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M. Tevfik GÖKSU
Esenler Belediye Başkanı

Sevgili Genç
Kardeslerim;

Yine bir Evlere Şenlik sayımızla 
karşınızdayız. ESEV bünyesinde 

çıkan 3 yaşındaki dergimiz, sizinle 11. kez buluşuyor. Sanat evimiz 
ilk açıldığında, 400 civarındaki kursiyerimize 9 dalda eğitim veri-
yordu fakat bugün 49 branşta binlerce kişinin sanat öğrenip üret-
tiği önemli bir sanat merkezi.

İşte Evlere Şenlik dergisi, ESEV’in en genç ve en dinamik üyesi ola-
rak sizlere ulaşmaya ve yetişen karikatüristlerimizin katkılarıyla 
hep enerjik kalmaya devam ediyor. Bu sayımız hem Ramazan hem 
de bahar ile kapınızı çalıyor. Size adeta birlikte güzel vakit geçi-
receğiniz iki özel misafir getiriyor. Eminim siz de bizimle yılda bir 
kere buluşan Ramazan ayını hem de her köşeden renk ve çiçeğin 
bize ‘Ceee’ yaptığı baharı karşılamaya hazırsınız hatta iple çeki-
yorsunuzdur. 

Sayfa sayısı giderek kalınlaşan derginiz şiirden bilmeceye, bul-
macadan çizgi romana birçok yazı, hikâye ve eğlenceli şeylerle 
dolu.  Mücahit ve Köpük gibi tanıdıklarınız da yepyeni macerala-
rıyla dergimizin sayfalarında olacak. Siz de evinizde, okulda ya da 
sokakta yaşadığınız güzellikleri ya  da komik şeyleri yazarsanız 
veya resmini çizerseniz biz de Evlere Şenlik okuyucularıyla pay-
laşırız.

Hep şenlik getiren Ramazan ve baharla birlikte dergimiz de evle-
rinize gülücükler ve şenlik sunsun.
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Ozan, baharın gelişini büyük bir heyecanla bekliyor-
du. Havanın ısınması, çiçeklerin açması onu çok 
mutlu ediyordu. Bu baharı beklerken aklını 
kurcalayan bir soruya açıklık getirmeye 
çalışıyordu. Okuduğu bir kitapta baharın müj-
decisi olarak cemrelerin düşmesi gerektiği ya-
zıyordu. “Cemre düşmesi de ne ki?” diye düşündü. 
O zamanlar bu konunun pek üzerinde durmamış-
tı. Şimdi baharın gelişi yakınken bu soru da açan 
çiçekler gibi yeniden aklında belirdi. Cemre düşme-
siyle baharın gelmesi arasında nasıl bir ilişki olabilir-
di? Hemen Can’ı çağırdı. İki arkadaş birçok olayın üs-
tesinden gelmişti. Birçok konuyu birlikte çözmüşlerdi. 
Ozan yine öyle olmasını istedi. Bilgi, paylaştıkça çoğalır, 
birlikte aradıkça bulunurdu. Can; “Ne oldu Ozan? Çağırınca 
apar topar geldim. Şiir gösterim var. Şiir ezberliyordum. 
Umarım önemsiz bir şey için çağırmamışsındır.” diyerek 
durumu anlamaya çalıştı.

Ozan: Can, ben önemsiz bir şey için çağırır mıyım hiç? Bak 
şimdi, önümüzde hangi mevsim var?

Can: Şu an kışı geride bıraktığımıza göre bahar mevsimi 
gelecek.

Ozan: Çok iyi.

Can: İyi de ne var bunda Ozan. Bildiğimiz şey. İlkbahar, yaz, 
sonbahar, kış. Başka bir mevsim mi buldun yoksa, diyerek 
gülmeye başlar.

Ozan: Hayır tabii ki. Doğru, mevsimler o şekilde ilerler. 
Ama baharın gelmesi için hiç cemrelerin düşmesi gerekti-
ğini duydun mu?

Can: Cemreler mi? Hangi cemreler? Yan sınıftaki cemreler 
mi?

