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Sevgili gençler;

Evlere Şenlik Mizah dergimizin 10. 
Sayısına merhaba derken, muhtevamızın 
geliştiğine tanık oluyorsunuzdur. Önümüzdeki 
yeni sayı ve sürpriz konularımıza hazırlıklı 

olun. 

Kültürel faaliyetlerimiz de hız kesmiyor. 
Esenler, bölgenin kültür merkezi olmaya 

aday. Zira, bu bölgede tam üç adet 
tam teşekküllü Kültür Merkezimiz 
hizmet vermeye devam ediyor.

Türk Sanat Müziği bestekâr ve 
yorumcusu mevlidhan Amir Ateş, 

hafızalarda yer etmiş eserlerini Dr. Kadir 
Topbaş Kültür Merkezi‘nde seslendirirken, 

dünya çapında tanınan Maher Zain ise Esenler 
Dörtyol Meydanı’nda sizlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Bir şehri iki şekilde inşa edersiniz. Biri mekanı inşa etmek, diğeri 
de şehrin ruhunu inşa etmek. Mekanı inşa etmek için mühendisler, 
kalfalar lazım. Ama şehri sadece mekan itibariyle inşa ettiğiniz 
zaman tek kanatlı kuşa benzer. 

Bir şehrin ihyası kültür ile başlar. Bu bakımdan, Esenler kültür 
programları maksimum düzeyde yapılan maksimum katılım 
sağlanan etkinlikler haline geldi. 

Belediye olarak bu yıl “2021-2022 Süleyman Çelebi Kültür Sanat 
Sezonu” açılışını üç gün boyunca etkinliklerle gerçekleştirdik.

Biliyorsunuz, her kültür sezonunda bu medeniyet değerlerini inşa 
etmiş gönül sultanlarına kültürün adını verdik. Şeyh Edebali, Yunus 
Emre, Hoca Ahmet Yesevi, Nizamülmülk, Yusuf Has Hacip dedik. 
Bu sene de Süleyman Çelebi diyoruz. 

İstiyoruz ki geleceğimizi emanet edeceğimiz nesil bu medeniyet 
hangi köklerden büyümüş, bu köklerin büyümesine kimler katkıda 
bulunmuş bilsinler. Süleyman Çelebi kültürümüzde ekmek ve su 
gibi anlamlı. Anadolu’da taziyeniz olur mevlid okunur, düğününüz 
olur mevlid okunur, sünnetiniz olur mevlid okunur, kızınızı gelin 
edersiniz mevlid okunur. Süleyman Çelebi’nin sözleri bizi bir araya 
getiren bir ilaç gibi olmuş. Bu ilacın menşei de Hazreti Peygamber 
Muhammed Mustafa (sav)’’dır. 

Esen kalın.

M. Tevfik GÖKSU

Esenler Belediye Başkanı

Merhaba
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Bal        nlar Abdulbaki Kömür

4



5



Sevimli Dostlarımız
Demirhan Kadıoğlu
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Harun Reşid ile İhtiyar
Murat Sevinç
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Günlerden bir gün, çok sevdikleri, huzurla 
yaşadıkları bu ormana gelen canlılar ormandaki 
hayvanların hiçbirinin anlamadığı bir dilde 
konuşuyorlarmış.  Bütün hayvanlar gibi Paparcin 
ve kardeşleri de şaşkınlık içerisinde bu canlıları 
izlemeye dalmışlar. İzlemeye devam ediyorlardı 
ama şaşkınlıklarının yanı sıra içlerini büyük bir 
korku da kaplamaya başlamıştı.

Ormandaki bütün canlılar hızla birbirlerine 
haber vermeye ve durumu anlamaya 
çalışıyorlardı. O sırada Paparcin bu canlıları 

Paparcin
Kader Peker
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izlerken ellerinde kırmızı renkte ışığa benzeyen bir şey fark 
etmişti. Paparcin tam da bunun tehlikeli olup olmadığını 
düşünürken, kardeşlerinden birinin ağladığını duyup hızlıca 
yanına gitti. Paparcin kardeşine;

“Neden ağlıyorsun, neyin var?” diye sordu. Kardeşi de ona;
Kardeşi de ona, mızmızlanarak, “Çok uykum var,” dedi.
Paparcin gülümseyerek kardeşine sıkıca sarıldı. 

Tabii bu durumu gören diğer kardeşler de tam 
mızmızlanıyorlardı ki Paparcin hepsini kendi etrafına 
topladı ve birbirlerine sıkıca sarıldılar. Ardından, 
sırasıyla bütün kardeşlerini yatırdı ve onlara 
kuşların en güzel şarkısını söylemeye başladı.

