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Milli iradenin tecelligâhı Türkiye Büyük Millet Mec-
lisi’miz kuruluşunun 100. Yılını kutluyor. 23 Nisan 
1920’de, milli mücadele döneminin zor koşulla-
rında açılan gazi Meclisimiz, “Egemenlik kayıtsız 
şartsız milletindir” şiarı ve milli seferberlik ruhuy-
la istiklal ve bağımsızlık mücadelemize yön ver-
miş, aldığı önemli kararlarla Kurtuluş Savaşı’mızı 
zafere taşımıştır. Kurulduğu günden bu yana mil-
li birlik ve beraberliğimizin sembolü olan TBMM; 
tarihten gelen misyonunu günümüzde de de-
vam ettirmekte, demokrasi hayatımızdaki vaz-
geçilmez yerini ve saygınlığını korumaktadır. 

Bu topraklarda 1000 yıllık devlet geleneğimiz üze-
rine inşa olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin har-
cında; ezelden beri hür yaşamış ve hür yaşayacak 
milletimizin bağımsızlık aşkı ve gelecek ümidi 
bulunmaktadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ın ifadesiyle bizler için TBMM; tek 
millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet irademi-
zin abidesi, istiklal ve istikbalimizin güvencesidir. 
Bu güvencenin gelecek nesillerle birlikte tazelen-
mesi ve hep diri kalması için “23 Nisan” tarihi, “Ulu-
sal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” ilan edilmiştir. 

Çünkü çocuklarımız umutlarımızı geleceğe taşıya-
cak yarınlarımız, gerçeğe dönecek hayallerimizdir. 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak yatırımlarımızı 
planlarken ve büyük dönüşüm projelerine imza atar-
ken birinci önceliğimiz gelecek nesillerimizdir. Yaptı-
ğımız yollar, köprüler, havalimanları ve sağladığımız 
haberleşme altyapısı çocuklarımıza huzur ve güven 
içinde yaşayacakları bir gelecek bırakmak içindir. 

The Grand National Assembly of Turkey, the national will’s 
fate is celebrating its 100th year. Our veteran Assembly 
opened under difficult conditions of the national struggle 
on April 23, 1920, guided our fight against independence 
with the slogan “Sovereignty is unconditionally belonging 
to the nation and it has led our War of Independence to 
victory. TBMM, which has been the symbol of our natio-
nal unity and solidarity since its establishment; democracy 
maintains its indispensable place and respect in our lives.

Our state has been established on the land of a 1000-ye-
ar-tradition of the Grand National Assembly of Turkey. Our 
nation who has lived freely since time immemorial, has the 
love of independence and the hope of the future. As our 
Excellency, the President Mr. Recep Tayyip Erdoğan noted, 
the Turkish Grand National Assembly is  the monument 
of our will which is a single nation, a single flag, a single 
country, a single state is the assurance of our independen-
ce and future. The date of "April 23", "National Sovereignty 
and Children's Day" has been declared in order to refresh 
the opinion with future generations and to remain alive.

Because our children will carry our hopes to the future and 
our dreams will come true. As the Ministry of Transport and 
Infrastructure, our priority is our future generations while 
planning our investments and signing major transforma-
tion projects. The roads, bridges, airports and the commu-
nication infrastructures are for the future of our children 
and for them to live in a peaceful and secure state. 

Unfortunately, COVID-19 pandemic spreading all over the 
world and affecting our country, has shadowed our enthu-
siasm on April 23. Our state and nation have been mobili-

Ne yazık ki 23 Nisan coşkumuza tüm dünyada hız-
la yayılan ve ülkemizi de etkisi altına alan korona-
virüs salgını gölge düşürmüştür. Salgının yayılma-
sını engellemek ve süreci en az zararla atlatmak 
için devletimiz ve milletimiz seferber olmuştur.   

Koronavirüse bağlı olarak yaşamını yitiren tüm va-
tandaşlarımıza Allah’tan rahmet, enfekte olan ve 
tedavisi devam eden hastalarımıza da acil şifalar 
diliyorum. Salgınla mücadelede görev alan başta 
sağlık çalışanlarımız olmak üzere, tüm kamu gö-
revlilerimize, Bakanlık kadrolarımıza ve özel sek-
törümüze şükranlarımı sunuyorum. İki asra ya-
kın zamandır savaş, kıtlık, doğal afet demeden 
kesintisiz şekilde milletimizin hizmetinde olan 
PTT Ailesine de bu zor günlerde gösterdikleri gay-
retli çalışmalar nedeniyle teşekkür ediyorum. 

Gelecek 23 Nisan’ın sağlık ve huzur ikliminde coşku-
lu bir şekilde kutlanması temennisiyle; Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi’mizin 100. kuruluş yıl dönümünü 
kutluyor, ilk Meclis Başkanı’mız Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ü ve ilk Meclis’ten bugüne kadar görev alan 
tüm milletvekillerimizi saygıyla ve rahmetle anıyo-
rum. Tüm çocuklarımızın ve dünya çocuklarının “23 
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı”nı tebrik 
ediyor; onlara sağlıklı, başarılı ve mutlu bir gelecek 
diliyorum.

zed to prevent the spread of the pandemic and to survive 
the process with the minimum damage. The measures 
taken by Turkey in combating the pandemic has shown 
a significant achievement compared to the European 
countries and managed the pandemic within the light of 
science and wisdom. 

I would like to express my condolences for all of our citi-
zens who lost their lives due to coronavirus and I hope our 
patients who are infected will get better soon. I would like 
to express my gratitude to all our public officials, our Mi-
nistry personnel and the private sector, especially our he-
althcare professionals involved in this process. I would like 
to thank the PTT Family for their devoted work who has 
been in the service of our nation for two centuries in cases 
of war, famine and natural disaster.

I would like to congratulate the Turkey Grand National As-
sembly’s 100th anniversary with the wish of celebrating 
the next 23 April in an enthusiastic climate in health and 
tranquility; I would like to commemorate our first parlia-
ment speaker Mustafa Kemal Ataturk and all of our MPs 
devoted themselves  with respect.  happy "April 23 Natio-
nal Sovereignty and Children's Day" for all of our children 
and the children of the world; I wish them a healthy, suc-
cessful and happy future.

ÇOCUKLARIMIZ 
İSTİKBAL 
ÜMİDİMİZDİR 

OUR CHILDREN 
ARE HOPE TO THE 
FUTURE
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Adil KARAISMAILOĞLU
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Adil KARAISMAILOĞLU
T. C. Minister of Transport and Infrastructure



Hakan GÜLTEN
PTT Genel Müdürü

Dünya Posta Birliği Idari Konsey Başkanı

Hakan GÜLTEN
Director General of the Turkish Post Corporation  
UPU Chairman of The Council of Administration
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PTT olarak, kuruluş tarihimiz olan 1840 yılından bu yana 
milletimizle kader birliği ediyor, acı tatlı günlerinde va-
tandaşımızın yanında oluyoruz. 180 yıllık tarihimiz bu 
kader birliğinin ve hizmet aşkımızın sayısız örnekleriyle 
doludur. Milli Mücadele’nin zorlu koşullarında işgal kuv-
vetlerinin sabah yıktığı telgraf direklerini gece yeniden 
diken, kesilen telgraf tellerini çıplak elleriyle birleştiren, 
postanenin basılacağını haber alıp cihazları evine taşı-
yan ve her şartta haberleşmeyi devam ettiren kahra-
manların başarılarıyla dolu bir maziye sahibiz.

Savaş, yokluk, doğal afet demeden kimsenin gitmediği 
yerlere giden ve durmaksızın milletimizin hizmetinde 
olan PTT, dünyayı sarsan ve insanlığı çok üzücü bir tab-
loyla yüz yüze getiren koronavirüs salgınında da “milli 
görev” anlayışıyla çalışmaya devam ediyor. PTT olarak 
hastalığın yayılmasının önlenmesi için sorumluluk üst-
leniyor; devletimizin, kamu kurumlarımızın ve bilim in-
sanlarımızın çalışmalarına destek veriyoruz.

Bu süreçte birincil önceliğimiz çalışanlarımızın ve toplu-
mumuzun sağlığıdır. Sürecin en başından itibaren risk 
grubundaki çalışanlarımıza idari izinler verilmiş, tüm iş 
yerlerimiz, kargo ve posta işleme merkezlerimiz, ATM’le-
rimiz ve dağıtım araçlarımız düzenli olarak dezenfekte 
edilmeye başlanmıştır. Personelimize temel hijyen eği-
timleri konusunda Sağlık Bakanlığımızın paylaştığı bil-
giler referans alınarak videolar hazırlanmış ve koruyucu 
malzeme desteği sağlanmıştır. Bankacılık işlemlerinin 
ATM ve internetten yapılması teşvik edilmiş, iş yerleri-
mizdeki kalabalığı azaltacak düzenlemeler yapılmış, 
sosyal mesafenin sağlanamadığı yoğun iş yerlerimiz ge-
çici olarak kapatılmıştır. Kargoda ise “temassız teslimat” 
sistemine geçilerek bu alanda sektöre liderlik edilmiştir.

As PTT, we have shared a common fate and stood by 
our society through thick and thin since its foundati-
on in 1840. We have spent 180 years with numerous 
examples of this common fate and our devotion for the 
service. Our glorious history is full of achievements of 
heroes. These heroes worked at night under difficult 
conditions of the War of Independence to set up the 
telegraph posts that had been destroyed by enemy 
forces, used their hands to connect the cut telegraph 
wires, carried equipment to their homes having heard 
that the post office was to be attacked and ensured 
continuity of communication in all conditions. 

PTT goes to desolate locations and continues to serve 
our society under all conditions, including wars, po-
verty and natural disasters. PTT keeps working with a 
sense of “national duty” in the coronavirus pandemic, 
which has shaken the world, causing people confront 
an upsetting situation. PTT undertakes a responsi-
bility to help the prevention of the spread of disease 
and supports the government, public institutions and 
scientists.   