Can’ın bu sözüne iki arkadaş da bir hayli güldü. Ozan 
“Tamam güzel espri ama konumuz bu değil. Bir kitapta 
okumuştum. Baharın müjdecisi olarak cemrelerin düşmesi 
gerekiyormuş.” dedi. Can ve Ozan cemrelerin düşmesinin 
ne demek olduğunu bir süre tartıştılar. Fikir yürüttüler, doğ-
ruluğunu, yanlışlığını konuştular. “Cemre nedir ve nereye 
düşer?” sorularına cevap arayacaklardı. Önce evlerindeki 
kitaplara göz attılar. Baktılar ki ellerindeki kitaplarda bu 
konuyla ilgili bir açıklama yok, hemen kütüphanenin yolunu 
tuttular. Kütüphaneden C harfiyle ilgili kitabı arayıp buldu-
lar. İki arkadaş kitap kapağını açmadan önce birbirlerinin 
yüzüne baktı. “Evet, şimdi” der gibi kafalarını salladılar. 

Elleri sayfalarda hızlı hızlı gezinirken gözleri 
de cemre kelimesini arıyordu. Birkaç sayfa geçtiler ve… 
İşte cemre kelimesi oradaydı. Can ve Ozan gözlerindeki 
ışıltıyla birbirine baktı. İkisinin de heyecanı yüzlerinden 
okunuyordu. Bilmek, en güzel histi. “Ozan, bak işte burada. 
Bakalım ne demekmiş?” dedi Can. Ozan, kelimeyi yüksek 
sesle okumaya başladı. “Cemre: İkisi şubat ayında ve biri 
mart başlarında olmak üzere, birer hafta arayla önce ha-
vada, sonra suda ve daha sonra da toprakta oluştuğu sanı-
lan sıcaklık yükselişi.” Can ve Ozan bir süre bunun ne demek 
olduğunu düşündü. Can; “Ben gerçekten bir şeylerin düştü-
ğünü ve düştüğü zaman da görebileceğimizi düşünmüştüm” 
dedi. Yüzü asılır gibi oldu. Tam aradığını bulamamış gibiydi. 
Ozan’ın da aynı düşünce de olduğu belliydi. Pek aradıklarını 
bulamamış olsalar da soru işaretleri gitmişti. Cemrelerin 
düşmesi demek, sırasıyla havanın, suyun ve toprağın ısın-
ması anlamına geliyordu.

Ozan: Beklediğimiz sonuçla karşılaşamasak da sorumu-
zun cevabını bulduk Can. Aslında önemli olan bu.

Can: Evet, sonuçta baharın gelmesi için havanın, suyun ve 
toprağın ısınması gerekiyor. Her şey birden olmuyormuş 
baksana. Belli bir sıra gerekiyormuş. Çok ilginç.

Ozan: O zaman haydi cemrelerin düşmesine ne kadar kal-
mış bir bakalım…

Bahar Geliyor
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Ayse Rümeysa Çoban
Köpük
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Sudenur Kozak
Denizden Gelen Sır

10



Gizemli CAM SiSE-3
Eylül kapıda Aysel halasını karşısında görünce se-
vinçle kollarına atladı. “Hoş geldin halacığım, senin 
gelmeni dört gözle bekliyordum” diyerek sarıldı. 
Diğer aile üyeleri de Aysel halayı karşılayarak sa-
rıldılar. Hep beraber masaya oturdular, herkesin 
aklında aynı merak dolaşıyordu. Kağıtta yazan 
yazı ne anlama geliyordu. Eylül konuşmak için 
büyüklerinden izin alarak birkaç saat önce yaşa-
dıklarını anlatmaya başladı. “Halacığım, ben deniz 
kenarında taşlarla oynarken cam bir şişe buldum 
içinden resim çizilmiş anlamadığım yazılar yazan 
bir kağıt çıktı.” Aysel hala gülümseyerek “Canım 
yeğenim benim, kağıdı bana verir misin? Belki ya-
zanları çevirebilirim.” 

