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Sevgili çocuklar; derginizin 9. sayısı ile 
sizlerle buluşmanın sevincini yaşıyoruz.  

Salgın sürecinden sonraki eğitim 
hayatınız kesintili de olsa, sizler 
tatil yapma ihtiyacını gidermeye 

çalışıyorsunuz belki. Ancak  bizler sizin 
için kesintisiz çalışmaya devam ediyoruz. 

Esenler’in kültür ve sanat 
hayatına yön veren ESEV, yeni 
döneminde tüm sanatseverlere 
kapılarını açmaya hazırlanıyor. El 
Sanatları, Geleneksel Sanatlar, 

Sahne Sanatları, Müzik Branşları, 
Akademiler ve Atölyeler ana 

başlıkları altında 51 branşta eğitim veren 
ESEV’e, bu yıl yeni branşlar da eklendi.

Dahası, karikatür dersi verdiğimiz öğrenciler, şimdi Evlere 
Şenlik dergisinde kalem oynatmaya başladı. 

Evet, farkettiğiniz gibi, derginiz ilginiz ve desteğiniz 
sayesinde 32 sayfaya çıkarak bu konudaki istikrarlı yayın 
anlayışını sergilemeye devam ediyor. Üstelik yeni muhteva 
ile yeni yazar kadrosunu dahil ederek...

* * *

Donanımlı bir eğitim kurumu olan ESEV’den her yaşta 
vatandaşımız özellikle siz çocuklar faydalanıyor. 

Artık apartman dairelerinde ve dar sokaklarda 
sıkışmayacak, geniş ve huzur bulabileceğiniz kültür 
merkezlerimizde yetenek ve ilgi alanlarınıza uygun kurslarda 
geleceğinizi inşa edeceksiniz.

Esen kalın, sağlıcakla kalın.

M. Tevfik GÖKSU
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Bal        nlar Abdulbaki Kömür
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Çıtçıt Sizin İçin Araştırıyor
Suheyla Sancar 

Benden Alın Haberi!
Selam arkadaşlar, ben Çıtçıt. Gülüyorsunuz, biliyorum. Evet, adım biraz 

komik. Annem kuru yemişleri çıtırdatarak yiyorum diye bana bu adı vermiş. Ne 
yapayım, azıcık hızlı yiyorum. Bundan sonra Evlere Şenlik Dergisi’nde sizlerle 
buluşacağım. Öğrendiğim yeni bilgileri sizinle paylaşacağım. Bilimsel gelişmeler, 
doğadan haberler ve hayvanlar âleminden sizi şaşırtacak bilgiler için takipte 
kalın.

Ormandaki işlerimden fırsat buldukça sizin için yazacağım. “Çok mu işin 
var?” diye soruyorsunuz biliyorum. Hemen anlatayım: Bizim orman doktoru 
Saksağan Lati, biraz hasta. Onun yerine Tilki Bıdık’ın pansumanını ben 
yapıyorum. Ormanda gezintiye çıkan birileri arabayla zavallı Bıdık’a çarpıp 
kaçmışlar. 

Serçeler yemişsiz kalmış, onlara yemiş taşıma işi de benden soruluyor.  
Durun biraz, onlara götüreceğim yaban mersinlerini nereye saklamıştım? Bakın, 
yine unuttum… Bir yere gömdüm ama kim bilir ormanın neresinde yemişler. 
Neyse lafı uzatmayayım canım arkadaşlarım ilk haberimi vereyim. 

Koalaların da Parmak İzi Var
İlk haberimiz, arkadaşım Koala Kucak’tan geliyor. Nasıl ki sizi birbirinizden  

ayıran parmak izleriniz varsa, koalaların da varmış meğer. Her koala, kimlik 
kartı gibi parmak izine sahipmiş de yeni haberimiz oluyor.  Ağaçlara ve bize 
sarılmayı çok seven Kucak; parmak iziyle yaprakları seçiyormuş. Her şeyi 
yemeyen, midesine düşkün Kucak, en lezzetli, en taze yiyeceği parmaklarındaki 
kendilerine özgü çizgiler sayesinde buluyormuş.  Bu bilgi beni çok şaşırttı, bir tek 
insanların parmak izi var sanıyordum. “Belki benim bile vardır,” diyeceğim ama 
bakıyorum yok.
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Kocaman kocaman ağaçların, birbirinden 
tatlı ve bir o kadar da farklı hayvanların, 
rengarenk çiçeklerin olduğu, gökyüzünün 
maviliğinin yeşilin en güzel tonlarıyla bir araya 
geldiği, hayal bile edilemeyecek kadar güzel olan 
bu ormanda “Paparcin” adında yavru bir kuş 
yaşarmış.

