecekte bu türlerin neslinin yok olması tehlikesiyle 
karşı karşıya kalabiliriz. Ne acı, öyle değil mi? Peki, 
bunun önüne geçmek için bir şeyler yapmamız 
gerekmez mi? Eminim yapılması gerekenin ne ol-
duğunu merak ediyorsundur. 

Diğer yazıları 
okumaya devam 

ettiğinde, elinde bir yol 
haritan olacak. O haritayı 

takip ederek yolunu 
bulabilirsin!
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DosyaHazırlayan: Adını Vermeyen Profesör  
Resimleyen: Gökhan Özdemir



Bir kurbağayı, kaynayan bir suyun içine 
koyarsanız doğal bir refleks olarak sıç-

rayıp çıkar. Bunun için bir an bile dü-
şünmez. Acaba, demez. Tehlikenin 

farkına varır ve hemen karşıt 
tepki geliştirir. Peki ya, suyu 
yavaş yavaş ısıtsaydık? Yine 
aynı anda sıçrayıp çıkabilir 
miydi? Hayırrrr. Kurbağa, ya-

vaş yavaş ısınan suyu fark edene kadar 
haşlanıp ölürdü muhtemelen.

Sana, kurbağalar üzerinden bir şey fısıl-
dadım, duyabildin mi? Gürültülü bir fısıltı 
bu: Tehlike yavaş yavaş ve belli belirsizce 
yaklaştığında, çoğunlukla tepkisiz ka-
lır ve her ne yapıyorsak onu yapmaya 
devam ederiz. İşte fısıldadığım şey 
buydu. Yani, o çok sevdiğimiz soslu 
atıştırmalıkların paketli olup olma-

dığıyla ilgilenmeyiz yine. İhtiyaç dışında 
aldığımız ufak tefek şeyler, açık kalan 
elektrikler, pet şişelerden içtiğimiz sular 
hatta hiç düşünmeden fırlatıp attığımız 
çöpler... Bunlar küçük şeylerdir, bunların 
üzerinde durmayız bile, çünkü korkup 
kaçacağımız büyük bir değişim yoktur, 
gezegenimiz yavaş yavaş ısınmaktadır ve 
biz, tıpkı kurbağalar gibi ısınan o suyun 
içinde ellerimiz bağlı bekleriz.

Ne zamana kadar? 
Haşlanıncaya kadar mı?
Yanıt aramamız gereken bir soru, akıl 

sularımıza doğru yakla-
şıp durdu. İrileşip dev bir 

soru işaretine dönüştü. 
Haydi, yaklaşalım ona!

Dosya Yazan: Feyza Kartopu
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Gezegenimiz giderek ısınıyor fakat biz, geri döndürüle-
mez bir değişim karşısında kıpırtısız bekliyoruz. Son yüz 
otuz sekiz senenin en sıcak yılının 2016’da yaşandığını 
biliyor muydun? Tam da burada, bir şey daha fısıldadım 
sana: Tehlikenin ayak seslerinin, senin de duyabileceğin bir 
uzaklıkta olduğunu. Üstelik sadece 1.5 derecelik bir ısınmanın ayak sesiy-
di bu. İncecik, hafif, belli belirsiz bir miktar gibi görünebilir bu sana fakat 
acaba dünyamız için de böyle mi? Bunun cevabını öğrenmek için birkaç 
adım da senin atman gerekecek çünkü burada, yaklaşmakta olan dev ka-
sırgalardan bahsetmeyeceğiz. O kasırgaların önünde nasıl set 
oluruz, işte bunu konuşacağız. Eğer, dünyamızın 1.5 derece 
daha ısınmasının nelere sebep olacağının merakı içini 
kemirip duruyorsa okumaya ara verip klavyenin tuşlarını 
tıngırdatman, önüne çıkan araştırmalara şöyle bir göz 
gezdirmen, içinde bulunduğumuz kazanı fark edebilmen 
için yeterli olacaktır.

Peki ya farkındalık için?
Bunun için ümide, değişimin tek bir kişiyle başlayacağına gerçekten inan-
mak gerekiyor. Çünkü yolculuk, her zaman ufacık bir adımla başlar. Küçük, 
belli belirsiz bir adım. İşte yoldasın. İlerlemek için kendine ve başka bir 
dünyanın mümkün olduğuna inanman gerekiyor. Sen kendi yolunda iler-
ledikçe, yanına başkaları da eklenecek. Çoğalacaksınız. Bazen, bir şeylerin 
başlaması için birinin yola düşmesi gerekir. O sen olmak istemez misin?

Peki , yoldan anlamamız 
gereken ne?

Hemen, derginin 
ilerleyen sayfala-
rındaki Acil Eylem 
Planı’na bak.

7
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1. İklim değişikliği etkisiyle erimeye başlayan 
 coğrafi oluşum.        
2. Atmosferin ısınması.
3. Atmosferdeki anormal coğrafi haller.
4. Doğadaki kirlilik durumu.
5. Su kıtlığı.      
6. Güneş, rüzgar, dalga gibi enerji kaynakları.
7. Kömür, petrol, doğalgaz gibi enerji kaynakları.
8. Canlılar arasındaki denge.    
9. Üzerinde        işareti bulunan maddeler.  
10. Nesli tehlikede olan sevimli bir hayvan.

GİZLİ YANIT:
Dosya Hazırlayan: Adını Vermeyen Profesör

Resimleyen: Gökhan Özdemir



GİZLİ YANIT:

Malzemeler
* Karton Kutu
* Kullanılmayan bir minder
* Küçük bir battaniye ya da örtü
* Büyük boy çöp poşeti
* Maket bıçağı
* Bant

Hazırlanışı
* Karton kutumuzun ön kısmına maket bıçağı yardımıyla 

kedimizin gireceği büyüklükte bir daire kesiyoruz.

* Kutumuzun her yanını çöp poşetiyle kaplayıp 
bantlıyoruz. Elbette farklı büyüklükte poşetler 
kullanabilirsin fakat açık bir yer kalmadığından 
emin ol, çünkü yağmur yağdığında kedi 
evimizin hamur yığınına dönüşmesini 
istemeyiz!