“Büyük küçük, farklı çeşit tatlı kuşlar varmış. 
Büyük küçük, farklı çeşit tatlı kuşlar varmış. Daldan dala 
neşe ile uçarlarmış. Daldan dala neşe ile uçarlarmış. 
Rengârenk çiçeklere konarlarmış. Cikcik cikcik cikcik 
cikcik coşarlarmış…”

Derken kardeşleri tatlı uykularına dalmışlar. 
Onların böyle mutlu uyuduklarını gören 
Paparcin daha fazla dayanamayıp kardeşlerinin 
yanında uyuyakalmış…

Aradan uzun uzun saatler geçmiş. Paparcin 
hayvanların çığlıklarıyla, olduğu yerden birden 
sıçramış ve gördüğü manzara karşısında 
dehşete düşmüş. Paparci’nin yüzünde 
bugüne kadar hiç yaşamadığı kadar büyük 
bir korku ve gözlerinde hüzün varmış…

Acaba Paparcin uykudan uyandığında ne 
ile karşılaştı?

Siz de merak ediyorsanız hikâyenin 
devamını mutlaka takip edin.
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Mücahit’in Maceraları
Demirhan Kadıoğlu
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Devamı gelecek Sayıda 15



Kırmızı Şapkalı Kurt
Dağıstan Çetinkaya
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Merhaba zekâ küpü dostlarım,
Sizin için ilginç bilgileri toplayan, yetenekli haberciniz, arı gibi çalışan dostunuz Çıtçıt 

yine karşınızda. Arı demişken, arıdan ben çok korkarım. Beni ısırırlar diye hep dikkat ederim. 
Biliyorsunuz, orman doktoru Saksağan Lati’nin yerine hastaları ziyaret ediyordum. Bu 
da vaktimin çoğunu alıyordu ama artık kendi işimi yapabilir, sizin için bizim dünyamızdan 
ilginç bilgiler toplayabilirim. Arı demişken, fillerin arılardan korktuğunu biliyor muydunuz? 
Ormanın en iri, en kuvvetli sakininin minnacık arıdan korkması bana çok ilginç geldi doğrusu. 

Petekler Neden Yuvarlak Değil?
Arılar ağızlarından bal mumu çıkararak petekleri yaparlar. Peteklerin altıgenlerden 

oluştuğunu biliyorsunuz. Bu altıgenlerin her biri birbirinin aynısıdır. Yani dünyanın her 
yerinde petekler tıpatıp birbirinin kopyasıdır. Acaba peteklerini altıgen şeklinde değil de 
daire şeklinde yapsalardı nasıl olurdu?

Üşenmedim, sizin için araştırdım. Bilenlere sorup öğrendim. Durun, 
anlatıyorum: Altıgen şeklinde yan yana dizilen peteklerde bütün kenarlar 
birbirine dayandığı için petek oldukça sağlam olur. Petekler daire 
şeklinde olsaydı aralarda boşluk kalırdı. Ayrıca bu boşlukları doldurmak 
için daha fazla malzemeye ihtiyaç olurdu. Arılar çok çalışkan hayvanlar 
olsalar da neden enerjilerini israf etsinler, öyle değil mi?

Yarasalar Kulaklarıyla Görüyor!
Yarasalar ultrosonik ses dalgaları yayarlar. Yaydıkları ses 

dalgaları bir ağaca ya da evlere çarpar ve yankı sayesinde 
yarasalar o yöne gitmez. Böylece kendilerini gece karanlığında 
tehlikelerden korurlar. Yani yarasalar gözleriyle değil 
kulaklarıyla duyuyor. Radar cihazının yarasalardan ilham 
alınarak tasarlandığını biliyor muydunuz?. İnanılmaz, değil mi?

Çıtçıt Sizin İçin Araştırıyor
Suheyla Sancar 
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Okullar açıldı. Uzun süre okulundan ve arkadaşla-
rından ayrı kalan Can çok heyecanlıydı. Yeni bilgiler 
öğrenmeyi ve araştırma yapmayı çok seviyordu. Okul 
da bilgilenmek için bulunmaz fırsat demekti.

Her şey normal şekilde giderken bir gün okulda 
hiç beklemediği bir şey oldu. Öğretmeni, başka yerde 
yaşayan öğrencilerin yazdığı mektupları getirmişti. 
Bu mektupları karışık olarak öğrencilerine dağıtmıştı. 
Can’a gelen mektup ise diğerlerinden oldukça farklıydı. 
Mektupta sık sık maniler kullanılmıştı. Önce maninin 
ne olduğunu öğrendi. Şiire benzeyen, dört dizeden olu-
şan ve kulağa hoş gelen sözler olduğunu öğrenince gül-
meden edemedi. Kendisine gelen mektupta şöyle yazı-
yordu: “Merhaba arkadaşım/ Sensin artık sırdaşım /
Adını bilmesem de/ Sana derim adaşım.” Can, mektubu 
okurken hem gülüyor hem de hayret ediyordu. Büyük 
bir merak içinde mektubun geri kalanını okudu. Mek-
tup şu şekilde devam ediyordu: “Burası yazın sıcak/

Kışın saçlarımız ak/Nerede yaşıyorsun?/Buradan çok 
mu uzak?/Mektuplar seçilince/Neşemiz saçılınca/
Yazmanı bekliyorum/Okullar açılınca/Bizde maniler 
dolu/ Bir izle sağı solu/Gitmeyi istemezsin/Hatırla-
mazsın yolu.”

