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Merhaba Sevgili Çocuklar;
İnsan; dünya üzerinde var 

olan sayısız canlı varlıklar içinde 
“yaratılmışların en şereflisi” olarak ilan 
edilmiş yüce yaratıcımız tarafından… Sahip 
olduğu akıl nimeti ve düşünebilme kabiliyetiyle 
diğer canlılardan üstün olan yegane canlı…

İnsan olmak bu kadar değerli iken insana yüklenen 
görev ve sorumluluklar da o derece önemli muhakkak. En 
önemli görevlerimizden biri de üzerinde yaşadığımız dünyayı daha da 
güzelleştirerek barış ve huzur içinde yaşamaya ve toplumların refah ve mutluluğuna 
katkıda bulunmak…

İnsanın insan olmaktan doğan çok önemli hakları vardır. Bunlar temel insan hakları olarak 
kabul edilir ve dünyanın her yerinde özenle korunması gerekir. Ancak buna rağmen dünyanın 
birçok yerinde insanın en temel haklarından biri olan yaşama hakkından bile mahrum edildiğine 
üzülerek şahit oluyoruz. Dünyanın farklı yerlerinde yaşanan bu trajedilerin bir an önce son 
bulmasını temenni ediyor, tüm insanlık için güvenli ve güzel bir gelecek diliyoruz.

Sevgili Çocuklar;
İnsan olmak öğrenmeyi ve sürekli bir gelişim içinde olmayı gerektirir. Bu; insan için 

en temel ve kutlu bir uğraş olan öğretme işini ise büyük bir heyecan ve özveriyle yerine 
getirenler ise öğretmenlerdir. Çocuğun bir birey olarak hayata katılması önce ailenin 
sonrasında da öğretmenlerin özverili çabalarıyla gerçekleşir. Öğretmen öğrenciyi ve 
dolayısıyla bir insanlığı yetiştiren ve eğitendir. İnsanın yetişmesinde bu kadar önemli olan 
saygıdeğer öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor 
tüm öğretmenlerimize saygılarımızı iletiyorum.

Bizler de insana hizmet gibi önemli bir sorumluluk taşıyoruz. İşte bu önemli sorumluluğun 
bilincinde olarak yaşadığımız ortamı ve dolayısıyla kentimizi güzelleştirmek, bireylerin insan 
olmaktan doğan hak ve özgürlüklerini dikkate alarak yaşam alanlarını oluşturmaya çalışıyoruz.

Bu amaçla Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizde toplumun özel ve birçok alanda öncelikli 
olmalarını arzu ettiğimiz engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak, onların istedikleri 
şekilde hareket etmelerine olanak verecek birçok düzenleme yaptık.

Yine toplumun öncelikli bireylerinden kabul ettiğimiz siz değerli çocuklarımız için de başta 
spor, eğitim ve sosyal donatı alanlarıyla birçok alanda faaliyet veren merkezlerimizin yanı sıra 
çocuklara verdiğimiz özel önemin işareti olan Çocuk Meclisi bu yıl 20. yaşına girdi. 

Çocukların en üst düzeyde katılımcı oldukları ve seslerini en gür şekilde duyurabildikleri 
bir platform olan Çocuk Meclisi bizlere hayata bir de çocukların gözüyle bakma imkanı verirken 

Ankara’da yaşayan çocuklara da her türlü duygu ve düşüncelerini rahatça dile 
getirme fırsatı veriyor. 

20.Dönem seçimlerini kazanarak yeni dönem çalışmalarına başlayan tüm 
Çocuk Meclisi üyelerini yürekten tebrik ediyor yapacakları çalışmalarda başarı ve 
kolaylıklar diliyorum…

Melih GÖKÇEK
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı,

Avrupa Ödülü Kazanan Kentler Birliği Başkanı,
Küresel Tasarım Kentler Birliği Başkanı
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Merhaba Sevgili Arkadaşlarım;

Bana bu değerli makam için destek verdiğinizden dolayı hepinize ayrı ayrı 
teşekkür ediyorum. 

Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Melih Gökçek olmak üzere, 
çocuklara emek veren tüm değerli büyüklerime ve meclis çalışmalarında 
bulunmuş olan geçmiş dönem üyelerine de teşekkürlerimi sunmak isterim.

Biz çocukların varlığını önemseyen, bizlerin de söz sahibi olmamız amacıyla 
bu öncü meclisi kuran Sayın Melih Gökçek’e, çocuklara armağan ettiği bu değerli meclis için, hepimiz 
adına bir kez daha teşekkür ediyorum.

20. Dönem Başkanı seçilmiş olmamın haklı gururunu taşıyorum ve görevimin, sorumluluğunun 
büyüklüğünün de farkındayım. Bu onurlu görevi layık olduğu gibi yerine getirmek için hepinize söz 
veriyorum. 

Çocuk Meclisi seçimlerine katıldığımda en büyük isteğimin, Çocuk Hakları Evrensel Bildirgesi’ne 
dikkat çekmek olduğunu belirtmiştim. Hepimizin, biz çocukların ve büyüklerimizin, Çocuk Hakları 
Bildirgesi'ni en az bir kez okuması gerektiğine inanıyorum; çünkü bilinmeyen bir konunun uygulanması 
da mümkün olmaz. Meclis üyesi arkadaşlarımı ve tüm çocukları, çocuk haklarına daha fazla önem 
verilmesi için el ele çalışmaya davet ediyorum. Çocukları anlayalım, dinleyelim, fikirlerini paylaşalım 
ve yayalım; yani biz çocukları, büyüklerimize daha iyi anlatalım.

Ve unutmayalım ki, iyi bir eğitim almaya, sağlıklı bir yaşama, renk, ırk, cinsiyet ayrımı olmadan 
eşit olmaya, fikirlerimizi rahatlıkla ifade etmeye, hayatımıza saygı gösterilmesine, spor yapmaya, 
sanatla kültürle zenginleşmeye ve oyun oynamaya ve 18 yaşına kadar çocuk kalmaya hakkımız var. 
Ben bir çocuğum, biz çocuğuz ve haklarımız var. 

20. Dönem çalışmalarında tüm meclis üyesi arkadaşlarıma başarılar diliyor, alacağımız yepyeni 
kararlarla, başarılı ve verimli bir dönem diliyorum.

Ayşe Dila KARAKAYA
20. Dönem Çocuk Meclisi Başkanı 
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Her güzellik ekilir
Elinden öğretmenim.
En güzel söz dökülür
Dilinden öğretmenim.

Onda ebed ve ezel,
Onda merhamet özel,
Bir renk almak ne güzel 
Dilinden öğretmenim.

İlmin yolunu açar,
Cehalet ondan kaçar,
Her susayan su içer,
Gölünden öğretmenim.

N e sorarsan o bilir,
Hem sever hem sevilir,
Bolluk bereket gelir,
Selinden öğretmenim.

ÖĞRETMEN 

Bilal COŞKUN 

Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en içten duygularımızla kutluyoruz.
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Sağlıklı Yaşam İçin Sağlıklı Beslenme

Her şeyin
Başı Sağlık

4 

Bir ülkenin sosyal ve ekonomik yönden 
beklenen şekilde gelişebilmesi, bedensel 
ve zihinsel yönden güçlü, sağlıklı ve 
yetenekli bireylerin varlığına bağlıdır. Bu 
sebeple, sağlıklı beslenme alışkanlığının 
çocukluk döneminde kazanılması gerekiyor. 
Çocukluk çağında kazanılan sağlıklı 
beslenme alışkanlıklarının, hayatın sonraki 
dönemlerini etkileyerek ileriki yaşlarda 
ortaya çıkabilecek sorunları önlemede 
önemli olduğunu biliyoruz. Ayrıca, sağlıklı 
beslenme, çocuğun bedensel, sosyal ve 
duygusal gelişimi üzerinde önemli bir rol 
oynamakta...

 Yapılan çalışmalarda, yetersiz ve 
dengesiz beslenen öğrencilerin dikkat 
sürelerinin kısaldığı, 

algılamalarının azaldığı, öğrenmede 
güçlük ve davranış bozuklukları çektikleri, 
okulda devamsızlık sürelerinin uzadığı 
ve okul başarılarının düşük olduğu 
ortaya konulmuş. Bu sebeple, beslenme 
alışkanlığı, her alanda olduğu gibi eğitim 
alanını da olumlu ya da olumsuz anlamda 
etkileyebiliyor. 