* Ardından, zemin kısmına minderimizi de koyup 
kutunun üstünü bantlayıp kapatıyoruz.

* Kedi evinin altına, düz birkaç tahta parçası 
koyarak soğuktan ve yağmurdan korunmasını 
kolaylaştırabilirsin.

* Son aşamada, kullanmadığımız bir 
battaniyeyle kedi evinin üstünü 
kapatıyoruz. Bu adım, sokaktaki 
dostlarımızı korumak için önemli.

Atma Donustur
: :

,
:

DosyaHazırlayan: Adını Vermeyen Profesör  
Resimleyen: Gökhan Özdemir

9
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Bardağa az 
miktarda su 

koyarak 

Su 
musluktan 

devamlı 
akarken

Suyu sık sık 
açıp kapatarak

a

bc

Dişlerini 
fırçalarken 
suyu nasıl 

kullanıyorsun?

1

Çantamın bir yerinde 
çelik ya da bambu 

pipetler, çatal kaşıklar 
bulunduruyorum.

Evet, her 
zaman.

Bazen 
kullanmak 
zorunda 
kalıyorum.

a

b

c

Plastik pipet 
veya plastik çatal 
bıçak kullanıyor 

musun?

2

Yanımda açlığımı 
yatıştıracak meyve ve 

sebzeler, kuruyemişler 
bulundururum.

Acıktığımda imdadıma 
paketli gıdalar yetişir!

Paketli gıdalar yerine, kantin-
den/büfeden aldığım tostu 
yemeyi tercih ederim.

a

bc

Karnın 
acıktığında açlık 

hissini nasıl 
yatıştırırsın?

5

Toplu taşıma 
aracı

Özel araç

Okul 
servisleri

a

b

c

Okula giderken 
hangi ulaşım 
aracını tercih 

ediyorsun?

3

Evet, hatta 
su ayak izimi 

hesapladım bile!

Hayır, hiç 
duymadım.

Buna dair 
bir şeyler 
duyduğu-
mu anım-
sıyorum.

a

b

c

Karbon ve su ayak 
izi kavramlarını 

daha önce duymuş 
muydun?

6

Çantamdaki 
cam matarayı 

kullanırım.

Her gün 
marketten 

ya da 
kantinden 
su alırım.

Evdeki plastik şişemi 
almayı unuttuğumda, 
yenisini satın almak 
zorunda kalırım.

a

bc

Susadığında, 
su ihtiyacını 

nasıl 
karşılıyorsun?

4

Test Et Hazırlayan: Feyza Kartopu



11

Güneşle ve 
rüzgarla

Her zaman kurutma 
makinesinde

Havanın güzel 
olduğu vakitlerde 
açık havada, aksi 
halde kurutma 
makinesinde

a

b

c

Çamaşırlarınızı 
nasıl 

kurutuyorsunuz?

8

Yalnızca ihtiyacım 
olduğunda

Bunu hiç 
düşünmedim. 

Ne zaman 
canım isterse!

Mümkün 
olduğunca 
az alışveriş 
yapmaya 
gayret 
etsem 
de bazen 
kendimi 
tutamadığım 
oluyor.

a

b

c

Ne kadar 
sıklıkla alışveriş 

yapıyorsun?

10

Enerji tasarruflu 
ampuller tercih 

ediyor, gereksiz yanan 
ışıkları kapatıyoruz. 

Tasarruflu ampuller yerine, daha loş bir 
ışık sağlayan sarı ışıkları tercih ediyoruz 
ve elektrikli eşyaları alırken yalnızca 
güzel olmasına dikkat ediyoruz.

a

c

Bu konuya 
dair bir 

bilgim yok.

b

Elektrik 
kullanımında 

dikkat ettiğiniz 
bir şey var mı?

9

Kovaya su koyup 
gerektiği kadar 

kullanarak ve 
banyo süresini 

kısa tutarak.

Duşu açarak 
ya da küveti 
doldurarak.

Banyo kovası 
kullanıyorum fakat uzun 
süre banyoda kalıyorum.

a

b

c

Nasıl 
banyo 

yapıyorsun?

7

A’lar ağırlıktaysa: 
Tebrikler! Gezegenimizdeki 

olumsuz değişimlerin 
farkındasın ve kendi mücadeleni 

veriyorsun. Bu çok kıymetli, bunu 
sürdürmeye devam et. Unutma, küçük 
adımlar çoğaldıkça daha temiz bir dünya 
için daha büyük adımlar atabileceğiz.

B’ler ağırlıktaysa: 
Gezegenimizdeki olumsuz 

değişimlerin farkındasın 
fakat bu değişimlerin önüne 

geçebilmek için daha somut adımlar 
atmaya ihtiyacın var. Eğer bir şeyleri 
değiştirmek istiyorsan daha farkındalıklı 
adımlar atmalısın.

C’ler ağırlıktaysa: 
Üzgünüm ancak bu konuda 
daha çok bilinçlenmeye 

ihtiyacın var. Giderek artan 
olumsuz değişimlere dair bilgi sahibi olmalı 
ve kedine bir yol haritası çizmelisin. Bunun 
için Acil Eylem Planı sana yardımcı olacak, 
lütfen okumaya devam et.
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Merhaba sevgili dostum, hoş geldin.
Her ay, raftaki birbirinden maceralı kitapları vekumandanın 

sihirli tuşlarını biraz karıştıracağız. 

Merhaba sevgili dostum, hoş geldin.
Her ay, raftaki birbirinden maceralı kitapları ve kumandanın 
sihirli tuşlarını biraz karıştıracağız. 

İlk kitabımız: Kadim Orman

Sam amca ve Emma, mektuplardan oluşan bu kitapta yağmur ormanlarının nasıl tahrip 
edildiğinden bahsediyorlar. Yağmur ormanlarını bilirsin, hani içinde sayısız canlının 
yetiştiği, ağaç dallarından gökyüzünü göremediğin, gezegenimizin akciğeri ormanlar… 
Emma mektuplarında ülkesinde yaşayan halkın geçim derdiyle ağaçları kestiğinden 
yakınarak bu ormanlarda yaşayan kuyruklu keseli sıçanların, sevimli büyük yarasaların 
ve daha pek çok hayvanın neslinin tükeneceğinden endişe ediyor. Sahi, sen hiç 
kuyruklu keseli sıçan gördün mü? Ben görmedim ve hemen araştırmaya koyuldum. Bu 
hayvancağızlar bildiğimiz farelerden farklıymış meğer.