Can, mektubu baştan sona oku-
du. Manilerin inci gibi dizildiği bir 
mektup daha önce görmemişti. 
Maninin ne demek olduğunu 
da yeni öğrenmişti. “Ah, şu 
okulun güzellikleri...” diye ge-
çirdi içinden. Mektubu 
okumasına oku-
muştu ama sırada 
büyük bir sorun 
vardı. Mektubu ya-
zan uzaktaki arkadaşı ondan 
da bir mektup bekliyordu. Can, 
“Maniler memleketine ma-
niyle mektup gönderilir,” diye 
düşündü. Daha önce hiç yazmadığı için bu konuda ar-
kadaşı Ozan’dan yardım istedi. Can, Ozan’a bütün olan 
biteni anlattı. Elindeki mektubu Ozan’a verdi, o da oku-
du. Can’ın mektubu okurken verdiği tepkileri Ozan da 
vermişti. İki arkadaş birbirine bakarak bir süre güldü.

Sıra bu mektup gibi bir mektup yazmaya geldi. Can 
önüne bir kalem bir kağıt aldı. Bir Ozan söylüyor ya-
zıyor, bir kendi söylüyor yazıyor ama olmuyordu. Ne 
kadar yazsalar da hep silip baştan yazmak zorunda 
kaldılar. Mani yazmak gerçekten büyük bir beceri isti-
yordu. Ama çalıştıktan sonra her şey başarılırdı. Onlar 
da mektup üzerinde çok çalıştı ve sonunda yazmayı 
başardılar. Can’ın ve Ozan’ın birlikte yazdığı mani ise 
şöyleydi: “Adım tek hecedir Can/İçimde bir heyecan/
Sana selam söyleyen/Arkadaşımdır Ozan.” Can ve Ozan 
mektubun geri kalanında maniler dizmeye devam etti. 
Peki bir mani de sen yazmaya ne dersin? Haydi, şimdi 
mani söyleme sırası sende.

MANİLER MEMLEKETİNDEN GELEN MEKTUP

Bilginler
Uğur Gündüz 
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“Ben bir ceviz ağacıyım, Gülhane 
parkında” Nazım Hikmet’in dizeleri-
ni mırıldanarak İstanbul’un ilk park-
larından Gülhane Parkı’na giriş yapı-
yorum. Osmanlı zamanında pek park 
yokmuş. Zaten her evin bahçesi ol-
duğu için parka gerek duyulmazmış. 
Bu park İstanbul’un fethinden sonra 
surlarla çevrilip bir çok etkinlik ve 
festival yapılmış. Mesala; Tanzimat 
Fermanı burada okunmuş, M. Kemal 
Latin Harflerini burada tanıtıp ba-
şöğretmen ünvanını almış. Anado-
lu’nun birçok yerinden getirilen gül-
lerle süslenen Gülhane, 1914 yılında 
parka çevrilmiş. Burayı ziyaret edip 
saatlerce zaman geçirebilirsiniz.

Gülhane Parkı’nın girişinden 
Topkapı Sarayı’na çıkan Osman 
Hamdi Bey Yokuşunu tırmanırken 
karşımıza Arkeoloji Müzesi çıka-
caktır. Dünyanın en önemli müzeleri 
arasında yer alan bu müzemizde Bal-
kanlardan Afrika’ya, Anadolu’dan 
Arap Yarımadası’na binlerce eser 
sergileniyor. İlk Türk arkeoloğu 
olarak kabul edilen Osman Hamdi 
Bey’in kurduğu Arkeoloji Müzesi sa-
lonlarında birbirinden ilginç pek çok 
eser bulunuyor. Örneğin Mısır’dan 
getirilmiş olan mumyalar, tarihin ilk 
antlaşması olan Kadeş Antlaşması, 
Büyük İskender’in kahramanlıkları-
nın anlatıldığı lahit, Haliç’e gemilerin 

girmesini engelleyen zincirin parça-
ları ve daha neler neler… O gizemli 
müzeden ayrılıp kendimizi Selçuklu 
ve Osmanlı dönemi çini ve seramik-
lerinin sergilendiği Çinili Müze’de bu-
luyoruz. 