 Çocukların sağlıklı beslenmesi için, 
besinlerden yeterli miktarlarda ve 
dengeli bir şekilde tüketmeleri gerekiyor. 
Süt grubunda yer alan süt, yoğurt, et 
grubunda yer alan et, tavuk, yumurta, kuru 
baklagiller, sebze ve meyve grubu ve tahıl 
grubuna giren ekmek, bulgur, makarna, 
pirinç vb. besinlerin her öğünde yeterli 
miktarlarda tüketilmesine dikkat edilmeli.
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Öğrenciler için en önemli öğün kahvaltı. 
Kahvaltı yapılmadığı takdirde, dikkat 
dağınıklığı, yorgunluk, baş ağrısı ve zihinsel 
performansta azalma olmakta. Bu nedenle, 
güne yeterli ve dengeli yapılan bir kahvaltı 
ile başlamak, öğrencilerin okul başarısının 
ve dikkatinin artmasında son derece 
önemlidir. Bu anlamda kahvaltı alışkanlığı 
özellikle önemlidir. 

 Çocuklar, açıkta satılan besinleri tüketme 
konusunda da dikkatli olmalılar. Hatta 
bu tarz besinleri tüketmemenin daha 
doğru olduğunu söyleyebiliriz. Kantinden 
satın alınan ürünlerde ise, çocuklarımızı 
son kullanma tarihini kontrol etme 
konusunda bilinçlendirmeliyiz. Miniklere 
beslenme çantası hazırlanıyorsa, beslenme 
çantalarının ve su mataralarının her gün 
temizlenmesine özen gösterilmelidir. 

 

Temiz ve mikropsuz besinleri tüketmeye 
özen gösterilmeli. Çiğ sebze ve meyveler 
bol suyla, dikkatlice yıkanmadan kesinlikle 
tüketilmemelidir. Ellerimizi yemekten önce 
mutlaka yıkamalıyız, el yıkama alışkanlığı 
önemlidir, kirli ellerin pek çok mikrop 
taşıdığını unutmamalıyız. 
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Gezginin
Günlüğü

Tarihin ve Doğanın Kesiştiği
Şirin Bir İlçe 

Mudurnu, Bolu’nun yeşillerle örtülü, sevimli bir ilçesi. Adını Bizans döneminde Bursa tekfurunun, 
kızı Moderna'nın (Matrani) anısına yaptırdığı kaleden almış olduğu söyleniyor. 1307 yılında 
Samsa Çavuş tarafından Osmanlı topraklarına katılmış. Bolu’ya yaklaşık 50 km uzaklıkta bulunan 
bu şirin ilçe, Abant dağları tarafından çevrelenmiş olup gölleri, yaylaları, yeşili ve mavisiyle, pek 
çok doğal güzelliğe sahip. Tarihi evleri, romatizmal hastalıklara ve cilt hastalıklarına iyi gelen 
Babas ve Sarot (Sarıot) adlı kaplıcaları, halen devam eden ahilik kültürüyle, tipik bir Türk kasabası 
Mudurnu. 

Mudurnu’da daha önce de sözünü ettiğimiz gibi ahilik kültürünün izlerini bulmak mümkün. 
Mudurnu, ilçe düzeyinde ahilik kutlaması yapan, ahiliğin sahip olduğu gelenekleri yaşatma ve gelecek 
nesillere aktarma çabası veren bir ilçe. Cuma Duası (esnaf duası) buna bir örnek. Bu, Mudurnu’da 
geleneksel hale gelmiş ve yüzyıllardır süre gelen bir gelenek. Dua, her Cuma günü, Cuma salası 
verildikten sonra Mudurnu Orta Çarşı'sında esnafların toplanmasıyla birlikte başlar. Cuma 

duasına esnaflar dükkanlarının önüne çıkıp hocanın duasına “amin” demekle 
iştirak etmiş olurlar. Her hafta yapılan bu duada, dua 

edenlere küçük kesilmiş hayır ekmeği 
ile peynir ya da helva ikram 

ed i l i r . 

Mudurnu
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Bu güzel geleneğin, ne zaman başladığı tam 
olarak bilinmemekle birlikte yaklaşık 600 
yıllık bir tarihi olduğu düşünülüyor. Bu duanın 
Mudurnu için başka bir önemi daha var. 
Mudurnu’da her kim yeni bir işyeri açmak 
isterse, açılışını mutlaka Cuma duasından 
sonra yapar. 

Ahilik kültürünün izlerinden biri de şed 
kuşanma törenidir. Bir usta yanında uzun 
süre çalıştıktan sonra, mesleğinin ustalığını, 
tüm inceliklerini ve iş ahlakını kazanmış olan 
kişiye törenle şed kuşatılır. Dualar ve öğütlerle 
kuşatılan şed, peştemale benzer bir kumaş 
parçası. Bunu, bir ehliyet ya da diploma olarak 
düşünmek yanlış olmaz sanırım. Şed kuşatılan 
kişi, işinde usta olmuş sayılır.

Mudurnu, tarihi evleri ile de dikkat çekiyor. 
İlçenin, tarihini ve kültürünü yansıtan bu 
evler, korumaya alınmış. Yeşilin hakim olduğu 
ilçede bulunan 165 adet ev ve 8 cami, çeşme 
ve hamam olmak üzere toplam 173 adet 
tarihi değeri yüksek yapı nedeniyle "Kentsel 
Sit Alanı" ilan edilmiş. Tarihi evlerin geneli, 
iki ya da üç katlı. Evlerin bazıları cumbalı. 
Evlerde, ahşap oymacılığının yanı sıra, balkon 
süslemelerinde maden işçiliğinin dekoratif 
örneklerini de görmek mümkün. Tarihi evlerin 
bulunduğu şirin sokaklarda, hem bir dönemi 
yaşarken, hem de bugünlerde unuttuğumuz o 
sıcacık mahalle özlemini giderebiliyor insan. 

Mudurnu'nun doğusunda bir yamaç 
üzerindeki Saat Kulesi, Mudurnu’nun dikkat 
çeken tarihi yapılarından bir tanesi. Sultan 
Süleyman tarafından yaptırılan Yeni Cami 
ise, sadeliği ve güzelliği ile ön plana çıkıyor. 
Tarihi Mudurnu Hamamı da yine ilçenin tarihi 
dokusunu vurgulayan eserlerden biri.

Yeşilin ve mavinin buluştuğu tarih 
kokan bu sevimli ilçede, Sülüklü Göl 
ve Karamurat Gölü de görülmeye 
değerdir. Şeyh-ül Ümran Tepesi, 
Mudurnu’yu kuş bakışı izleme 
olanağı tanıyarak yeşilin ve mavinin 
eşi bulunmaz uyumunu sunar 
bizlere. 
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Kral Sıkılırsa
Ormanlar kralı aslan ormanda gezintiye çıkmış. Hayvanlar onu görünce derhal selam 
veriyorlar ve “Kralımız çok yaşa” diyorlarmış. 

Aslan her gün aynı şeyleri yaşamaktan sıkıldığını hissetmiş ve hayatında farklı şeylerin 
olmasını istemiş. Büyük bir kayanın üstüne çıkmış. Birkaç kez kükremiş. Aslanın kükreme 
sesini duyan diğer hayvanlar derhal toplanmışlar. Aslan “hayatımdaki monotonluktan 
sıkıldım. Beni eğlendirecek bir şeyler yapın yoksa sizi cezalandırırım. “demiş. 

Hayvanlar korku ile konuşmaya, fikir alış verişi yapmaya başlamışlar. 

Geyik: “Kralımızı bu durumdan nasıl kurtaracağız. Bir çare düşünün.”

Zürafa: “Kralı hiç bu kadar kızgın görmemiştim. Boyum uzun olduğu için suratını çok 
gergin görüyorum.”

Fil: “İsterseniz ben onu su ile ıslatayım. O zaman kızgınlığı geçer ve soğur.”

Ayı: “Şimdi şakanın sırası değil. Bir çare bulalım.”

Tavşan: “Bu konuda en kurnazımız Tilki kardeştir. Onun mutlaka bir fikri vardır.”

Tilki: “Aklıma bir fikir geliyor.”

Sincap: “çabuk söyle! Ne yapalım?”

Tilki aklına gelen fikri diğer hayvanlara
anlatmış. Hepsi “Bu fikir çok güzel.”

 demişler.
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Tilki Aslana: “Ormanımızın huzur ve güvenini sağlayan büyük kralımızı eğlendirmek 
için her gün bir yarışma düzenlemeyi düşündük. Kralımız kabul eder mi?”diye sormuş.

Kral: “Güzel düşünmüşsünüz. Bu yarışmalara kimler katılacak?”

Tilki: “Siz onaylarsanız, ormanda yaşayan bütün hayvanlar katılacak.”

Kral: “Onaylıyorum.” diye cevap vermiş.