Eylül, Aysel halaya şişeden çıkan sarımsı kağıdı 
uzattı. Aysel hala birkaç dakika boyunca kağıdı in-
celedi. Tüm aile heyecanla Aysel halayı bekliyordu, 
acaba kağıtta ne yazıyordu? Aysel hala yarı şaşkın 
yarı sevinle şekilde “Buradaki geminin 2. Mehmet 
tarafından çizildiği yazıyor.” dedi.

Babaanne; “Nasıl yani bildiğimiz 2. Mehmet mi? 
Fatih Sultan Mehmet mi çizmiş?” Aysel hala kafa-
sını sallayarak; “Öyle görünüyor hatta altta kendi 
imzası var, bunu tarihçi birine ya da müzeye götü-
rürsek daha çok bilgi alabiliriz. Gerçek mi değil mi 
öğrenmiş oluruz. Eylül’ün annesi; “Benim müzede 
çalışan çok yakın bir arkadaşım var, bu kağıdı ona 
gösterebiliriz hem gerçek olup olmadığını hem de 
hikayesini öğrenmiş oluruz.” 

Tüm aile bu fikre ısınmıştı, müzeye gitmek için ha-
zırlanmaya başlamışlardı. Aradan on dakika geç-
meden herkes hazırdı, arabalara binilmişti. Eylül 
merakla kağıdın gerçek olup olmadığını öğrenmek 
için bekliyordu.

Aradan yaklaşık 30 dakika geçmişti. Araba dur-
muştu, heyecanlı bekleyiş sona ermişti. Eylül ara-
banın penceresinden dışarıya baktı karşısında 
İstanbul Denizcilik Müzesi duruyordu. Ailece mü-
zenin içine girdiler ve Eylül gördüklerine inanama-
dı. Karşısında kocaman gemiler, kayıklar, toplar ve 
bir sürü şey vardı. Eylül’ün annesi sapsarı saçları 
olan bir kadınla konuşuyordu, elindekini gösterdi. 
Kadın kağıdı uzun süre inceledi. Eylül sabırsızlan-
maya başlamıştı ki annesi ve arkadaşı yanlarına 

geldi. Yüzleri sevinçle parlıyordu, annesi tek 
nefeste; “Bulduğun şişede çıkan ka-

ğıt gerçekmiş canım kızım” 
dedi.

     DEVAM EDECEK…
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Paparcin küçücük yüreğindeki o koca-
man korku ve gözlerindeki hüzün ile ne 
yapacağını şaşırmış bir halde etrafına 
bakınıyordu. Kardeşleri olan bitenden 
habersiz hala uyuyorlardı. Paparcin 
daha ne yapacağına karar vereme-
mişken kardeşlerinden biri ağlamaya 
başladı derken diğerleri de uyandılar. 
Manzarayı gören kardeşleri korkarak 
daha çok ağlamaya başladılar.

Paparcin çaresiz kalmıştı. Tek şansla-
rı yuvalarından uçarak uzaklaşmaktı. 
Ama kardeşleri henüz çok küçük ve 
uçmayı bilmiyorlardı. Ve bu durumun 
daha fenası, hatırlarsanız Paparcin uç-
maya hiç cesaret edememişti. Birkaç 

kez denemiş onda da başarısız olmuş-
tu. Arkadaşları göklerde süzülürken o 
genelde yuvada vakit geçiriyordu.

Paparcin artık bir şeyler yapmalıydı. 
Anne ve babası yanlarında değildi. Kar-
deşlerine sahip çıkmalıydı. Yüreği ürpe-
rerek düşünceleri bir anda dile geliver-
di; “Ya burada yanarak yok olacağız ya 

da uçarak kurtulacağız.” dedi 
ve yuvanın içinde bir sağa 
bir sola doğru dolanmaya 

başladı. Sonra bir anda; “Uça-
bilirim, yapabilirim, kardeşleri-

mi kurtaracağım” dedi ve yuvanın 
birkaç adım dışına çıkarak dalın ucuna 
kadar geldi. 