Hazırsak başlayalım!

Kadim 
     Orman

Gümüşsu 
      Zamanı

Neyi mi farklı? Onları bulmak da size kalsın.

Ormanlardan bahsetmişken, tek bir fidanın bile 
yetişmediği bir dünya hayal ettin mi hiç? Böyle 
bir dünyada ormanın masalını dinleyebilir 
miydik? Peki ya o leziz orman meyvelerinden 
tadabilir miydik? Bu soruları düşünürken 
aklıma Gümüşsu Zamanı geldi. Bugün sahip 
olduğumuz tüm güzellikleri yitirdiğimiz bir 
dünyanın nasıl olabileceğini anlatıyor bizlere. 
Yağmura, hayvanlara duyduğumuz sevginin 
bizi zenginleştirdiğini gösterip yaşamın 
içindeki renkleri gözler önüne seriyor. Tüm 
renkleri kaybedip yalnızca griyle yaşamaya 
mecbur kaldığımızı bir düşünsene… hayali 
bile korkunç, öyle değil mi?

Tam da bu yüzden hemen koşup bir 
ağaca sarılmak istiyorum. Bence 

sen de denemelisin.

Yazan: Vildan Sert
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Dostlarım, bu bölümde size iki tavsiyem olacak. 
Bunlardan ilki “Loraks”. Filmde, her şeyin plastik 
ve sahte olduğu bir şehir anlatılıyor. İnanmazsınız 
ama oksijen bile burada parayla satılıyor. Şehrin dışındaki 

ormanda ilk ağacın kesilmesiyle “Ormanların koruyucusu 
Loraks”  ortaya çıkarak doğaya karşı yürütülen yıkımı durdurmaya 

çalışıyor. Bunu başarıp başaramadığını söyleyemem, 
izleyenlere sürpriz olsun.

Peki mercanları bilir misiniz? Su altında yaşayan 
muhteşem varlıklar. İklim değişikliği ve küresel 
ısınma nedeniyle türleri yok olma tehlikesi 
altında. İkinci tavsiyem onlarla ilgili. Gündüzleri 
bitkisel, geceleri ise hayvansal özellikler 
gösteren mercanları daha yakından tanımak ve 
onlar için harekete geçmek isterseniz “Mercan 
Peşinde” belgeseli sizler için iyi bir kılavuz 
olacaktır. Şimdiden iyi seyirler.



Eveeet sevgili dostum, buraya gelene kadar bir sürü yeni bilgi edindin ve sayfaları 
araladıkça da edinmeye devam edeceksin. Ama kafan biraz karışmış olabilir ve “peki 
ama ben ne yapabilirim ki” diye kara kara düşünmeye başlamış olabilirsin. O halde 

şimdi kendin için küçücük ama mavi gezegenimiz için nasıl kocaman adımlar atabilirsin, 
gel birlikte bakalım. 

Dişlerini fırçalarken suyu açık bırakanlardan mısın? Belki de 
aç kapa yapmaya üşeniyorsundur. O zaman bir diş fırçalama 

bardağı edinip dişlerini fırçalarken onu kullanabilirsin.

İstersen önce su meselesini bir halledelim.

METAL CAM ORGANİK KAĞIT

Ailecek, duş sırasında 
suyun ısınmasını 
beklerken akan suyu bir 
kovada biriktirip onu 
bitkilerinizi sulamada, 
balkon yıkamada 
kullanabilirsiniz. 

Bazı mikroplara veda etmeye karar verdin diyelim, yani ellerini yıkayacaksın. 
Peki sana, ellerini köpürtmek için geçen sürede 2 dakika açık bırakılan 
bir musluğun günde 20 litre su tükettiğini söylesem. Çokmuş değil mi? O 
zamaaan boş bir sabun şişesine su doldurup eline bir fıs sabun, bir fıs su 
alıp musluğu hiç açmadan ellerini istediğin kadar köpürtebilirsin. 

Bir de su canavarı sifonlar 
var tabii. Bir sifon tek 

seferde ortalama 5 litre 
su tüketir. Eğer sifona 

içi dolu bir pet şişe 
yerleştirirsen bu, yılda 
neredeyse 2 ton suyu 
tek başına kurtardın 

demektir.

Yazan: Meltem Ortakcı



Alışverişe çıkarken yanında 
kendi bez çantanı taşıyabilirsin. 

Plastik poşet kullanımı ücretli 
hale getirildiğinden beri yaklaşık 

iki yılda 354 bin ton (evet yanlış 
görmüyorsun) daha az plastiğin 

doğaya salındığını duymuş 
muydun?

Kendi su şişeni yanında 
taşıyabilir, o plastik 
şişelerin karada ve 
denizlerdeki hayvanlara 
nasıl zararlar verdiğini 
arkadaşlarınla paylaşabilirsin.

Basit bir tişörtün üretilmesinde kullanılan su miktarının 
2700 litre olduğunu biliyor muydun? Bu, 13.500 bardak 
su demek, vay canına! O halde artık üzerine olmayan 
ya da giymek istemediğini fark ettiğin iyi durumdaki 
kıyafetlerini başkalarıyla paylaşabilir, yeni bir kıyafet alırken 
“buna gerçekten ihtiyacım var mı” diye üç, beş, yedi, dokuz 
dakika düşünebilirsin.

Atık kumbaralarını yaşadığın şehirde muhakkak 
görmüşsündür. Kağıt, plastik, cam ve metal atıkların geri 
dönüştürülebilir olanları büyük tesislerde işlenir ve yeniden 
kullanılmak üzere tekrar üretilir. Sen de evde bu maddeleri 
ayrı kutularda biriktirip bu kumbaralara atabilirsin.

Artık tek başına tonlarca suyu kurtaran, dünyaya daha az atık 
bırakan bir kahramansın. Fındık kurdu seninle gurur duyuyor.