Birinci gün Ormanın en hızlı koşan hayvanı yarışması varmış.
Kral tahtına kurulmuş. “Haydi başlayın “demiş.

Tilki: “Kural gereği sizi de yarışmada görmek isteriz. Dün bütün hayvanların bu 
yarışmaya katılmasını onaylamıştınız.” Demiş.

Kral sözünü hatırlamış. “Doğru! Benim de katılmam gerekiyor.”

Yarışma başlamış. Çıta en hızlı hayvan olmuş.

İkinci gün ağaca en hızlı tırmanan hayvan yarışması olmuş.”

Üçüncü gün “Suda en hızlı yüzen”, dördüncü gün “En güzel öten”
her gün farklı bir yarışma yapılıyormuş. 

Kral bu yarışmalarda hiç birinci olamamış. 

Anlamış ki kendisi ormanın en güçlü hayvanı olduğu gibi diğer hayvanların da farklı 
üstün özellikleri varmış.

Bu yarışmaları
sonlandırmış ve
sarayına geri dönmüş. 
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Bestami Yazgan; yüreği sıcak, dost canlısı, 
şiirlerine inancını, sevgisini katarak yazan güzel 
insan. Kendini çocukların kalbini kazanmaya 
adamış olan şairin masal, hikaye ve şiir olmak 
üzere çok satıda kitabı yayınlandı. Şiirlerinde 
sade bir dil kullanan ve hece ölçüsünde 
şiirler yazan şairi günümüzün Yunus Emre’si 
olarak nitelendirmek yanlış olmaz. Bir şair 
için en güzel olanın milletin ve özellikle de 
çocukların gönlüne girmek olduğuna inanan 
şairin çok sayıda ödülü de var. 

Şiir, masal ve hikâye türlerinde çok sayıda 
eseri bulunan yazar; 1994 yılında Türkiye 
Yazarlar Birliği tarafından Çocuk Edebiyatı 
dalında "Yılın Yazarı", 1997 yılında Türkiye 
Çocuk Dergisi tarafından "Yılın Öğretmeni", 
2003 yılında Çocuk Edebiyatçıları ve 
Yayıncıları Birliği tarafından "Yılın Şairi", 
2011 yılında İLESAM tarafından Çocuk 
Edebiyatı dalında "Yılın Yazarı" seçildi. 

2012 yılında İstanbul İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafından "Yazarlar Okullarda" 
projesinde Esenler ilçe yazarı olarak 

görevlendirilen Bestami Yazgan 2013 
yılında Edebiyat ve Sanat Araştırmaları 
Derneği (ESKADER) tarafından Çocuk 
Edebiyatı dalında "Yılın Yazarı" seçildi. Şiir 
dalında yurt içi ve yurt dışında birçok ödül 
alan Bestami Yazgan'ın eserlerinin bir kısmı 
bestelendi; bir kısmı da ders kitaplarına girdi. 

2004 yılında “Yıldızlara Astık Yüreğimizi” 
isimli şiir kaseti ve CD'si yayınlandı. Masal 
Denizi, Uçtu Uçtu Şiir Uçtu, Güneşle Ay 
Duymasın, İlk Öğrendiklerimiz: İslam'ın 
Beş Şartı, Yıldızlara Astık Yüreklerimizi ise 
yayınlanan kitaplarından bazıları…

Yazarın dünyasından imbik imbik dökülen 
mısralar çocukların hayallerine, umutlarına 
katılarak onların sevinç ve heyecanlarını 
çoğaltıyor. Çocukların görmek ve yaşamak 
istediklerini kendi hayal dünyasından 
yansıyan kelimelerle dile getiren şairin 
birçoğu masal olmak üzere birçok şiir ve 
hikaye kitabı yayınlandı. Yazdığı eserlerle 
çok sayıda ödül alan bol ödüllü şaire merak 
ettiklerimizi sizler için sorduk…

Çocukların
Yüreğine İnen
Bol Ödüllü
Bir Şair:
Bestami YAZGAN
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Yazarın dünyasından imbik imbik dökülen mısralar 
çocukların hayallerine, umutlarına katılarak onların sevinç 
ve heyecanlarını çoğaltıyor. 

Röportaj
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Çocukça Dergisi okurları için kendinizi kısaca tanıtır 
mısınız?

1957 yılında Osmaniye’de doğdum. İlk, orta ve 
lise eğitimimi Osmaniye’de tamamladım. Atatürk 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesini bitirdim. Otuz 
altı yıldan beri edebiyat öğretmenliği yapıyorum. 
Yayınlanmış seksen eserim var. Yurt içinde ve yurt 
dışında birçok ödül aldım. Bazı eserlerim ders 
kitaplarında yer aldı ve bestelendi.

Sizin çocuklar için kaleme aldığınız çok sayıda 
şiir ve hikaye kitabınız olduğunu biliyoruz. Yazma 
serüvenine ne zaman ve nasıl başladınız?

1985 yılında Osmaniyeli şair rahmetli 
A. Neşet Dinçer’in teşvikleriyle yazmaya 
başladım. Daha sonra çocukları çok sevdiğim 
için çocuk edebiyatına yöneldim. Şiir masal 
ve hikaye türlerinde yaklaşık 60 kadar eseri 
çocukların beğenisine sunduk. 

Özellikle çocuklar için kaleme aldığınız 
çok sayıda kitabınızın olduğunu ifade ettiniz. 

Özellikle “çocuklar için” yazmayı tercih etmenizin 
sebepleri nelerdir? 

Dünya bir ağaç olsa çiçeği çocuklar olurdu. Onlar hiç solmayan sevgi ve mutluluk 
çiçekleridir. O çiçekler sadece gönlümde değil kalemimde de açsın istedim. Açsın ki gönlüm 
gibi kalemim de güzelleşsin… Ayrıca altı torun dedesi, dört çocuk babasıyım. Otuz altı 
yıldan beri bilgi bahçesinde bahçıvanlık yapıyorum. Çocuklar için bayram yapan bir milletin 
evladıyım. En önemlisi de bütün çocukları Müslüman sayan bir Allah’a inanıyorum. Bu 
kadar güzellik bir araya gelince bize sadece kalemi elimize almak kalıyor…
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Günümüz çocuğunu ve çocukluğunu kısaca 
değerlendirebilir misiniz?

Çocuk her zaman ve her devirde güzeldir. 
Bütün çocuklar bir sevgi ve safiyet adasıdır. 
Çocuklarımızın kitapla dost olmasını istiyorum. 
Dünya bir ağaç olsa çiçeği çocuklar olur demiştim. 
Şimdi bu söze bir ilave yapalım: Bilgi bir ağaç olsa 
çiçeği kitaplar olurdu. Doğal çiçekleri solmaması 
için nasıl su ile besliyorsak çocukları da sevgi ve 
bilgiyle beslememiz gerekir. 

Yapılan araştırmalar teknolojinin gelişmesinin 
çocuklarda kitap okuma oranını azalttığını ortaya 
koyuyor. Günümüzde yaşanan çocuk-kitap ilişkisini 
nasıl değerlendiriyorsunuz? Çocukları kitaplarla 
buluşturmak ve okuma oranlarını artırmak için sizin 
tavsiyeleriniz nelerdir?

Bu konuda beş gruba görev düşmektedir: 
çocuk, aile, öğretmen, yayıncı ve yazar. Yazarlar, 
çocukların sevebileceği eserler yazmalı, yayıncılar 
bunu renkli görsellerle süslemeli, öğretmen ve 
aile de çocuğu teşvik etmelidir. Biz görevlerimizi 
yaparsak sonucun başarılı olacağını düşünüyorum. 
Türkiye genelinde birçok ilde imza günleri 
düzenliyorum. Çocuklarımızın kitaplara gösterdiği 
ilgiden memnunum. 

Çocuk ve çocuğa dair yaptığınız tüm çalışmalar ve 
bu sıcak söyleşi için Çocukça Dergisi adına size çok 
teşekkür ediyoruz…

Başar
ılı bir hayat

kem
an çalm

aya 
benzer.

Her g
ün düzenli olarak

 üzerin
de 

çalış
mak g

erek
ir.
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Güzel
Sözler

Bilmediğini bilen kimsenin

arkasından git.

Hayrı yapan, 

yaptığı hayırdan

daha hayırlıdır.” 

Hz. Ali

“Sesini değil, 

sözünü yükselt
meli in

san. 

Çünkü gök gürültüleri d
eğil, 

yağm
urlard

ır

yaprakla
rı ya

şatan
.”  

Shakespeare

“Bir amaca bağlanmayan ruh,yolunu kaybeder.  Çünkü her yerde olmak, 
hiçbir yerde olmamaktır.”  Montaigne

“İnanç, hayatın kuvvetidir.”   Tolstoy

“Affetmek geçmişideğiştirmez, ama geleceğinönünü açar.”   
Paule Boese

Başar
ılı bir hayat

kem
an çalm

aya 
benzer.