Gözlerini kapadı, kanatlarını açtı, ya-
pabilirim dedi ve kendini boşluğa doğru 
bıraktı. Bir ara gözlerini hafifçe araladı 
ve gördüğü manzara karşısında şaşkı-
na dönmüştü. İçinde büyük bir sevinç 
ve coşku ile alevlerin arasından hızla 
geçerek yuvaya geri döndü. Paparcin’in 
uçarak yanlarına geldiğini gören kar-
deşleri mutlulukla birbirlerine sıkıca 
sarıldılar. Artık uçmayı başarabilen Pa-
parcin gittikçe yükselen alevlerin için-
den kardeşlerini kurtarabilecek mi?

Bakalım bir sonraki sayıda Paparcin ve 
kardeşleri nelerle karşılaşacaklar.

Sevginin
Gücü

Kader PekerPaparcin
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Kader Peker

İsmail Özen’in
Fırçasından
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Hatice ErtasBay Paytak
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Merve Uygun

Hiçbir Şey Eskisi Gibi 
Olmayacak Can!

Can zavallı.
Can tükenmiş.
Can ağlamaklı.
Can hıçkırıyor mu ne?

Pazartesi olmuştu bile. Salı gün kemirgen 
toplantısı vardı ve hiçbir şey yapamamıştı. Ma-
tematik evreniyle tanıştığından bu yana böyle 
hissetmemişti. Fakat artık gözünü karartmıştı. 
Zemin kattaki gizli geçitten Matematik Çayır-
larına gidecekti. Yüce Pi ne derse desindi. Hem 
Cüce Sanço yol gösterirdi belki. Çaresizliğinin 
boyutları, gökdelenleri aşmıştı. Dağları da. Ağrı 
Dağı’nı bile. Belki Everest’le kapışabilirlerdi. 
Baksanıza Yüce Pi’den yardım istemeye karar 
vererek, çaresizlik zirvesine tırmanıp kamp 
kurdu Can.

Öğle arası okuldaki voleybol turnuvasında 
kendi sınıflarının maçı olmasına rağmen bahçe-
ye inmemişti. Arkadaşları durumu garipsese de 
aldırış etmedi. Yorgun hissettiğini söyleyip ta-
kımdaki arkadaşlarına da bol şans dilemişti ya 
sorun yoktu. Herkes gidip Can sınıfta tek başına 
kalınca iki sırayı birleştirip yattı. Biraz kestire-
cekti. Uykuya dalıp her şeyi unutacağını sandı 
zavallı çocuk. Oysa uykusunda da rahat yoktu. 
Aralıklarla onu rahatsız etmeye başlayan ses-
ler, rüyasına girmeye karar vermişlerdi. Hemen 
kâbus kostümlerini giyip Can’ın burun deliklerin-

den içeri sızdılar. Bu sırada hafif kaşıntıya neden 
olmuşlardı. Bu sırada çok dikkatli olsalar da bu-
run içinin kayganlığı, hareketlerini engelliyordu. 
Bir de Can’ın burnu epey kaşınmaya başlamıştı. 
Neredeyse hapşırıp uyanacaktı ki buradaki yol-
culukları bitti. Yoksa uyanan Can, tüm planlarını 
boşa çıkaracaktı. Burnu geçtikten sonra beyinle 
burnu ayıran kemikleri tırmandılar. Epey yorucu 
olan bu tırmanış kilolu olanlarını çok zorlamıştı. 
Sonunda ön loba ulaşabilmişlerdi. İşte uyku mer-
kezi karşılarındaydı. Artık onu mıncıklayıp irrite 
ederek Can’ın kâbus görmesini sağlayacaklardı. 
Mıncıklama aşaması bittikten sonra içlerinden 
biri konuşmaya başladı. Can’ın rüyası başlamıştı 
bile. Pardon kâbusu.