Gittiğin restoran ya da kafelerde ayranının plastik pipetle 
getirildiğini gördüğünde aklına hemen bir plastik pipetin doğada 

500 yılda bile kaybolmadığını getirip pipeti iade edebilirsin.

Gele lim plast iklere:

SÜT

METAL CAM ORGANİK KAĞIT

Peki ya kıyafet ler?

Son olarak: Atık ayrıştırma 



Saat sabah 7.37’de, bu erken saatlerde, küçük bir kız uykusundan gürültüyle uyandı. 
Köpeği Fındık da duyduğu seslerden huysuzlanmıştı. Deprem mi oluyordu? İkisi de 
sımsıkı birbirlerine sarıldılar. Etraftaki ağaçlara korkuyla baktı küçük kız. Neyse ki bir 
hindistancevizi ağacı yoktu. Yoksa ne yapardı? Sarsılmanın şiddetiyle üstlerine düşseydi? 
Başlarının üzerinde kafaları sargılı kuşlar uçuşacağı kesindi. Yarılmamış başına dokunarak 
derin derin nefes aldı küçük kız. Bu sırada sarsıntının şiddetinden sağa sola, öne arkaya 
gidip gelmeye başlamışlardı. Düşmemek için bir şeye tutunmak istedi. Ama yakınında hiçbir 
şey yoktu ki. 

Hav-hav! Fındık, iyice sokulmuş, burnunun dibine girmişti. Tüylerden tatlı tatlı kaşındı burnu. 

“Haaa,

Haaaaa,

Happppp-şuuuuuuuuu.”

Küttt! 
Paaattt….
“Ahh, uhh, ufff.” 

Küçük kız, tablonun içinden baş aşağı düşmüştü. Ama nereye? Heey, iyi 
misin? Öylece yatıyor yerde. Hareket de etmiyor. Hay aksi!

Günlerden pazartesiydi ve müze ziyarete kapalıydı. Her pazartesi 
olduğu gibi, Dür Şehvar babasını görmek için tablosundan çıkmıştı. 
Sessizce yürüyerek babasının olduğu salona geçiyordu ki karşısına bir 
kız çocuğu çıktı. Elbisesi ne kadar güzeldi öyle? Beyaz kumaş üzerine 
rengarenk bir yaka ve etekler. Saçlarında da renkli bir kurdele. Fakat 
bu kız? Ağlıyor muydu? Dür Şehvar, hemen yanına koştu. Kendisinden 
küçük olan bu çocuğa yardım etmek istiyordu. Belki de annesini 
kaybetmişti? Bugün müzede ziyaretçi yoktu ki. Çalışanlardan birinin 
çocuğudur diye düşündü Dür Şehvar.

RENKTEN RENGE
ZIPLA! 
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Sanat Köşesi Yazan: Merve Uygun    Resimleyen: Rümeysa Abiş
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“Merhaba, neyin var? Bu arada ben Dür Şehvar.”
“Düştüm,” dedi ıslak yanaklı, kızarmış gözlü, top dudaklı küçük kız. Eteğini kaldırdı. Dizi biraz 
kanamıştı. İçini çeke çeke ağlıyordu. Dür Şehvar, eğilip yarasına baktı. 

“Korkmana gerek yok. Ciddi bir şey değil. Babama birlikte gidelim, hadi. O yardım eder sana. 
Hem annen ya da baban buralardadır.”

Küçük kız ağlamasına devam ederken etrafında bir şey aramaya başladı. Dür Şehvar’ı 
duymamış gibiydi.

“Fındık? Fındıııık?” Gözyaşları iyice hızlanmıştı. İç çekişleri de hıçkırığa dönüştü. Annesine 
istediği oyuncağı aldıramayınca canı mızmızlanmak isteyip çığlık çığlığa ağlayan çocuklara 
benziyordu. Ama onun sorunu çok daha büyüktü. Oyuncak problemi devenin kulağıysa, 
küçük kızın içinde bulunduğu güç durum devenin bizzat kendisiydi. Dür Şehvar’a dönerek 
köpeği Fındık’ı ve içinde yaşadığı yeri kaybettiğini söyledi.

“Anladım, o zaman sen müze çalışanlarından birinin çocuğu değilsin?”
Küçük kız boş boş baktı. Anne ya da babası 
burada değildi. Sadece Fındık vardı. En yakın 
arkadaşı Fındık.

“Sen tablodan düşmüşsüüün. Ama 
hiç korkma. Babam dünyanın önemli 
ressamlarındandır. Bilmediği tablo 
yoktur. Senin evini bulur muhakkak. Hadi 
gel benimle bezelye gözlü kız.” 
Dür Şehvar gülümseyerek göz kırptı. Küçük 
kızın kendini güvende hissetmesi için elini de 
tuttu. Bezelye, topallayarak ilerliyordu. Boşta 
kalan sağ eliyle de eteğini kaldırıyordu ki 
yarasına dokunup acıtmasın.

Yazar abladan not:    Dür Şehvar’ın babası kim 
acaba? Hangi müzedeler? Küçük kızın adını 
öğrenebilecek miyiz? Yoksa Bezelye olarak mı 
kalacak ismi? Hadi cevaplarınızı sonraki sayıya 
kadar gönderin bana. 

İletişim: findikkurdudergi@gmail.com

Onlar tablodan tabloya seyahat etmeye başlayacaklar. Kemerlerinizi bağlayın, uçuşa 
hazırlanın! Sonraki sayı görüşmek üzere. 
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Puzzle parçalarını yerine yerleşt irdiğinde “Miss Bowles 
ve Köpeği” isimli tablo karşına çıkacak . Sanat Yap



Ordu’daki 
Etnografya 

Müzesi’ndeler. 
Onları 

bulmama 
yardımcı 

olabilir misin?

  Resimleyen: Halimenur Sevim
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-Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Hep söylemek istemiştim bunu. He he! 
Nereye konuşuyorum? Buraya mı? 

-Heyy! Dur bir dakika. Kayıttayız. Açılışı yapmam lazım. Sonra konuşmaya başlarsın. 
Arkadaşlar merhaba. Ben Kemanyayı. Özel bir misafirim var bugün. Kendisi çok uzak 

bir yerden sizin için geldi. Sözü ona bırakmadan önce bir hatırlatma yapmak 
istiyorum: Yeni videolarımdan haberdar olmak ve birbirinden kıymetli 

konuklarım için bizi takip etmeyi unutmayın. 

