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PARA İLE SATILMAZ.

BAŞKAN
AMCANIZDAN

KÜNYE

Ümraniye’nin Güzel Çocukları,

Ümraniye’de doğmuş, çocukluğu burada geçmiş ve burada 
büyümüş biri olarak sesleniyorum sizlere. Bizim zamanımızda 
hayat şartları da, Ümraniye de başkaydı. Elbette günümüzde 
bambaşka. 

Şu an bir Belediye Başkanı olarak sokak tozu yutmuş o 
Ümraniyeli çocuğun coşkusuyla görev yapıyor, Ümraniye’nin 
her sokağını sizlere karşı duyduğum yüksek sorumlulukla 
adımlıyorum. ‘Gönül Belediyeciliği’ ilkesiyle çalışırken en çok 
siz çocukların gönlüne dokunmak, hayalinizdeki Ümraniye’yi 
var etmek için çabalıyorum. 

İşte elinizde tuttuğunuz Ümranya dergisi, gönlünüze do-
kunma çabasının bir yansıması. Her ay bir sonraki sayısını 
heyecanla beklediğinizi biliyorum. İnanın, ben de aynı merak 
ve heyecanı her ay sizinle beraber yaşıyorum. 

Ümranya bu ay yine macera, eğlence ve bilgi dolu. Neler 
mi bekliyor bizi bu sayıda?

Önce Ayasofya’nın kardeşi Kariye Camii’ni geziyoruz. Çiço, 
Çiçi ve Yuduko’nun çözmesi gereken bir şifre var: Ümranya’nın 
gizemi. Bilim haberlerinde uçan araba Cezeri, bizi bulutlara 
çıkarıyor. Dünyanın en şaşırtıcı bitkileri, çiçekleriyle tanışıp 
telgrafın tellerine konan balıkları izliyoruz.

Kirpiler eski çorap, kıyafet ve bezleri yuvasına neden 
taşıyormuş, bunu Hayvanistan köşesinde öğreniyoruz. 
Çocukken evdeki tüm saatleri geri alan Ali, sizce ileride 
saat tamircisi olabilecek mi? Büyük denizcimiz Oruç Reis’in 
Akdeniz’deki maceralarıyla coşup evimizde prodüksiyon aleti 
yapmaya var mısınız? İşte tohum mevsimi gelip geçiyor, 
haydi hep birlikte ağaç tohumları toplamaya… 

Önümüzdeki ay yine dopdolu olacak yeni sayımızda gö-
rüşmek üzere… 

Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. 

İsmet Yıldırım

Ümraniye Belediye Başkanı
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Ayasofya’nın küçük kardeşi

Kariye Camii
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luBAŞKAN
AMCANIZDAN DUVARLARIN DİLİ

Tarihçesi hakkında net bir bilgi yoktur. Kilise olarak geçmişi, 6. yy’a kadar uzanmakta-
dır. Bu uzun yaşı içinde hasar gördüğü gibi tamir de geçirmiştir. Mozaik, fresk, resim ve 
süslemeleriyle üstün bir sanat ve mimari değere sahiptir. 

Kariye, İstanbul’un fethinde ele geçen ilk yapılardandır ancak camiye, II. Beyazıt zama-
nında, 1511’de dönüştürüldü. Resimler, yazılar, freskler, mozaikler tahrip edilmeden gizlenmiş, 
böylece günümüze kadar ulaşabilmiştir.

434 yıl, cami olarak hizmet verdikten sonra 1945 yılında müze yapılmıştır. Bizans Ens-
titüsü tarafından tüm Hristiyanlık sembolleri ortaya çıkarıldı. Kariye Mahallesi’nin de tek 
camii olan Kariye Camii böylece ibadete kapatıldı.   

75 yıllık uzun bir aradan sonra 21 Ağustos 2020 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesi’yle ibadete açıldı. 

Ayasofya’nın 1453’te camiye dönüştürülmesi nasıl ki bir çağın açılıp kapatılmasına işaret 
ediyorsa yıllar sonra tekrar ibadete açılması, sanırız Türkiye için yeni bir çağın başladığına 
işaret ediyor. 

Ayasofya ile benzer şeyleri, benzer dönemlerde yaşayan Kariye’nin açılması da ülkemizin 
bu yeni başlangıcının pekiştirilmesi olabilir. 



Yazar: İlknur Koç Aytaç / Çizer: Afra Elif
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Burası Ümranya!

Yani; ümitli, meraklı, renkli, akıllı, nazik, yürekli, acayip ötesi iyi; insanların, hayvanların 
ve bitkilerin ülkesi.

Bu ülkede kimler yok ki! Mesela…

-Çiiiççççoooo!!! Çiiiççççiiiiiii! Çok acil yardımınız gerekli!!!

İşte Ümranya’nın birbirinden tatlı çocukları da geldi. En iyisi peşlerine takılmak ve yepyeni 
bir maceraya onlarla birlikte atılmak. Çiço ve Çiçi’yi çağırdıklarına göre durum ciddi. Ama 
bir dakika onlardan önce Yuduko mu geldi??? 

Hani şu bir önceki sayıda gördüğümüz park canavarı vardı ya.  Hatırladınız değil mi? 
Hepimiz onun çocukları korkutmaya çalıştığını sanmıştık. Ama süper çocuk Ertuğrul saye-
sinde derdini anlamıştık. 

Meğer Yuduko’nun tüm derdi, çocukların neşeli seslerindeki şarkıyı duymakmış. Tam onu 
uzaklara götürecek gemi hareket edecekti ki Ertuğrul bir sürü hoparlör dolu çantasıyla 
çıkagelmişti. Çocuk seslerini duyan Yuduko heyecanlanınca durum ortaya çıkmıştı. Böylece 
her şey tatlıya bağlandı. Artık Yuduko da bir Ümranyalı!

Hem de Ümranya’nın ilk ve tek “Park Kahramanı!” Evet evet doğru okudunuz, bildiğiniz 
Park Kahramanı. Üzerinde “Park Kahramanı” yazan koca bir rozet taşıyor. Herhangi bir 
parkta bir ihtiyaç olduğunda resmen ışınlanıyor. Herkesten önce orada oluyor. Yeşil alan-
ları suluyor, yerleri süpürüyor, oyuncakları tamir ediyor ve çocukları eğlendiriyor. Bütün 
parklar onun sayesinde pırıl pırıl, ışıl ışıl; çocuklar sayesinde de pek neşeli.

……………………………………… 

Bu seferki maceramız çok farklı. Çünkü çocuklar büyüüüük bir gizemi aydınlatmalı!

İşte Çiço ve Çiçi de dönen yapraklarıyla bir helikopter kadar hızlıca uçup geldi. Çocuk-
ların heyecanları gözlerinden belli… İlk konuşan her zamanki gibi Çiçi:

-Geldik, gelddiiikkkk… Oooo Yuduko da burada olduğuna göre konu parklarla 
mı ilgili?

Elinde bir kâğıt tutan en öndeki çocuk heyecanla cevap verdi:

-Biz kütüphane gönüllüsüyüz. Her hafta bir kütüphaneye gidiyor, kütüphaneci abi ya 
da ablalara yardım ediyoruz. Bugün, Ahmet Süheyl Ünver Halk Kütüphanesi’ndeydik. Eski 
kitaplardan birini rafa yerleştiriyorduk ki önümüze bu kâğıt düştü. Saatlerdir buradayız 
ama bir türlü olayı çözemedik.

Çiço ve Çiçi de en az çocuklar kadar heyecanlandılar ve kâğıdı 

incelemeye başladılar. Not çok gizemli, üstüne 

üstlük bir de şifreliydi:
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“Ruvadın üstünde
Bir küçük kutu
Bulunca doğru kovuğu 
Ortaya çıkacaktır 
Zınlay ivles
İşte böylece çözmüş olacaksın
Ümranya’nın gizemini”
-Çok garip, dedi Çiçi.