Paparcin; bir güvercin gibi dik duruşlu, bir 
papağan gibi rengârenk tüyleri olan, bir serçe 
kadar masum bakışlı; gagasının büyüklüğü, 
parlaklığı ve güzelliği çok uzaklardan bile fark 
edilebilen bir kuştur. Paparcin’in annesi, babası, 
çok sevdiği kardeşleri ve birçok arkadaşı vardı. 
Ama gelin görün ki Paparcin, her şeyi olmasına 
rağmen bir türlü mutlu olamıyordu. Neden 
biliyor musunuz?

Paparcin Kader Peker
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Paparcin’in rengârenk tüyleri kocaman gagası ve 
güçlü kanatları olmasına rağmen uçmaya bir türlü cesaret 
edemiyordu. Bütün arkadaşları ve kardeşleri okula gidiyor, 
ormanda oyunlar oynuyor, masmavi gökyüzünde büyük 
bir huzur ve neşe içinde uçuyorlardı. Onların bu hâlini 
ancak uzaktan seyredip eşlik edemediği için, 
Paparcin’in içindeki üzüntü günden güne daha da 
büyüyordu. Ailesi ve arkadaşları onun bu durumuna 
çok üzülüyorlardı. Paparcin arkadaşları ile ancak 
kendi yuvalarında oyunlar oynayabiliyordu. Arada 
bir, arkadaşlarının ısrarıyla, korka korka uçma 
denemeleri yapıyor ve her defasında da başarısız 
oluyordu. Hatta bir keresinde, ağacın en üst 
kısmında bulunan yuvalarından neredeyse yere 
düşerken yuvalarının hemen alt tarafındaki dala 
takıldı. Annesi ve babası o sırada eve gelmişlerdi de 
Paparcin’i hemen kanatlarından tutup tekrardan 
yuvalarına götürdüler. O günden sonra Paparcin 
daha da umutsuz hâle gelmişti. O da bütün zamanını 
kardeşlerine ayırıyor, onlarla ilgileniyordu. 

Yıllar yılları kovalamış Paparcin daha da 
büyümüş, göz kamaştırıcı bir hâl almıştı. Uzun 
yıllar geçmesine rağmen hâlâ uçmaya cesaret 
edemiyordu. Ta ki günlerden bir gün o çok 
sevdikleri, huzurla yaşadıkları ormanlarına, 
bugüne kadar hiç görmedikleri canlılar 
gelene kadar…

Bir sonraki sayıda görüşmek üzere… 
Paparcin’i yalnız bakmayın olur mu?
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Mücahit’in Maceraları

Mücahit’in Maceraları
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Bilginler
Uğur Gündüz 

Ozan, bir gün ders çalışırken ansızın 
masada duran iki fotoğrafa dikkat kesilir. Daha 
sonra fotoğraflara bakmayı bırakıp çerçeveye 
odaklanmaya başlar. Her iki çerçevenin de şekline 
dikkat eder. İki çerçevenin de dört köşeden 
oluştuğunu görür. Daha sonra internetten çerçeve 
görsellerine bakar. Ve aklında oluşmaya başlayan 
soruyu sorar: “Neredeyse gördüğüm bütün 
çerçeveler dört köşeli.” Peki, neden bu eşyaya 
çerçeve diyoruz ve neden çoğu dört köşeli?

Bu soruların cevabını bulmak için arkadaşı Can’ı 
evine davet eder. 

Ozan: Can, aklımda iki soru var. Bu soruların 
cevabını birlikte bulmalıyız. Bunun için seni buraya 
çağırdım. 