Can uçsuz bucaksız bir tarlada yürüyordu. 
Etrafta tek ot bile yoktu. Tıpkı Cemşit Hoca’yı 
ararken geçtiği çorak araziler gibiydi. Çölün or-
tasına düşmüş gibi hissetmişti kendisini. Hava 
oldukça sıcaktı ve terlemeye başlamıştı deme-
ye kalmadan bir anda sağanak yağmur iniverdi. 
Hem de ne yağmur. Gittikçe hızlanan çılgın bir 
şeydi. Can kaçmaya başlamıştı fakat sığınacağı 
bir ağaç altı ya da tente yoktu ki. Oradan oraya 
koşuştururken dolu da geldi. Kafası kadar dolu-
lar çocuğu talan edecekti. Bu sırada o ses yine 
duyuldu. Son günlerde duymaya başladığı ses bir 
şeyler söylüyordu.
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 “İ, Ü, DE, BE

   İ, Ü, DE, BE

   İ, Ü, DE, BEEEEEE

Bil bakalım bu harfler ne anlatıyor? Bil ki 
şemsiye uzatalım. Hızlı ol. Dolu parçalarının 
boyutları zaman geçtikçe büyümeye başlaya-
cak. İ, Ü, DE, BEEEEE, İ, Ü, DE, BEEEE, İ, Ü, DE…”

Ses sürekli harfleri tekrarlayıp durmaya 
başlamıştı. Şarkı söyler gibi. Bir melodi tut-
turmuş ha bire söylüyordu. İki cümlelik pop 
şarkıların, süreyi uzatmak için yüz kez tek-
rarlanan nakaratları gibiydi. Bir de “BEEEE!” 
deyişi öyle tizdi ki. Kulakları çınlıyordu Can’ın. 
Sağa koştu ses onunla geldi. Sola koştu ses 
yine yanındaydı. Arkasına doğru kaçtı yok 
yine yanı başında bağırıyordu. Çaresiz, olduğu 

yerde kaldı. Sağanak yağmur altında öylece 
duruyordu, üstelik dolular canını acıtmaya 
başlamıştı. Kafası gözü yarılacak, çöl orta-
sında can verecekti Can. Bununla da kalmadı. 
Kalmayacaktı, daha fenaları geliyordu. Ço-
cukcağızın tam önüne devasa bir şey düştü. 
Ses söylediğini yapıyordu. Dolular büyümeye 
başlamıştı demek. “Hem de bu bu bu dolu, bir 
bir şey şeklinde.” Ne şeklinde Can? İnanılmaz, 
resmen 5’e benziyordu bu dolu. Kocaman bir 5. 
Bu sırada fiuvv gibi bir ses duyup havaya bak-
tı. Ona doğru gelmekte olan bir 9’un uçuş se-
siydi bu. Yine mi sen 9! Tünelden ne zaman ay-
rıldın! Can havliyle uzaklaştı. Ucuz atlatmıştı. 
9, büyük bir gürültüyle toprağa çakıldı. Bu 9, 
önceki maceralarında tüneldeyken tepesine 
taş yağdırmıştı. Şimdi ise, bizzat kendisi ge-
lip Can’ın üstüne düşmeye çalışmıştı. Can yu-
karıya bakınca başka bir şey daha fark etti. 
Şaşkındı. Yağmur gökten yağıyordu ama sayı 
doluları gökyüzünden gelmiyordu. Gözlerine 
inanamamıştı. İyice ıslanmış gözlerini kırpış-
tırarak tekrar bakıp çığlık attı.

     DEVAM EDECEK…
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Yunus Kuris

Ben Bir Gezgin Olsam

18



SULTANAHMET MEYDANI VE
ÇEVRESi

Sultanahmet Camisi
Osmanlı payitahtı İstanbul’u dünyanın dört bir yerin-

den ziyaretçi ağırlayan bir şehirdir. Tarihi yapısı, konumu, 
güzellikleri ve hikayesi ile insanların her zaman odağın-
da olmuştur. İstanbul’un en çok ziyaret edilen tarihi ya-
pılarından birisi de Sultanahmet Camii’dir. Sultanahmet 
Camii, şehrin tarihinin merkezi olan Tarihi Yarımada’da 
Ayasofya’nın hemen karşısında yer almaktadır. Bu tari-
hi cami, bulunduğu meydana da adını vermiştir.