Her g
ün düzenli olarak

 üzerin
de 

çalış
mak g

erek
ir.

Akıllı insan aklını kullanır,
daha akıllı olan ise

başkalarının aklını da
kullanır.

Zihinde yaşatılan ve

inançla desteklenen

her resim bir gün gerçeğe 

dönüşür.
Eğer hedeflerinizi sizin

 

adınıza başkalar
ı belirliyorsa o 

hedef sizin
 değildir.
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 Toplumda geleneksel bir eğlence biçimi olarak yüzlerce 
yıldır devam eden gölge oyununun ilk akla gelen iki önemli 
oyuncusudur Karagöz ve Hacivat… Osmanlı döneminde 
yaşamış ve o kültür içinde yetişmiş olan bu iki sevimli 
kahraman aslında birbirine tamamen zıt karakterlere sahip 
olan iki yakın arkadaştır. Hacivat daha şehirli, uyumlu, bilgili, 
uyanık, herkesin nabzına göre şerbet vermesini bilen biridir. 
Karagöz ise; taşralı, saf iyi niyetli ve yufka yürekli bir kişiliği 
simgeler. Mert, cesur, meraklı ve biraz da patavatsızdır.

Sergilenen orta oyunlarında bu iki figürün fikir ayrılıkları, 
zıtlaşmaları, bitip tükenmek bilmeyen tatlı çekişmeleri 

anlatılırken, arka planda o dönemi anlatan sahne 
dekorunun yanı sıra öyküde yer alan diğer karakterler 
de oyunlara ayrı bir renk katar. 

“Yıktın perdeyi eyledin viran, sarayın sahibine haber 
verelim heman…”

Her ne kadar ayrıntılı bilgi ve belge bulunmuyor ise de 
Hacivat ve Karagöz’ün Osmanlı döneminde yaşamış iki 
inşaat işçisi oldukları bilinmektedir. 

Anlatılanlara göre 
Osmanlı döneminde 
Hacı İvaz Ağa veya 
bilinen adıyla Hacivat 
ile Trakyalı demirci 
ustası olan Karagöz 
Bursa’da büyük 

camilerin birinin 
inşaatında kalfa olarak 

çalışmaktadır. 

Konuşmayı çok seven bu iki 
genç adam gün boyunca gevezelik 

edip işlerini aksatmakta bu da 
yetmezmiş gibi yaptıkları komiklikler 
ve anlattıkları öykülerle diğer işçilerin 
de çalışmasına engel olmaktadırlar. 
Hacivat ve Karagöz’ün dikkat dağıtan 
muhabbetleri nedeniyle caminin inşaatı 

neredeyse durma noktasına gelir.

Karagöz
veHacivat
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Günün birinde cami inşaatını denetlemeye gelen padişah, caminin inşaatının henüz 
bitirilmediğini görüp öfkelenir. Öfkesinden iyice köpüren padişah hemen sorumluların 
bulunmasını emreder. Bu iki genci hem seven hem de gevezelikleri yüzünden onlara 
oldukça kızgın olan mimarbaşı inşaatın bitirilememesinden Karagöz ve Hacivat’ı sorumlu 
tutar. Ve bu ikilinin isimlerini soran padişaha bu gençlerin isimlerini söylemek durumunda 
kalır. 

Bu iki kahramanın kötü şöhretini daha önceden de duymuş olan padişah o öfke ve kızgınlıkla bu 
iki gencin başlarının vurulmasını emreder. Padişahın bu emri ne yazık ki hemen yerine getirilir. Bir 
süre sonra öfkesi geçen padişah yaptığına çok pişman olur. Ancak olan olmuştur. Bu pişmanlığını 
biraz olsun dindirmek isteyen padişah saray sanatçılarına emir vererek bu komik iki arkadaşın anılarını 
yaşatmak üzere bir gösteri başlatılmasını ister. 

O dönemde medreselerin birinde görevli Küşteri isimli bir şeyh, bu iki genç adamın kuklalarını 
yaparak perde arkasından oynatmaya başlar. Bugün kukla oyunlarının oynatıldığı meydan bu 
isme dayanarak “Küşteri Meydanı” olarak anılmaktadır. 

İşte böylece nesilden nesile aktarılarak günümüze dek ulaşan Karagöz ve Hacivat’ın bitmek 
tükenmek bilmeyen tatlı ve komik çekişmelerinin anlatıldığı gölge oyunu oynanmaya başlar. 
Karagöz ve Hacivat’a dair anlatıla gelen bu dokunaklı öykü meşhur ikiliye ait bilinen tek 
öyküdür...

Kargöz oyununun figürleri Osmanlı döneminde deve derisinden yapılırdı. 
Bugün bu malzemeyi bulmak çok kolay olmadığından günümüzde bu figürler 
mukavvadan yapılmaktadır. Figürlerin hareketli kısımları ayrı ayrı çizilerek 
daha sonra eklem yerlerinden birbirine bağlanır. Böylelikle esnek gövde 
hareketleriyle oyuna hareket kazandırılır. Yine daha önceleri görüntülerin 
yansıtıldığı perde arka taraftan yağ kandilleriyle aydınlatılırdı. 

Bugün hala ülkemizde ve video gösterilerinin satıldığı dünya ülkelerinde, bu 
sevimli kahramanların neşeli sohbetleri, tatlı çekişmeleri ve ilginç öyküleri büyük 
ilgi görmektedir. Türkiye’de bu amaçla üretilmiş olan filmler dünyanın birçok 
yerine ulaşarak o ülkelerin televizyonlarında gösterilmiştir.

Ayrıca İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan dünyaca ünlü “sinema 
müzesinde” de Hacivat ve Karagöz adına düzenlenmiş bir köşe olup bu iki 
kahramanın çağdaş sinemanın temelini oluşturan gölge oyunu geleneğinin 
iki önemli ismi olduğu vurgulanmaktadır… 

Bursa’da yaşamış iki genç olan Karagöz ve Hacivat’dan Karagöz’ün mezarı 
Bursa şehrinde, Hacivat’ın mezarı ise ticaret için gittiği sırada Mekke’de 
öldüğünden Mekke yakınlarında bulunmaktadır. Karagöz’ün mezarın 
hemen karşısında ise Karagöz Müzesi hizmet vermektedir.
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi, 20.Yılında 
yeni bir seçim heyecanı daha yaşadı. 

Her geçen yıl artan başvuru sayılarıyla daha çok çocuğa 
katılım imkanı sağlayan ve 20 yıldır Ankara Çocuklarının 
sesi olmaya devam eden Çocuk Meclisi, Başkan Melih 
Gökçek tarafından kurulduğu 1995 yılından bu yana, 
çocukların kararlara katılım hakkının en güçlü temsilcisi 
olmayı sürdürüyor. 

22 Kasım Cumartesi günü, on ayrı merkezde yapılan  
seçimlere katılan yaklaşık 3500 kadar çocuğun oy 
kullanma ve oy toplama heyecanı yine renkli görüntülere 
sahne oldu. 

Kendi meclis binası olan tek çocuk meclisi olma özelliğini 
de gururla taşıyan Ankara Büyük Şehir BelediyesiÇocuk 
Meclisi’ne bu yıl da ilgi çok büyük oldu. Farklı okullardan 
katılan 9-14 yaşları arasındaki ilk ve orta öğrenimdeki 
çocukların, birbirlerini etkilemek ve oy toplamak için 
hazırladıkları pankartlar, afişler ve yaptıkları konuşmalar 
hem rakiplerinin hem de büyüklerin ilgisini çekti. 
Çocukların sürdürdüğü tatlı rekabet içerisinde ailelerin 
de heyecanı gözden kaçmadı.

Çocukların da hayatlarını kaybettikleri savaşların son 
bulması, daha güzel bir gelecek için doğanın korunması, 
çocuk haklarının anlaşılması, sağlıklı bir gelecek için 
sigarayla mücadele edilmesi, çocuk hakları evrensel 
bildirisinin uygulanması için çaba gösterilmesi, çocuklarla 
iletişim için büyüklerin çocukları daha iyi dinlemesi gibi 
taleplerini dile getiren çocuklar, “büyük projeler parlak 
fikirlerden doğar”; “hepimiz biriz, hepimiz beraberiz”; 
“büyüklerimize bizi anlatmak için buradayım”; “doğru 
isim doğru seçim” ; “burada biz de yaşıyorsak biz de söz 
sahibi olalım” gibi ifadeleriyle hem iddialarını hem de 
önem verdikleri konuları dile getirdiler.  