-Ben bugün konuşabilecek miyim?

-Çok sabırsızsın.

-Sabırsız değilim. Gerginim biraz. Üzerimde teller var ya! Ondan. 

-Iııyyy! Soğuk şakalar yapmayı bir kenara bıraksan mı artık. Bak seni 
bekliyorlar. 

Arkadaşlar yeniden merhaba. Kemanyayı’nın da söylediği gibi 
uzaklardan geldim. Buralara gelmem yıllarımı aldı. Bir su bile 
ikram etmediler ama olsun. Hem ikram etseler nasıl içeceğim 
ki? Offf! Konuyu dağıttım başlamadan. Benim adım Kopuz. Kubuz, 
Barbat gibi isimlerim de var ama ben Kopuz’u kullanıyorum. 

Seslerin Hikayesi Yazan: Yunus Meşe    Resimleyen: M. Esra Gözde



Benim hikayem bir soruyla başladı. Kim olduğumu, nereli olduğumu 
merak ettim? e-Devletten üst soy sorgulaması yaptım. Şaka Şaka. 
Büyüklerimize sordum. Sıcak bir bozkır akşamında dedem anlattı. 

Dede Korkut isminde bir Türk büyüğü varmış. Türk boyları 
arasında gezer kahramanlık gösteren çocuklara ad koyarmış. 
Onların kahramanlık hikayelerini anlatırmış gittiği yerlerde. 
Bilgisiyle, tecrübesiyle yol gösterirmiş liderlere. Bir gece 
yıldızlara bakarken içinde bir istek uyanmış. Bir saz yapmak 
istemiş. Bir saz yapıp hikayelerini, öğütlerini, deyişlerini onunla 
süslemek istemiş. 

Ormanları gezip ağaç aramış kendine. Bulamamış ama. Ne 
yaparsa yapsın düşündüğü gibi bir saz yapamıyormuş. Ormanın 

karanlıklarında 
yürüdüğü bir gün 
karşısına üç hayalet çıkmış. İnsan 
ayağının basmadığı topraklarda ne 
aradığını sormuşlar Dede Korkut’a. 
Dede Korkut, saz yapmak için ağaç 
aradığını söylemiş. Hayalindeki 
sazı tarif etmiş. Hayaletler bir şey 
söylemeden uzaklaşmışlar oradan. 
Dede Korkut, takip etmiş onları. Bir 

yere gizlenerek konuşmalarına kulak kabartmış. Hayaletler Dede Korkut’un yapmak 
istediği sazla ilgili konuşuyorlarmış. 

-Dede Korkut bu sazı yapamaz.

-Önce yıldırım tarafından devrilmiş kuru bir iğde ağacı bulmalı.

-Bu ağacı oymalı.

-Hastalık yüzünden ölmüş bir kuzu bulmalı.

-Bu kuzunun derisiyle kaplamalı sazı.

-Vahşi atların kuyruğundan teller almalı.

-Bu telleri sasıkuray bitkisinin zamkıyla reçinelemeli. 
Ancak o zaman bu gerçek bir kopuz olur.

Dede Korkut, duyduklarından sonra kendisine yoldaş 
olacak kopuzu yapmış. Tellerine dokunmuş. Başı 
bulutlu dağların zirvesinden bile duyulmuş kopuzun 
sesi. Türklerin sesi olmuş.  

Büyük büyük dedem doğmuş böylece.  
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Noktadan Noktaya
Noktaları birleştirdiğinde, Dede Korkut elinde kopuzuyla seni selamlıyor olacak. 

Haydi, vakit kaybetmeden noktalar arası yolculuğunu başlat!

  Resimleyen: M. Esra Gözde
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REÇETE
Mutsuzsan,

Arkadaşların almıyorsa,
Bugünlerde seni oyuna.

Bilgisayarın bozuk,
Köpeğin hastaysa,
Dondurman bile 

Düşmüşse külahtan.
Hemen surat asmak olmaz.

Neşeli bir şarkı söyle, 
Uyanır uyanmaz.
Öğleden sonra

Şekerli bir resim yap.
Akşam tok karınla

Bir küçük öykü oku,
Ya da tepeleme bir şiir.

İyi gelir.
Uykudan hemen önce

Gülümse biraz.

Reçete sende akıllım.
Sabaha bir şeyin kalmaz.

Şiir: Orhan Kemal Karakuş
Resimleyen: M. Esra Gözde Şiir Köşesi
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Merhaba! Bu aralar kışın sıcağında tomurcuk veren elma 
ağacı gibiydim. O kadar şaşkın ve kafası karışık bir haldeydim 

ki! Biriken meyve çekirdeklerimi nasıl ekeceğim bilemiyor-
dum. Ninem gibi dua ede ede yapayım dedim. Ama adımın 
hakkını vereceğim ya, hemen araştırdım.  Meğer tohumun 
büyümesi için ışığa, suya, oksijene, yeterli sıcaklığa ve bazı 

elementlere ihtiyacı varmış.

Bilgiç Bilge’nin Bilim Köşesi Yazan: Arzu Yurbaş    Resimleyen: Rümeysa Abiş 

Başladım bir işe, sonunu getirmeliydim. Komşumuz durdur-
masın mı! “Tohumlara baaakk, NASA’ya mı göndereceksin, 

uzayda çok lazımmış,” dedi. Kafam zaten karışıktı, oldu mu 
tutmaç çorbası. Elimde tohumlarım, NASA ne anlar tarım-

dan, diye söylendim. Meğer ben tohum bile değilken uzayda 
bitki yetiştirilmiş. 1982’de Sovyet Uzay İstasyonu’nda “thale 
teresi” diye bir bitkiyi tohumlandırmışlar. Hay Allah! Dilime 

dolandı thale teresi. Neden domates, biber, patlıcan yetiştir-
memişler, diye yeni bir soru takıldı aklıma. Hemen interneti 

kurcaladım. Meğer thale teresinin genetik yapısını biliyorlar-
mış. Uzayda genleri değişirse kolayca anlarlarmış. Sonuç?! 