Hâli düşünceliydi. Belli ki o da şifreli notun anlamını merak etmişti.

-Harika, dedi Çiço. Epeydir koşturmaktan bulmaca çözmeye vaktim olmuyordu.

-Kâğıt önünüze düştüğüne göre şifrenin çözülme zamanı geldi. Sizin karşınıza çıktığına 
göre sizin çözebileceğiniz bir şey, dedi Çiçi ve çocuklardan akıl yürütmelerini istedi.

-Hiç rakam yok, dedi biri.

-Sadece harfler var, diye ekledi bir diğeri.

-Siz harflerden bir şifre oluşturacak olsanız nasıl bir yöntem kullanırdınız, diye sordu 
Çiço.

Yüzü aydınlanmıştı. Ya şifreyi çözmüştü ya da bir ipucu yakalamış demekti. Ama çocukların 
cevaplamasını istiyordu belli ki…

-Ben kendi şifremi oluştururdum, dedi bir tanesi.

-Ama o zaman sadece sen bilirdin. Peki ya bilinmesini istediğin bir şifre olsa?

-Harflerin yerini değiştirirdim.

Sonuca çok yaklaşmışlardı. Bu durum Çiço’yu heyecanlandırdı:

-Hatttaaa, diye heyecanı artırıp ilk kelimeyi parmağıyla sondan başa doğru çizer gibi 
yaptı.

Şifreyi çözmenin heyecanıyla çocuklar hep bir ağızdan:

-Kelimedeki harflerin, diye bağırdılar.

Ve heyecanla kâğıdın başına geçip şifreli kelimeleri çözmeye koyuldular. Sen de buldun 
değil mi? Şifreli kelimeler tersten yazılmıştı.

Ravudun kelimesindeki “Ravud”, “Duvar” kelimesinin tersten yazılmış haliydi. “Zınlay” 
“Yalnız”ın, “İvles” de “Selvi”nin.

 Notun şifresi çözülmüş hali tam olarak şöyleydi:

“Duvarın üstünde

Bir küçük kutu

Bulunca doğru kovuğu 

Ortaya çıkacaktır 

Yalnız Selvi
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İşte böylece çözmüş olacaksın

Ümranya’nın gizemini”

Yalnız Selvi aynı zamanda parkın adıydı. 
Çocuklar şifreyi çözünce çok heyecanlandı 
ve Çiço, Çiçi, Yuduko ile birlikte soluğu 
parktaki duvarın yanı başında aldılar. 
Sıra Çiço ve Çiçi’ye gelmişti.

“Bir küçük kutu, bir 
küçük kutu…” diye 
say ık laya 
sayıklaya 
d u v a r ı 
yoklamaya  
başladılar. 

Bir taşın yerinden oynaması ile 
bir anda top sahasının ortasında 
kocaman bir selvi ağacının belirmesi 
bir oldu. İnanılır gibi değildi. Uzun 
zamandır konuşmadığı belli olan 
yaşlı ağaç sesiyle:

-Nihayet, dedi. Yüzyıllardır 
bulunmayı bekliyordum. 
Nerelerdeydiniz bakalım?

Herkes şaşkınlıktan donup kalmıştı. Şaşkınlıkla birbirlerine bakındılar. Yalnız Selvi ne 
derse yapmaya hazırdılar.

-Gelin bakalım yamacıma da başlayayım biriktirdiğim hikâyeleri bir bir anlatmaya.  

Kimse itiraz etmedi. Merakla bıraktılar kendilerini Yalnız Selvi’nin davudi sesine… 

-Yıllar yıllar önce. Bu diyarlarda Frigyalılar adıyla anılan insanlar yaşardı. Şu an üzerinde 
olan hiçbir şey yoktu, o gün buralarda. Gözünüzün alabildiği her yer ama herrrr yeeerrr 
çam ağaçlarıyla doluydu. O zaman buraları Ormanya diye ananlar da vardı. 

Buradan bir sürü millet ve insan gelip geçti. Topraklarımız birçok el değiştirdi. Kimi 
adaletle hükmetti, kimi zulmetti. Ama biri vardı ki hepsinden cesur, yiğit ve yürekli. Halkına 
da pek bir adaletli. Elbette büyük padişah Orhan Gazi’den başkası değildi. Onun ve halkının 
buralara ayak basması ile buralar hiç olmadığı kadar şenlenip neşelendi. Böylece Orhanya 
oldu buralar...

Son olarak da “Mutluluk, saadet, refah, gelişmiş, insanların yaşamına uygun hale gelmiş”  
anlamlarına gelen Ümranya…

Yalnız Selvi anlattıkça anlattı. Çocuklar dinledikçe dinledi. Sohbete doyum olmazdı ama 
sayfamız bu kadarını yazmaya yetti.



Bugünlerde “havada uçan araba gördüm” diyenlerin sayısının arttığını duyabilirsin. “Uçan araba olur mu” 

diye bir soru soracak olursan, öncelikle burada anlatacaklarımı dikkatlice dinlemeni tavsiye ederim. Araba, 

uzun yıllardır insan hayatının vazgeçilmez ulaşım araçlarından bir tanesi, bunu biliyorsun. Arabaların 

artmasıyla artık trafikte ne kadar çok vakit harcadığımızın da 

farkındasındır herhâlde. İşte tüm 

bu sıkıntılardan bizleri 

kurtarmak için çalı-

şan mühendislerimiz 

mevcut. Mühendisleri-

mizin yoğun çalışmaları 

neticesinde kendi im-

kânlarımızla ürettiğimiz 

bir uçan arabamız oldu. 

Tamamen yerli olan bu 

aracımızın amacı şehir 

içi yolcu ulaşımı, sağlık 

ve askeri taşımacılıkta 

kolaylık sağlamaktır. Sa-

atte 100 km hız yapabilen, 

havada yaklaşık 1 saat 

BİLİM HABERLERİ

Bir Uçan Araba 
Gördüm Sanki!
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® Ümranya Haber Ajansı

Bir Uçan Araba 
Gördüm Sanki!

kalabilen ve menzili 80 km’yi bulan bir araçtır. İlk uçuşunu başarıyla tamamlayan uçan arabanın adı, 

Cezeri’dir. Uçan Araba, ismini, İslam’ın Altın Çağında çalışmalar yapan, pek çok buluşa imza atmış olan, 

robotikle ilgili bilinen en eski kayıtların yazarı, Müslüman bilim insanı ve mühendis Cezeri’den almıştır. 

Cezeri, tek kişilik kullanıma uygun yapıldı şu anda ama ilerleyen dönemlerde tüm aile binebileceğimiz 

hale gelir diye düşünüyorum.

Yakın zamanlarda bilim insanları 

bir açıklamada bulundular. Dediler ki, 

biz insan kafatası üzerinde yaptığımız 

taramalar esnasında yeni bir org
anla 

karşılaştık. Kafatasınd
a burun boşluğu-

nun boğazla birleştiği bölgeye sıkışmış 

vaziyette bir çift büy
ük tükürük bezi 

olduğunu söylediler. Bu bize aslında 

gösteriyor ki, vücudum
uzu tam anlamıyla 

bildiğimizi ne kadar düşünsek de o 

her geçen gün bizleri yine şaşırtmaya 

devam ediyor. Anatomi kitapları, üç ana 

tükürük bezi var, diye yazıyor 
ancak 

şimdi bir dördüncüsü bulunmuş oldu. 

Bilim insanları, “yedek organ” olarak ta-

nımladıkları bu keşfin, has
ta tedavisinde 

yeni imkânlar açacağını beli
rtiyorlar. 