Our priority during this period is the health of our emp-
loyees and our society. We have allowed the employe-
es in risk groups for administrative leave and started 
regularly disinfecting all our offices, carrier and mail 
processing centers, ATMs and delivery vehicles. We 
have prepared videos on basic hygiene for our emp-
loyees in line with the information communicated by 
the Ministry of Health and provided them personal 
protective equipment. We have encouraged banking 
transactions to be carried out on ATMs and via Inter-
net. We have made arrangements to reduce the crowd 
in our offices and have temporarily closed offices not 
allowing for sufficient social distancing. We have adop-
ted “contact-free delivery” principle in our deliveries 
and lead the sector.

İçinde bulunulan bu zor dönemde 65 yaş üstü emek-
lilerimizin emekli maaşlarını, sosyal yardım ödemelerini 
ve koruyucu maskeleri vatandaşımızın evine kadar gö-
türen çalışma arkadaşlarımızla gurur duyuyoruz. Sağlık 
çalışanlarımız, emniyet mensuplarımız ve diğer kamu 
görevlilerimiz gibi salgınla mücadele eden kahraman-
lar arasına adını yazdıran PTT Ailemiz; milli mücadelede 
canla başla vatana hizmet eden telgraf memurlarımızın, 
tarihimizdeki kahramanların, ruhlarını şad etmiştir. Al-
lah hepsinden razı olsun. 

Yeri gelmişken koronavirüs nedeniyle kaybettiğimiz va-
tandaşlarımıza Allah’tan rahmet, hastalarımıza acil şifalar 
diliyor; bu tür salgınların, hastalıkların ve afetlerin güzel 
ülkemizden ve milletimizden uzak olmasını diliyorum.

Bu yıl, bizler için büyük anlam taşıyan “23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı”mızı ne yazık ki buruk bir 
biçimde kutluyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 100. 
Yılında milletimizin yaşadığı gurur ve mutluluğu paylaşı-
yor, başta ilk Meclis Başkanımız Mustafa Kemal Atatürk 
olmak üzere, 1. TBMM’de görev alan tüm milletvekille-
rimizi ve Millî Mücadele kahramanlarımızı saygı ve rah-
metle anıyorum. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın 
bayramını kutluyor; gelecek yıl sokakların çocuk cıvıltıla-
rıyla dolduğu günlerde, 23 Nisan’ın şarkılarla – türkülerle 
kutlanacağına yürekten inanıyorum.

We are proud of our colleagues vising each and 
every citizen to deliver the pensions, welfare fun-
ds and protective masks of our elderly above age 
65. Just like the healthcare workers, police officers 
and other public officers, the members of PTT fa-
mily have become the heroes in the fight against 
the outbreak, cherishing the telegraph officers, our 
ancient heroes, who had served the country with 
body and soul during the War of Independence.    

Hereby I wish Allah’s mercy upon those who lost their 
lives due to coronavirus and wish the sick citizens will 
get better soon. I hope our country and society will be 
clear of these kinds of outbreaks, diseases and disasters.  

We are celebrating the meaningful April 23 National 
Sovereignty and Children’s Day in a bittersweet joy 
this year. Sharing the proud and happiness of our so-
ciety in the 100th year of the Turkish Grand National 
Assembly (TGNA), I would like to express my condo-
lences for all parliamentarians of the 1st TGNA, par-
ticularly including Mustafa Kemal Ataturk, the first 
resident of the Assembly and the heroes of our War 
of Independence. I celebrate the day of children who 
are the assurance of our future. I believe wholehear-
tedly that the next April 23 National Sovereignty and 
Children’s Day will be celebrated with songs and che-
erful children on the streets. 

HER KOŞULDA 
MİLLETİMİZİN 
HİZMETİNDEYİZ

WE ARE AT THE 
SERVICE OF OUR 
SOCIETY IN ALL 
CONDITIONS
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Merve Ayar

Sevdiklerimize bir şey olmasın diye ted-
bir amaçlı evde kaldığımız şu günler 
bana o kadar iyi geldi ki. Ne zamandır 
karıştırmak istediğim eski defterleri ka-
rıştırıyorum. Bazen tüm bir günü def-
terlerimin arasında geçiriyorum. Mese-
la geçen seneden bir yazı, ne kadar da 
iyi gelmişti o oyun bana:
“Güzel bir Nisan sabahı, çocuklarla bir-
likte tiyatroya gidiyoruz. İki tanesinin ilk 
tiyatro deneyimi olacak. Kıpır kıpırlar, 
yerlerinde duramıyorlar. Hep birlikte 
salona giriyoruz, biletlerimizi gösterip 
yerimize oturuyoruz, telefonlarımızı 
sessize alıyoruz. Aynı heyecanı paylaşan 
onlarca çocuk etraflarındaki dünyaya 
merakla bakıyorlar. Çocukların bu me-
raklı halini şu yaşımızda yaşayabilsek 
dünya ne kadar da güzel bir yer olur 
diye düşünüyorum. Nihayet ışıklar ka-
panıyor, perde açılıyor ve oyun başlıyor. 
Aslında bildiğimiz bir hikâye Alice, Be-
yaz Tavşan ile karşılaşıp bir deliğin içi-
ne düşüyor. Düştüğü yer rüya gibi bir 
dünya. Şaşkınlıkla etrafa bakıyor. Yeni 
yeni kişilerle tanışıyor ama karşıdakiler 
Alice ile tanışmaya pek de can atmıyor, 
onu dışlıyorlar. Salondaki çocuklar ne 
düşünüyor bilmiyorum ama sahnedeki 
herkesi işyerindeki birilerine benzetip 
duruyorum. Kupa Kraliçesi, konuşan 
hayvanlar, oyun kağıtları, her birini size 
tek tek söyleyebilirim. Bu keşfettiğim 
yeni dünyada arkadaşlığın, özellikle de 
dostluğun önemini anlıyorum. Yanım-
daki çocukların gözlerindeki sevinçle 
ben de mutlu oluyor, gülümsüyorum.” 
Hatırlıyorum, ne güzel bir deneyim, ne 
mutlu bir keşifti. Bugünlerde siz de Kül-
tür ve Turizm Bakanlığı’nın YouTube’a 
yüklediği çocuk oyunlarını keşfedebilir, 
evde kaldığınız bugünleri çocuklarınız-
la tiyatro izleyerek değerlendirebilirsi-
niz. Tiyatro tutkumuz hiç bitmesin…

Klasik bir bakkal romantizmi okuyacağımı zannederek 
kitabı elime alıyorum. Daha ilk sayfasından itibaren ya-
nıldığımı anlıyorum. Bu kitapta romantizm değil, hayatın 
gerçeği var. Çocuk kitabı belki ama yetişkinlerin içinde-
ki o ölmeyen muzır çocuğu ortaya çıkarıyor. Bu nedenle 
7’den 70’e herkes tarafından okunuyor. Bakkal gerçekten 
de Şermin Yaşar’ın dedesinin bakkalı. Anlattığı haylazlık-
ların gerçek olduğunu bilmek insana ayrı bir keyif veriyor. 
Ama sadece “keyifli bir kitap” dersek haksızlık yapmış olu-
ruz. Kitap hem çocuklara yetişkin dünyasının gerçeklerini 
ve bunlarla nasıl baş edeceklerini öğretiyor hem de yetiş-
kinlere çocukların dünyasını onların gözünden sergiliyor. 
Dedemin Bakkalı’nı bitirdiğimde şunu söyledim kendi-
me; bu kitap yetişkinlerle çocuklar arasında arabuluculuk 
yapan zeki ve matrak bir kitap. Bir yetişkin olarak içimdeki 
haylaz çocuğu nasıl durduracağımı bilemiyorum. Sanı-
rım bu enerjiyi gönüllü karantina sonrası kısa bir geziye 
çıkmak için kullanmalıyım. 

It is good for me to stay at home as a precaution to protect our loved ones. 
For some time, I have been checking my old notes that I want to take a look 
at for a long time. Sometimes I spend my entire day reading them. Like this 
memory from last year… How this play felt good…
“It was a beautiful April morning…. We went to the theatre with kids. It was 
first theatre experience for two of them. They warned them to remain si-
lent, to be patient until the end of play even if the most important thing in 
the world comes to their mind and not to eat or drink during the play. We 
entered the theatre hall together, showed our tickets and took our seat, got 
our phones on silent. Sharing the same excitement, dozens of children were 
watching the world around them with curiosity. I thought how the world 
would be a wonderful place if we, as adults, share the excitement of child-
ren. The lights went out finally, curtain went up and the play has started. 
This was the story we already knew. Alice sees a white rabbit and falls down 
a hole. The place she fell is a world like a dream. She looks around with surp-
rise. She meets new people, but the others don’t crave to meet Alice, they 
ignore her. I had no idea what the kids were thinking but everyone on the 
stage reminded me some people from the work. Queen of Hearts, talking 
animals, the playing cards…I can tell you which is which. In this new world 
I explored, I realized the importance of friendship.  It bothered me a bit, to 
remember the meetings with men and women in suits. By seeing the joy 
in the eyes of children beside me, I came back to myself and smiled. And I 
decided to try to explore the wonderland in my workplace when I am back 
to work on Monday.”  I wanted to explore the Wonderland outside but now 
I am exploring the Wonderland at home, in my family… 

I pick up the book with the thought that I will read a 
classic romanticism about the grocery. I realized from 
the first page that I was wrong. There is not roman-
ticism but reality in this book. It is a children’s book 
however it brings out the naughty child in all of us. 
Thus all age groups can read it including 7 and 70. The 
grocery shop really belongs to the grandfather of Şer-
min Yaşar. It is a great pleasure to know the naughti-
ness told by the author was real. However it feels unfa-
ir to say that this book is only enjoyable. The book not 
only teaches children about the adult world’s realities 
and how to handle them, but also shows adults the 
world of children through their eyes. When I finished 
the book I told myself that this is a smart and funny 
book mediating between adults and the children. As 
an adult I don’t know how to stop the child inside of 
me. I think that I should use this energy to take a little 
ride after quarantine. 