Çinili Müze’den çıkıp yukarıya 
doğru yürüdükten sonra Topkapı Sa-
rayı’nın birinci avlusuna ulaşıyoruz. 
Topkapı Sarayı; konum itibariyle İs-
tanbul’un eski tarihi bölgelerinden 
Sarayburnu üzerine konumlanmış 
bir saraydır. Marmara Denizi, İstan-
bul Boğazı ve Haliç arasında kalan 
tarihi İstanbul Yarımadası’nda bulu-
nan sade, mütevazi bir saraydır. Bu 

Ben Bir Gezgin Olsam
Yunus Kuriş

Gezdim Say
GÜLHANE’DEN AYASOFYA’YA
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saray kurulduğu zaman yüzölçümü 
700.000 metrekarelik alan üzerine 
kurulmuştur. Hatta bu sarayın yü-
zölçümü Vatikan’dan ve Monako’dan 
daha büyüktür. Fatih Sultan Meh-
met’den itibaren 31. Padişah Sultan 
Abdülmecid’e kadar dört yüzyıl sü-
reyle padişahların evi, imparatorlu-
ğun idare, eğitim ve sanat merkezi 
olmuştur. 19. yüzyılın ortasından iti-
baren padişahların Dolmabahçe Sa-
rayı’na taşınması ile Topkapı Sarayı 
terk edilmiş, fakat önemini halen ko-
rumaktadır. Özelikle kutsal emanet-
lerin burada bulunuyor olması burayı 
daha da önemli hale getirmiştir. 30 
Nisan 1924 yılında müze haline ge-
tirilen Topkapı Sarayı, turistlerin ve 
sanata meraklı gözlerin ziyaret et-
tiği bir nokta haline gelmiştir.

Ayasofya 916 yıl boyunca Hırıs-
tiyan dünyasının önemli bir merkezi, 
418 yıl boyunca Müslümanların iba-
det merkezi, 84 yıldır gezginlerin, 
turistlerin ziyaret ettiği mekân ol-
muştur ve 2 yıldır asıl ruhuna kavu-
şan Ayasofya cami olarak hizmet 
vermeye devam ediyor.

Ayasofya’yı anlamak için ge-
lin hep beraber bir oyun oynayalım. 
Oraya vardığımızda tam kubbenin 
altına gelin ve gözlerinizi kapayın. 
Bir an için hayalinizde küçük bir gezi 
yapıp yaklaşık 1500 yıl önceye gide-
lim. Henüz uçakların, dev binaların, 
alışveriş merkezlerinin, sanal görke-
min, sinemanın, bilgisayarın olmadığı 
bir çağa… Sokaklarda insanların, at-
ların, develerin ortak bir hayatı pay-

laştığı antik zamana…
On bin insan hayal edin şimdi. 

On bin işçi tek bir noktaya odak-
lanmış oraya taş taşıyor, duvar 
örüyorlar. Başlarında da yüz tane 
eğitimli ustabaşı düşünün. Bir savaş 
meydanında olduğu gibi bu on bin 
kişilik kalabalığı yönlendiren usta-
ların bağrışmaları yankılanıyor ku-
laklarımda. Tam merkezde ahşap bir 
kulenin üzerinde Mimar İsidoros kan 
ter içinde talimatlar veriyor. Bir kral 
gibi, “Süleyman tapınağını geçmemiz 
gerek, çalışın çalışın…” nidalarıyla iş-
çiler imparatorun emri ile Ayasof-
ya’nın kısa süre içerisinde bitirilmesi 
için harçlara karıştırılan altınları 
bulmak için büyük bir heyecanla ça-
lışmaya devam ediyorlar.
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Rüya Âlemi
Halil İbrahim Aygül

Merhaba. Ben Rüya. Tanışmıştık sizlerle. Hani 
rüya âleminde bir kitap kurdu… Görüşmeyeli iki ay 
oldu. Babama göre günler su gibi akıp geçiyor, iki 
ay öncesi daha dün gibi. Ama benim günlerim pek 
bir uzun. Gündüzleri seviyorum çünkü en sevdiğim 
kitaplarımı okuyorum. Geceleri de seviyorum çünkü 
bu güzel kitapları yazan güzel insanları rüyamda 
görüyorum. 