Sayısı 20 bini geçen İznik Çini levhalarından dolayı 
“Mavi Cami” olarak bilinen bu eserimiz Osmanlı İmpa-
ratorluğu padişahı 1. Ahmet tarafından yaptırıldı. 1609 
–1616 tarihleri arasında inşa edilen yapı klasik Türk 
sanatının en büyük örneklerinden birisidir. 6 minare ile 
inşa edilen ilk camidir. Kim biliri bizler o kadar ince dü-
şünmeyebiliriz ama dönemin mimari Sedefkar Mehmet 
Ağa, imanın altı şartına göndermede bulunarak sembo-
lik bir mesaj vermiş olabilir. Camii’nin mimarı Sedefkâr 
Mehmet Ağa, Osmanlı’nın meşhur mimarı Sinan’ın öğ-
rencisidir.

Sultanahmet Camii sadece bir cami değil birçok 
yapıyı içinde barındıran bir komplekstir. İçinde arasta, 
hamam, aşevi, hastane, eğitim alanları, kervansaray ve 
Sultan Ahmed’in türbesi bulunur. Caminin girişi, Osman-
lı ’dan önce İstanbul’a sahip olan Romalılardan kalma hi-
podrom tarafındadır.

Alman Çeşmesi
Meydana girdiğinizde zarif mimarisi ve mozaikleriy-

le dikkatimiz çeken bir başka eser de Alman Çeşmesi 
adıyla bilinen görkemli çeşme. Türkiye’ye üç kez ge-
len Alman imparatoru II. Wilhelm’in 1898’de İstanbul’a 
ikinci kez gelişinin anısına ithaf edilen Alman Çeşmesi, 
imparatorun sultana ve İstanbul’a hediyesiymiş. As-
lında II. Wilhelm’in dersi çeşmeyi hediye edip İskender 
Lahitini almakmış ama başarılı olamamış.  Almanya’da 
yapılıp 1901’de İstanbul’daki yerine monte edilen çeşme 
Neo-Bizanten üslubunda olup, içerisi altın mozaiklerle 
süslüdür.

Sultanahmet Meydanı
İstanbul’un yerli ve yabancı turistlerce ilk gezilen ve 

en kalabalık yerlerinden olan Sultanahmet Meydanı’nın 
bilinen tarihi Romalılara kadar uzanır. Roma İmpara-
torluğu ve sonrasındaki Bizans İmparatorluğu devrinde 
hipodrom olarak kullanılan bu meydan, bugün de olduğu 
gibi şehrin toplantı, eğlence, heyecan ve spor merkezi 
olarak 10. yüzyıla kadar önemini sürdürmüş. Araba ya-
rışları yanında, müzisyen toplulukları, akrobatlar, vahşi 
hayvanlarla kavga gösterileri hep burada yapılırmış. 
“Büyük Saray” diye bilinen İmparatorluk Sarayı Hipod-
romun yanından başlar, aşağılara, deniz kenarına kadar 
uzanırmış. Bu saraydan günümüze sadece büyük salo-
nun bir yer mozaik panosu gelebilmiş. Osmanlı İmpa-
ratorluğu döneminde ise kırk gün kırk gece süren şeh-
zade sünnet düğünleri, şenlikler “At Meydanı” denilen 
Sultanahmet Meydanında yapılır, yeniçeri isyanları da 
bu bölgede gerçekleşirmiş. 17. yüzyılda çıkan ve Vaka-i 
Vakvakiye diye bilinen askeri bir ayaklanma sonunda, 
isyancılar tarafından ölüme mahkûm edilen kişiler At 
Meydanı’nda bulunan büyük bir çınar ağacının dallarına 
asılmış. Ayrıca İstanbul’da 1920 yılında işgale karşı yapı-
lan büyük mitingde, Halide Edip’de o ünlü konuşmasını bu 
meydanda yapmıştır.