Bakalım, tıp, bizi şaşıracağım
ız daha 

nelerle karşılaştıracak.

Kafamın İçinde 
Bilmediğim Bir Organ 

Varmış!



HAYATIN
EN’LERİ
BOTANİK

Yazar: Elif Gezenti

En yaşlı bitki: 
Orta Taş Çağı’nı görmüş olan Pando
Bir titrek kavak, 100-150 yıl yaşayabiliyor. 

ABD’nin Utah eyaletindeki Pando adlı bu tit-
rek kavak kolonisi, tam 16 bin yaşında. 6.600 
tonluk ağırlığıyla aynı zamanda dünyanın en 
büyük organizması sayılmaktadır. 

Tropikal kuşaktaki nehir ve bataklıklarda gö-rülen bu ilginç çiçeğin boyu, 0,1-0,5 mm arasında değişiyor. Yani toplu iğne ucu ile 0,5 kurşun kalem ucu arası bir büyüklüğe sahip. 

En uzun ağaç: 40 katlı gökdelenle 
yarışan Hyperion Sekoya

2006 yılında keşfedilen ve Hyperion adı 

verilen sekoya cinsi bu ağaç, tam 115 metre 

66 santimetre boyunda. Kuzey Kaliforniya 

Eyalet Parkı’nda yer alan bu dev ağacın 

net konumu, zarar göreceği endişesiyle 

paylaşılmamış. 

En ilginç çiçek: 
Hayvan yiyen bitki Dionaea MuscipulaNormalde hayvanlar bitkiyle beslenir. Di-
onaea Muscipula, bu anlamda pek normal 
bir bitki sayılmaz. O, böcek ve sineklerle 
besleniyor. Küçük bir canlı konduğunda, ağza 
benzeyen dikenli kanatları kapanıyor. 
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En küçük çiçek: Bir kum tanesi kadar Wolffia Angusta



Daha Yakından Bak! 

Durup, sakince ve dikkatlice bakarsak 
dünyada çok güzel detaylar fark ede-
biliriz. Hadi bakalım, yandaki görselde 
gizli şu 15 nesneyi bulalım!”

Bulmaca, buldurmaca

Daha dikkatli bak! 

Hey genç! Her şey, her zaman göründüğü gibi 
olmayabilir. Mesela ağaç dalları her zaman sadece 
ağaç dalı değildir. Kim bilir şu ağacın dallarında 
neler gizlidir? Bak bakalım, kaç tane hayvan var 
orada, görebilecek misin?



Eğlenceli

sınıf
Yazar: Derya ONAR
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“Telgrafın tellerine kuşlar mı konar
İnsan sevdiğine canım böyle mi yapar
Yanıma gel yanıma otur yanı başıma”

Bugün sizlere meşhur telgrafın telleri 
türküsünü o güzel sesimle söyleyerek hoş 
geldiniz demek istedim. (Sesimin türkü söy-
leyecek kadar güzel olmadığını çaktırmayın.)

Biz, elektrik icat edilmeden önce mektuplarla 
iletişim kuruyorduk. Kuruyorduk kurmasına 
da meselâ, Amerika’ya mektup göndermek 
istesek bir ayda iletebiliyorduk. Evlilik tebrik 
kartı gönderiyordun arkadaşına ama çocuğu 
olunca ulaşıyordu. Arkadaşının yazdığı cevabı 
beklerken koskoca bir ay daha geçiyordu.

 Bazen mektup gelince ne hakkında yazış-
tığını unutmuş bile olabiliyordun. Hatta “iadeli 
taahhütlü mektup gönderme karizması” diye 
bir şey vardı. Postacı, gönderdiğin kişinin 
imzası karşılığında teslim ediyordu mektubunu. 

Pek çok mektubun kaybolmadan gönderimi 
bu şekilde sağlanıyordu. Şimdiki “mavi çift 

tik”, “iletildi” mesajı, “görüldü” yazısı demekti 
o zamanlar “iadeli taahhütlü mektup.” 

Romantik taraflarından da bahsetmezsem 
hakkını yemiş olurum mektuplaşmanın. Senede 
on iki ay var. Her iki ayda bir mektuplaşır-
sak bir yılda altı kez mektuplaşabiliyorduk. 
Bu yüzden de mektuplar çok kıymetliydi. 
Bir kere herkesin mektubu kendisine özel 
yazılıyordu. Kendi el yazısıyla. Meselâ benim 
el yazımın güzelliği, sesimin güzelliğiyle ters 
orantılıdır. Yani sesim ne kadar kötüyse el 
yazım da o kadar iyidir. İsterdim ki şimdiki 
gibi telefon tuşları yerine kendi yazımızı kul-
lansaydık mesaj yazarken. Bazen teknolojiye 
bize özgü şeyleri görünmez hâle getirdiği 
için gıcık oluyorum.

Elektrikten sonra telgrafın da icat edil-
mesiyle uzaktaki sevdiklerimizi aylarca bek-
letmeye gerek kalmadan istediğimiz zaman 

TELGRAFIN TELLERİNE
BALIKLAR DA KONAR
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iletişim kurmaya başladık. İstediğimiz zaman 
dediysem anında değil. Bazen bir, bazen de 
birkaç saat içinde.

Elektriğin kablolarla taşındığı gibi telgraf 
da elektrik kablolarıyla taşınıyor. Peki, okyanus 
ötesi ülkelere, adalara telgraf kablosunu nasıl 
ulaştırmışız? Deniz suyunun kilometrelerce 
altından dediğini duyar gibiyim. Doğru!

Deniz sularının altına kablo döşeme fikrini 
ilk ortaya atan Samuel Morse olmuştur. Hani 
telgrafta kullanılan Mors Alfabesi’ne ismini 
veren kişi. Bu fikri ilk söylediğinde herke-
sin ona deli muamelesi yaptığından eminim. 
Büyük keşiflerde insanların motivasyonunu 
bozan birileri hep olmuştur. “Bu söylediğin 
şey çok mantıksız! Şimdiye kadar kesin bi-
rileri denemiştir, olmamıştır. Boşuna yorulma 
sen,” diye kafa ütülerler. Bunu nereden mi 
biliyorum? 

Tabii ki de kendimden. Küçükken “Ne 
yesem?” diye buzdolabının kapağını açıp iki 
saat yemeklerin yerinin nerede olduğunu 
aramayayım diye bizim buzdolabının kapa-
ğını kazıyarak şeffaf kapaklı bir buzdolabı 
icat etmek istemiştim. Böylece mutfağın 
kapısındayken dolapta neler olduğunu, han-
gisini yiyeceğimi kararlaştırmış olabilecektim. 
Annem mutfakta beni o hâlde görünce göz 

kapaklarından birini tavana birini de yere 
değecek kadar açmış beni uzunca bir süre 
mutfağa girdirmeyerek dünyanın en güzel 
icadını gerçekleştirmeme engel olmuştu.

“- .- -. .-. .. / -. . .-.. . .-. / -.-- .- .--. - .. ..--..”

Garip işaretler yazmaya başladığımı, ka-
fayı yemiş olabileceğimi düşünebilirsin. Bu 
anlamsız görünen işaretler, aslında Mors 
Alfabesi’yle yazılmış bir mesaj. İşte yukarda 
yazdığım mesaj, elektrikli telgrafı geliştirmeye 
çalışan Samuel Morse’un 3 km uzunluğundaki 
telgraf kablosuyla gönderdiği ilk mesaj. Biraz 
araştırınca kodda yazanın, “Yaratıcı ne yaptı?” 
anlamına geldiğini öğrendim. Şimdilerde 
birkaç saniyede gönderebileceğimiz mesajın 
gönderimi, o zaman 17 saat 52 dakika sürdü.  
Bundan sadece 162 yıl önce kıtalar arası ilk 
mesajlaşma gerçekleştirildi.