Can: Mesajında hemen buraya gelmemi 
istemişsin. Anlat bakalım olay nedir? Neyi 
arayacağız?

(Eliyle masada duran çerçeveleri gösterir.)
Ozan: Bak. Ne görüyorsun?
Can: Fotoğraf görüyorum. Senin bebeklik 

fotoğrafın. O fotoğrafta kaç yaşında olduğunu 
sormayacaksın umarım, değil mi?

Ozan: Hahaha. Hayır tabii. Sorum daha ciddi. 
Ama fotoğraf yerine çerçevelere dikkat etmeni 
istiyorum. 

Can: Evet iki tane çerçeve ve ikisi de güzelmiş. 
Ozan: Başka ne görüyorsun?
Can: Biri küçük ve biraz eskimiş. Diğeri daha 

yeni ve öbüründen büyük.
Ozan: Ah Can ah. Çerçevelerin dört köşesi var, 

dikkat et.

Can: Evet, doğru, ikisinin de dört köşesi var.
Ozan: Sadece ikisi değil. İnternetten baktım, 

birçok çerçeve dört köşeden oluşuyor. İşte cevap 
arayacağımız sorular da burada: Çerçeveler neden 
dört köşe ve biz neden bu eşyaya çerçeve diyoruz?

Can: Ooo. Bu sorular oldukça zor Ozan. Cevabını 
bulabilir miyiz dersin?

Ozan: Deneyeceğiz. Ama önce kendimiz bir akıl 
yürütelim. Sence neden dört köşeden oluşuyordur?

Can: Hmm. Annem geçenlerde istediğim topu 
alınca benim için babama, “Zevkten dört köşe,” 
demişti. Belki de çerçeveler de öyle olduğu için 
zevkten dört köşedir he, ne dersin? Keyiflidirler 
belki. Hahaha.

Ozan: Komik ama küplere binmeye gerek yok 
değil mi?

Can: Tamam tamam kızma. Biraz düşünelim 
bakalım. Belki de önce neden dört köşe olduğunu 
bulmak yerine neden çerçeve dediğimizi bulalım. 
Kelimenin geçmişine gidersek belki ipucu bulabiliriz.

Ozan: Nasıl yani?
Can: Sen çerçevenin dört köşeli olmasına 

takılmışsın. Ben de bu dört köşeli şeye neden 
çerçeve dediğimizi düşünüyorum. 

Ozan: Hay yaşa be Can. Buldum. Hemen 
araştırmaya başlayalım. Haydi, gel benimle.

Can: Dur ya, hemen nereye? Ne oldu? Bilmeden 
neyi doğru söyledim?

Ozan: Sen farkında olmadan bir ipucu verdin. 
Dediğin gibi, öncelikle çerçeve kelimesinin nereden 
geldiğini araştırmalıyız. Bunun için de kelime 
hazinesine bakmalıyız. 

Neden Çerçeve 
Diyoruz?
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Can: Kelime hazinesi mii? Hani büyüklerin, 
birçok kelimenin yazılı olduğunu söylediği hazine 
mi? Ama o çok genişmiş, nasıl bulacağız?

Ozan: Sen merak etme. Bak şimdi şuraya 
çerçeve kelimesini yazıyoruz. Nereden geldiğini 
öğrenmek istiyorum butonuna tıklıyoruz. Evet, 
hazır mısın?

Can: Gözlerimi kapatmama gerek var mı? 
Ozan: Hayır tam tersine gözlerini dört açman 

gerek. 
Can: Sonra da gözler neden dört açılır diye 

araştırmayız, değil mi? Bugün dört sayısından 
gidiyoruz baksana.

Ozan: Eğer bilgi elde edeceksek onu da 
araştırırız. Ama önce şu kelimeye bakalım. Evet son 
üç saniye. Veee sonuç. 

Can: Aaa çerçeve kelimesi başka dilden mi 
gelmiş dilimizeee? 

Ozan: Bak Can, bak! Kelime hazinesi, Farsça 
diye bir dilden geldiğini söylüyor. Bizdeki “çerçeve” 
kelimesi orada “çarcube” şeklindeymiş.