ALICE IN WONDERLAND – SIVAS STATE THEATRE
MY GRANDFATHER’S SHOP – ŞERMİN YAŞAR

ALİCE HARİKALAR DİYARI’NDA –  
LEWIS CARROLL

DEDEMİN BAKKALI – ŞERMİN YAŞAR

Theater
Tiyatro

10 11

Book
Kitap
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Çok sevdiğim bir çocuk kitabını tekrar elime alıyorum, Gezgin Eşeğin Oyun Atlası. 
Kitap çok güzel kurgulanmış. Bir eşek dünyayı dolaşıyor ve her ülkede çocuklarla 
birlikte oyun oynuyor. Bir sayfasında ülkeyi tanıtırken, öteki sayfasında da o ülkede 
oynanan bir oyunu anlatıyor. Böylelikle kitap bittiğinde çocuk hem birçok ülkeyi 
yakından tanımış oluyor, hem de dünya çocuklarıyla oyun arkadaşı haline geliyor. 
Ama benim asıl sevdiğim detay, o ülkeleri gezenin bir eşek olması. Bizim kültürü-
müzde de “eşek” özel bir yere sahip değil midir? Nasrettin Hoca’nın eşeği vardır, 
ters biner. Sonra Barış Manço’nun şarkısı akla gelir: “Arkadaşım eş, arkadaşım şek, 
arkadaşım eşek…” O an hepimiz şehre göçüp köyde bıraktığı eşeğini özleyen çocu-
ğa dönüşürüz:
Uzun kulaklarını, son bir kez salla
Tüm eski dostlarımdan, bir haber yolla
Ayrılık geldi başa, katlanmak gerek
Seni çok çok özledim, arkadaşım eşek
Dünyadaki tüm çocukları oyun arkadaşı haline getiren bir kitabın, Barış Manço gibi 
evrensel bir sanatçıyı hatırlatması hiç şaşırtıcı değil. 

Ne zamandır aklımızda, çocuklarla gitmek için fırsat 
kolluyorduk. Sürekli Üsküdar’a gidip gelmemize rağ-
men bir türlü ziyaret edemedik şu Uçurtma Müze-
si’ni. Hava güzel olunca terasa çıkalım, güneşin ve ılık 
rüzgarın tadını çıkaralım dedik. “Koronavirüs olmasa 
Uçurtma Müzesi’ne giderdik” diye hayıflandı çocuk-
lar… Ben de “Müzeye gidemezsek, müze bize gelir” 
dedim ve bilgisayarı açtım. Dünyanın dört bir yanın-
dan türlü türlü, renkli renkli uçurtmalar… Göremedi-
ğimize üzülüyoruz ama gözümüze bir şey takılıyor. 
Kendi uçurtmamızı kendimiz yapabilirmişiz. Biz zaten 
çocukken yapardık diye düşünüyorum ama yeni nesil 
için çoğu şey “satın alınır”. Çok şaşırıyorlar ve heyecan-
lanıyorlar. İş başa düştü, bir ev aktivitesi oldu. Evdeki 
suşi çubuklarıyla kendi minicik uçurtmamızı yaptık. 
Tamam, kabul. Pek uçtuğu da söylenemez ama en 
azından denedik. Hem kağıt katlama videoları daha 
fazla ilgimizi çekti. Kuğular, gemiler yapıp evin dört 
bir köşesini süslemek de heyecan verici, uçmaya ge-
rek yok değil mi?  

I picked up one of my favou-
rite children’s book again: 
Gezgin Eşeğin Oyun Atlası 
(The Play Atlas of Wande-
rer Donkey). The book is 
well-plotted. A donkey tra-
vels around the world and 
Plays with kids in every 
country. While it introdu-
ces a country in one page, it 
explains a game that is pla-
yed in that country in other 
page. So, the child will have 
known several countries 
well and he/she will have 
become playmate with the 
children from all around the 
world by the time he/she fi-
nishes the book. However, 
my favourite detail in the 
book is the one who travels 
all those countries is a don-
key. The ‘donkey’ has a spe-
cial place in our culture too. 
Doesn’t it?
Nasreddin Hodja has got a 
donkey and he rides on the 
donkey backwards. Then 
the song of Barış Manço co-
mes to the mind: “Arkada-
şım eş, arkadaşım şek, ar-
kadaşım eşek…” (My friend 
‘don-‘my friend ‘-key’ my 
friend donkey) In that mo-
ment all of us turn into the 
child who misses the don-
key he/she left in the village 
after migrating to the city: 

Wave your long ears for the 
last time
Send me news of all my old 
friends
Separation must be endu-
red
My friend the donkey, I miss 
you so much
It is not surprising that a 
book which turned all the 
kids in the world into play-
mate for each other, remin-
ds us a universal singer like 
Barış Manço.  

It is on our minds for some time, we have been looking 
for an opportunity to go with children. Although we of-
ten go to Üsküdar we couldn’t find a chance to visit the 
Kite Museum. Since the weather was nice, we said to our-
selves ‘Let’s go up to the terrace and enjoy the sun and 
warm wind’ The kids said, “If there was no coronavirus, 
we would go to the Kite museum.” And I told them “If we 
can’t go to the museum, then it comes to us” and tur-
ned on the computer. All kinds of colourful kites from all 
around the World… We felt sad but noticed something. 
We found out that it is possible to make a kite on your-
self. I thought to myself “We used to make it when I was 
child” However it is easier for the new generation to ‘buy’ 
most of the things.  They were surprised and excited. It is 
up to me, now we have a new house activity. We made 
our small kite with the sushi sticks in the house. All right, 
it can’t fly exactly but at least we tried. We were much 
more interested in paper-folding videos. It is also exciting 
to decorate every corner of the house with paper boats 
and swans, we don’t need to fly, right?

BARIŞ MANÇO –  MY FRIEND DONKEY

KITE MUSEUM

BARIŞ MANÇO – ARKADAŞIM EŞEK

UÇURTMA MÜZESİ
Museum

Müze
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Ah, yine eski defterlerden bir anı. O zaman çok büyük 
heyecanla gitmişim Devlet Tiyatroları’nın düzenlediği bu 
festivale: “Küçük Hanımlar Küçük Beyler Tiyatro Festivali” 
için Ankara’ya geldim. Bu festivali 15 yıldır heyecanla ta-
kip ediyorum. İlki gerçekleştiğinde tiyatroya meraklı bir 
üniversite öğrencisiydim. Şimdi hem bir öğretmen, hem 
de çocuklarını tiyatroya getiren bir anneyim. Festivalin 
programı dopdolu, çocuklarla plan yaparken epey zorlan-
dık. Çünkü hem kukla gösterisine, hem gölge oyununa 
gitmek istiyorlar. Kara tiyatronun ne olduğunu merak 
ediyor, “dans tiyatrosunu mutlaka görelim” diyorlar. Ope-
ranın daha önce küçük hanımlara uygun olduğunu hiç 
duymamışlar, “bu zamana kadar neden gitmedik” diye 
hesap soruyorlar. Çocukların biri bale izlemek isterken 
diğerleri “sokak tiyatrosundan başkasına gitmem” diyor. 
Nihayetinde üç çocuk, iki yetişkin birkaç gün boyunca 
festival alanının altını üstüne getiriyoruz. Dönüş yolunda 
çocuklar hâlâ oyunların etkisinde, birbirlerine beğendik-
leri sahneleri anlatıyor. Sanırım seneye yine Ankara’ya 
gelip katılmak isteyecekler. Tiyatro aşkının yayılma hızına 
hem hayret ediyor, hem seviniyorum.” Bu aralar festival 
yok, ailecek evdeyiz. Düşünüyorum da tiyatro festivaline 
gitmek kadar evde olmak da güzel. Yeter ki sağlığımız ye-
rinde olsun, daha çok filmler – tiyatrolar izleriz birlikte.

Another memory from old notes… I had attended this festi-
val with a great excitement. “I came to Ankara for Little La-
dies Little Gentlemen Theatre Festival. I have been following 
this festival for 15 years with excitement. I was a theatre ent-
husiast university student when this festival started for the 
first time. Now I am teacher and a mom who takes her kids 
to the theatre. The festival program was very rich so choo-
sing was very difficult for the kids and me.   Because they 
wanted to see puppet show and shadow puppetry at the 
same time. They were also very curious about black theat-
re and said, “Let’s go to the dance theatre” They have never 
heard before that the opera is suitable for little ladies too, so 
they asked me why we didn’t go before. While one of the 
kids wanted to see ballet performance the other one kept 
saying “I just want  to go to the Street theatre” Eventually, 
as two adults and three children, we experienced the festi-
val from beginning to end for a few days. On the way back 
the kids were still under influence of the performances. They 
were telling about their favorite scenes to each other. I think 
they will want to attend the festival again. I am happy and 
surprised by how rapidly the love of theatre is expanding.” 
There is no fest right now. We are at home as a family. I think 
that staying at home is as nice as attending a festival. We 
can watch many movies and plays as long as we are healthy. 