Çocuk Meclisi Seçimleri Yapıldı...
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Masal
Bahçesi

Cingöz fanusta yaşayan minik bir Japon balığıymış. Kendini bildi bileli fanusun içindeymiş. 
En büyük hayali ise evde bulunan devasa akvaryum da yaşamakmış. Çünkü oradaki balıkların 
sandaldan yuvaları, rengârenk bitkileri, berrak suları ve lezzetli yemekleriyle rahat ve mutlu bir 
hayatları varmış. Onun gibi Japon balıkları, melekler, çöpçü, vatoz çeşit çeşit balıklar bu büyük 
akvaryum içinde keyif içindelermiş.

Akvaryum öyle güzelmiş ki Cingöz her gün saatlerce akvaryumu ve içindeki havalı balıkları 
izler dururmuş. Bunun farkında olan akvaryum balıkları ise Cingöz’e hava atarcasına akvaryum 
içinde salına salına gezerlermiş. Bizim zavallı Cingöz de bir gün onlarla arkadaş olacağını hayal 
eder dururmuş. Ama sahibi, Cingöz’ün diğer büyük balıklarla yaşaması için biraz daha büyümesi 
gerektiğini düşünüyormuş. 

Günlerden bir gün Cingöz fanusun içine incede örülmüş sepete benzeyen bir şeyin gezindiğini 
görmüş. Cingöz korkuyla bu garip nesneden kaçıyor, o kaçtıkça nesne onu yakalamak için 
hareket ediyormuş. Bir süre bu kaçış devam etse de Cingöz yorgun düştüğü anda bu garip 
tel sepet onu yakalayıvermiş. Zavallı Cingöz, tel sepetten kurtulmak için çabalarken bir anda 
kendinden geçmiş.

Birkaç dakika sonra yavaş yavaş kendine gelen Cingöz, gözlerini açtığında bir de ne görsün! Bir 
sürü balık başında toplanmış ona bakıyormuş. Cingöz olduğu yerden fırlayıp yüzmeye başlamış. 

“Bu inanılmaz! Fanus camı yok, dar alanda cama çarpmak yok!” diye kendi kendine 
konuşurken akvaryum da olduğunu anlayan Cingöz, “Akvaryumdayım!” diye 

mutluluktan bağırmaya başlamış. “Cingöz akvaryum da! O büyük, o devasa 
akvaryumdayım!” diye bağırarak, diğer balıkların onu şaşkınlıkla izlemesine 

aldırmadan hızla balıkların yanına gitmiş. 

“Hey! Seni tanıyorum. Sen vatozsun, kocaman dudaklarınla camlara 
yapışıp camları temizliyorsun.” Diğer balığın yanına giderek, “Seni 
de tanıyorum. Sen çöpçüsün. Taşların, kumların arasındaki çöpleri 
topluyorsun.” ve diğer bir balığın yanına yaklaşarak “Sen… Sen… 
Sen Melek balığısın! İncecik narin yassı bir balıksın!” diye teker teker 
balıkların adını söylemiş. Sonra da kendini tanıtmış. “Ben de Japon 

balığı Cingöz! Uzun zamandır sizin yanınızda duran şu minik fanusta 
yaşıyordum. Şimdi ise bu güzel akvaryumdayım ve bir sürü arkadaşım 

var. Artık yalnız değilim!” diye sevinç çığlıkları atmış. 

Diğer balıklar fanusta hiç yaşamadıkları için Cingöz’ün bu 
mutluluğuna anlam verememişler. İçlerinden en yaşlı ve en 

Japon Balığı
CİNGÖZ
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bilge olan vatoz balığı Cingöz’ün mutluluğunu anlıyormuş. Çünkü o da kısa bir süre de olsa 
fanusta yaşamış. İşte bu yüzden Cingöz’le ilk vatoz arkadaş olmuş. Ona akvaryumda yaşamanın 
kurallarını anlatmış.

Vatoz: “Burası fanus gibi değil. Burada kalabalık ve büyük bir ortamda yaşıyoruz. Buranın temizliği 
ve huzurundan hepimiz sorumluyuz. Her balığın bir görevi var. Sen de bizi uzun zamandır 
izlediğine göre bunu görmüş olmalısın. Mesela ben büyük camların temizliğinden sorumluyum. 
Ayrıca buranın yöneticisiyim. Çöpçü kum ve taş aralarını temizlemekle görevli, ayrıca benim 
yardımcım. Buradaki düzeni zamanla anlayacaksın ve sana da görev vereceğiz.” demiş. 

Vatoz’u saygıyla dinleyen Çöpçü balığı, Vatoz’un Cingöz’e olan ilgisini biraz kıskanmış ve 
bizim Cingöz’ü korkutmak istercesine, “Akvaryum çok büyük ve kalabalık olduğundan burada 
günler hep çalışmakla geçer. Umarım güçlü bir balıksındır. Yoksa akvaryum da uzun süre 
yaşayabileceğini sanmam.” demiş. 

Cingöz, akvaryumun dışarıdan göründüğü kadar lüks ve rahat olmadığını şimdiden anlamış. 
Ama tek başına olmayacağı ve güzel yemekler yiyeceği düşüncesi onu güçlendirmiş. Kısa 
zamanda akvaryumda yaşamaya alışmış ve çalışkanlığıyla herkesin gözdesi olmuş. 
Akvaryumda kimin ne işi olsa Cingöz’ü çağırıyor ve Cingöz hemen yardıma 
koşuyormuş. Yardımseverliği ve çalışkanlığı sayesinde akvaryumdaki tüm 
balıklar onu kolayca aralarına almış ve çok sevmişler. Hatta ilk başlarda 
Cingöz’den pek hoşlanmayan Çöpçü balığı bile Cingöz’ü tanıdıkça 
önyargılarından kurtulmuş ve sonunda sıkı iki dost olmuşlar.

Japon Balığı Cingöz, hayatının geri kalanını akvaryumda 
arkadaşlarıyla birlikte huzur ve mutlulukla geçirmiş. Yeni 
gelen tüm balıklara da o rehberlik etmiş. Onlara kalabalık 
akvaryumlarda nasıl yaşanır tek tek öğretmiş. Tabii onlara 
küçük sırrını da vermeyi ihmal etmemiş. 

Onlara: eğer iyi kalpli ve yardımsever 
olurlarsa ne kadar kalabalık ve büyük bir 
akvaryumda olurlarsa 
olsunlar, birlikte yaşamanın daha kolay ve 
keyifli olacağını söylemiş. 



Kültür
Mirasımız

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, Başkent'in tarih beşiği Ulus'un dört bir tarafında 
sürdürdüğü çalışmalar, kentin tarih sayfalarındaki geçmişini gün yüzüne çıkardı. Düzenlemeler 
ve çalışmalarla Ulus'ta yavaş yavaş ortaya çıkan tarihi güzellik, geçmişten bugüne muhteşem 
bir seyir zevki sunuyor.  

Ankara’nın tarihi dokusu, manevi mimarı ve tüm dünyada güzelliğin, iyiliğin simgesi olan 
Hacı Bayram Cami ve çevresi, çevre düzenlemeleriyle birlikte yeniden hayat buldu. Ulus 
Tarihi Kent Merkezi Yenileme Projesi’nde “göle atılan taşın ilk halkası” olarak görülen ve 
Ulus'u saracak olan tarihi yolculuğun başlangıcı olan Hacı Bayram Cami, proje kapsamında, 
değerine yakışır bir şekilde tekrar canlandı. Öncelikle, çevresinde yer alan dükkan ve binalar 
restore edildi. 

Ankara’nın manevi mimarı Hacı Bayram-ı Veli’nin Türbesi ve Camii etrafı 12 ay gibi kısa 
bir sürede yeniden düzenlenerek hizmete sunuldu. Daha önce kapalı mekanda toplamda 
1800-2000 civarında cemaat alabilirken, restorasyondan sonra 4 bin 500 kişiye çıkan Hacı 
Bayram Camisi’nde açık alanla birlikte aynı anda 10 bin kişi ibadet edebiliyor. 