Uzayda büyüyen tere hiç değişmemiş.

Kim Uzayı Keşfederken 
Bitki Yetiştirdi?
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Gelelim 1995’e. Astronotların patates kızartması yiyemeyişine 
üzülen NASA -laf aramızda biraz da Rusya’yla yarıştığından- Uzay 
Mekiği Colombia’da patates yetiştirilmesini söylemiş. Patates-
ler uzayda yetişen ilk sebze olmuş ama astronotlar tadına ba-
kamamış. Çünkü uzayın şartları henüz net bilinmiyor. Dünya’da 
büyümeye alışmış bitkiyi yer çekimsiz, LED ışıklı, sterilize idrardan 
üretilmiş gübreyle yetiştirirken içinden nasıl bir canavar çıkar kesti-
remiyorlar. Şaka canım, filmlerdeki canavarlardan çıkmaz ama zararlı 
bakteriler, virüsler vs. üreyebileceğinden kontrollü davranmalılar. 

Yüzlerce bitki Uluslararası Uzay İstasyonu’nda yetiştirildikten sonra sene 
2015’e gelmiş. VEGGİE adında gelişmiş bir bitki yetiştirme ünitesinde yetiş-
tirdikleri sebzeyi yemişler. İlk kez! Ne mi yemişler? MARUUULL! Yanında çiğ 
köfte yokmuş ama en azından tadına bakmışlar. Üstelik zannedildiği gibi uzay 
zombisine de dönüşmemişler. 

Peki , kim bu uzayı keşfederken 
bitki ye t işt irenler?

Yüzlerce isim sayabiliriz. Kennedy Uzay Merkezi’nde uzun soluklu 
yer araştırmalarını yürüten Anna Lisa Paul, Robert Ferl ve ekibi. 

1982’den beri uzay istasyonlarında çalışan onlarca astronot; Shane 
Kimbough, Peggy Whitson, Scott Kelly ve pek çoğu…

“Eğer bir bahçen ve bir kütüphanen varsa her şeye sahipsin 
demektir,” diyen Cicero; bir saksı, bir tohum ve kitapla işe 

başlarsan, listede senin de adının geçeceğini kastediyor 
olabilir. Neden olmasın! 
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  Hazırlayan: Adını Vermeyen Profesör



Aranızda 1. Virüssavar Meydan Muharebesi’ni duyan veya ona şahit olan 
oldu mu?

Dinozorların yaşadığı dönemlerdi. Milyonlarca minik bakteri ve virüs ile geçen çetin 
savaşı biz turunçgil ailesi kazandık. Böylece göbek adımız virüssavar oldu. Biz savaş ga-
zileriyiz. Hasta olan her vücutta hâlâ bu savaşa devam ediyoruz. Ailemizin başta gelen 
üyeleri; portakal, limon, greyfurt, mandalina ve turunçtur. İçimizde bolca vitamin var. 
En güçlü silahımız da C vitamini!

Soğukların başlamasıyla birlikte soğuk algınlığı ve grip vakaları arttı. 
Milyonlarca minik bakteri ve virüs o vücut senin bu vücut benim 

hoplayarak gününü gün ediyor. Zavallı insanların vücuduna yerleşen 
bu küçük canavarlar onların önce halsiz düşmesine, sonra boğaz-

larından hışır hışır seslerin gelmesine, en 
son da hapşırığa ve nefes almada güçlük 

çekmelerine sebep oluyor.

Ah o garibanlar hem nefes almakta hem 
de boğazları sanki bir tıkaç ile kapanmış 

gibi yutkunmakta zorlanıyorlar. Ne tat ne 
koku alıyorlar. Bunu gören yufka yürekli anne-

lerin ilk durağı biz turunçgil ailesi oluyor.

Bizim faydamız çok, mucizelerle doluyuz 
desek kendimizi beğenmiş olmayız 

herhalde! Maalesef bu konuda 
pek mütevazı olamayacağız.

İnanmadınız mı?

Turunçgil Ailesi ve 
Akrabaları

Küçük Şeflerin Sağlıklı Mutfağı Yazan: Diyetisyen Nur Seda Kurnaz    Resimleyen: Hilal Dağ Avşar
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-Bizim düşmanımız çok! En 
büyük düşmalarımızdan biri de 

kanser hücreleri. Ama gelin size bir sır 
verelim. Turunçgil ailesi üyelerini düzenli 
tüketen insanlar kanserden korunuyor.

-Gençliğin, güzelliğin iksiri de bizde! 
Turunçgil ailesi üyelerini düzenli tüke-

tenlerin cildi daha genç kalıyor ayrıca ay 
parçası gibi parıldıyor!

-İnsan vücudu, damar adı verilen yüzlerce 
kablodan oluşuyor. Yetersiz C vitamini 

alanların damarları güçsüz düşüyor, ufa-
cık darbelerde bile kanamalar gözüküyor. 

Unutmayın, biz turunçgil ailesinin 
en büyük silahı C vitamini!

-Bizim boşaltım yapmak 
gibi bir görevimiz bile 

var. İçimizdeki vitaminler 
vücuttaki zararlı atıkları 
dışarı atmaya yarıyor.

Eee boşuna demedik on par-
mağımızda on marifet var diye.

Siz turunçgil ailesi ile aranızı iyi tutun, ge-
risini bize bırakın. 

Son olarak size bir de sürprizimiz var. Vi-
rüssavar limonata tarifi. E hadi o zaman, 

hazırsak başlayalım!

Tümmm malzemeleri mutfak robotundan geçirdik mi 
virüssavar içeceğimiz hazır! Ancak bu içeceğin 

sihirli bir püf noktası var.

Bu içeceği bekletmeden tüketmek gerekiyor. 
Çünkü içerisinde bulunan virüslere karşı kadim 
savaşçımız C vitamini bekledikçe kayboluyor.

O halde okumaya 
devam edin.



  Hazırlayan: Adını Vermeyen Profesör



CENNET
Benim için arının balı.

Benim için ineğin sütü.
Benim için yumurtlar tavuklar.

Gökyüzünde yağmur, kar…
Yeryüzünde papatyalar…

Hepsi benim için var.

Annem sütlaç, 
Babam kaymak, 

Kardeşim şekerleme.