LITTLE LADIES LITTLE GENTLEMEN 
INTERNATIONAL THEATRE FESTIVAL FOR CHILDREN

KÜÇÜK HANIMLAR KÜÇÜK BEYLER 
ULUSLARARASI ÇOCUK TİYATROLARI FESTİVALİ 

Movie
Film

Çocuklarda tatlı bir heyecan. “Evde sinema keyfi” için 
ellerinde kağıtlardan kesip yaptıkları biletler, başların-
da şapka, bilet satıyorlar bize. Eh, heveslerini kırmamak 
lazım. Ters Yüz’ü izlemek için saat 7 seansına dört bilet 
aldık. Patlamış mısır servisleri henüz açılmamış, biz ya-
pıp getirebilirsek iyi olurmuş. Böylelikle babaları mısırları 
patlattı, ışıkları kapattık, telefonları başka odaya koyduk 
ve film izlemeye koyulduk. Bir çocuk filmi daha izle-
mek istemiyordum aslında. İzler gibi yapar bir vesileyle 
dinlenmiş olurum diyordum ki filmin yarısına geldiğimi 
fark ettim! Müthiş heyecanlı, sürükleyici bir film. Bize ço-
cuk filmlerinin sadece çocuklara yönelik olduğuna kim 
inandırdı bilemiyorum. Ama Riley’in taşındığı için yaşa-
dıklarının birebir aynılarını ben de yaşamadım mı? İçin-
deki duygular, zaten bütün insanların kontrol etmekte 
zorlandığı duygular değil mi? Neşe, korku, öfke, nefret, 
üzüntü… Çocuklar film izlerken ne hissetti bilmiyorum 
ama ben kendi duygularımı ne kadar ihmal ettiğimi fark 
ettim. Neşeli bir çocuk filminin beni böylesi derin düşün-
celere daldıracağını tahmin edemezdim. Çocuk filmleri-
ne daha dikkatli bir gözle bakacağım artık.

A sweet excitement in children… With symbolic tickets in 
their hand they made by cutting paper, and hat on the-
ir heads the children are selling us ticket for the “Movie 
Time at Home” We should not disappoint them. We bou-
ght four tickets to watch Inside Out for 7 o’clock. Popcorn 
has not been started to be sold yet, they say it would be 
nice if we could make it. So their dad made popcorn, we 
turned off the lights, put the phones in another room and 
started watching movie. Actually, I didn't want to watch 
another child movie. I was saying that I would rest but 
then I realized that I was halfway through the movie! An 
incredibly exciting, immersive movie. I don't know who 
made us believe that children's movies are for kids. But 
haven't I experienced the same thing that Riley experien-
ced because she moved? Are the emotions in you not the 
emotions that all people have difficulty controlling? Joy, 
fear, anger, hatred, sadness… I don't know how the kids felt 
while watching movies, but I realized how much I negle-
cted my own feelings. I couldn't have guessed that a che-
erful children's movie would immerse me in such deep 
thoughts. I will be more careful with children's movies.

INSIDE OUT – PETE DOCTER
TERS YÜZ – PETE DOCTER
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Hasan Şahintürk

Istanbul’un en eski semtlerinden Galata, Üsküdar ve Eyüp sakladığı kadim 
hazinelerle tarih meraklılarının uğrak yeridir. Bu semtler arasında manevi 

ağırlığıyla öne çıkan Eyüp neredeyse günün her saati çocuk cıvıltılarıyla doludur. 
Bu yazımızda o çocuk cıvıltılarına kulak veriyor ve Eyüp’ü “bir çocuk semti” 

olarak ele alıyoruz.

Galata, Üsküdar and Eyüp, three of the oldest districts of İstanbul, are the 
haunts for history enthusiasts with their secret old treasures. Eyüp, that is 

prominent with its spiritual importance, is full of laughter of kids every 
hour of the day. Now we are listening to this laughter and heading for this 

‘Children’s District’ Eyüp.

THE CHILD-FACE OF EYÜP: 
EYÜP’S TOYMAKERS 

EYÜP’ÜN “ÇOCUK” YÜZÜ: 
EYÜP OYUNCAKÇILARI 
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Efendim, eskilerin “bilâd-ı selâse” dedikle-
ri İstanbul’un üç semtinden biri olan Eyüp, 
en az diğer iki belde; yani Üsküdar ve Galata 
kadar kadimdir. Üsküdar’ın sakinliği ve Ga-
lata’nın karmaşıklığı arasında kıyıda kalmış, 
sessiz bir yer gibi görünse de çok güçlü bir 
manevi ağırlığa sahiptir. Zira Peygamber 
Efendimizi Medine’deki evinde misafir etme 
şerefine nail olan Ebû Eyyûb el-ensârî Haz-
retlerinin türbesi ve İstanbul’un fethinden 
hemen sonra Fatih Sultan Mehmet tarafın-
dan inşa ettirilen tarihi cami buradadır. Bu 
sebeple geçmişten günümüze Müslüman-
ların Eyüp’ü kutsal kabul ederek ziyaret ettiği 
bilinmektedir. 

Eyüp is one of the “bilâd-ı selâse” (three dis-
tricts of Istanbul) as the old-timers said and 
it is at least as old as the other ones (Üskü-
dar and Galata) are. Although it seems a 
quiet place between Üsküdar’s calm and 
Galata’s complexity, Eyüp has a very strong 
spirituality. Because the grave of Ayyub Al 
Ansari who hosted Prophet Muhammed 
in his house in Medina and the mosque 
built by Fatih Sultan Mehmet following 
the conquest of Istanbul are here. So, Mus-
lims have been  considering Eyüp as a holy 
place from past to present. 
The tomb of Ayyub Al-Ansari was absolute-
ly an important factor in development of 
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Ebû Eyyûb el-ensârî Haz-
retlerinin türbesi elbette 
Eyüp’ün gelişiminde oldukça 
etkili olmuş, sonradan yaptı-
rılan cami etrafında yeni bir 
belde ortaya çıkmıştır. Bu-
gün Eyüp; tarihi cami, mes-
cit, tekke, dergâh, çeşme ve 
türbeleriyle günlerce gezile-
cek bir semt halini almıştır. 
Tüm bu maneviyatı ve tarihi 
yapıları yanında Eyüp’ün dik-
kat çekici bir diğer özelliği de 
çocukların ilgi odağında, ço-
cuk cıvıltılarıyla dolu bir yer 
olmasıdır. 

EYÜP OYUNCAKÇILAR 
ÇARŞISI 
Bir zaman makinesine bi-
nip geçmişe dönseydim ve 
1600’lü yıllarda İstanbul’da 
yaşayan bir çocuk olsaydım, 
ilk Eyüp’ü görmek isterdim. 
Zira Eyüp, bugün pek bilin-
mese de Osmanlı dönemin-
de oyuncakçılarıyla meşhur 
bir yerdi. Evliya Çelebi, 17. yüz-
yılda Eyüp oyuncakçılarının 
100 dükkân kadar olduğunu 
yazar. Eyüpsultan İskelesi’n-
den Eyüpsultan Camii’ne 
çıkan sokakta sağlı sollu şe-
kilde yer alan bu oyuncak 
dükkanlarının geçmişi aslın-
da çok daha eskidir.

Bu devirde üretilen oyun-
caklar tahta, deri, teneke ve 
toprak kullanılarak imal edi-
liyor ve genellikle minimal 
hale getirilmiş eşyalardan 
oluşuyordu. Şakşak, hacıyat-
maz, cambaz, dönme dolap, 
salıncak, aynalı beşik, tahta 
kılıç, ipli ok, trampet, davul, 
fırıldak, topaç, leylek, çekirge, 
kanarya, kaval, kursak düdük, 
havan ve testi gibi envai çe-
şitten oluşan bu oyuncaklara 
hiç şüphesiz Osmanlı devri-
nin tüm çocukları sahip ol-
mak isterdi.
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Eyüp, a new district emerged around the mosque, which was built 
afterwards. Today, with historical mosques, masjids, dervish lodges 
and convents, tombs and fountains, Eyüp is a district where you 
must spend more than one day to travel all around. Besides all its 
historical buildings and spirituality, another remarkable feature of 
Eyüp is that it is a place alive with kids’ laughter. 

EYÜP TOYMAKERS BAZAAR
If I could go back in time and were a child living in İstanbul in the 
1600’s, by using a time machine, I would have visited Eyüp first. Be-
cause Eyüp was famous for toymakers during the Ottoman period, 
although it's not widely known today. Evliya Çelebi says that there 
were 100 shops selling toys in 17th century. The history of these toy 
shops situated along the street which leads to Eyüpsultan Mosque 
from Eyüpsultan Pier, went back a lot longer.  

The toys from this period were made of wood, leather, tin and soil 
and generally consisted of minimalized items. Undoubtedly, all 
children of the Ottoman period would like to have these toys, in-
cluding various types such as slapstick, roly-poly toy, acrobat, fer-
ris wheel, swing, mirrored cradle, wooden sword, arrow, drum roll, 

Bugün pek bilinmese de Osmanlı 
döneminde Eyüp, oyuncakçılarıyla 
meşhur bir yerdi.

Although it's not widely known 
today, Eyüp was famous for toy 
makers during the Ottoman period. 

Eyüp, Üsküdar’ın sakinliği ve Galata’nın karmaşıklığı arasında kıyıda kalmış, 
sessiz bir yer gibi görünse de çok güçlü bir manevi ağırlığa sahiptir. 

Eyüp: Between the calm of Eyüp, Üsküdar and the complexity of Galata,  
it seems to be a quiet place, but it has a very strong spiritual weight.

Adım Adım / Step by StepAdım Adım / Step by Step
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Osmanlı devrinde mimarbaşına bağlı bu oyun-
cakçılar ürettikleri oyuncakları sadece bu dük-
kanlarda değil, seyyar bir şekilde şehrin sokakla-
rını dolaşarak satmaktaydı. İstanbul sokaklarında 
dolaşan seyyar oyuncakçılar muhtemelen geç-
tikleri her sokakta çocukların ilgisine mazhar olu-
yordu.

EYÜPSULTAN’IN DEĞIŞMEYEN  
MISAFIRLERI: ÇOCUKLAR 
Zamanla çehresi değişmiş ve oyuncak dükkan-
ları yerini hediyelik eşya dükkanlarına bırakmış 
olsa da Eyüp’teki çocuk cıvıltıları devam ediyor. 
Osmanlı devrinden itibaren çocuklar buradaki 
oyuncakçılardan dolayı aileleriyle birlikte Eyüp’e 
gelmekteydi. Günümüzde ise Eyüpsultan ellerin-
de asa, başlarında türlü taşlar, yelek ve pantolon-
larında çeşitli işlemelerle sünnet çocuklarını ağır-
lıyor. Çocuklar çoğu zaman da Eyüp Sultan’da 
namaz kılıp dua eden anne babalarıyla cami av-
lusunu şenlendiriyor. Eyüp’teki oyuncak geleneği 
de nostaljik bir hatıra olarak canlılığını koruyor.