“Telgrafın tellerine 
balıklar da konaaaarrrr
İnsan sevdiğine caaanım böyle 
mi yapar”



Yazar: Feyza Kartopu Çizer: Hilal Dağ Avşar

14

Kendi sesiyle tıka basa dolu olduğunda tabiatın şarkısını duyabilir mi insan? 
Kafasında, sağında ve solunda, içinde ve kalbinde, damarlarında ve kanında 
hep kendi gürültüsü olsa mesela, kuşların dilini çözebilir mi? Kuşlar, ağaçlar, 
rüzgârlar, suskun salyangozlar, karasinekler, buğday başakları hep bir şarkı 

söyler. Zamanın şarkısını. İnsan ancak kendi sesini susturduğunda ve bir miktar yavaşladı-
ğında duyabilir bu şarkıyı. Şimdi, ben bu satırları yazarken bir sığırcık sürüsünün şarkısını 
dinliyorum. Duyabiliyor musun?

Eskiler de kuşların şarkısına sık sık kulak vermiş olacaklar ki onlara minik saraylar inşa etmek 
istemişler. Eh, kalplerine düşen bu iyilik fikrinin peşinden gitmekte gecikmemişler tabii. Hanlarını, 
hamamlarını, camilerini ve 
evlerini inşa ederken üzerine 
bir de kuşlar için evcikler 
kondurmuşlar. Atalarımızdan 
miras kalan yapıların üze-
rindeki bu minik evcikler 
daha önce dikkatini çek-
tiyse, artık bunların niçin 
yapıldığını biliyorsun. Ancak 
henüz karşılaşmadıysan da 
üzülme Zile’deki, Tarihi Yeni 
Hamam’ın üzerinde bir kuş 
evi var. Hâlâ ilk günkü gibi 
sağlam ve içinde türlü kuş-
lar ağırlıyor. Gidip görebilir, 
hamamın avlusundaki ağacın 
dibinde kuşların şarkısını 
dinleyebilirsin.

Asıl hayret ve hayranlık 
uyandıracak şeyi ise sona 

Yazar: Feyza Kartopu  
Çizer: Hilal Dağ Avşar
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sakladım: Gura-
bahane-i Laklakan. 
Peki, nedir bu? Göç 
ederken ya da yırtıcı 
kuşların saldırısından 
kendini korumaya 
çalışırken yaralanan 
kuşların tedavi edil-
meleri için yapılan 
bir hastane. Düşkün 
Leylekler Evi anla-
mına gelse de her 
türden kuş burada 
tedavi ediliyor, yarası 
sarılıyor ve uçacak 
hale gelinceye dek 
bakımı yapılıyormuş. 
Eşi benzeri olmayan 
bir iyilik örneği öyle 
değil mi?

Bunları okuduktan 
sonra da şu soru 

takılabilir aklına: Eskiden hep iyiye ve güzele dair şeyler mi oluyordu? Elbette hayır. Üs-
telik böyle olsaydı iyinin ve güzelin kalbinde neye karşılık geldiğini anlayamazdı insan. İyilik 
gördüğünde ve yaptığında, bir bulut denizi gibi berrak olmazdı içi. Belki de bu yüzden 
kuş pazarlarına ihtiyaç vardı.

Kuş pazarları mı? Ne demek mi istiyorum?
Kuşlar iyileşip de hastaneden, yani Gurabahane-i Laklakan’dan çıkıp göğe süzülecekleri 

gün, onları bir tehlike beklemektedir: Kuş satıcıları. Alçaktan uçan kuşlar, yorulanlar, din-
lenmek için bir yere konanlar ve uyuklayanlar, hepsi kuş satıcılarının eline düşer. Oradan 
da hoooop kuş pazarına!

Açıkgöz satıcılar sabahın ilk ışıklarıyla birlikte çınar ağacının gölgesine yerleşir, yaka-
ladığı kuşları kafesleriyle birlikte ağaç dallarına asar ve tok bir sesle bağırmaya başlar, 
“Haydi, bir kuş azat et. Cenneti kazaaaan!” Hayırseverler, kuşçunun bu sözüne 
karşılık vermekte gecikmezler. Hemen ilerde bir iyilik elçisi satın aldığı kuşun kafesinin 
kapılarını aralamakta ve “Azat buzat, sıratta beni gözet!” diye fısıldamaktadır. Böylelikle 
kuş pazarlarında; kuşların kanat sesleri, azatçıların duaları ve kuşçuların bağrışları güzel 
bir türkü gibi dalgalanmaktadır.



Kirpi
Terzilerde ya da annelerinizin dikiş kutu-

larında iğnelikler vardır. Görmüşsünüzdür. 
Hani böyle yastık gibi şeylerin üzerine iğ-
neler saplanır. Heh, işte ben biraz onlara 
benziyorum. 

Merhaba, daha önce tanışmadık galiba. 
Ben köylerde kaybolan çorapların, yeleklerin 
ve el bezlerinin kaybolma sebebiyim. 

Vaktin birinde, bir gün, bir köydeki bir evde 
aniden çoraplar kaybolmaya başladı. Çoraplar 
tek tek kayboluyordu. Ne olduğunu kimse 
anlayamamıştı. Sonra elbezleri ve yelekler de 
kaybolmaya başladı. Türlü hikayeler anlatıldı. 
Hırsızlardan şüphelenildi. Doğaüstü olaylar 
olabileceği düşünüldü. Fakat hepsi yanlıştı. 
Gerçek, çalı çırpılar kullanıldığında ortaya 

çıktı. Evin çocuğu odunluktaki çalı çırpıları 
çektiğinde ne görsün? Ben, yani kirpi. 

Daha doğrusu ben ve bebeklerim, 
kirpiciklerim, kirpitoşkolarım. Ne 

yapsaydım yani, yeni doğmuş 
bebeklerimi taş betonda mı 
yatırsaydım? Gece herkes 

uyuyunca, evdeki çorapları 
ödünç alıp yavrularıma yuva 

yapmıştım, sonra geri verecektim. 
Gerçekten...

Biz kirpiler, her şeyi gece yaparız 
zaten. Çünkü kirpigiller 

(Erinaceidae) familyasından gececil ve böcekçil 
bir memeli cinsiyiz.

Çok büyümeyiz. Boyumuz yaklaşık 30 cm, 
kilomuz da en fazla 1.200 gr oluyor.

Bizi en az tanıyanlar bile dikenlerimizi 
bilir. Vücudumuzda ortalama olarak 6.000 
kadar diken bulunur. Bu dikenler çok işe 
yarar. Örneğin; tehlike anında top şeklini 
alıp dikenlerimizi gösteririz. Kimse bize 
dokunamaz. Hatta tehlike çok büyükse di-
kenlerimizi uzağa bile fırlatırız. Ama açıkçası 
bu çok tercih ettiğimiz bir şey değil. Hem 
kimseye zarar vermek istemeyiz hem de 
dikenlerimizi fırlatınca derimizde boşluk 
oluştuğu için üşüyoruz. 

Bu arada dikenlerimizi sadece kendimizi 
korumak için kullandığımızı düşünmeyin. 
Yuvalarımıza, yaprak ve yosunları taşımak 
için de dikenlerimizi kullanırız. Mesela bir 
yaprak beğendik diyelim. Üzerinde yuvar-
lanarak, dikenlerimizi yaprağa saplarız ve 
eve götürürüz. 

Çalılık ve ormanlardan büyük park ve bah-
çelere kadar pek çok yerde yaşayabiliriz. 