Dikilitaşlar
Meydanın ilk göze çarpan eserleri tabii ki dikili taşla-

rı. Bizans Dönemi’nde at yarışlarının yapıldığı Hipodrom 
meydanında yer alan üç dikili anıt, Hipodrom’u ikiye bö-
lermiş. Yarışçılar hipodromu yedi kez döner ve başlan-
gıç noktasına ilk ulaşan takım yarışı kazanırmış. Yani 
bugün hala ayakta olan bu üç anıtın çevresinde döner 
dururmuş yarışçılar.

Bu üç dikili anıt arasında en ünlüsü olan Obelisk, 390 
yılında Mısır’dan getirilmiş ve tam otuz bir günde bugün-
kü yerine dikilebilmiş. Obelisk, MÖ. 1450 civarında Mı-
sır Firavunlarından biri için yapılmış. Meydanı süsleyen 
Yılanlı Sütun ise kenti haşarat istilasından korusun diye 
Apollon’daki Delphi Tapınağı’ndan getirilen ve birbirine 
dolanan üç yılanın (günümüzde başları kopmuş durum-
da olsa bile) temsil ettiği bir tılsımmış. Meydandaki son 
anıt ise otuz iki metre yüksekliğiyle, son derece etkileyi-
ci görünen ve meydana tepeden bakan Örme Dikilitaş-
tır.
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Halil ibrahim AygülRüya Âlemi
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Dogu’nun Yedinci OgluDogu’nun Yedinci Oglu
Sezai Karakoç ile HasbihalSezai Karakoç ile Hasbihal

Merhaba. Ben Rüya. Son iki senede ne çok şey değişti 
hayatımızda. Bir virüs tüm hayatımızı etkiledi. Her ha-
yırda bir şer her şerde bir hayır var derler. Üzücü şeyler 
de yaşadık bu küresel salgın günlerinde. Güzel gelişme-
ler de oldu. Eve kapanmalar bazılarımızın daha fazla 
kitap okumasına vesile oldu. Benim bazı arkadaşlarım 
bu süreçte kitapları keşfetti. Bazıları ise teknolojiye 
daha fazla kitlendi. Kazanan da oldu kaybeden de yani. 
Ben mi? Tabi ki çok sevdiğim kitaplara ilgim daha da 
arttı. Not aldığım defterime bir göz attım da salgın baş-
ladığından beridir iki yüze yakın kitap okuyup bitirmi-
şim. Kitaplar insana ufuk kazandırıyor. Hiç görmediğin 
insanları tanıyorsun, hiç gitmediğin yerlere gidiyorsun. 
Hayal dünyası genişliyor insanın. Haksız mıyım?

Babam ve annemin devasa kütüphanesinin bir bölü-
münde her biri farklı renklerde ve aynı ebatta elli yedi 
kitap var. Hep dikkatimi çekerdi. Kadifemsi bir dokusu 
var bu kitapların, oldukça mütevazı. Kitapların bir kıs-
mının adını ezberleyebildim: Monna Rosa, Hızırla Kırk 
Saat, Zamana Adanmış Sözler, Diriliş Neslinin Amentüsü, 
Yitik Cennet, İslâmın Dirilişi, Diriliş Muştusu, Samanyo-
lunda Ziyafet ve diğerleri. Bazen babamın arkadaşları 
gelirdi de birbirlerine bu kitaplardan bölümler okurlardı. 
Hatta sık sık duyduğum bazı şiirlerden mısralar kalmış 
zihnimde: 

“Akşamları gelir incir kuşları, 
Konarlar bahçemin incirlerine; 
Kiminin rengi ak, kiminin sarı. 
Ah, beni vursalar bir kuş yerine! 
Akşamları gelir incir kuşları...”