Can: Çarcube kelimesi bizim dilimizde 
çerçeveye dönmüş yaniii. 

Ozan: Evet, bak diyor ki: “Çar, dört demekmiş. 
Cube ise çubuk demekmiş.” Yani birleştirince ne 
oluyor?

Can: Dört çubuuk!
Ozan: İşte buu! Demek ki dört çubuktan 

oluştuğu için çarcube deniliyormuş. Zamanla 
dilimize girmiş ve şekil değiştirip çerçeve olmuş. 

Can: Peki neden dört çubuk?
Ozan: İşte onun cevabı tam belli değil. Belki de 

öyle yapmak daha kolaydır.
Can: Haklısın. Demek ki zevkten dört köşe 

değillermiş. Onlar değil ama biz bunu öğrendiğimiz 
için şimdi zevkten dört köşe olabiliriz hahaha.

Ozan: Kesinlikle Can. Bir soruyu daha çözmüş 
olduk sayende. Haydi, bunu arkadaşlarımıza 
anlatma zamanı.
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Mizah
Turgut Yılmaz
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Köpük
Ayşe Rümeysa Çoban
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Merhabalar! Ben Yunus. Bu sayfayı okuduğunuza göre gezmeyi, 
yeni yerler keşfetmeyi seviyor olmalısınız. Küçükken yapmayı en çok 
sevdiğim şey dünya haritasını önüme açıp, parmağımı koyduğum yere 
gitmeyi hayal etmekti. “Bu hayalimi gerçekleştirmek için büyüyünce 
gezgin olacağım,” derdim. Şu an ortaokul yedinci sınıfa gidiyorum. İyi bir 
gezgin olmak için bence şimdiden başlamak gerek. Haydi, o zaman ilk 
olarak İstanbul’un kuytularında kaybolalım. Sizler de benimle yolculuğa 
çıkmaya hazırsanız, başlayalım.

İlk etapta yapılacak işleri şöyle sıralayalım:
Mevsimine göre giyinmek ve kesinlikle ayağımızda olduğunu hiç 

hissetmeyeceğimiz kadar rahat spor ayakkabılarla yola koyulmak 
gerekir. Gezeceğimiz semtle ilgili planlamayı önceden yaparsak, İstanbul 
hakkında bilgilenme sürecinde daha sistematik yol alırız.

İstanbul’a ilk kez gelen ve şehri tanımayan ama keşfetmek isteyen 
gezginlerden biriyseniz eğer, yanınıza İstanbul’u en azından semt 

düzeyinde bilen iyi bir arkadaş almaya çalışın.

Ben Bir Gezgin Olsam
Yunus Kuriş

Sanki Gezdim
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Türkiye’nin kuzeybatısında, Marmara Bölgesi’nde, 
içinden deniz geçen, iki kıta üzerinde toprakları olan bir 
şehir yer alıyormuş. Bu şehrin adı İstanbul. Tam 135 ismi 
var İstanbul’un. Tarih boyunca her millet farklı bir adla 
seslendi İstanbul’a. Romalılar, “İmparator Konstantin’in 
inşa ettiği kent” anlamına gelen “Konstantinpolis” 
dedi; Ruslar, “çarların kenti” anlamına gelen “Çarigrad”; 
Wikingler, “imparatorların şehirleri” anlamına gelen 
“Miklagaard” dediler. Osmanlı Devleti de farklı 
isimlerle hitap etti. Fatih Sultan Mehmet “İslambol” 
derken; edebiyatçılar, “mutluluk şehri” anlamına gelen 
“Dersaadet”; dervişlerse “büyük tekke” anlamına gelen 
“Asitane” dedi.

Çeşmeleri, camileri, müzeleri, kütüphaneleri ve 
parklarıyla anılan İstanbul’u konuşacağız. İlk kurulduğu 
zamanlarda Tarihi Yarımada ile sınırlıyken, şimdi bir 
ucu Silivri bir ucu Tuzla’ya kadar uzanan koca bir şehir 
olmuş. Ben sizlerle, şehrin ilk kurulduğu yer olan Tarihi 
Yarımada gezisiyle başlayacağım. Fakat bu Tarihi 
Yarımada’da o kadar çok anlatılacak ve gezilecek yer 
var ki bu sayfaya sığdıramıyorum. O zaman, önümüzdeki 
sayıda sizlere Tarihi Yarımada’yı anlatarak başlayacağız 
gezimize. O zamana kadar kendinize iyi davranın 
çocuklar.