Başkent’in önemli tarihi ve turizm mekanlarından olan Ankara Kalesi de yine Ulus Tarihi 
Kent Merkezi Yenileme Alanı Projesi içerisinde yer alan yapılardan. Hacı Bayram Cami 
ve çevresindeki çalışmalarıyla, bölgeyi inanç turizminin merkezi olmaya aday hale getiren 
Büyükşehir Belediyesi, Kale ve çevresindeki restorasyonu da itinalı bir şekilde sürdürüyor. 
Öncesinde, karanlık sokakları ve güven vermeyen hali ile Ankara’nın değerlendirilemeyen 
ve bakımsız halde bırakılan tarihi mekanlarından biri olarak gösterilen Ankara Kalesi, Ulus 

Ulus'u Saran
Tarihi Yolculuk

20 
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Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alanı Projesi 
kapsamında Büyükşehir Belediyesi’nin 
gerçekleştirdiği projelerle dıştan içeri 
doğru adım adım yenilenip, bambaşka bir 
görünüme kavuşturularak, tarihi önemine 
ve değerine yakışır bir hale getiriliyor 
ve tarihi kimliğini yeniden kazanıyor. 
Otopark olarak kullanılan alan, araçlardan 
kurtarılarak çiçeklendiriliyor. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 
Ulus Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alanı 
bölgesinde uygulanan proje kapsamında, 
Ankara Kalesi “Dış Kale”de toplam 91 
yapının yenileneceği bildirildi. Yapıların 
yenilenmesine eş zamanlı olarak tüm alt 
yapı çalışmaları ise tamamlanmış.

Düzenlemeler ile Ulus’un dört bir yanında 
uyanan tarih, Başkent’e yakışacak şekilde 
somut hale geliyor. Bölge, Hacı Bayram ve 
çevresindeki çalışmalarla inanç turizminin 
merkezi olmaya aday. 

Ayrıca, Ankara Kalesi ve çevresinin 
restorasyonuyla Ankara’nın başka bir 
görünüme kavuştuğunu söyleyebiliriz. 
Artık, Hacı Bayram’dan Kale’ye doğru 
Ankara’nın geçmişine yolculuk yapmak 
mümkün.



CENNET KUŞU
Genellikle yalnız ve ağaçta 

yaşamayı severler. 
Usta uçuculardır ama yalnızca  
kısa mesafeleri katedebilirler. 

Bu kuşların tüylerindeki 
renkler ve süsler göz alıcıdır 

ve bu bakımdan hayvanlar 
dünyasında bir benzerleri 

daha yoktur. Gövdesinin 
her iki yanında ki kırmızı 

tüylerini kaldırdığında ateş 
üstünde bir kuş gibi görünür. 

Cennet kuşlarının yaşam 
alanları Endonezya’nın Moluk 

Adalarından, Avustralya ve 
Yeni Gine’ye kadar yayılır. 

Yuvalarını dallar üstüne, ya da 
ağaç kovuklarına yerleştirirler. 

Yeni Gine ormanlarında 
yaşayan bu kuş türü, 
güvercinler ailesindendir.
Başında dantel gibi zarif 
bir taç vardır. Renkleri göz 
alıcıdır. Güvercin soyunun 
en büyüğü olan bu kuş, 
zıpladığında 1 metrelik bir 
mesafeyi aşabilir. Yerde 
beslenir, ama tehlike 
sezdiğinde ağaçlara 
uçarlar.

TAÇLI
MAVİ
GÜVERCİN
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DÜNYASI

HAZIRLAYAN: RAMAZAN TÜRKMEN

PORSUK
Porsuklar çok usta birer 

konicidir. Yuvalarını temiz 
tutan, toplu  yaşamayı 

seven bu hayvanlar, dışarı 
çıktıklarında her çeşit 
oyunu (birdir bir bile) 

oynarlar. Porsukların boyu 
60-90 cm.dir. Avrupa, 

Amerika ve Asya’nın büyük 
kesimine dağılmış bir 

çok Porsuk türü vardır. 
Porsuklar, geceleri 
yaşayan çekingen, 

ürkek hayvanlardır. 
Gün boyu geniş toprak 

altındaki inlerinde 
uyurlar. Mantarlar, 

kökler ve meyvelerle 
beslenirler.

ÇAYIR KÖPEĞİ
Çayır Köpeği gerçekte köpek değil, tıknaz gövdeli, 
kısa bacaklı ve toprağı kazan bir Sincaptır. 
Sesi biraz köpek havlamasına benzediği için 
bu isimle anılır. Amerika, Teksas, Dakota, Meksika 
ve Güneydoğu Arizona düzlüklerinde yaşarlar. 
İnleri çok karmaşıktır. Ve içeri su dolmasın diye 
girişin çevresine 50 - 70 cm. yüksekliğinde toprak 
yığarlar. Çayır köpekleri sırayla bu yığının tepesinde 
gözcülük ederler. Tehlikeyi sezince de bir çeşit 
alarm vererek delikten içeri kaçarlar.



Sıcak yaz günlerinde soğuk ve kıpkırmızı bir karpuza hayır 
demezdiniz her halde… Karpuzun rengi, tadı, kokusu ve güzel 
görünüşü bizi kendine çeker hemen. Hatta bu yazıyı okurken, 
karpuzları düşünerek ağzı sulananlar bile olmuştur…

Ya turuncu renkli, şeker gibi tatlı bir kavuna ne dersiniz. Yanında 
kırmızı kirazlar ve çilekler, salkım salkım üzümler, sulu sulu elmalar, 
armutlar… Hepsi de hoşumuza gider değil mi? 

Kış gelince de mevsimin vazgeçilmez meyveleri portakal, elma, 
mandalina, greyfurt, muz gibi meyveler yemeyi arzularız. Çünkü 
kış mevsiminde bu meyvelerin vitaminlerine ihtiyacımız olur. Her 
meyve, mevsimdeki ihtiyaçlarımıza göre yaratılmıştır.

Bütün meyve ağaçları topraktan su ve mineral alırlar. Su ve 
mineraller, güneş ışığı etkisiyle, havadan alınan karbondioksitle 
birleşir. Sonra bize temiz hava ve meyve olarak geri döner. Yani 
toprak yiyen, su emen, kirli havayı içine çeken bir meyve ağacı, 
bunlardan temiz hava ve meyve üretir.

Aynı toprağın bağrında yetişen domatesin, biberin, patlıcanın, 
kavunun, karpuzun, kayısının, şeftalinin rengi, kokusu ve tadı 
birbirinden farklıdır. Aynı toprakta yetişen gülün, sümbülün, 
menekşenin, zambağın, papatyanın rengi, kokusu, tadı ve görünüşü 
farklıdır. Bitkilerin içine yerleştirilen harika program sayesinde, bu 
mükemmel işler yıllardır devam edip durmaktadır.

Güneş, hava, su ve toprak, tabiattaki cansız maddelerdendir. Bitkiler 
ve diğer canlılar, canlılığını sürdürmek için bu cansız maddelere 
ihtiyaç duyarlar. Bu maddelerden sadece bir tanesi bile eksik olsa 
yeryüzünde canlılar yaşayamazlar.

Bilim
Dünyası

Toprak Yiyip Meyve Verenler
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Leyla, ağacın altına oturmuş resim yapıyordu. 

Babası kızın elindeki bomboş kağıdı görünce sordu:

- “Leyla, ne resmi yapıyorsun bakayım?”
-  “Çimenlikte bir keçi resmi.”
- “Çimenler nerede?”
- “Keçi hepsini yedi.”
- “ Ya keçi?”
- “Yiyecek bir şey kalmayınca o da gitti.”

Ahmet, dışarıdan hızla eve girdi:

- “Anne, bana para verir misin?”
- “Ne yapacaksın parayı?”
- “Dışarıda bir adamcağıza vereceğim.”
- “Aferin oğlum, tebrik ederim seni.
    Nerede bu adam? Göster bakalım…”
- “Dışarıda anne, dondurma satıyor.”

Adamın biri telaşla kahveye
girer ve tavuk çiftliğinin sahibine sorar:

- “Çiftliğinizde sigara içen
    tavuk var mı?”

- “Hayır.” 

- “O halde çiftliğiniz yanıyor!

Resim

Para Verir Misin?

Çiftlik

Fıkralardan Seçmeler



KELİME AVI

Filyos Aras Sakarya Asi Gönen
Bakırçay İyidere Zap Seyhan Bartın
Eşen Dicle Çarşamba Fırat Kızılırmak
Susurluk Manavgat Menderes  Arpaçay Aksu
Dalaman Yeşilırmak Meriç Porsuk Ceyhan
Çoruh Gediz Kelkit Murat Karasu

Aşağıda isimleri yazan ülkemizin belli başlı akarsularını tablodan bularak işaretleyiniz.