Adım Adım / Step by Step

drum, whirligig,  peg top, stork, grasshopper, 
canary, shin, crock whistle, mortar and jug.
These toymakers who worked under the chief 
architect, used to sell their toys not only in 
these shops but also in the streets of the city.  
The peddling toy sellers were probably getting 
attention of the kids in every street where they 
passed. 

UNCHANGING GUESTS OF EYÜPSULTAN: 
CHILDREN 
Although the face of Eyüp has been changed 
and toy shops have been replaced by souvenir 
shops over time, there are still laughter of chil-
dren. Since the Ottoman era, the children came 
to Eyüp with their families due to the toy shops. 
Today, Eyüp Sultan welcomes the children to 
be circumcised with sceptres, beaded crown, 
and decorated pants and cape. Children often 
cheered up in the courtyard of the mosque 
when their parents pray in Eyüp Sultan. The toy 
tradition in Eyüp is still alive as a nostalgic sou-
venir.
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A’dan Z’ye / From A To Z A’dan Z’ye / From A To Z

Hasan Şahintürk

These verses of Cahit Sıtkı Tarancı kind of defines childhood. During childhood 
years we don’t have a sense of responsibility. Everything seems like a game, we 

are innocent, and full of energy. Childhood memories reminds us of innocence, 
beauty and happiness. This colorful world is shaped with the family, friends and 

toys and is full of dreams, hopes and fairy tales.

A Life Full of Dreams and Fairy Tales:
OUR CHILDHOOD

Masallar, Hayaller ve  
Umutlarla Dolu Yıllar: 
ÇOCUKLUĞUMUZ

Cahit Sıtkı Tarancı’nın bu dizeleri adeta çocukluğun tanımı gibidir. Çocukluk; 
sorumluluk bilincine sahip olmadığımız, her şeyin oyun gibi göründüğü 

ve enerjimizin bitip tükenmediği masum yıllardır. Bizlere saflığı, güzelliği, 
mutluluğu hatırlatan anılar bütünüdür. Aile, diğer çocuklar ve oyuncaklar 

arasında şekillenen bu renkli dünya masallar, hayaller ve umutlarla doludur.

Çocukluk üzerine yüzlerce söz söylenip on-
larca yazı yazılabilir. İnsanın kendi tecrübele-
riyle anlam kazanan, hayatı boyunca ondan 
ayrılmayan ve geleceğine etki eden bu dö-
nemin izleri bir ömür boyu insanı takip eder. 
Çoğumuz derin bir özlemle çocukluğumuzu 
yâd ederiz. Artık geçmişte kalan ve bir daha 
geri gelmeyecek olan bu dönem o kadar de-
ğerlidir ki, hangi şartlarda geçirilmiş olursa 
olsun daima özlemle hatırlanır.

 
We can write and say many  
things on childhood. Childhood gets 
meaning with experiences, becomes a 
part of and influences one’s future life 
forever.  
Most people remember childhood with 
a deep longing. It is a precious past time 
which will never come back and is always 
remembered with longing no matter how 
we spent those years. 

NİSAN - APRIL

Affan Dede'ye para saydım,
Sattı bana çocukluğumu.

Artık ne yaşım var, ne adım;
Bilmiyorum kim olduğumu.

Hiçbir şey sorulmasın benden;
Haberim yok olan bitenden.

Cahit Sıtkı Tarancı 

I gave money to the old man
And he sold me my childhood.
Now I have no age, no name;
I don’t know who I am.
Don’t ask me anything,
As I know nothing.
Cahit Sıtkı Tarancı
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BIR ZAMANLAR ÇOCUK OLMAK
Çocukların ve çocukluk döneminin 
önemi tüm dünyada iyice anlaşıl-
mış, çocuk yetiştirmede pedago-
jik yaklaşımlar önem kazanmaya 
başlamıştır. Çocuk edebiyatı, çocuk 
tiyatrosu, çocuk sineması, çocuk 
kütüphaneleri ve çocuklara yöne-
lik müze ve sair bilim merkezleri 
bu önemin göstergesi olarak hem 
dünyada hem de ülkemizde yay-
gınlaşmaktadır. Bununla beraber 
değişen sosyal, ekonomik ve kültü-
rel şartlar geçmişte çocuk olmakla 
günümüzde çocuk olmak arasın-
da derin bir farklılaşma getirmiştir. 
Özellikle artık hızına yetişilemeyen 
teknolojik yenilikler birçok açıdan 
çocukların dünyasını ve gelişim sü-
recini etkilemiş, eskinin durağanlı-
ğını ortadan kaldırmıştır.

Örneğin çocukluğunu 80’lerde ya 
da 90’larda geçiren bugünün yetiş-
kini, çocukluğundan bahsederken 
günümüz çocuklarının anlamakta 
zorluk çekeceği bir süreçten bah-
sedecektir. Daha da eskiye gider ve 
“Osmanlı’nın son devrinde çocuk 
olmak nasıldı” diye sorarsak çok 
daha başka bir dünyayla karşılaşa-
cağımız şüphesizdir. Benzer şekil-
de şehirde yaşanan bir çocukluk ile 
köyde geçirilen çocukluk arasında 
derin farklar bulunmaktadır. Görül-
düğü üzere çocukluk aynı kalsa da 
zaman ve şartlar sürekli değişmek-
te ve “eskiden çocuk olmak” çok 
daha kıymetli hâle gelmektedir.

ESKI MAHALLE ÇOCUKLARI
Eskiler iç içe geçmiş, yakın ilişkilerin 
hâkim olduğu bir “mahalle” haya-
tından bahsetmektedir. 1990’lı yıl-
lara kadar bir ölçüde devam eden 
bu mahalle hayatı toplumun tüm 
kesimlerini etkilediği gibi “çocuklu-
ğu” da derinden etkilemiştir. Gün-
delik yaşamın en önemli fiziksel ve 
toplumsal mekanları olan ev ve so-
kaktan oluşan “mahalle” geçmişin 
temel yaşam birimidir. Abdülhak 
Şinasi Hisar, mahallenin önemini 
belirtmek için, “Eski İstanbullular 

The importance 
of children and 
childhood have 
become well-
recognized all 
around the 
world, pedagogic 
approaches have 
gained significance 
in child raising.

Çocukların ve 
çocukluk döneminin 
önemi tüm dünyada 
iyice anlaşılmış, 
çocuk yetiştirmede 
pedagojik 
yaklaşımlar 
önem kazanmaya 
başlamıştır.

BEING CHILD ONCE
The importance of children and child-
hood have become well-recognized 
all around the world, pedagogic ap-
proaches have gained significance 
in child raising. Children’s literature, 
children’s theater, children’s cinema, 
children’s libraries, museums and 
other scientific centers have become 
widespread at both national and in-
ternational level as an indicator of this 
emphasis. On the other hand, the 
changing social, economic and cul-
tural conditions have caused a strong 
distinction between being a child in 
the past and today. Especially the ev-
er-advancing technologies have in-
fluenced the world and development 
process of children in various aspects, 
causing stability to disappear.  

For example, when adults who spent 
childhood in 80s or 90s talk about 
their childhood, today’s children will 
find it difficult to grasp. If we go back 
to older times and ask how it was to 
be a child in late Ottoman period, 
certainly we will see a totally different 
world. Likewise, there are important 
differences between childhood spent 
in city and country. So, as time and 
conditions keep changing, “being a 
child in the past” becomes even more 
precious. 

CHILDREN PLAYING ON THE 
STREETS IN THE PAST 
Elderly people talk about a “neigh-
borhood” life with close bonds and 
relationships. This neighborhood life 
continued to some extent until 1900s, 
deeply affecting all social groups 
and “childhood”. “Neighborhoods” 
formed by houses and streets as the 
key physical and social venues, were 
the main living spaces in older times. 
Abdülhak Şinasi Hisar emphasizes 
the importance of neighborhood by 
saying “In the past, people of Istan-
bul used to take deep roots in their 
neighborhood, allowing it to cover 
their spirit, such that, moving to an-
other place would be as difficult and 
unpleasant as changing habits”. 

mahallelerine o kadar kökleşirlerdi ve mahalle-
leri ruhları için öyle bir kılıf olurdu ki, başka yere 
göç etmek onlara huylarını değiştirmek gibi güç 
ve tatsız şey görünürdü” demektedir.

Dışarıya sınırlı derecede açık, farklı aileleri içeri-
sinde barındıran büyük bir aile olarak tanımla-
yabileceğimiz bu mahalle hayatı, bugün artık 
kolay algılayabileceğimiz bir dönem olmaktan 
çıkmıştır. Zira bu mahallelerde hayat bulan ço-
cukluk; komşuluk ilişkilerinin yoğun olarak ya-
şandığı, birbirinin dertleri ile hemhal olabildiği, 
yardımseverliğin gözlemlenebildiği ve çocukla-
rın gruplar halinde “gerçek” oyunları oynayabil-
diği bir dünyada yaşanmaktaydı. 

MANEVI ATMOSFER
Toprakla temas edebilen, ağaçlara tırmanan, 
kolektif oyunları oynayabilen bu çocuklar aynı 
zamanda manevi bir atmosferde soluk alıp ver-
mekteydiler. Öyle ki Ramazan akşamları, bay-
ram sabahları ve kandil gecelerinden sık sık 
bahseden Yahya Kemal, çocukluğunun muhi-
tini “uhrevi bir âlem” olarak tanımlamaktadır. 
Çocukluğunun, kubbelerin, minarelerin gölge-
sinde annesinin eline yapışıp camileri ziyaret 
ederek geçtiğine değinen Şevket Süreyya Ayde-

We can define neighborhood as a big family host-
ing families with limited opening to the exteriors. 
Neighborhood life is not easily perceivable any-
more. In the past, childhood spent in these neigh-
borhoods meant a world full of close relationships 
with neighbors, sympathy and helpfulness, where 
children could play “real” games in groups. 