Yazar: Melih Tuğtağ



Nemli yerleri severiz. Toprak içinde açtığımız 
tünellerde ve kaya kovuklarında barınabiliriz.

Kıta bazında ağırlıklı olarak Avrupa ve 
Asya’da yaşarız. Bu yüzden Türkiye’nin 
hemen her yerinde bizi görebilir-
siniz. Yalnız çok soğuğu sevmeyiz. 
Sıcaklık 4 °C’nin altına düştüğü an, 
kış uykusuna yatar, havalar ısınana 
kadar kalkmayız.

Şunu söylemeden geçmeyeyim: Tamam 
biliyoruz, çok şeker yaratıklarız, ama bizi 
evinize götürmeyin. Biz, doğal yaşamda daha 
rahat ediyoruz. Zaten bizi beslemeye kalk-
sanız zorlanırsınız. Mesela kedi mamalarını 
severek yeriz, ama İnek sütü içemeyiz. 
İnek sütündeki laktozu sindiremediğimizden, 
içince söylemesi ayıptır, ölüyoruz. Şimdi siz 
bizim ne yiyip ne yemediğimizi nereden bile-
bilirsiniz ki? Birbirimizin dilini böyle yazılar 
olmasa anlayamıyoruz. O yüzden en iyisi işi 
riske atmayalım.

Şimdi size neler yediğimizden de bahseder-
dim, ama mideniz bulanır diye korkuyorum. 
Çünkü en çok böcek falan yeriz, özellikle 
yumuşak böcekleri çok severiz.  Hani böyle 
kımıl kımıl oynayan, şıpır şıpır nemli böcekler 
var ya... Ahhh benim ağzım sulandı, sizin ise 
mideniz kalktı, di mi? Ama ne yapalım, 
düzen böyle.
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Ç
izer: Esra G

özde

E lbet te anlat t ık lar ımı büyükler 
de yapabi l ir.  Ama onların ge -

nelde böyle incel ik l i  ve keyif l i  iş ler 
için bir türlü vakti olmuyor. Büyükler 
adına üzülüyoruz fakat kendi ler i 
istemedikçe kimseye yardımımız do -
kunamaz. Bu sayfada yazan her şey 
çok giz l id ir.  Aç ık açık başka bir iy le 
konuşulmaz, sadece #saçyaş kodunu 
bi lenler le paylaşı l ır.  Zaten bu giz l i 
grubun üyeleri de birbir in i etrafa 
bırakt ık lar ı #saçyaş kodu i le tanır. 
Çünkü biz burada yazan etkin l ik ler i 
yapt ıkça alt ına #saçyaş diye imza 
atarız . Böylece bir yerde bu ibareyi 
gördüğünüzde bi l in k i onu yazan 
kiş i  de s iz le aynı dergiy i  ve aynı 
köşeyi okuyor. 

Bi l iyorsun, hava yavaş yavaş so -
ğumaya başladı ,  k ış geldi ,  kapıya 
dayandı .  Yapı lan araşt ırmalar,  yaz 
mevsimine k ıyasla daha mutsuz ol -
duğumuzu keşfetmiş .  Yazın neşel i , 
istekl i ,  cesur,  iy imsermiş iz ama kı -
şın biraz aksi ,  huysuz , somurtkan 
oluyormuşuz. Bunun elbet te evlere 
t ık ı l ıp kalmamızla ,  hava k ir l i l iğ iy le, 
güneşten gelen D v itaminin i yete -
rince alamamamızla ve kapalı havayla 
yakından alakası var.  Peki ,  ne mi 

söylemeye çal ışıyorum? Biri lerinin 
biraz olsun gülümsemesini 

sağlayabileceğimizi . . . Nasıl 
mı? Şimdi din le işte.

İ lk iş olarak bir 
kırtasiyeden kendine 

renkli tebeşirler 
almalısın. İste -

diğin rengi seçebi l irs in ,  h iç mi hiç 
fark etmez. Arkadaşlarınla oynamaya 
çıkt ığında veya markete ya da okula 
giderken gözüne, üzerinden bol bol 
insan geçen bir kaldır ım kestirmel i -
sin .  Sonra bu kald ır ıma oradan ge -
çenlerin okuyup tebessüm etmesini 
sağlayacak cümleler yazmal ıs ın . 

M e s e l a . . .
 Umarım her şey yolunda gider.
 Günaydın! 
 Haydi, gülümse!
 Bugün çok iyi görünüyorsun.
 Okumak özgürleştirir.
 Sevdiğin birini ara.
 Biraz daha yürürsen uykun açılır.
 Kendine bir kitap ısmarla.

Ben sadece birkaç örnek yazdım 
ama eminim sen çok daha iy i ler in i 
bulabi l irs in .  Ancak , b ir şey daha 
var.  Elbet te i lham ve neşe veric i 
bu cümlelerin in sonuna #saçyaş 
kodumuzu da mutlaka eklemel is in . 
Ayrıca tüm bunlar olup bit t ikten 
sonra bir kenara oturup insanların 
yazdığ ın not lara ne tepki verdiğ ine 
bakmak da güzel olabi l ir.  Bakal ım 
neler olacak?

ŞEYLER

SADECE

ÇOCUKLARIN
 YAPABİLECEĞİ



“İnsanlardan kaçan, çekinen, insanlar ara-
sına karışmaktan, onlarla birlikte olmaktan 
hoşlanmayan kimse.”

Şimdi bu kelimeyi cümle içinde kullanalım:

“Bazı zamanlarda insanlardan kaçıyorum. 
Öyle kaçıyorum ki, görmeniz gerek. Usain 
Bolt görse kıskanır. Fakat bu benim merdüm-
giriz olduğum anlamına gelmez. Çünkü ben 
kovalamaca oyununda insanlardan kaçıyorum 
sadece. Oyun dışında hepinizi çok seviyorum. 
Mesela bu cümleyi okuyan arkadaş, seni bile 
seviyorum.”

-Ali Can Koşucu (yaş: 10)

MERDÜMGİRİZ

“Bir süre sonra, daha ileri 
bir ta-

rihte olması, gerçekleşm
esi beklenen, 

ilerideki.”

Şimdi bu kelimeyi cümle içinde kul-

lanalım:

“Sevgili müstakbel lise ar
kadaşlarım;

Ne kadar mükemmel biri olduğumu 

şu an bilmiyorsunuz, ama tanışınca an-

layacaksınız. Ke
ndinizi bana ha

zırlayın. 

Çok şanslısınız.”

Nefise Nefissiz (Yaş: 13)

MÜSTAKBEL

“Rütbe, mertebe, derece.”

Şimdi bu kelimeyi cümle içinde kullanalım:

“Sınıf başkanının yardımcısının yardımcıları 

grubunun başkanı olmanın işe yarayan bir pâye 

olduğu palavrasını kim söyledi bana?!”

Makbul Küçükeniştegil (Yaş: 11)

PÂYE

 “Bulaşıcı hastalıklara yo
l açan, çok küçük 

boyutlu bir mikrop türü.”

Şimdi bu kelimeyi cümle içinde kullanalım:

“Ben de çok küçüğüm, ben de bazen sağa 

sola bulaşıyorum, ama mikrop değilim. Bu vi-

rüs neymiş böyle?!! Büyü de gel virüüüüüs!
!!! 

Maskem var benim!”

Ayça Kovitsiz (Yaş: 9,5)

VİRÜS:

*Kelimelerin sözlük karşılıkları 

Kubbealtı Lugatı’ndan alınmıştır.