B E U F İ L Y O S Ç Y S M L K

A K S U C C E Y H A N A E B I

K T U M J L Ş Z K R G K N A Z

I B S Y A L İ K L P Ö A D R I

R V U M D A L A M A N R E T L

Ç O R U H E I R Y Ç E Y R I I

A U L R M A R A S A N A E N R

Y J U A E V M S A Y A Ç S J M

Ş O K T R N A U L İ R A E D A

K E L K İ T K H S P O R S U K

N Ş A T Ç Z T F G A K Ş Z A N

V E G A S İ D S E Y H A N T Ğ

K N İ Y İ D E R E T B M J G A

R D İ C L E A Z A P B Ö Ş D

M A N A V G A T F I R A T C E
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Ne güzel hayvanlar değil mi? Aşağıdaki isimleri kare bulmaca da bulur musunuz?
SİNCAP - KEDİ- FARE - KANARYA - KAPLUMBAĞA - KAPLAN - 

GÜVERCİN - KÖPEK - ÖRÜMCEK - FİL -  BALIK - PAPAĞAN

HAZIRLAYAN: RAMAZAN TÜRKMEN



DOYA DOYA BOYA HAZIRLAYAN: RAMAZAN TÜRKMEN

Sevgili çocuklar, kolları sıvayın ve resmi numara verilmiş renklere göre boyayınız.

1. Açık kahverengi, 2. Sarı, 3. Kırmızı,
4. Yeşil, 5. Koyu Yeşil, 6. Açık Yeşil,

7. Pembe, 8. Gri, 9. Açık mavi,
10. Mor, 11. Kahverengi, 12. Siyah
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20 yıldır çocukların güçlü sesi olmaya devam 
eden Çocuk Meclisi’nin, seçimle göreve gelen 150 
asil üyesi, yeni bir döneme daha başlıyor olmanın 
heyecanını yaşadılar. 

Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen törende, 
Başkanlık Divanı üyeleri kadar, meclis üyesi çocuklar 
ve ailelerinin heyecanları görülmeye değerdi. 

Çocuklar bu yıl, mazbatalarını Ankara Büyükşehir 
Belediyesi Genel Sekreteri Asım Balcı’nın elinden 
alırken, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Adnan 
Şeker de törende hazır bulundular. 

Çocuklar, Mazbata töreninden önce, 2. Genel 
Kurul toplantısı gündeminde yer alan önergelerini 
okudular ve oyladılar. Eğitim Komisyonu üyesi 
Ceren Hızlı; Basın Yayın Komisyonu üyesi 
Burak Fatih Özen ve Eğitim Komisyonu üyesi 
Buse Gökkaya’nın önergeleri oybirliği ile kabul 
edilirken, sekiz yıl aradan sonra ilk kez bir bayan 
başkan olarak görevi devralan 20. Dönem Başkanı 
Ayşe Dİla Karakaya, Çocuk Meclisi’ni kendilerine 
armağan eden Belediye Başkanı Melih Gökçek’e, 
çocuklara olan güveni ve sevgisi için teşekkürlerini 
sunarken, “Ankara’ya kattığı her bir değer için 
Sayın Başkanımız Melih Gökçek’e, şehrimize ve biz 
çocuklara kazandırdıkları için bir kez daha teşekkür 
ediyorum” dedi. 

Konuşmasında “ İyi bir eğitim almaya, sağlıklı 
bir yaşama, renk , ırk, cinsiyet ayrımı olmadan 
eşit olmaya, fikirlerimizi rahatlıkla ifade etmeye, 
hayatımıza saygı gösterilmesine, spor yapmaya, 
sanatla kültürle zenginleşmeye ve oyun oynamaya 

18 yaşına kadar çocuk kalmaya hakkımız var” 
diyen Başkan KARAKAYA; “ 20. Dönem Başkanı 
olarak seçilmenin haklı gururunu taşıyorum ve 
görevimin sorumluluğunun da farkındayım; bu 
onurlu görevi layık olduğu şekilde yerine getirmek 
için hepinize söz veriyorum” dedi.

ÇOCUK MECLİSİ 20 YAŞINDA

Bizden
Haberler

Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi 20. Yılına büyük bir coşkuyla girdi. 
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Büyükşehir Belediyesi 19. Dönem Çocuk Meclisi 
üyeleri, Çocuk Üniversitesi’nden diplomalarını 
aldılar!

İlk olarak 18. Dönem çalışmaları kapsamında 
katılım sağlanan Çocuk Üniversitesi çalışmaları 
kapsamında düzenlenen Böcek Şenliği Okulu 
(BÖŞO) eğitim programıyla çocuklar, üniversiteye 
de ilk adımlarını atmış oldular.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma 
Bölümü Entomoloji Ana Bilim Dalı’nca yürütülen 
BÖŞO çalışmasına katılan meclis üyeleri, Prof. 
Dr. Cem Özkan’ın, öğreticiliğinin yanı sıra keyifli 
anlatımlarıyla da çok önemli bilgiler öğrendiler.

Çocukları bilimle tanıştırmayı, üniversiteye 
eğitiminin önemini vurgulamayı amaçlayan 
çalışmada meclis üyeleri, bilimin eğlenceli 
yüzüyle tanışmak ve daha ilköğretim yıllarından 
üniversiteyle tanışma imkanı elde ettiler

Yeryüzündeki hayvan türlerinin üçte ikisini 
oluşturan böceklerin bilinmeyen dünyalarına 
giren, böceklerin doğal yaşam ve insan hayatı 
için taşıdığı önemi kavrayan çocuklar, 1 milyon 
200 bin hayvan türü olduğunu öğrendiklerinde 
ise şaşkınlıklarını gizleyemediler; böceklerin 
tüm canlıların nesillerini devam ettirmelerinde 
böceklerin rolünü öğrendiler.

Arıları, kelebekleri, karıncaları, sinekleri, uğur 
böceklerini yakından tanıyan çocuklar, yanlış 
bilinenleri, korku, tiksinme gibi olumsuz duyguları 
bir kenara bırakarak doğruları öğrenmek yolunda 

büyük bir adım attılar; kelebeklerin tırtıldan 
kelebeğe uzanan başkalaşımını, bir sürüngenden 
uçan bir canlıya dönüşümlerini merakla dinlediler; 
böceklerin ekolojik denge içerisindeki yerini, fiziksel 
yapılarını, beslenme ve savunma davranışlarını da 
görsellerle öğrendiler.

1 kilo bal için 40.000 arının 6 milyon çiçek özü 
topladığını, bir ipek böceği kozasında 450- 900 
metre kesintisiz ip oluştuğunu, ilaç sanayinde ve 
organik boya yapımında böceklerin kullanıldığını, 
tozlaşma sayesinde insanların büyük bir 
çoğunluğunun beslenme ihtiyacının karşılandığını 
ve böceklerin özelliklerinden hareketle bugünün 
teknolojisinde robotların, kameraların, insansız 
uzay araçları gibi pek çok yenilik ve tasarımın 
kullanılmakta olduğunu öğrendiler.

Çocuklar, deney alanında mikroskopta incele-
meler yaptılar, kaleydoskoptan böcek gözüyle 
etraflarına baktılar, karınca yuvasını incelediler, 
camekanlardaki kelebek ve böcek türlerini ince-
lediler, türlerin ahşap ve plastik maketlerini yakından 
inceleme imkanı elde ettiler.

Programın sonunda Prof. Dr. Cem Özkan; 
çocuklara diplomalarını verdi ve diplomalarına 
sahip çıkmaları gerektiğini vurguladı. Çocuklar 
verdiği hem öğretici hem de eğlenceli eğitim 
çalışmasından dolayı Prof. Dr. Özkan’a, Ankara 
Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezi sorumlularına 
ve değerli öğretim görevlilerine teşekkürlerini 
sunarak, kendilerini Çocuk Meclisi’ne davet ettiler.

“BÖCEK YOKSA MEYVE YOK, 
SEBZE YOK”
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YENİ DÖNEM YEPYENİ 
BAŞLANGIÇLAR

22 Kasım’da 10 ayrı merkezde gerçekleştirilen 
seçimlerde asil üyeliğe hak kazanan 150 çocuk 
bu kez Başkanlık Divanı’nı seçmek için farklı bir 
heyecan yaşadılar.

30 Kasım Pazar Günü gerçekleştirilen ilk genel 
kurulun gündemini Başkanlık Divanı seçimleri 
oluşturdu.

Meclis ve komisyon çalışmaları, toplantılar 
hakkında bilgilerin verildiği, Başkanlık Divanı 
üyelerinin görevlerinin açıklandığı, velilerin soru-
larının yanıtlandığı veli bilgilendirme toplantısının 
ardından seçimlere geçildi. 

19. Dönem Başkanı Mustafa Şahin Gül’ün 
yürüttüğü toplantıda 19. Dönem Başkan 
Yardımcısı Zeynep Yardımcı da görev aldı ve 
yapılan yoklamanın ardından başkan adaylığını 
açıklayan 59 çocuk arasında heyecanlı bir rekabet 
başladı.