SPIRITUAL ATMOSPHERE
Children who were able to touch soil, climb trees 
and play group games, were also able to breath 
in a spiritual atmosphere. Frequently talking 
about the evenings of Ramadan and the morn-
ings of festivals and holy nights, Yahya Kemal de-
fines the neighborhood of his childhood as an 
ethereal realm. Mentioning of his childhood as 
spent under the shades of domes and minarets, 
visiting mosques hand in hand with his mother, 
Şevket Süreyya Aydemir emphasizes the signif-
icant place of mosques in his childhood memo-
ries. Neighborhoods established around mosques 
have a large place in the tiny world of children. 
Mischievous and high-spirited children heading 
towards mosques at holy nights with cheerful 
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mir, çocukluk anılarında camilerin önemli 
bir yer kapladığına işaret etmektedir. Ca-
milerin etrafında kurulan mahalleler ço-
cukların ufacık dünyasında kocaman bir 
yere sahiptir. Özellikle kandil gecelerinin 
eğlence hülyaları arasında camilerin yolu-
nu tutan çocuklar, türlü haylazlık ve dur 
durak bilmeyen halleri ile camilerin ayrıl-
maz parçası, temel birer unsurudur. 

Mevlid akşamları her çocuğun gönlüne 
bir heyecan düşürür. Zira Mevlid demek 
gül suyu ve renkli renkli şeker demektir. 
Mevlid bitiminde çocukların gözleri pa-
rıldar, çünkü vuslat vaktidir. Önce gül ko-
kar avuçlar sonra ağızlar tatlanır. Şekerleri 
dağıtan kişiyi izler ışık saçan gözler. Mutlu 
son “El – Fatiha” ile başlar. Elde gaz lam-
baları, zifiri karanlık aydınlanarak eve va-
rılır… Hüseyin Rahmi Gürpınar’dan Ömer 
Seyfettin’e, Yahya Kemal’den Hüseyin Ca-
hit Yalçın ve Halide Edip Adıvar’a kadar 
nerdeyse tüm şair ve yazarlar çocuklukla-
rındaki bu manevi atmosferden özlemle 
bahsetmektedir.

ÖZLENEN ÇOCUKLUK
Sobanın yandığı geniş salon-
da toplanır tüm aile. Soba bo-
rusuna asılan telde leylak ko-
kan çamaşırlar kurur. Sobanın 
üzerinde demlik, çay her daim 
sıcak. Bazen avuçları yakar kes-
tanenin sıcağı. Yine de lezzeti-
ne değer, çayın yanına iyi gider. 
Ninelerin masalları, dedelerin 
askerlik hatıraları, bazen de 
radyo tiyatrosu eşlik eder uzun 
kış gecelerine. Akraba çocuk-
larıyla sessiz sinema, kulaktan 
kulağa oynanır. Dışarısı kaç de-
rece olursa olsun, evin içi sıca-
cıktır.

Bir o kış geceleri unutulmaz, 
bir de bayram sabahları... Ba-
bamızın elinden tutup bayram 
namazına gittiğimiz, ailecek 
kahvaltı sofrasında buluştuğu-
muz, en güzel cicilerimizi giyip 
bayramlaştığımız o sabahlar… 
Akraba ziyaretleri, hal – hatır 
sormalar, kolonya kokusu, be-
reketini el emeğinden alan 
ikramlar, mendillerin arasına 
doldurulmuş lokumlar, ceple-

Akraba ziyaretleri, hal – hatır 
sormalar, kolonya kokusu, 
bereketini el emeğinden 
alan ikramlar, mendillerin 
arasına doldurulmuş 
lokumlar, ceplere sıkıştırılan 
harçlıklar… Doğru bayram 
yerine… Dönme dolap, 
salıncak, atlı karınca… 
Elmalı şeker, macun, külahta 
dondurma...  
O bayram günlerinin biri geri 
gelmez bir daha…

Visiting relatives, exchanging 
news, the smell of cologne 
and those delicious 
handmade treats, Turkish 
delights in handkerchiefs 
and money put in pockets… 
Then heading to the market… 
The big wheel, swings and 
the merry go round… Toffee 
apple, gums and ice-creams… 
All those memorable days, 
which will never return even 
for once…  

dreams make up the basic and inseparable 
part of these mosques. 

The holy night is exciting for every child, as 
it means rose water and colorful candies. 
Children’s eyes light up at the end of the 
night, this is time for their dreams to come 
true. Their hands smell rose first. With 
bright eyes, they watch the distribution of 
candies as their mouths savor these deli-
cacies. And the happy ending begins with 
“Al-fetahah”. Holding gas lamps lighting 
the pitch-dark, they arrive home… Almost 
all poets and authors including Hüseyin 
Rahmi Gürpınar, Ömer Seyfettin, Yahya 
Kemal, Hüseyin Cahit Yalçın and Hal-
ide Edip Adıvar longingly tell about this 
spiritual atmosphere of their childhood.

CHILDHOOD MISSED
All family gathers in the large room with 
the heating stove. Lilac smelling clothes 
are dried on a wire hung on the stove pipe. 
There is a kettle on the stove, tea is always 
warm, hot chestnuts sometimes burn the 

palm; a perfect match to please 
the mouth. Fairy tales of grand-
mas and military service memories 
of grandpas, or the theater on the 
radio, accompany the long winter 
nights. Children play charades or 
Chinese whispers with their cous-
ins. No matter how cold the weath-
er is, there is always warmth to heat 
the interiors. 

We can never forget those winter 
nights or the mornings of religious 
festivals… In the memorable morn-
ings of religious festivals, our dads 
used to hold our hands to take us to 
the mosque for a prayer, breakfast 
tables brought all family together 
and we wore our best clothes to ex-
change greetings with each other. 
Visiting relatives, exchanging news, 
the smell of cologne and those deli-
cious handmade treats, Turkish de-
lights in handkerchiefs and money 
put in pockets… Then heading to 
the market… The big wheel, swings 
and the merry go round… Toffee 
apple, gums and ice-creams… All 
those memorable days, which will 
never return even for once…  
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re sıkıştırılan harçlıklar… Doğ-
ru bayram yerine… Dönme 
dolap, salıncak, atlı karınca… 
Elmalı şeker, macun, külahta 
dondurma... O bayram gün-
lerinin biri geri gelmez bir 
daha…

23 NISAN COŞKUSU
Sanki her tarafta var bir düğün, 
Çünkü en şerefli, en mutlu gün
Bugün 23 Nisan
Hep neşeyle doluyor insan

Çocuklar için milli bayramlar 
içerisinde 23 Nisan’ın ayrı bir 
yeri vardır. Kutlama hazırlıkları 
günler öncesinden başlar. Halk 
oyunları, danslar, tiyatral gös-
teriler, şiir dinletileri ve çocuk 
şarkılarından oluşan program 
özenle hazırlanır. Okul bahçesi 
ve sınıf bayraklarla düğün evi 
gibi süslenir, kostümler dikilir. 
O gün gelip çattığında okul 
bahçesi bir festival alanı gibi 
rengarenk… Saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı… Gösteri progra-
mında görev alan öğrenciler 
performans sırasını heyecan-
la bekler. Aileler çocuklarını, 
öğretmenler öğrencilerini gu-
rurla izler. Fotoğraflar çekilir, 
anılar birikir. Ulusal egemenlik 
coşkusuyla çocuk yaşta tanışır, 
milli birlik ve beraberliği bu yıl-
larda hissetmeye başlarız.
 
HER ÇOCUK ÖZEL, HER 
ÇOCUKLUK GÜZELDIR
Mahallede komşular tarafın-
dan korunup kollanan, geniş 
aileler içinde, aile büyüklerinin 
gölgesinde büyüyen çocukla-
rın oyun dünyası da günümüz 
çocuklarından oldukça farklı-
dır. Bugün dijital oyunlar tara-
fından kuşatılan ve apartman 
hayatına sıkışan çocuklukla, 
geçmişteki çocukluk arasında 
büyük farklar bulunsa da ço-
cukluk her çağda masum, her 
çağda renklidir. Ne değişirse 
değişsin; her çocuk özel, her 
çocukluk güzeldir.

23RD APRIL SPIRITS 
It feels like a wedding ceremony all around,
As the most honorable and happiest day comes around
Today is April 23rd,
We feel joy from head to foot. 

Among all national holidays, April 23rd has a special place for chil-
dren. Preparations for celebration start days in advance. The carefully 
planned program covers folk dances, modern dances, dramas, poetry 
recitations and children’s songs. The school garden and classrooms are 
decorated with flags like a wedding house. Costumes are sown. The 
colorful school garden looks like a festival area when the day comes. 
A moment of silence comes for remembrance, which is followed by 
the National Anthem… Students excitedly wait for their turn to perform. 
Parents watch their children and teachers watch their students proud-
ly. Photos are taken, memories are collected. We have the national sov-
ereignty spirits during childhood and start feeling national unity and 
solidarity. 

EVERY CHILD IS SPECIAL AND EVERY CHILDHOOD IS 
DELIGHTFUL
Children living in large families, playing on the streets under the protec-
tion of their neighbors and growing under the umbrella of family elders 
had a world of games that was quite different from today. Although 
there are great differences between the childhood of the past and to-
day’s childhood surrounded by digital games and stuck in apartment 
life, childhood is innocent and colorful at any age. Whatever changes 
may occur, every child is special and every childhood is delightful. 