LUGAT

Yazar: Selman Rüstemoğlu
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Küçükken sonbahar mevsiminde havalar uzun yürüyüşlerde insanı bunaltmayacak kadar 
soğuk ama üşütmeyecek kadar da sıcakken dışarı çıkar; siz deyin Heidi, ben diyeyim Yeşilin 

Kızı Anne gibi dağ bayır dolaşırdım. Rengârenk meyveler toplar, iğneden geçirir ve hem 
kendime hem de köpeğimiz Robin’e kolyeler yapardım. Robin kolyeleri pek sevmezdi ama 

olsun, ben yapayım da varsın o beğenmesin. İşte bu yüzden kuşburnu deyince aklıma çaydan, 
marmelattan, reçelden önce nenemin verdiği iplere dizdiğim kolyeler gelir.

Kuşburnu boynunuzda da güzeldir ama midenizde olmasının da bambaşka faydaları vardır. 
Mesela, kansızlığı önler. Böylece kendinizi daha dinç, enerjik ve neşeli hissedersiniz. 

Gözlerinizi korur, güçlendirir. Tamam, bir yırtıcı kuş gibi yüzlerce metre ötedeki hayvanı şıp 
diye fark edemezsiniz ama en azından size doğru gelen otobüsün numarasını 

daha rahat okursunuz.

KuşburnuBen Bunu Yerim:

Yazar: Tuğba Coşkuner

20



Yüzünüz eminim gayet 
güzeldir de olur ya gelişiminize bağlı 

olarak birkaç sivilceniz çıkarsa kuşburnu onu 
da halleder. Üstelik C vitamini deposu olduğundan 

özellikle salgın hastalıkların iyice yaygınlaştığı bu kış aylarında 
sizi mikroplara karşı savunur, bağışıklık sisteminizi güçlendirir. 

Kanserli hücrelerin oluşumunu engeller, tümörlerin canına okur. Bazı 
dönemler çok hızlı büyürüz ve bu da eklem ağrılarına ya da kemiklerimizin 
güçsüz kalmasına sebep olabilir. Bilin bakalım bu durumda da yardımımıza 

koşanlardan biri kim olur? 

Evet, kuşburnu. Tabii, “Oo... Bu meyve de her derde devaymış,” deyip işin suyunu 
çıkarmamak lazım. Pek bir yararlı olsa da her şeyin çoğu zarardır. Eğer durmadan 

yerseniz mide ekşimesi, bulantı, kusma, baş ağrısı yapabilir. Aman, dikkat!

21



22

Her İşin Ustası Ali

Merhaba Sevgili Çocuklar,

Ben saat ustası Ali. Meslekte kırkıncı yılım. Bu meslekle tanışmam 
çok eskilere dayanır. Taaa küçüklüğüme… On, on bir yaşımda sokakta oyun 

oynardım ve vakit çok hızlı akıp giderdi. Ödev yaparken ise kaplumbağa yürü-
yüşüyle geçer, bitmek bilmezdi. Dersin başına oturduğum zaman aradan yedi yüz 
elli iki saat geçtiğini düşünüp saate bakardım. Bir de ne göreyim! Yalnızca beş da-
kika! Biraz da başka bir derse bakayım, derdim. Kalem oynatır, silgi tozu fırlatırdım. 

“Tik tak tik tak acaba saat kaç?” diyerek heyecanla saate bakardım. 

YALNIZCA ON DAKİKA geçmiş olurdu. Ben de bu iş böyle gitmez diyerek

 ödev yaptığım zaman saati ileri almaya başladım. 

-“Anneee, baksana! Kaç saattir çalışıyorum. Artık dışarı çıkayım.” derdim ve annem de 
izin verirdi. Tabii sonradan anladılar saatleri bir ileri, bir geri aldığımı. “Madem öyle, 

seni bir saat ustasının yanına çırak olarak gönderelim de, yaptıkların bir işe yarasın.’’ 
dediler. Ben de o gün bu gündür saatlerle uğraşır, tamir ederim. Kol saati, çalar saat, 

cep saati ve duvar saati gibi saatlerin tamir ve ayarını yaparım. 

Biz saatçilerin en yakın arkadaşı şu elimdeki cımbız ve gözümde görmüş oldu-
ğunuz luptur. Lupla saati daha yakından görebilir, cımbızla da istediğimiz şekilde 
saati ayarlayabiliriz. Benim yaptığım saatler daha çok mekanik saatlere giriyor. 
Fakat günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte mekanik uzmanı olan saatçi 
aynı zamanda bir mikro elektrik uzmanı niteliğini 

kazanabiliyor. Kendi adımıza dükkânlar açıp 
orada hem çırak yetiştirebiliyoruz hem 

de bozulan saatleri tamir edebiliyo-
ruz. Sen de en yakın saatçiye 
giderek onun çırağı olmak is-

tediğini söyleyebilirsin. Tabii 
önce evden başlaman 

gerekiyor.

ZAMAN 
GEREKTİREN MESLEK: 

SAATÇİLİK

Çizer: Sıddıka TasaYazar: Elif Köroğlu
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İnsanları yazıyı icat etmeye mecbur 
bırakan sebep nedir? Hiç düşündünüz 
mü? Size şimdi anlatacağım hikâye MÖ 
3500’lü yıllara dayanmaktadır. Elimizdeki 
kaynaklar bize yazının Sümerler tarafın-
dan icat edildiğini gösterir.

Sümerlilerin inşa etmiş oldukları ya-
pılardan en önemlisi zigguratlardır. Ka-
labalıklaşan nüfusun ihtiyaçlarına cevap 
vermeye çalışan zigguratlarda, depoya 
konulan malzemelerin bir kaydının ol-
maması nedeniyle karışıklık, karmaşa 
yaşanmaya başlamış. Bundan dolayı, çivi 
yazısını icat etmişler. Bu yazılar, topraktan 
yapılan tabletlere kazınmakta ve oradan 
malın miktarına göre belli çiziklerle ifade 
edilmektedir. 

Sümerlilerden sonra başka uygarlıklar 
da yaşam şartlarına göre farklı yazı 
şekilleri ve farklı yazı araçları geliştirmiş-
lerdir. Mesela resimli yazı olan hiyeroglif 
yazısını bulan Mısırlılar bu yazının yanı 
sıra çağlar boyunca en çok kullanılan 

icatların başında gelecek olan papirüs 
adını verdikleri bir kâğıt icat etmişlerdir. 
Papirüs kâğıtları, devletin yönetiminde o 
kadar önemli hâle gelmiştir ki; yapılan 
antlaşmalar, Nil nehrinin taşmaları ve 
daha birçok bilgi oraya kaydedilmiştir. 

Yazı, elbette gördüğümüz gibi her me-
deniyette aynı zamanda ve aynı şekilde 
kullanılmamıştır. Yazının ilk kullanıldığı 
dönemlerden bu yana gelişimine göz 
gezdirince; ilk zamanlar kil tabletlere 
yazılandan şimdi gelişen teknolojiyle artık 
insan gözünün göremeyeceği kadar ufak 
şekilde saklanabilen yazılara gelinmiştir. 
Artık akıllı tabletlerle belki bir sürü kil 
tabletle anlatabileceğimiz şeyi tek tıkla 
yapabilmekteyiz. Düşünsenize tabletimin 
ekranına dokunarak yazdığım bu yazıyı, 
kil tablet üzerine çiviyle çizgiler kazıyıp 
yazdığımı. Acaba ne kadar sürede yazardım 
ve kaç tane tablet gerekirdi?

Kil Tabletlerden Akıllı Tabletlere Yazının Serüveni

Bilgi notu: 
Yazıyla kalıcılık sağlanmıştır. Ve yazılan 

şeyler, yıllar sonraya da aktarılabilir 
hâle getirilmiştir. 

Yazar: Nuh Muaz Kapan



“Terasta, Balkonda Bostan”

Domates 
Biber

Tohum mevsimi başladı. 
Pastoral renklerin galerisi sonbahar, aynı zamanda tohum mevsimidir. Tohum mevsimi, 

bu bölgede eylülde başlar. Kimi ağaç türlerine göre kasım-aralık sonuna kadar devam eder.   