Adaylar, hazırladıkları afişler, sunumlar ve 
konuşmalarıyla, meclis üyelerinden en çok oyu 
almak için kıyasıya bir rekabet sergilediler. İlk turda 
en çok oyu alan 16 aday için ikinci tur oylamalara 
geçilirken heyecan doruğa ulaştı. Yeni dönemin yeni 
üyelerinin centilmence sürdürdükleri renkli yarışın 
sonundaki heyecanlı bekleyişleri, başkanlık divanı 
üyelerinin isimlerinin açıklanmasıyla sona erdi. 

20. Dönem Başkanlığını, Özel Seviye O.O 
öğrencisi Ayşe Dila Karakaya kazanırken, Başkan 

Yardımcılığına Bilişim Koleji öğrencisi Semih Can 
BAal; Saray İmam Hatip O.O. öğrencisi Kadir 
Buğra Akpınar ve 100. Yıl İ.Ö.O öğrencisi 
Fatmanur Damla Şentürk, Katip Üyeliklerine ise 
Kübra Bazu ile Asiye Nur Toraman seçildiler.

19. Dönem Başkanı Mustafa Şahin GülL, 
kendisinin de aday olduğu seçimlerde 18.Dönem 
Başkanı Umut Bayraktar’dan görevi devralırken 
taktığı meclis rozetini Ayşe Dila Karakaya’ya 
takarken, yeni görevinde başarılar diledi ve 
kendileri gibi yeni arkadaşlarının da Meclis’te 
unutamayacakları tecrübeler kazanacaklarına 
inandığını vurguladı. 

20. Dönem Başkanı Karakaya, kendisine 
güvenerek oy veren meclis üyelerine teşekkür 
ederek, çocuk haklarının savunucusu olacağını 
ve görevini en iyi şekilde yerine getirmek için 
çalışacağını belirtti. 

Tüm gün süren mücadelelerinin ardından 
yorgunluklar yerini mutluluğa bırakırken, çocuklar 
hep birlikte anı fotoğrafları çekildiler ve yeni 
döneme bir adım daha atmış oldular.

Ankara Çocuklarının güçlü sesi olarak 20. 
Yılına giren Çocuk Meclisi’nin yeni üyeleri, Aralık 
ayı içerisinde yapılacak olan mazbata töreniyle, 
resmen görevlerine başlamış olacaklar.

Ankara Büyükşehir Belediyesi 20. Dönem Çocuk Meclisi Başkanlık Seçimleri yapıldı.
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Çocuk Meclisi Olağan Toplantı

KARARLARI
108. Basın Yayın Komisyonu’nun “Çocukların, 

tedavisi imkansız hastalıklara ya da sakatlıklara 
yakalanmaması için yeni doğan bebeklerin sağlık 
kontrollerinin dikkatli yapılması” teklifi Meclis’e 
sunuldu. Teklif oy birliğiyle kabul edildi.

109. Kültür Sanat Komisyonu’nun “Komisyon 
toplantılarına üst üste üç kez devamsızlık yapanların 
da Meclis üyeliğinden çıkarılması kuralının, iç 
tüzüğümüze eklenmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. 
Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.

110. Barış kardeşlik Komisyonu’nun “Devlet Okul-
larına, el sanatları dersleri konulması” teklifi 
Meclis’e sunuldu. Teklif oy birliğiyle kabul edildi.

111. Yardımlaşma Komisyonu’nun “Parklarda güven-
liğin artırılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy 
birliğiyle kabul edildi.

112. Çocuk Hakları Komisyonu’nun “Tüm yolların, 
kaldırımların engelliler ve yaşlılar da düşünülerek 
yapılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy 
birliğiyle kabul edildi.

113. Çocuk Hakları Komisyonu’nun “Okyanusların ve 
denizlerin kirletilememesi amacıyla bilinçlendirici 
kampanyalar başlatılması” teklifi Meclis’e sunuldu. 
Teklif oy birliğiyle kabul edildi.

114. Çocuk Hakları Komisyonu’nun “Engelli 
vatandaşlarımız için otobüslerin giriş kapılarına 
özel bir mekanizma eklenmesi” teklifi Meclis’e 
sunuldu. Teklif oy birliğiyle kabul edildi.

115. Çocuk Hakları Komisyonu’nun “Otobüslerde, 
engelli kişilere ayrılan yerlerle ilgili kurallara 
uyulması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy 
birliğiyle kabul edildi.

116. Basın Yayın Komisyonu’nun “Hayvan barınak-
larının sayılarının artırılması” teklifi Meclis’e 
sunuldu. Teklif oy birliğiyle kabul edildi.

117. Basın Yayın Komisyonu’nun “Okullarda hızlı okuma 
ve anlama ile ilgili seçmeli dersler açılması” teklifi 
Meclis’e sunuldu. Teklif oy birliğiyle kabul edildi.

118. Basın Yayın Komisyonu’nun “Üst geçitlerin 
asansörlerinin hep çalışır durumda olmasının 
sağlanması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy 
birliğiyle kabul edildi.

119. Basın Yayın Komisyonu’nun “Görme Engelli 
kişiler için kaldırımlara konulan sarı şeritlerin 
kuralara uygun biçimde durması” teklifi Meclis’e 
sunuldu. Teklif oy birliğiyle kabul edildi.

120. Basın Yayın Komisyonu’nun “Tüm kütüphanelerin, 
görme ve işitme engelli kişilere de uygun olarak 
düzenlenmesi, onların da yararlanacağı yayınların 
bulunması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy 
birliğiyle kabul edildi.

95. Çevre Sağlık Komisyonu’nun “Belediyemize gelen 
yabancı konukların Çocuk Meclisi’ni tanımalarına 
ağırlık verilmesi, çocukların tanıtım görevlerinde 
yer almaları” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy 
birliğiyle kabul edildi.

96. Barış ve Kardeşlik Komisyonu’nun “İlköğretimdeki 
çocuklar için okullarda, hızlı okuma ve algılama 
dersleri konulması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif 
oy birliğiyle kabul edildi.

97. Barış Kardeşlik Komisyonu’nun “Şehirlerarası 
otobanlarda dinlenme tesislerinin arttırılması; 
bu tesislerde, özel araç kullanan şoförler için 
de dinlenme odaları yapılması” teklifi Meclis’e 
sunuldu. Teklif oy birliğiyle kabul edildi.

98. Barış Kardeşlik Komisyonu’nun “Okullarda 
öğrencilere verilen cezaların, derslerinden geri 
kalmalarına yol açmayacak biçimde uygulanması” 
teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul 
edildi.

99. Çocuk Hakları Komisyonu’nun “Köy okullarına 
kitap bağışı yapılması” teklifi Meclis’e sunuldu. 
Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.

100. Çocuk Hakları Komisyonu’nun “ Yaşlıların 
hayatlarına daha fazla destek olunması, sosyal 
aktivitelere katılmalarının sağlanması” teklifi 
Meclis’e sunuldu. Teklif oy birliğiyle kabul edildi.

101. Kültür Sanat Komisyonu’nun “Belediye otobüslerinin 
ve otobüs şoförlerinin sıklıkla denetlenmesi” teklifi 
Meclis’e sunuldu. Teklif oy birliğiyle kabul edildi.

102. Kültür Sanat Komisyonu’nun “Okullarda, beden 
eğitimi derslerinde engelli öğrencilerin engellilik 
durumuna uygun olarak, egzersizler verilmesi” 
teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy birliğiyle kabul 
edildi.

103. Kültür Sanat Komisyonu’nun “GDO’lu ürünlerin 
kontrol altında tutulması ve satışının engellenmesi” 
teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy birliğiyle kabul 
edildi.

104. Kültür Sanat Komisyonu’nun “Okuma alışkanlığını 
geliştirmek, okuma yüzdesini arttırmak için daha 
fazla çalışma yapılması” teklifi Meclis’e sunuldu. 
Teklif oy birliğiyle kabul edildi.

105. Kültür Sanat Komisyonu’nun “Sağlıklı Yaşam 
ve Sağlık Bilgisi dersinin seçmeli ve uygulamalı 
bir ders olarak tüm okullara konulması” teklifi 
Meclis’e sunuldu. Teklif oy birliğiyle kabul edildi.

106. Kültür Sanat Komisyonu’nun “Semtlerdeki 
nöbetçi eczane sayılarının arttırılması ve acil 
hallerde ilaçlara kolaylıkla ulaşmamız için 
çalışmalar yapılması” teklifi Meclis’e sunuldu. 
Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.

107. Basın Yayın Komisyonu’nun “Park ve bahçelerin 
engelli çocuklar da düşünülerek yapılması” teklifi 
Meclis’e sunuldu. Teklif oy birliğiyle kabul edildi.
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