Çocuklar için milli bayramlar içerisinde 23 Nisan’ın ayrı bir yeri 
vardır. Ulusal egemenlik coşkusuyla çocuk yaşta tanışır, milli birlik 

ve beraberliği bu yıllarda hissetmeye başlarız.

Among all national holidays, 23rd April has a special place for 
children. We have the national sovereignty spirits during childhood 

and start feeling national unity and solidarity. 



Usturlab; bilim, felsefe ve sanatın iç içe geçtiği eğitimlerle çocukları 
sınıf ortamının dışına çıkarıp uzay ve doğayla buluşturan bir sosyal 

girişim. Usturlab bünyesinde tasarlanan eğitimler çocuğun 5 duyusuna 
birden hitap ediyor ve çocuklar deneyerek öğrenmenin keyfine varıyor. 
Bu sayımızda çocuğun merak duygusunu ve hayal gücünü geliştirmeye 

odaklanan ve onlara nasıl öğreneceklerini keşfettiren Usturlab’ın 
mimarlarından Sümeyye Ceylan ile keyifli bir söyleşi yaptık. 

Usturlab is a workshop taking children outside the classroom and bringing 
together with nature through training events intertwining science, 

philosophy and art. Training activities designed in these workshops address 
5 senses of children allowing them to experience the best cases of experiential 
learning. In this issue, we had an enjoyable interview with Sümeyye Ceylan, 

one of the architects of Usturlab aiming to encourage the curiosity in 
children and to teach them how to learn. 

NEW APPROACHES IN CHILD EDUCATION:
GET TO KNOW, EXPLORE AND 

EXPERIENCE THE NATURE

ÇOCUK EĞİTİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR:

DOĞAYI TANI, UZAYI KEŞFET, 
TÜM DUYULARINLA DENEYİMLE

Çocuklarımızı günümüz dünyasına daha donanımlı 
hazırlamak ve çok yönlü bir biçimde gelişimlerini sağ-
lamak için neler yapabiliriz? Sümeyye Ceylan bu soruya 
en iyi cevap verecek isimlerden biri. Deneyimleyerek – 
yaşayarak öğrenme alanında öne çıkan Usturlab girişi-
minin kurucu ortaklarından Ceylan’la çocuk eğitiminde 
yeni yaklaşımlara odaklanan bir sohbet gerçekleştirdik. 
 
Kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Usturlab girişimini 
kurmaya giden süreçte hangi profesyonel 
deneyimleri yaşadınız?
1984 İstanbul doğumluyum. Hayatımın ilk 17 yı-
lını da bu şehirde geçirdim. Çoğu şehir çocu-
ğu gibi benim de çocukluğum betonarme bi-
nalar arasında sıkışmış bir sokakta geçti. Fakat 
yaşadığım sokaktaki çocuklarla aramda bir fark vardı.  

What can we do to develop our children in multi-
ple ways so that they can be more prepared in mod-
ern life? Sümeyye Ceylan is one of the persons able 
to give the best answer to this question. We made an 
interview with Ceylan, a co-founder of Usturlab initia-
tive coming to the forefront in experiential learning 
to talk about the new approaches in child education.  

Could you please introduce yourself briefly? What 
have you experienced in the establishing process of 
Usturlab initiative in professional terms?
I was born in 1984 in Istanbul. I have spent 
the first 17 years of my life in this city. I spent 
my childhood stuck among concrete build-
ings as any other child living in a city. Howev-
er, the case was not the same for other children.  

Yakın Plan / Close-up

Fatih Çavuşoğlu

Yakın Plan / Close-up
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Onlar her yaz okullar tatil olur olmaz Karadeniz veya 
İç Anadolu’daki köylerine giderdi. Ama benim çocuk-
luğumda koşacağım uçsuz bucaksız kırlarım yoktu. 
Yıllar sonra on binlerce çocuğun doğada bilim yaptığı 
‘Orman Kaşifleri’ projesinin fikir annesi ve yürütücü-
lerinden biri olmam belki de hissettiğim bu eksiklik 
nedeniyledir. İlkokul yıllarım eğitim sistemimizin fark-
lı yönlerini deneyimlediğim 3 farklı öğretmen ile bitti. 
Ortaokul ve lise eğitimimi Kazım Karabekir Kız İmam 
Hatip Lisesi’nde tamamladım. Eğitimime devam ede-
bilmek için 2002’de yurtdışına gittim ve Viyana Üniver-
sitesi Matematik bölümünde lisans ve yüksek lisansı-
mı tamamladım. Aynı üniversitede pedagoji yüksek 
lisansı da yaptım. Ayrıca Kuffner Gözlemevinde Ast-
ronomi eğitimi aldım. Avusturya’dan, 2012 yılında evli 
ve 2 yaşında bir erkek çocuk annesi olarak Türkiye’ye 
döndüm. Döndüğümüzde eşim-
le maddi – manevi ciddi sıkıntılar 
yaşadık. Ülkemde eğitim alanın-
da gördüğüm eksikliklerden yola 
çıktım. Bir şeyleri olumlu anlamda 
değiştirebileceğimi hissediyordum. 
Usturlab bu hissiyatla, arkadaşım 
Zeynep Handan Aydoğan ile kur-
duğumuz bir sosyal girişim olarak 
doğdu.

“Usturlab”ın kelime anlamı 
nedir? Niçin bu ismi seçtiniz? 
Usturlab milattan önce yaklaşık 2. 
yüzyılda, Antik Yunan’da ortaya çık-
mış bir astronomi aleti. İnsanlar bu 
aleti kullanarak gökteki yıldızları bir 
pirincin üzerine nakşetmişler. Böy-
lelikle çeşitli astronomik, bilimsel, 
matematiksel, coğrafi hesaplama-
lar yapabilir hale gelmişler. Kendi 
yollarını, yönlerini tayin etmişler, haritalarını çizmişler. 
Biz de bir metodoloji inşa etmek istedik. Tasarladığımız 
eğitimler, oluşturduğumuz mekânlar ve ürettiğimiz 
oyunlarla bunları deneyimleyen çocukların “usturlab”ı 
olalım. Onların göğündeki yıldızlar bizim eğitimlerimiz 
sayesinde onların yüreğine nakşolsun. Bu yüzden “Us-
turlab” dedik. Usturlab’ı kullanarak yönlerini, yollarını ve 
haritalarını kendileri inşa etsinler istedik. 

Bizim çocuk olduğumuz dünya ile şimdiki dünya 
arasında nasıl farklar gözlemliyorsunuz? Bu 
yaşanan “radikal” dönüşüm çocuk eğitiminde neleri 
değiştirdi?
Eğitimin özünde bir tanışıklık olduğuna inanıyorum. 
Biz eğitimciler aslında eğitim sürecini paylaştığımız 
çocuk ve yetişkin bireylerle yeni şeyler keşfediyoruz. 

Bizden onlara, onlardan bize bir akış var. Bu akış bizim 
çocukluğumuzda tek taraflıydı. Eğer iletişimi kuvvetli ve 
şefkatli bir öğretmeniniz varsa biraz farklılaşabiliyordu 
ama hakim olan yaklaşım “tek yönlü” bir akıştı. Bugün 
eğitime “tanışıklık”, “paylaşım”, “karşılıklı etkileşim”, “keş-
fetme”, “deneyimleme” gibi farklı anlamlar yüklüyoruz. 
Bence geçmişe kıyasla en radikal dönüşüm bu.

Deneyerek – yaşayarak öğrenmenin önemi nedir? 
Bu öğrenme biçimi didaktik yöntemlerden nasıl 
ayrışıyor?
Ben 5 duyu organının da eğitim sürecine katılması ge-
rektiğine inanıyorum. Çocuğun sadece okuyarak, dinle-
yerek, seyirci kalarak günümüz dünyasını kavrayabilme-
si gerçekten mümkün değil. Hele hele dikkat dağıtan 
çok sayıda uyaranın bulunduğu bir ortamda çocuğu 
edilgen oldukları bir mesaja odaklamanız çok güç. 2017 
yılında Ağrı Tutak’ta yaptığımız bir bilim şenliği sırasında 
çocuklara okulun yanındaki bahçede yer alan çiçekle-
ri tanıyıp tanımadıklarını sormuştum. Çiçekleri sadece 
renkleri üzerinden tanımlamışlardı çocuklar. Anladım ki 
eğitim sadece görme ve işitme duyularıyla sınırlı kaldı-
ğında son derece yüzeysel kalıyor. 5 duyumuzu birden 
eğitim sürecine katmamız gerektiğini düşündüm. Do-
kunmalı, koklamalı, hissetmeli… Çiçekle gerçekten ta-
nışmalıydı. Bunu yaptık ve o gün Tutaklı çocuklar okul 
bahçesindeki canlı dostlarımızla gerçekten tanıştılar.

They all went to their villages in the Black Sea or Mid-
dle Anatolian Region in summer time but I had no 
chance to run in green fields during my childhood. 
Years later, I became the mastermind and one of the 
implementers of the “Forest Explorers” project allow-
ing ten thousands of children to do science in nature. 
This was maybe due to the longing that I had felt. I 
had three teachers when I was a student in primary 
school. They allowed me to experience different as-
pects of our education life. I studied at Kazım Kara-
bekir Girls’ Imam Hatip High School during secondary 
and high school . I went abroad in 2002 for my educa-
tion and got my bachelor’s and master’s degrees from 
the University of Vienna-Department of Mathematics. 
I also received pedagogical education in the same 
university. Then I studied astronomy in Kuffner Obser-

vatory. I returned from Austria to 
Turkey as a married woman and a 
mother of a 2-year-old boy in 2012. 
We experienced serious problems 
financially and emotionally. Then 
I thought about our country’s de-
ficiencies in the field of education. 
I was feeling like I could do some-
thing to change things. Based on 
this feeling, we founded the Ustur-
lab social initiative with my friend 
Zeynep Handan Aydoğan.
 