• Dijital, küçük ve hafif 

bir fotoğraf makinası

• İstanbul haritası

• Para

• SırtÇantası

• Güneş Gözlüğü

• Not defteri

• Kalem

Adım adım İstanbul

21



Rüya Âlemi
Halil İbrahim AYGÜL

Merhaba, ben Rüya. İsmiyle müsemma rüya âleminde 
bir küçük kız çocuğuyum. Okumayı söktüğüm günden beridir 
Beydebâ’dan Ezop’a, Mevlânâ’dan Dede Korkut’a kadar Türk 
ve dünya klasiklerini okur, masalların, hikâyelerin içine girer, 
kendime yer edinirim. Elimden kitap eksik olmaz, hâliyle 
kitap okurken uyuyakalır ve her defasında rüyamda, uykuya 
dalmadan önce okuduğum kitabın yazarı ile karşılaşırım. 
Düşünmeyi ve üretmeyi seven meraklı biriyim ve her defasında 
soracağım sorular vardır. Dün akşam da önceki günler gibiydi. 
Bundan tam 101 yıl önce hayata gözlerini yuman Türk kısa 
hikâyeciliğinin kurucusu Ömer Seyfettin’in hikâyelerini 
barındıran “Seçme Hikâyeler” kitabını okurken uyuya kaldım. 
Rüya âlemimde, Ömer Seyfettin ile karşılaşınca koşarak 
yanına gittim ve kendimi tanıttım. Etrafı ağaçlarla kaplı Gönen 
Çayı’nın kıyısında yürürken ben sordum, başında kalpağı ve 
yüzünde gülümsemesiyle babacan bir görünümü olan Ömer 
Seyfettin cevapladı. Meraklısına; sohbetimiz aynen şöyle idi:

Ömer Seyfettin ile 
hasbihal

Ömer Seyfettin ile 
hasbihal
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Biliyor musunuz, okumayı iyice öğrendikten sonra bize ilk olarak sizin 
hikâyelerinizi okumamız tavsiye ediliyor?

Ben hikâyelerimi Anadolu’nun ve tüm Türk yurdunun ateş içinde olduğu günlerde 
yazdım. Bir yandan Balkan Savaşları diğer yandan Cihan Harbi… Anadolu ve Rumeli’de 
milletimiz acı içinde idi. Ben o yıllarda gençtim. Bir yanda cephede savaşırken diğer yandan 
kalemimle milletime katkı sağlamak istedim. Hikâyelerimle milletimize moral ve katkı 
sağlamayı amaç edindim. Ama sade bir dille ve halkın anlayabileceği şekilde yazdım.

Türkçeyi güzel ve yalın bir dille kullandığınız için mi dilimizi tanımaya 
başladığımızda sizin hikâyelerinizi okutuyorlar yani okulda?

Tebrik ederim akıl küpü, doğru bildin. Ama tek nedeni bu değil. Evet, o günün şartlarında 
halkın lisanını sanatın dili yapmaya gayret ettim. Bir de şu var ki hikâyelerim çocuk 
kahramanlarla doludur. Okuduysan hikâyelerimi o kahramanlarla da tanıştın demektir.

Evet, mesela “Kaşağı” hikâyesindeki Ömer ve Hasan’la tanıştım.
Evet, “Kaşağı” hikâyesi benim çocukluk yıllarımdaki anılarıma dayanır aynı zamanda.
Bunu bilmiyordum. Beni etkileyen 

bir hikâyesi vardı. 150’yi aşkın hikâyeniz 
olduğu doğru mu peki.

Evet, kızım. Şiirlerim, romanlarım, 
denemelerim ve başka türde onca 
eserim daha var. “Efruz Bey” benim ilk 
ve tek romanım. 