Bir de içinde “Doğunun yedinci oğlu” olan Masal adlı 
bir şiir hatırlarım:

“Doğuda bir baba vardı 
Batı gelmeden önce 
Onun oğulları batıya vardı…”

Bundan 3 ay evvel babam eve pek bir düşünceli geldi. 
Annem sorunca: “Doğunun yedinci oğlu hakka yürüdü” 
dedi. O an anımsadım masalsı şiirdeki “Doğunun yedinci 
oğlu”nun kim olduğunu. Üzüldüm ben de. Görmüştüm bir 
kere fotoğrafını bir yerde. Dedeme benziyordu. Ceketiy-
le, ayakkabısıyla, yüzündeki ifadesiyle…

Bir gün sonra babam arkadaşları ile şairi uğurlamaya 

-bazen bizi de götürdüğü- Şehzadebaşı Camiine gitti. 
O zaman öğrendim “Şehzadebaşı’nda Gün Doğmadan” 
adlı bir şiiri varmış. Bir şiirinde de “Sevgili… En sevgili… 
Ey sevgili… Uzatma dünya sürgünümü benim.” demiş. 
Hakkında ne de çok güzel söz söylendi Sezai amcamızın. 
Keşke daha yakından tanısaydım. İşte bu hislerle daldım 
17 Kasım’ı 18 Kasım’a bağlayan gece uykuya. 

Kendimi Şehzadebaşı Camii avlusunda buldum bir 
anda. Oldukça sakin ve hafif esintili. Buranın atmosferi 
sanki hep sakin ve esintili. Avluda benden başka kimse 
yok sanıyordum ki yönünü kıbleye dönmüş bir bankta 
Doğunun Yedinci Oğlu’nu mütevazı bir takım elbise 
içinde oturur gördüm. Atmosfere uygun olarak ben de 
aheste bir şekilde yürüdüm şaire. Rüyadan uyanmadan 
bir kez konuşmak isterim şairle:

Merhaba, rahatsız etmek istemezdim sizi. 
Hoş geldin, safalar getirdin Diriliş’in kızı.
“Anneler ve Çocuklar” şiirinizi ezbere biliyorum. Çok 

kereler okumuşluğum var.
Ben de çocuk oldum sen gibi, benim de bir annem ve 

bir babam oldu. Yaşım kemale erse de içimdeki çocuk 
hep benimle yaşadı.

Siz de benim yaşlarımdayken kitap okuyor muydu-
nuz peki?

Okumaz olur muyum? Ama biz sizler kadar şanslı 
değildik. 

Şiire ilginiz nasıl başladı?
Kahramanmaraş’ta bir ortaokulda parasız yatılı 

okudum. Şiire aşkım burada başladı. Bilirsin küçük kız; 
Maraş şiirin beşiğidir. Çok şairler, ozanlar yetişmiştir bu-
rada. Belki o atmosferi teneffüs etmek beni şiir derdine 
düşürdü. Harçlığım çok sınırlı olmasına rağmen kitaplar 
alıyor ve Divan şiirlerini ezberliyordum. Henüz ortaoku-
la gidiyorum bendnameler ezberliyor ve Mesnevi›yi an-
lamaya çalışıyordum.

İlk şiirinizi hatırlıyor musunuz?
İkinci Cihan Harbi’nin bittiği günlerde, bir yaz günü 

yazdım ilk şiirlerimi. Senden biraz daha büyüktüm kızım. 
Senin de yazma vaktin gelmedi mi artık şiir?
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Esenler’in Kahraman
Vosvos’u
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Mücahit’in Maceraları
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Hayrettin Ekmen
Bilmece-Bulmaca
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Eğitici ve eğlenceli içeriklerle dolu
Şehir ve Çocuk Youtube kanalı,

23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda
yepyeni yayınlarıyla sizlerle buluşuyor.

“Gezgin Dedem” ile yeni maceralara açılacak,
“Bıyık Bey Düş Ormanı’nda” animasyon dizisiyle bol bol gülümseyeceksiniz. 

“Resim Zamanı” ile çizgi ve renklerin dünyasına adım atmayı,
“Aşçı Ramazan Usta ve Kiki” ile nefis tarifleri denemeyi unutmayın. 

Şehir ve Çocuk, güvenilir içeriği, gülücük dolu karakterleriyle sizi bekliyor.

sehirvecocuk
sehirvecocuktv