Tüm varlıklar gibi ağaçların da yaratılışları gereği bir vazifesi vardır. Bu, faydalı olmak 
ve neslini devam ettirmektir. Ağaçlar, vazifelerini asla ihmal etmezler. Şikâyet ve itiraz 
etmeden, bıkıp usanmadan her mevsim aynı şeyi yaparlar. 

Baharda uyanır, yaprak açar, tohum verir, yaprak döker, sonbaharda uykuya hazırlanır, 
kış boyu uyur, tekrar uyanırlar...

Ağaçları fark edin, tohum-
ları da…

Çevrenizdeki ağaçlara dikkatli bakın. Her 
ağacın şekli, yaprağı nasıl farklıysa tohumları 
da öyledir. 

Pervaneye, paraşüte benzeyip rüzgârla 
çok uzaklara uçabilen de vardır, dalından bile 
düşemeyip ağaçta sallanıp duran da. Bir kum 
tanesi kadar küçük olan da vardır, avucumuzu 
dolduracak kadar büyük olan da.

Şimdi çevrenize tekrar bakın. Karşı kaldı-
rımda, yan apartmanın önünde, yol kenarında, 
yürüdüğümüz sokakta, geçtiğimiz caddede, okul 
bahçesinde ağaçlar var.

“Kimi ağaçlar kışın yapraklarını dökmezler. 
Çam türleri, defne, turunçgiller vb.”

Yazar: Selim Can Demir
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Ama ben ağaçları tanımıyorum ki!
Çınar, akçaağaç, ıhlamur, karaağaç, atkestanesi, meşe, huş, dişbudak, çitlenbik, erguvan, 

akasya, keçiboynuzu, gladiçya, sofora, gülibrişim, katalpa, iğde, defne, çam, sedir, selvi, 
ardıç, ceviz... 

İşte öğrendik bile. Bunlar çevremizde sıkça görebileceğimiz ağaçlardan bazıları. Bu 
ağaçları ve tohumlarını internet araştırmasında da görebilirsiniz.

Her tohum, bir ağaçtır.

Şu dünyada bir dikili ağacımız olsun!
Topladığımız tohumları ekmek için evimizde bulunan herhangi bir kabı saksı olarak 

kullanabiliriz. Saksınızı bir miktar toprakla doldurun. Tohumları toprağa 2-3 cm derinlikte 
ekin. Göz kararı sulayın.   

Saksınızı, bu soğuk havalarda balkon, teras gibi bir dış ortama koyarsanız tohumunuzun 
çimlenmesi için baharı beklemeniz gerekir. Çünkü ortam şartlarından nem ve toprak uygun 
olsa da sıcaklık yetersiz kaldığı için çimlenme gerçekleşmez.

Saksınız, kışı odanızda geçirsin.
Dışarıda bırakıp bahara kadar beklemek yerine saksınızı içeriye alabilirsiniz. Odanızda 

sıcaklık yeterli olduğu anda, dışarıda kış şartları olsa da tohumunuz çimlenecektir. 

Kendi deneyimlerinizi umranyadergisi@gmail.com adresine gönderebilirsiniz.

 “İstisna olarak bazı tohumların çimlenmesi özel 
durumları gereği çok zordur.”

Yazın yediğiniz meyvelerin çekirdeklerini hatır-
layın. İşte onlar da birer tohum. Demek ki her 
ağacın bir tohumu var. Çevrenizdeki ağaçların 
tohumlarından birkaç adet örnek alın! Topladığınız 
tohumları, internet araştırmasında gördüklerinizle 
kıyaslayın. Bu, hangi ağacın tohumunu aldığınızı 
bilmeniz için önemli.



 Öncekilerin 
Öyküsü

Büyük Türk Denizcisi 
Oruç Reis

Bugünlerde “Oruç Reis” ismini çokça duyuyoruz. İçinde Doğu Akdeniz, adalar, 
donanma, sismik araştırma, navtex ilanı, petrol, doğalgaz, münhasır ekonomik 
bölge gibi pek çok konunun geçtiği haberler de gündemin ilk sıralarında. 

Yazar: Cahit Ali Erciyes
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“Oruç Reis” bizim için sadece bir gemi ismi değil 

elbette. Bu gemimize ismini veren Oruç Reis, çok 

büyük bir Türk denizcisi. Ve işte şanlı kaptanımızın 

şeref dolu hayat hikâyesi…

1470 yılında Midilli’de doğan Oruç Reis, denizcilikten 

gelen bir ailede büyüdü. Babaları gibi denizci olan 

(İshak, Oruç, Hızır ve İlyas Reis) dört kardeşten biri.   

Daha ilk seferinde “Rodos Şövalyeleri” adlı deniz 

eşkıyalarıyla kahramanca çarpıştı. Kardeşi İlyas 

Reis şehit, kendisi esir düştü ancak bir fırsatını 

bulup kaçtı.

Akdeniz’de çeşitli gemilerle macera dolu pek çok 

sefer yaptı. Kardeşleri Hızır ve İshak Reislerin de 

katılmasıyla gücü ve ünü, tüm Akdeniz’e yayıldı. Yaptığı 

seferlerde Vatikan, İspanya, Venedik ve Cenevizlilerin 

birçok gemisini ganimet olarak ele geçirdi.

Koca Akdeniz sanki onun deniziydi!

Türk sancağını Antalya’dan İspanya kıyılarına 

kadar her yerde dalgalandırıyordu. Bunda Osmanlı 

Şehzadesi Korkut Bey’den ve Padişah Yavuz Sultan 

Selim’den gördüğü büyük desteğin etkisi vardı.

Tunus’un Cerbe Adası’nı fethedip burayı üs haline 

getirdi. Yaptığı fetihlerle Kuzey Afrika’da Türk hâki-

miyetini sağladı. Bölgeyi Hristiyanlaştırmak isteyen 

İspanyolları durdurdu. Din değiştirmeye zorlanan 

Endülüs Müslümanlarını kurtarıp gemilerle Tunus, 

Cezayir kıyılarına taşıdı.

İspanyol istilasına karşı kahramanca savaşırken 

1518’de şehit düştü. Cezayir Kasbah’ta bir cami 

avlusundaki türbeye defnedildi. 
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Dallardan kolları, 

Yaprak yaprak elleri var.

Yeşil, kırmızı, turuncu, sarı

Rengârenk elbiseleri var.

Kahverengi, güçlü gövdesi,

Toprağın altında kökten ayakları var. 

Bir de rüzgâr eserken dinle onu, 

Şarkısında nefes var, hayat var.

Yazar: Begüm Seyfoğlu
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Yazar: Nesibe Durmuş
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PROJEKSİYON 
YAPIMI

EVDE
ETKİNLİK

Sinemada film izlemeyi kim sevmez ki? Peki ya evde 
sinema keyfi yapmaya ne dersin? Kolayca erişebileceğin 
malzemelerle bir projeksiyon aleti tasarlayabilirsin.

Projeksiyon aletin hazır!

Siyah karton kutunun kısa yüzeyine merceği kalıp alarak bir çember çiz ve düzgünce 
kes. Merceği, bu boşluğa oturtacak şekilde silikonla yapıştır.  

Kutunun iç ölçüsüne göre iki 
parça mukavva kes. Parçaları 
siyah kartonla kapla, birbirine L 
şeklinde yapıştır. Akıllı telefonu, 
çift taraflı bantla bu şekle baş 
aşağı yönde yerleştir. Mercek, 
telefondan gelen baş aşağı 
(ters) görüntüyü, duvara düzgün 
yansıtacaktır. 