Onu da okuyacağım inşallah. 
Son olarak biz gençlere ne tavsiye 
edersiniz?

Çok okumanızı ve çok yazmanızı.
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Esenler’in Kahraman 
Vosvos’u
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Matematiğin Kaç Canı Var?
Merve UYGUN

9 tünelindesin! 
Tünel boyu 9 sayısı dışında bir şey düşünürsen.
Taş yağmuruna tutulacaksın!
Sadece 9’a yoğunlaş ki onun özel olduğunu hisset!
Sadece 9’a yoğunlaş ki hayatta kal!
“Haydaaa! Bu ne şimdi? Ufff!”
Pat küt pat küttt paat!
Can, can havliyle kendini kenara zor atmıştı. Tepeden 

taşlar patır kütür iniyordu maşallah. Büyük bir tanesi 
ayağına isabet etmişti. Baş parmağı zonkluyordu şu an. 
Ayakkabılarını çıkarıp ayağına bakmak istedi. Fakat bunu 
yaparsa tekrar taşların saldırısına uğrayabilirdi. Not çok 
açıktı. Zihni sadece 9 için çalışacak, kalbi sadece 9 için 
atacaktı. “Şimdiye kadar hiçbir sayıyla bu denli samimi 
bir ilişki kurmamıştım doğrusu.” diye düşünür düşünmez 
beynini susturdu. İtiraz etmemeli, başka şeyler aklına 
getirmemeliydi. Yoksa buradan tek parça çıkması mümkün 
değildi. İnşallah tünel çok uzun değildir.

Tünelin girişinde durarak üstüne başına çekidüzen 
verdi Can. Karşılıklı iki duvarda sıra sıra yanan meşaleler 
kendisini değişik hissettirmişti. Sarayın gizli girişinden 
içeri alınmış iyi yürekli bir savaşçıydı sanki. Zalim krala 
karşı, halkını seven vezir ve güzeller güzeli prensesle 

buluşup strateji geliştireceklerdi. Prenses hazretleri 9 
olmalı. Hahahha. Bir taş yağmuru daha yeme çocuk! 9’la 
takıl 9’la!

“Rakamların en büyüğü 9, niyetineee!” narasıyla 
tünele adımını attı. Sulara çamurlara bata çıka, ağrıyan 
parmağının acısını hissetmemeye çalışarak ilerliyordu. 
Hızlı hızlı yürüyordu ki çabuk bitsin. Zira aklına 9 dışında 
bir şey gelebilir diye ödü kopuyordu. Korktukça tedirgin 
oluyordu. Korku, kontrolü zorlaştırabilirdi. 

“9, tek sayısın sen. Asal değilsin ama klas sayısın. 
Matematik derslerinde çoğu çocuk sana saygı duyar. 
Biliyor muydun bunu?” Can’ın sorusu üzerine sanki tünel 
“cıkk” demişti. Ya da çocuğa öyle gelmişti. Neyse Can 
yoluna devam etsin.

“Açıklayayım sana bu hoşnutsuz saygının nedenini. 
Hoşnutsuz, hoşa gitmeyen demek bu arada. Geçen 
okuduğum kitapta karşıma çıktı. Çok sevdiğim için cümle 
içinde kullanmaya dikkat ediyorum.”

Kütttt!
“Ay amann! Tamam 9, 9, aklım fikrim 9. Canım kuzum 

9. Tüm hücrelerim sende 9. Boş veriyorum hoşnutsuzluğu 
9. Ama bırak da anlatayım sana 9. Agresif olma havalı 9. 
3’ün karesi 9. 3 çarpı 3’ün eşiti 9. Klassın çünkü biz çarpım 
tablosunda senli işlemleri ezberlemekte de hep zorlanırız 
9. İki, üç, dört hatta beş gibi sayılar hep kolaydır da 
nedense sen pek güç gelirsin bize. Gerçi yedi ve sekizde de 
takılırız. Fakat çoğumuzun hiç bilmediği senli çarpımlardır. 
Zor bir güzelliğin var. Hihiihi.” 