Bazen düşünüyorum da
Ya ben cennetteyim

Ya da cennet bizim evde. 

Şiir Köşesi Şiir: Orhan Kemal Karakuş
Resimleyen: M. Esra Gözde
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Iki resim arasindaki

34

  Resimleyen: Ümmügülsüm Sevim



10 farki
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Aslında vardı. Bence hemen dedenin, ninenin yanına git. 
Çünkü kaplan veya pars görmüş olabilirler. Hiç olmadı 
hikayeler dinlemiş olabilirler. Nasıl mı? Bir zamanlar Türki-
ye’nin de safari yapılacak kadar vahşi hayvan barındırdığı-
nı biliyoruz. Fakat anladığınız üzere nesilleri tükendi.

Bizlerin dünyadaki yeri genişledikçe hayvanların yaşam 
alanları daralabiliyor. Bir de üstüne iyi niyetli olmayanlar eklenin-
ce canlılar için hayat cehenneme dönebiliyor. Peki nasıl? Eskiden 
savaşlarda taraflardan biri diğerine daha fazla zarar vermek için 
ormanları yakıp yıkabiliyordu. Bu tahmin edebileceğimizden fazla 
yaşamı yok etti. Bir de av düşkünü, güç ba-
ğımlıları vardı. Onlar da doğada 
kendisine en güçlü gördüğü 
hayvanı seçip avlardı. O za-
mandan bu zamana pek bir 
şey değişmedi. Hâlâ avcılık 
faaliyetleri hayvan-
ların neslini tehdit 
eden faktörlerden. 

?
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İlginç Soruların Peşinden Yazan: Arzu Yurbaş



Kaplan, en son 1970’te Hakkari’nin sarp kayalıklarında görül-
dü fakat onu da avladılar. Aslan, Fırat Havzası’nda yaşayan 

bir hayvandı. Lakin en son 1880’de görüldüğü raporlandı. 
Anadolu parsı topraklarımıza has bir canlıydı ve tarihi kay-

naklarda adından çokça bahsedilirdi. Ne yazık ki o da en 
son 1974’te görüldü. Daha nicesi bu coğrafyada yaşayıp yok 
oldu. Umarım bizler geriye kalanların yaşam hakkını gözet-

meyi başarabiliriz.

?
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  Hazırlayan: Adını Vermeyen Profesör



Mustafa öğretmen haberleri izleyince morali bozuldu. Dünyada olup bitenler onu çok 
üzüyordu. Birçok ülkede savaş vardı. Savaştan kaçan ailelerin durumları içler acısıydı. 
Başka ülkelerde de başka sorunlar vardı. Çocukları ağır işlerde kanunsuz şekilde ça-
lıştıranlar vardı mesela. Yoksulluklar ve hırsızlıklar vardı. Can sıkıntısıyla televizyonunu 
kapatıp balkona çıktı. Mahallesini izlerken düşünmeye başladı. Acaba insanlık için ne 
yapabilirdi? Dünyanın bu kötü gidişini nasıl durdurabilirdi? Balkondan aşağı bakarken 
dünyayı nasıl güzelleştireceğini düşünüyor, ama bir çare bulamıyordu. Kendisi bir öğ-
retmendi. Tek bir kişiydi. Dünya çok büyüktü. Üstelik dünyada ve insanlarda değişiklik-
ler yapmak zordu. 

Küçük küçük. Adım adım. Avuç 
avuç. Damla damla. Yavaş yavaş. 
Gün gün. Hafta hafta. Ay ay. Soru 
cevap. Cevap soru. Akıp duran. 
Durup akan. Bir öykü bu. Başında 
bir soru. Sonunda bir cevap. 
Başında bir “ah!” Sonunda bir “oh!” 
Başında bir “acaba?” Sonunda bir 
“iyi ki!” O zaman okuyalım: 

DÜNYA NASIL 
KURTULACAK?

Kurmaca Kurdurmaca Yazan: Abdullah Harmancı    Resimleyen: Osman Büyükmutlu
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Bütün bunlar için bir şey yapmalıydı! Bü-

tün kötüleri ortadan kaldıracak bir gemi 

yapıp hepsini bu gemiye bindirip başka 

bir gezegene mi yollasaydı? Bütün silah-

ları eritecek bir buhar mı geliştirseydi? 

Bütün yoksulları toplayacak bir sofra mı 

kursaydı bir çölün ortasına? Dünyanın or-

tasına bıraktığınızda gidip “suçlu bilekleri” 

bulacak süper güç mıknatıslı kelepçeler 

mi yapsaydı? Bir şey yapmalıydı ama ne?

Böyle mırıldanırken uyuyakaldı. Onu kızı 

uyandırdı. Çiçek, kolundan itiyor, baba 

ödevim için bana yardım et, diyordu. Min-

derin üzerinde doğruldu.

Gözlerini ovuşturdu, bir yandan da kızını 

dinliyordu, “Baba, Türkçe öğretmenimiz dedi 

ki sizi bugüne kadar en çok mutlu eden 

anınızı yazınız. Takıldım kaldım…”

O zaman Mustafa Öğretmen yeniden so-

kağa bakmaya başladı. Ne güzel bir ödev-

di bu! “Sizi en çok mutlu eden anınız…” 

Sokaktan geçen iki yaşlı kadının yüzü ona 

ilkokul öğretmenini anımsattı. İlkokul öğ-

retmeni ise birinci sınıftaki anılarını. Bi-

rinci sınıftaki anılarını anımsayınca illaki 

o muhteşem teneffüs anısını hatırladı: 

Bir keresinde ilkokul öğretmeni teneffüs-

te kendisini görmüş ve yanına gelip om-

zuna elini koymuştu. Beraber yürümeye 

başlamışlardı.
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İlkokul birinci sınıfta olmak, işte 

tam da böyle bir şeydi! 

Öğretmeniniz elini omzunuza koyarsa ve 

sizinle bahçede yürürse… Üstelik sınıfın 

bütün çocuklarının gözü sizde kalırsa… 

Bu, dünyadaki en güzel şeydi! İlkokul 

öğretmeni Hediye Hanım, kendisine en 

büyük hediyeyi vermişti. O an sınıfın bü-

tün çocukları kendisine hayranlıkla bakı-

yordu.