Annem ve babamı sık sık Cahit Zarifoğlu adında 
ve kapağında gördüğüm kadarıyla sakallı, kara kaşlı 
ve kara gözlü güzel bir adamın kitaplarını okurken 
görüyorum. “Yedi Güzel Adam”, “İşaret Çocukları”, “Bir 
Değirmendir Bu Dünya” ve “Yaşamak” hatırladığım 
kitaplarından bazıları. Babama, “Ben de bu yazarı 
okumak istiyorum,” dediğimde bana: “Kızım bu kitapları 
sen de okuyacaksın ama şimdi değil. Her kitabın bir 

Bir Zarif Şair 
Cahit Zarifoğlu

ile Hasbihâl
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yaşı var. Ama istersen Cahit Zarifoğlu’nun senin 
yaşına göre kitapları da var. Onları okuyabilirsin,” 
dedi. Sevinçten havaya uçtum. Bir sonraki gün 
yazarın “Serçekuş”, “Küçük Şehzade”, “Motorlukuş”, 
“Kuşların Dili”, “Ağaçkakanlar”, “Katıraslan”, 
“Gülücük”, “Ağaç Okul” ve “Yürekdede ile Padişah” 
kitaplarını babamla birlikte aldık. Her biri birbirinden 
güzel bu kitapların her birini birer günde bitirdim. 
En çok da Yürekdede ile Padişah’ı sevdim. Dün gece 
bu bahsettiğim kitabı okurken annem geldi yanıma 
ve “Haydi Rüya, uyuman lazım. Yarın sabah okulun 
başlıyor,” dedi. Evet, bir sonraki sabah dördüncü sınıfa 
başlayacaktım ve heyecanlıydım. Ama kitap o kadar 
sürükleyiciydi ki elimden bırakamadım, inat ettim 
ve bitirdim. Okuduğum en güzel kitaplardan biriydi. 
Hayallerle birlikte uykuya daldım. 

Tahmin edeceğiniz üzere, “Yürekdede ile 
Padişah” kitabını yazan güzel adamla rüyamda 
karşılaştım. Çok ama çok büyük bir kütüphanenin 
çocuk kitapları bölümüne yakın masalardan birinde 
elinde kalem, saman kağıtlarına notlar alırken 
buldum kendisini. Beni görünce gülümsedi, sanki 
yıllardır tanır gibi babacan bir şefkatle baktı bana. 
Annem gelip de beni uyandırmadan sorularımı 
sorayım diye geçirdim içimden:

Babam ve annem sizin şiirlerinizi çok 
seviyorlar. 
Büyükler beni aslında şiirlerimle tanırlar. Ama 

roman, deneme, öykü, tiyatro, makale türlerinde 
eserler de verdim. Senin gibi güzel çocuklar için 
de şiirler ve öyküler yazmayı ihmal etmedim. Sen 
okudun mu bakalım?

Evet! Çocuklar için yazdığınız tüm 
kitapları okudum ben. Hem şiirlerinizi 
hem de öykülerinizi. Afganistanlı 
çocuklar için yazdığınız şiirler beni çok 
duygulandırdı.
Afganistan olayı sessiz kalınacak bir olay 

değil. Fakat bu biraz da mizaç işidir diyebilirim. Bir 
heyecan işi. Bir şairin binlerce kilometre uzaktan bir 
heyecanı duyması ise oldukça kolay. Ben ilgilendim, 
onda enteresan dinamikler yakaladım, zaman 
zaman şiirleştirdim bunu.

Peki neden çocuklar için yazdınız? 
Çocuklara yazmanın, yazmak dediğimiz dehşetli 

olayı kolaylaştıran bir yanı var. Acılarını azaltıyor 
yazarın. Yazar kendini biraz daha rahat hissediyor. 
Çocukların safiyeti ve günahsızlıklarından gelen bir 
rahatlık bu. Belki de büyüklerin çekişmelerle dolu 
dünyasından bir kaçış.

Sizi mutlu etti mi? Keyifle mi yaptınız 
bunu?
Çocuklar için yazmakta, çocukça, katışıksız bir 

mutluluk vardır, bir görevin yerine getirilme duygusu 
ve tatmini vardır, bir sorumluluğa evet demenin 
kahramanlığı vardır. Bu yüzden isteyerek, keyifle, 
mutlulukla yazdım. Çocuklarla çocuk oldum.

Bu sabah dördüncü sınıfa başlıyorum 
inşallah. Bana ve arkadaşlarıma ne 
tavsiye edersiniz?
Sizler için yazdığım hikâyeleri ve şiirleri 

büyüklerinize de okutun. Büyükleriniz için 
yazdıklarımı ise siz de birer büyük olunca okuyun. 
Ama iyi olan her şeyi okuyun. Okumak sizi 
ruhen besler, büyütür. Manevi, ahlâki gelişimizi 
tamamlamanızı ve hayata doğru açıdan bakmanızı 
sağlar.
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Dedektif Ördek
Kerem Cem
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Eylül şaşkınlıkla denizden gelen cam şişeyi eli-
ne alır ve sallar. İçinden, “İçinde bir şey var, acaba 
ne?” diyerek meraklı meraklı, mırıldanarak ailesi-
nin yanına doğru yürür.