Aklına başka bir şey gelmiyordu. Ama devam 
etmeliydi. Boşluk kabul etmiyordu bu duvarlar. Ve artık 
o kadar şanslı olmayıp, beyninin ortasına koca bir taş 
yiyebilirdi. Çaresiz, çarpım tablosunda 9’lu haneleri 
saymaya karar verdi. Karıştırdığı yerler vardı ama 
deneyecekti. Bir melodiye uydurarak saymaya başladı. 
Sanki neşeli bir okul şarkısı söylüyordu da arkadaşı ona 
flütle eşlik ediyordu. 

9 Tüneli...
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“Dokuuuz çarpı biiir eşittir dokuz, dokuz. 9x1=9
Dokuz çarpııı iki nedir? Tabii ki on ve sekiiiz. 9x2=18
Dokuzlalalala çarp hadi üçüü. Yirmiii yediiii. 9x3=27
Şimdi sıra dokuz çarpı dörtt. Otuz altıtıtıtııtı. 9x4=36
En sevdiğiim, en tatlı beeeş çarpııı dokuzlaaa etti kırk beşş. 9x5=45
Altıya geldiiik. Altı, kafanı yukarı kaldır da dokuz oll. La la laa. 9x6=?

“Uff, şimdi yandık!” Hatırlayamıyordu 9 çarpı 6’nın kaç ettiğini. İçinden 
hızlıca saymaya çalışsa da panik olduğu için karıştırıyordu. Tavandan 
bir taş gürültüyle diğer taşlardan ayrılıyordu bu sırada. Acele etmeliydi. 
Yola çıkmaya hazırlanıyordu taş. Hesaplamaya çalışırken bir yandan da, 
“Dokuz, dokuz, dokuz,” diye sayıklıyordu. Güya dokuzu düşündüğü için taştan 
kurtulacaktı. Ama bu 9 tüneli acayip akıllıydı. Yer miydi bu ucuz numarayı? 
Haaayııır!

“Hadi oğlum, 45’e 9 ekle. Hadi hadi. Say parmaklarını. Baş parmak 46, 
işaret parmağı 47, orta 48, yüzük 49, serçe 50. 51, 52, 53, 54! Bulduumm 54, 
elli döörrtt! Heey, tepemdeki taş, olduğun yerde kal!”
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Denizden Gelen Sır
Sudenur KOZAK

Eylül, annesi ve babası arabayla anneanne ve dedesine gitmek için yola çıkarlar. (Anneanne ve 

dedesinin evi deniz kenarındadır.)

Yolculuk uzun sürdüğü için Eylül arka koltukta uyuyakalır. Bu sıradaysa bir rüya görür. 

Rüyasında denizin altında balıklarla konuşuyor ve onlarla birlikte batmış gemileri geziyordur.

Uykusu annesinin sesiyle bölünür. Araba durmuş, anneanne ve dedesinin evine gelmişlerdir. 

Eylül, annesi ve babası eve girer, bayramlaşırlar. Biraz sonra bayram kahvaltısı için deniz 

kenarında olan bahçeye çıkarlar. Kahvaltıya aile büyükleriyle başlarlar.

Kahvaltıda dede, torununa, “Büyüyünce ne olmak istiyorsun güzel torunum?” der.

Eylül karşılık verir: “Ben büyüdüğümde denizleri keşfe çıkmak, gemileri gezmek, balıklarla 

oynamak istiyorum dedeceğim.”

GİZEMLİ CAM ŞİŞE
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Dedesi tebessüm ederek, “Çok güzel bir hayal kurmuşsun ama öğretmen olmak sana daha çok yakışır” diye konuşur.
Eylül, içinden, “Ama ben denizleri keşfetmeyi çok istiyorum,” diye düşünür.
…
Yemekler yenir, eller öpülür, harçlıklar alınır.
Aile birlikte sohbete dalarlar. Bu sırada Eylül, denizin kıyısında bir şeyin parladığını fark eder, oraya doğru yürümeye başlar.
Yanına gelince, gördüğü o parlayan şeyin bir cam şişe olduğunu fark eder. İçinde eskimiş, yıpranmış gibi duran bir kâğıt olan cam şişe…
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Bulmaca
Hayreddin Ekmen
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