Mustafa öğretmen, kızının kolunu çekme-

siyle yeniden kendine geldi. “Baba! Hadi 

bana bir anı bulalım.”

“Ben, senin anılarını bilemem ki…” dedi. 

“Sen ruhunu iyice dinle… Seni en çok ne 

mutlu etmişti, onu düşün… Bir gezi mi? 

Bir başarı mı? Bir iltifat mı?” 

“Tamam baba, buldum, buldum,” dedi 

Çiçek. “Birinci sınıftayken öğretmenimiz-

le markette karşılaşmıştık… Beni tutup 

havaya kaldırmış, bakın benim en tatlı 

öğrencim, demişti markettekilere… İşte 

bunu yazacağım!”

Mustafa Öğretmen çok şaşırdı. “Ama be-

nim aklımdan geçenleri…”

Çiçek onu duymuyor, defterinin üzerine 

yumulmuş ha bire yazıyordu. O zaman 

ayağa kalktı. Balkon demirine yaslandı. 

Olmuştu işte! Dünya için ne yapması 

gerektiğini bulmuştu. O da bir ilkokul öğ-

retmeniydi. Her gün yüzlerce öğrencinin 

arasında dolaşıyordu. Öğrencilerinden 

birinin omzuna dokunmak, sırtını sıvaz-

lamak, onunla birlikte okul bahçesinde 

yürümek! İşte buydu! Birine gülümsemek. 

Birinin başarısını bütün okula ilan etmek. 

Birine hiç ummadığı bir zamanda yardım 

etmek!  

Kalbindeki soru cevap bulmuştu. Bütün 

dünyayı kurtaracak bir gemi icat etme-

sine gerek yoktu. Ama hep güzel şeyler 

yapması gerekliydi:  

Küçük küçük. Adım adım. Avuç avuç. 

Damla damla. Gıdım gıdım. Tane 

tane.  Yavaş yavaş. Gün gün. Hafta 

hafta. Ay ay. 
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Merhaba sevgili okurlar. Bu sabah aklıma Gülneşe’den hiçbirinize 
bahsetmediğim geldi. Çok hayıflandım. Nasıl olur da şimdiye 
kadar Gülneşe’yi kimseye anlatmamış olurum dedim. Yerimden ok 
gibi fırladım, çalışma masama oturdum ve bu satırları yazmaya 
başladım. 

Gülneşe. Sadece adını söyleyince bile dudaklarıma geniş bir 
tebessüm yayılıyor. Bir de bülbül gibi konuşmaya başladı mı içim 
neşeyle doluyor. 

Geçen gün onu suskun ama muzip bir halde gördüm. Evet, 
hem suskun hem muzipti. Ellerini arkasına bağlamış, ağzını 

da sıkıca kapatmıştı ama gözleri parlak parlak bakıyor 
adeta gülücük saçıyordu. Bu görüntüsü öyle sevimliydi ki 
görmenizi isterdim. “Hayırdır,” dedim, “sen hiç susmazdın, 

ne oldu? Hem ağzın sussa da gözlerin konuşuyor biliyor 
musun?” İkimiz de kahkahalarla güldük. 

Arkasına bağladığı ellerini çözdü. Saçlarını 
düzeltti. “Tamam neden sustuğumu söyleyece-
ğim,” dedi. “Hiç kimseyle paylaşmadım 
ama sana anlatacağım. 

KahramanımKahramanım
GülneşeGülneşe
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İncelikli Şeyler Yazan: Safiye Gölbaşı    Resimleyen: Hilal Dağ Avşar



Biliyor musun ben yeni bir dil tasarlıyorum.” Doğrusu hayret ettim. “Nasıl yani?” dedim. 
“Yepyeni bir dil,” dedi. “Yeni kelimeler ve yeni cümleler!” “Çok ilginç,” dedim “devam et.” 
“Bir kelimenin benim dilime girebilmesi için sadece bir şart var,” dedi. “Nedir o şart?” diye 
sordum. “Güzel olmak zorunda!” dedi. “Hem güzel kelimeler bir araya gelince nasıl bir 
cümle çıkıyor ortaya biliyor musun?” dedi sonra da. “Nasıl?” dedim, iyice meraklanmıştım. 
“Tatlııı,” dedi gülerek. “Doğrusu bu yeni dil bir hayli ilgimi çekti. Çalışmalar nasıl gidiyor, 
ne zaman biter?” diye sordum. Kıkır kıkır güldü. “İşte,” dedi “bunun için susuyordum. 
Çünkü henüz çok az kelimem var ve ne zaman biter hiç bilmiyorum. Aslında çalışmamı 
bitirdikten sonra söyleyecektim. Ya söyledim diye hiçbir zaman bitiremezsem?” “Ben sana 
güveniyorum,” dedim. “Tatlı dil projen çok güzel olacak, eminim.” “Teşekkür ederim,” dedi 
“ama şimdilik aramızda kalsın, kimseye söyleme tamam mı?” “Peki,” dedim “tamam.” 

Aa şu an ne fark ettim sevgili okurlar biliyor musunuz? 
Gülneşe bu proje aramızda kalsın demişti ama ben size her şeyi 
anlattım. Ne olacak şimdi? En iyisi siz bu satırları unutun olmaz 

mı ya da şöyle yapalım. Ben gidip yeni 
projesinden size bahsettiğimi 

Gülneşe’ye söyleyeyim. Başka 
türlü içim rahat etmeyecek. 

Acaba ne tepki gösterecek, 
ne diyecek, bu işe kızacak 
mı yoksa gülecek mi? Ne 
dersiniz? Neyse, bir son-
raki sayıda neler oldu-
ğunu anlatırım. Şimdilik 
hoşça kalın ve ağzınızı 
sıkı tutun olur mu? 
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Bak Bak SaklambaçNoktadan Noktaya

Labirentten Kurtul

Sanat Yap
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Nesli Tükenen Hayvanları Kurtaralım

Gölge Oyunu

Nerede Bu Fındık Kurtları?
İki Resim Arasındaki 

10 Farkı  Bulabilir misin?

Kelime Avı
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