Babaannesi, Eylül’ün elinde olan cam şişeyi gö-
rür ve gülümseyerek, “Gel güzel torunum, elindeki 
ne?” diye sorar.

Eylül ise, “Babaanne bu bana denizden geldi,” 
diye karşılık verir.

Bunu duyan tüm aile şaşkın bir ifade ile Eylül’e 
ve elindekine bakarlar.

Dedesi, “Sanki cam şişenin içinde bir şey var, 
beraber bakalım mı?” der.

Eylül dedesine gülümseyerek annesinin yanına 
oturur, şişeyi masanın ortasına bırakır. Dede şişe-
nin ağzındaki silindir mantarı çıkartır, şişeyi ters 
çevirir. 

Masaya rengi sararmış, kahverengine dönmüş 
bir kâğıt parçası düşer. 

Eylül kâğıdı alıp açar, kâğıdın üstünde bir gemi 
resmi, sağ alt köşesinde de okuyamadığı bir yazı 
olduğunu görür.

Babaanne kâğıdın köşesini göstererek, “Bu-
radaki harfleri tanıyorum ama tam okuyamadım, 
galiba Osmanlıca dilinde yazılmış,” diye söyler.

Eylül’ün babası heyecanla, “Aysel ablam dilbi-
limci, belki o bize burada ne yazdığını söyleyebilir. 
Ben hemen arayayım,” diyerek karşılık verir.

Eylül’ün babası, ablası Aysel’i arar ve durumu 
anlatır. Ablası Aysel, “Zaten biz de oraya gelmek 
için yola çıkmıştık, yarım saate oradayız,” diyerek 
telefonu kapatır. 

Aradan yarım saat geçer, kapı çalar. Eylül ka-
pıyı açtığında karşısında Aysel halasını ve ailesini 
görür.

GİZEMLİ CAM ŞİŞE-2

Denizden Gelen Sır
Sudenur Kozak
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Matematiğin Kaç Canı Var?
Merve Uygun

Künye: Matematik Kemirgenleri, Matematiğin Kaç Canı 
Var 2, Merve Uygun, Cezve Çocuk, 2020, İstanbul. Kitabın 
“Nihayet!” başlıklı bölümünden alıntıdır.

Kendini havada uçar vaziyette buldu. Aslında uçmuyor-
du. Yükseldiği falan yoktu. Bildiğin aşağı düşüyordu. Ama 
havada olduğu doğruydu tabii. Boşlukta salınarak geçirdiği 
süre sonunda yumuşak bir şekilde yere yapıştı. Öyle yumu-
şaktı ki, hiçbir yeri acımamıştı. Şimdi orada düştüğü pozis-
yonda yatıyor, kalkmak istemiyordu. Tüm bunlar bir rüyay-
dı da rüyasının üst katlarından aşırı düşerek dünyaya mı 
dönmüştü? Yatağında olmalıydı şu an. Oh, ne rahattı. Biraz 
daha uyusa iyi olacaktı. Ninja, uyandığını anlarsa miyavla-
malarıyla rahat vermezdi şimdi. Gözlerini kaparken, gözü 
eline takıldı. Ama ama 6 meyvesi elinde duruyordu. Rüya-
dan bu meyveyle dönmüş olamazdı. 

“Uffff. Gerçek işte hepsi, gerçek. Bari oturup 6’yı yiye-
yim.”

Doğrulup, oturdu. Tünelden paldır küldür içine düştüğü 
yer bir odaydı. İyi de neredeydi? Yerde şu an üstünde otur-
duğu ve az önce üstüne düştüğü duvardan duvara uzanan 
bir minder vardı. Aşırı rahattı. Arkasında yastığı da vardı. 
Can, sırtını yastığa dayadı ve ayaklarını uzatarak oturdu. 
Bir yandan 6’yı yiyor bir yandan da odayı inceliyordu. Ger-
çekten bu 6’nın tadı nasıl lezzetliydi ya. Üstelik mavi renkli 
bir yiyecek yemek de çok keyifliydi. Ağzının sularını min-

dere falan akıtma sakın Can! Dudaklarının kenarından şıp 
şıp mindere damlayacaklar şimdi. Ne sulu bir 6’ymış o öyle 
yahu!

“Afiyet olsun. Çok lezzetli, değil mi? Hangi sayıyı yiyor-
sun?”

Can, öksürmeye başladı. Boğazına kaçmıştı. Odada 
yalnız olduğunu sanıp kütür kütür götürüyordu meyveyi. 
Yiyişinde kibarlığa dair hiçbir bir şey yoktu. Panikleyerek 
elinin tersiyle ağzını da sildi. Tam oldu Can! Bence ölü takli-
di falan yap. Ancak kurtarırsın kendini. Bu, bu Cemşit Hoca 
mıydı? Can, gözlerine inanamayarak karşısındakine baktı. 
Sanırım oydu. Karşılaşmalarını hiç böyle hayal etmemişti. 
Çok zorlu yollardan geçmişti. Bir mindere düşüp pıt diye 
karşısına Cemşit Hoca’nın çıkması değişik olmuştu. İnana-
mayarak bir daha baktı. Gözlerini ovuşturacaktı ama elleri 
yapış yapıştı. Üstelik böyle bir bilim insanına ilk dakikadan 
rezil olmuştu.