Kutuyu uygun bir duvarın 
karşısına koy. Telefondan is-
tediğin filmi aç. L aparatını 
kutunun içinde ileri geri oyna-
tarak netlik ayarı yap. Kutunun 
kapağını kapat.

-Akıllı telefon ve onun sığacağı genişlikte, kapaklı, siyah karto
n kutu 

-Siyah karton 

-Mukavva

-Çift taraflı yapışkan bant 

-Makas

Gerekli Malzemeler 

-Silikon ve tabancası

-İnce kenarlı mercek 

-Cetvel 

-Maket bıçağı

Nasıl Yapılır?



Bunun sebebi ise; gökyüzünün o şehirde yaşayan insanlara kızması.

İşin kötüsü bir kişi hâriç kimsenin bu sebepten haberi yok.

Şehri kurtaracak kişi; işte o.

Sizce o nasıl biri?

Bu hikâyenin başkahramanını beraber tasarlayalım mı?

Hadi bakalım. Önce şu sorulara cevap verin. 

BEN DE 
YAZABİLİR 
MİYİM?
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Sonra da onu şuraya çizin.Adı:
Yaşı:
Boyu/Kilosu:
Mesleği:
Ailesi:

En belirgin özellikleri:

En sevdiği yemek:

Hobileri:

Fobileri:

Hangi zamanda yaşıyor?:

Hangi şehirde yaşıyor?:  

Şimdi 15 aydır güneşin hiç görünmediği, 
yağmurun hiç dinmediği bir şehir düşünün.

Evlerin çoğu suyun altında kalmış.
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ÜMRANYA GAZETESİ
Ümraniye Belediyesi’nden Çocuklara Covid-19 
İle Mücadele Kapsamında Tiyatro Gösterimleri 

Ümraniye Belediyesi çocuklar ın Covid- 19 i le mücadele kapsamında bi -
l inç lenmeler i  iç in oku l larda t iyatro göster i ler i  baş lat t ı .  Çocuk lar ın 

pandemiden korunma yo l lar ın ı  öğrenmeler i  amac ıy la Ümraniye ’dek i  oku l 
önces i  ve i l koku l  öğrenc i ler ine eğ i t ic i  t i yatro göster i ler i  düzenlendi . 

Geleneksel Türk mizah karakterler inden  “Hacivat ve Karagöz” ,  “Nasret -
t in Hoca ve Ke loğ lan” ;  eğ i t ic i  ve öğret ic i  oyun lar la öğrenc i ler le bu luştu . 
Etk in l ik lerde,  oku l  önces i  ve b ir inc i  s ın ı f  öğrenc i ler ine,  Cov id -  19 i le 
mücadele kapsamında min i  b ir t iyatro göster is i  sahne lendi . 

T iyatro göster imler i ,  v irüs sa lg ın ı  nedeniy le h i j yen ve sosya l  mesafe 
kura l lar ına uyu larak gerçek leşt ir i ld i . 
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Millet Bahçesi’nde Çocuklar 
Karagöz ve Hacivat ile Buluştu

Ümraniye Millet Bahçesi’nde, Covid-19 ile mücadele kapsamında, çocukların salgınla 
ilgili bilinçlenmeleri amacıyla hafta sonunda tiyatro gösterileri düzenlendi. 

Ümraniye Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’nün organize ettiği programda, gele-
neksel Türk tiyatro figürlerinden olan “Karagöz ve Hacivat” ve “Nasrettin Hoca ile 

Keloğlan”, Cumartesi ve Pazar günleri çocuklarla buluştu. Çocuklar tiyatro gösterileri ile 
eğlenirken bir taraftan da pandemiden korunma yollarını öğrendi. 

® Ümranya Haber Ajansı
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ÜMRANİYE BELEDİYESİ SPORDA 
BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATTI!
ÜMRANİYE BELEDİYESİ SPORDA 
BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATTI!

ATLETİZMDE 4 MADALYA

İstanbul Atletizm Şampiyonası U-18 
kategor is inde A l ihan Y ı lg ın ( 16 )  1 . 
olmuştur. 1 .500 metre şampiyonluğu 
aldığı yarışma, İstanbul Atlet izm Sa -
lonu ’nda gerçek leşt ir i lm işt ir.  Enes 
Y ı lg ın ( 15 )  ise U- 18 kategor is inde 
2 .  o larak gümüş madalya a lmaya 
hak kazanmışt ır.  Kendis i  hem 1 .500 
metre hem de 800 metrede ayn ı 
başar ıy ı  göstermişt ir.   Seza i  Okut 

( 17 ) ,  U -20 kategor is inde 800 met -
rede 2 . olarak, bir gümüş madalyayı 
da o kazanmışt ır.  Bursa ’da yap ı lan 
l igde ise,  ek ib imiz tak ım ha l inde 4 . 
o lmuştur.  16 Ara l ık  2020 ’de yap ı lan 
U-18 bölgesel kros l iginde takımımız 
büyük başar ı  göstermişt ir.

BİSİKLETTE 1 . ’ YİZ

Türkiye genel inde yapı lan dağ bi -
s ik let i  yar ış ında 4 ,5 km’ l i k  parkuru 
birinci olarak tamamlayan, Ümraniye 
Belediyesi sporcusu olmuştur. Okan 
Aydoğan ,  6 tur luk k lasmanda b ir in -
c i l iğ i  be led iyemize kazandırmışt ır.

ORYANTİRİNGDE MİLLİ SPORCU 

YETİŞTİRİYORUZ

Kayak l ı  Oryant ir ing Türk iye Şam -
piyonas ı ’na kat ı lan sporcu lar ımız-
dan Ayşa Asya Tuzcuoğul lar ı  K- 18 
kategor is inde Türk iye şampiyonu 
o lmuştur.  I lgaz/Çank ır ı ’da yap ı lan 
şampiyonada ,  E - 18 kategor is inde 
A l tar I lgaz Tuzcuoğul lar ı  Türk iye 
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şampiyonu o lmuştur.  Ümraniye Be -
led iyes i  sporcular ın ın ik is i  de şam -
piyon luk net ices inde mi l l i  tak ıma 
seç i lm iş lerd ir.

TENİSTE 5 MADALYA

Kocae l i  Büyükşeh ir Be led iyes i 
taraf ından düzenlenen Tenis K ış 
Kupası ’nda 8-9- 10 yaş kategoris inde 
Ayşe Naz l ı  Doğan 1 . ,  A lara İveta 
Ş işman ise 2 .  o lmuştur.

İstanbul ’da Borsos Tennis Team’ in 
düzenlemiş o lduğu 12 yaş haf ta iç i 
tenis turnuvasında Ümraniye Beledi -
yes i  sporcumuz A lara İveta Ş işman 

1 .  o lmuştur.

Yine İstanbul ’da düzenlenen 12 yaş 
haf ta iç i  GTA ten is turnuvas ında 
Ümraniye Be led iyes i  sporcu lar ımız 
A lara İveta Ş işman k ız lar katego -
r is inde 2 .  o lurken ,  Baran Gür lü 
de erkek ler kategor is inde 2 . ’ l iğ i 
kazanmışt ır.

Ü m ra n i ye’ de 
‘ H oş  G e l d i n 

B ebe k’ 
Z i ya ret l e r i 

Ümraniye Belediyesi ekipleri, ‘Hoş Geldin 
Bebek’ diyerek yeni doğmuş bebekleri 
ziyaretlerine devam ediyor. Bu ziyaretler 
sırasında yeni bebek heyecanı yaşayan 
aileye Ümraniye Belediye Başkanı İsmet 
Yıldırım’ın selamları iletilirken, aramıza 
yeni katılan minik üyeye ise bebek seti 
hediye ediliyor. 
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