“Şurada çeşme var. Elini, ağzını yıkayabilirsin.”
Can, kıpkırmızı olmuş bir şekilde gösterilen yere gitti 

ve elini, yüzünü güzelce yıkadı. Artık temizdi. Hatta abartıp 
ayaklarını da yıkadı. Ne de olsa çıplak ayak bir sürü yol gel-
mişti. Denizden çıkıp kumda yürümüş, toprağa yapışmıştı. 
Yeterince temizlendikten sonra odaya geri dönüp kendini 
tanıttı ve meyvenin gerçekten acayip leziz olduğunu ek-
ledi. Ayrıca 6’yı yediğini belirtti. Bu sırada karşısındakine 
mutlulukla bakıyordu. Aradığı, bulmak için bunca yol geldiği 
Cemşit Hoca karşısındaydı ya, ondan mutlusu yoktu şu an.

“Oooo, 6. Mükemmel sayı. Güzel seçim yapmışsın. Lez-
zetlidir tabii. Yerken bazı taktikler belirlersen daha çok 
lezzetli ve doyurucu olabiliyorlar.”

“Tüm sayılar mükemmel değil mi Cemşit Hocam? Hem, 
taktikler derken? Ben sayı ağacından rastgele koparmış-
tım.”

“Elbette sayılar dünyası mükemmel işliyor. Fakat mü-
kemmelden kastım o değil. Matematikte bazı sayıları mü-
kemmel sayı diye adlandırırız. 6, bunlardan ilki. Neden mi? 
Peşimden gel, sana göstereyim.”

Cemşit Hoca, bu küçük odadan ilerleyerek daha büyük 
bir odaya girdi. Burası inanılmazdı, her yeri kitapla doluydu. 
Gauss’un odasına benzetmişti Can. Tek fark, pencereleri ve 
kapısı yoktu. Bir de epey düzenliydi. Can duvarlardaki kitap 
dolu raflara bakarken, ki tavana kadar raftı, “bunların hep-
sini okumuş mudur acaba” diye içinden geçiriyordu. Tavan, 

9 Tüneli...
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bizim evlerdekinin üç katı falan yükseklikteydi. Bu sırada 
Cemşit Hoca, çalışma yaptığı küçük masasına gitmiş, yere 

bağdaş kurup oturmuştu. Can’ı 
bekliyordu. Etrafa şaşkın şaşkın 

bakma seansını bitiren Can, 
kendine gelerek hık mık 
gibi sesler çıkartıp Cem-
şit Hoca’nın yanına koştu. 

Dibine oturdu. Cemşit, 
çıkardığı bir kâğıda 6 

yazdı ve anlatmaya 
başladı.

“6 mükemmel bir sayıdır çünkü tüm bölenlerinin toplamı 
yine kendisini verir. Bak şöyle: 6 kaça bölünür diye sorsam, 
ne dersin? Evet, 2 ve 3. Ama 1’i de unutmamalıyız. 1, sayıla-
rın kökü, tohumu olduğuna göre tüm sayılar 1’e bölünür, öyle 
değil mi?

(6:2=3   6:3=2   6:1=6) (bunları bölme çizgisiyle çizimle 
yapalım.)

Sonuçlarla işimiz yok. Bölenlere bakıyoruz. Hadi o za-
man şu 2, 3 ve 1’i toplayalım.

1+2+3=6
Gördün mü, 6’ya ulaştık. İşte bu sebeple 6, mükemmel bir 

sayıdır.”
Can, bu kadar nazik bir bilim insanıyla tanışmış olmak-

tan dolayı çok mutlu olmuştu. Öyle kibar biriydi ki, anlatır-
ken kullandığı ses tonu bile insana kendini iyi hissettiriyor-
du. Anladığını ifade eden bir şekilde başını salladı. Ama bir 
sorusu vardı.

“6, kendisini de böleeer. 6:6=1.”
“Ah, evet. Kendisi dışındaki tüm bölenleri demeyi atla-

mışım. Haklısın ve harikasın Can. Sen de ileride büyük bir 
matematikçi olabilirsin,” diyerek Can’a göz kırptı Cemşit 
Hoca. Can’ın itiraz etmesini beklemeden de sayfaya 28 
yazdı. Bunun 6’dan sonra gelen ikinci mükemmel sayı 
olduğunu söyleyerek, Can’ın sayının mükemmelliğini 
ispat etmek isteyip istemediğini sordu.

Zorunlu tutmuyor diye düşündü Can. “Bunu is-
patlamazsan seninle gelmem,” ya da “Bunu yap-
mazsan sonsuza dek burada yaşarsın,” falan gibi 
cümleler de kurmuyor. Matematik evrenine göre 
bir tip değilmiş hakikaten. Fazla mı anlayışlı ne? 
Çok hassas. Gauss’un dediklerini düşünüyorum 
da, Cemşit Hoca’nın çalışmalarının başkaları-
nın adıyla anılmasına çok içerlediğini söylemişti. 
Bu ince ve hassas kişiliğini gösteriyor işte. Cemşit 
Hoca, matematik öğretmenimiz olsaydı zorunlu tut-
madığı için kimse tahtaya çıkmak istemezdi. 

Tüm soruları o çözerdi ne güzel olurdu be!” Zorunlu olmadı-
ğı halde 28’in mükemmelliğini göstermek için eline kalemi 
almıştı bile Can. Belki de bu incelik ve güzel anlatım reddet-
meyi imkansızlaştırıyordu.

“28 için ilk aklıma gelen 2’ye bölündüğü. Sonrasında 
4x7=28 olduğuna göre 4 ve 7’yi de alabiliriz. Ee 1 de daima 
var. 1+2+4+7=14. Ama çıkmadı? Mükemmel değil mi yani? 
Siz mükemmel sayıdır demiştiniz.”

“Bir sayın eksik kaldı. 2 ile kaçı çarparsan 28’i elde eder-
sin?”

“28:2=14. (bu da diğer bölme ile) Eveet, 14’ü de dahil et-
meliyim. 1+2+4+7+14=28. Buldum seni mükemmel sayı! 28’in 
tadı da tıpkı 6’nınki gibi mi?”

“Öncelikle aferin sana. Diğer mükemmel sayıyı buldun. 
Ve evet, 6 ile 28’in tadı birbirinin aynıdır. Sadece onların de-
ğil, 496 gibi diğer mükemmel sayıların tatları da birbirinin 
tıpkısı.”

Can bu tat olayına kafayı takmıştı. Buraya niçin geldi-
ğine dair konuşmayı daha sonraya ertelemişti bile. Oturup 
böyle saatlerce Cemşit Hoca’nın anlattıklarını dinleyebilir-
di. Öyle ki sayı meyvelerinin tatlarıyla ilgili biraz daha açık-
lama yapmasını istedi. Cemşit Hoca, gülerek kabul etti ve 
anlatmaya başladı.

“Benzer özellikteki sayıların lezzetleri birbirine yakın-
dır. Çift sayılar şekerli bir tada sahipken, tek sayılar daha 
tuzlu mesela. Üstat Pisagor’un bulduğu ve ismine ‘Dost Sa-
yılar’ dediği, bölenlerinin toplamı birbirine eşit olan 220 ve 
284’ün tatları... Biri kebapsa diğeri yanındaki bulgur pilavı 
gibi ya da biri çikolatalı pastaysa diğeri ona eşlik eden por-
takal suyu. Böylece iki kanka sayı yiyince karnım doyuyor. 
Ah, bir de canım 8 var. Gökyüzüyle irtibatlı bir sayıdır o. Ne-
den gökyüzü, çünkü güneş sisteminde 8 tane gezegen var. 
8’i yediğimde su içmiş gibi oluyorum. Gökyüzünden yağmur 
yağıyor Can. Ben 8’i yiyerek, yağmur içiyorum.”

Can, aşırı şaşırmıştı. Ne çılgın şeylerdi bunlar. Burada 
kalıp Cemşit Hoca ile yaşamaya karar vermek üzereydi. 
Sırıtarak dinliyor ve bu değerli bilim insanına hayranlığı ar-
tıyordu. Üstelik, anlattığı şeyler çok da eğlenceliydi. 

“Can, sayı meyvelerin-
den daha sonra tekrar 
konuşuruz, hatta yeriz de. 
Benim kim olduğumu önce-
sinden biliyorsun mutlaka. 
Sana söylemişler ki beni 
aramak için yola çıkmışsın. 
Yine de kendimi tanıtayım. 
Ben Gıyasettin Cemşit 

Kâşî. Faslıyım. Matema-
tik ve Astronomi bili-

miyle uğraştım. Ömrümü sayılar ve gök cisimleriyle 
geçirdim diyebilirim. Bunlara dair bilimsel çalışmalarımı 

içeren üç tane de kitap yazdım. Ama benden yıllar, hatta 
yüzyıllar sonra buluşlarımı başkaları üstlendi.”
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Bulmaca
Hayreddin Ekmen
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