What does “Usturlab” mean? 
Why did you choose this name?
“Usturlab” (astrolabe) is an astron-
omy tool invented in the 2nd cen-
tury BC in Ancient Greece. People 
engraved the stars in the sky onto 
this brass tool in order to make 
some astronomic, scientific, math-

ematical and geographical calculations. They found 
their ways and directions and they drew maps with it. 
We also wanted to build a methodology. We wanted 
to be the “astrolabe” of the training activities, venues 
and games we had designed and the children experi-
encing them. We wanted to engrave the stars on their 
hearts through our training activities. That’s why we 
decided on the name “Usturlab”. Children can use us 
to build their own directions, roads and maps.

What are the differences between the world of 
our childhood and the world of today? How did 
this “radical” transformation influenced child 
education?
I believe acquaintance lies in the core of education. As 
educators, we explore new things with the children 

and adults are involved in the education process. There 
is an interflow. This flow was one-way in our childhood. 
If you had a compassionate teacher with good com-
munication skills, there was a chance that things were 
slightly different for you. But the dominant trend was 
a “one-way” flow, indeed. Today, we have attributed 
different meaning to education like “acquaintance”, 
“sharing”, “interaction”, “exploration” and “experienc-
ing”. I think this is the most radical transformation 
compared to our childhood. 

What is the importance of experiential learning? 
How does this way of learning differ from didactic 
methods?
I believe all 5 senses should be involved in the educa-
tional process. It’s not possible for a child to seize the 
modern world only by reading, listening and being an 
audience. Particularly in an environment with so many 
distractors, it is really difficult for us to make children 
focus on a message where they will take a passive role. 
During the science festival we organized in Ağrı, Tut-
ak in 2017, I asked children whether they knew about 
the flowers in the garden next to the school. They were 
only able to define them by their colors. Then I rec-
ognized that education remained rather superficial 
when it was limited with the senses of vision and sight. 
I thought we need to include all 5 senses in the edu-

“Eğitimlerde kazanımdan 
çok çocuğun katılımcı 
olmasına, iyi hissetmesine 
ve merak duygusunun 
beslenmesine önem 
veriyoruz.”

Rather than acquisitions, 
we value that the child 
takes a participatory 
role, feels good and has 
curiosity.” 

he founding purpose of Usturlab 
is to design and create learning 

environments intertwining 
science, philosophy and to 

develop training materials in 
line with them.

Usturlab’ın kuruluş amacı; 
bilimin felsefe ve sanatla iç 
içe öğrenilebildiği öğrenme 

ortamları yaratmak, eğitimler 
tasarlamak ve eğitim 

materyalleri geliştirmektir. 
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Eğitimlerinizi sınıf ortamlarından 
çıkartıp açık alanlara, doğaya, 
kamp ortamlarına göre 
tasarlıyorsunuz. Çocuğu doğayla 
temas ettirme çabanızı biraz açar 
mısınız?
Doğanın asli evimiz olduğunu unut-
tuk. Son iki yüzyıldır doğanın emrimi-
ze sunulmuş sonsuz bir kaynak ola-
rak görüldüğü vahşi bir dünya düzeni 
içinde yaşıyoruz. Fakat son yıllarda 
gördük ki maalesef ona karşı yaptı-
ğımız her kötülük aslında kendimize 
yaptığımız kötülüklermiş. Korona sal-
gını sürecinde bunu çok daha iyi an-
ladığımızı düşünüyorum. Bu nedenle 
çocuğu mümkün olduğu kadar do-
ğayla buluşturmak ve doğayla tanış-
tırmak gerekli. Çünkü tanımadığımız 
canlı – cansız her nesne bize değersiz 
ve anlamsız görünüyor. Çocuk doğayı 
tanırsa onu sever, ona değer verir diye 
düşünüyorum. Bu farkındalık eğiti-
min daha deneyimsel, okul binalarını 
aşan, teknolojilerin sürdürülebilir bir 
gelecek inşası için örgütlendiği, ya-
parak - yaşayarak öğrenme presiple-
ri çervesinde inşa edilmesi yönünde 
tüm dünyada bir farkındalık oluşturu-
yor. Sevindirici olan bu. 

Çocuğun çok yönlü gelişimi 
oldukça önemli. Çok yönlü gelişim 
için neler yapılabilir?
Bir insanın erken çocukluk dönemle-
rinde başlayarak ilkokul bitene kadar 
şu üç disiplini deneyimlemesi gerek-
tiğine inanıyorum: Ayağının altındaki 
toprağı tanıması, başının üstündeki 
göğü anlaması ve bu ikisi arasında 
kendi varlığını konumlandırması. 
Biz bunlardan çok uzaklaştık. Eski-
den doğanın bir parçasıydı insan. Şu 
an doğaya karşı bir hareketimiz var 
ama doğaya karşı yaptığımız şeyler 
bile doğanın bir parçası. Aslında çok 
uzaktan bir yerden bakıp bunu far-
ketmemiz gerektiğini düşünüyorum. 
İşte bu yüzden de “Orman Kaşifleri” 
projesini başlattık. 2013 yılından gü-
nümüze Türkiye’nin her yerinden 70 
bin çocukla Anadolu’nun ormanların-
da, okulların bahçelerinde, şehirlerin 
parklarında doğayı gözlemledik, bi-

cation process. It was necessary to touch, smell and to feel; to get ac-
quainted with the flower in real terms. So we did that. Children of Tutak 
got really acquainted with the friends living in their garden.

You take education outside the classroom environment and 
design it in integration with nature and camp environments. Can 
you explain your efforts to help children be in touch with nature?
We’ve forgot that nature is our real home, indeed. For the last two cen-
turies, we have been living in a wild world order seeing nature as an 
indefinite resource offered to our service. However, we have recently 
seen that any harm on nature means the harm on us. I think we have 
become more aware of this fact in this coronavirus pandemic. So, we 
need to bring children together with nature as much as possible and 
help them get familiar with it. Any living or non-living thing will seem 
worthless and meaningless to us. I believe children will like and value 
nature if they get familiar with it. There is a growing awareness around 
the world about the idea that education should be reorganized to be-
come more experiential and to go beyond school buildings in order to 
construct a sustainable future. This is the good news.

Development of a child in multiple ways is very important. What 
can we do to develop a child in multiple ways? 
I believe that a person should have experienced three disciplines from 
early childhood until the end of primary school: The soil on the ground, 
the sky above and his/her own position in between these two. We have 

limsel keşif turları yaptık, yapmaya de-
vam ediyoruz.
Çocuklar okul ve özel dersler arasında  
doğayla bağ kurmayı kaybediyorlar. 
Şuan tüm dünya virus salgını sebebiy-
le evlerinde karantina altında. Aileler 
aslında basit oyunların, sohbetlerin, sı-
cak dokunuşların, birbirini dinlemenin, 
sessiz bir doğa yürüyüşünün, birlikte 
ekmek pişirmenin ne kadar önemli ol-
duğunu farkediyor. Popüler kültürün 
etkisiyle çocuğun bilişsel gelişimine o 
kadar çok odaklandık ki bu kalabalık-
tan duygusal gelişimine vakit kalmadı. 
Aslında temel ihtiyaç oydu. Biraz sakin-
leşip duygusal bağlara eğilmemiz ge-
rekiyor.

Eğitimlerinize katılan çocuklar 
hangi kazanımları elde ediyor? Biz 
kazanım listeniz var mı?
Genellikle anne – babalar şu soru-
yu çok sorar. Çocuğumun kazanı-
mı ne olacak. Ben de hep şu ceva-
bı veririm: Bizim kazanım derdimiz 
yok. Biz eğitimleri “çocuklar şunu 
kazansın” diye tasarlamıyoruz. Or-
tamı ve eğitimi tasarlarken kavram-
sal ilerliyoruz ve çocuklara bunu 

become alienated to all these. The 
human being used to be a part of 
nature. Although we act against the 
nature now, what we do is a part of 
nature itself. I think we need to real-
ize this by looking from a remote dis-
tance. This is why we have started the 
“Forest Explorers” project. We have 
observed nature in the forests of Ana-
tolia, in the gardens of schools and in 
city parks and we have made scientif-
ic exploration tours with 70 thousand 
children all around Turkey since 2013.
Families fail to seize the moment 
and they lose their bonds among 
all activities, workshops and private 
lessons. The whole world is now in a 
quarantine in their homes due to a 
pandemic. They have realized the im-
portance of simple games, conversa-
tions, warm touches, listening to each 
other, a calm walk in the nature and 
even cooking some bread together. 
We have focused on the cognitive de-
velopment of child so much that, we 
have left no place for emotional de-
velopment, which is the basic need. 
We just need to calm down and focus 
on emotional bonds.

BİLGİ/INFO

Sümeyye Ceylan 
çocukların pozitif 
bilimlere ilgi 
duymasını ve bu alanda 
başarılı olmasını 
merak duygusuyla 
ilişkilendiriyor. Ceylan 
çocuklarda merak 
duygusunu canlı tutacak 
bazı aktiviteler de tavsiye 
ediyor:
l Haftasonu gezilerinde 
AVM yerine bilim 
merkezlerine ve müzelere 
yer vermek,
l Kitapçı ve 
kütüphaneleri sık sık 
ziyaret etmek,
l Doğada zaman 
geçirmek ve doğa günlüğü 
tutmak,
l Basit bir dürbün 
ile gökyüzünü  ve 
kuşları gözlemleyip bu 
gözlemleri not almak

According to Sümeyya 
Ceylan, children’s interest 
and success in positive 
sciences are related with 
the feeling of curiosity. 
Ceylan recommends 
the following activities 
to nourish the feeling of 
curiosity in children:
l Preferring science 
centers and museums, 
instead of shopping malls, 
at the weekends,
l Visiting bookstores and 
libraries often,
l Spending time in nature 
and keeping a nature diary,
l Observing the sky 
with simple binoculars 
and taking note of these 
observations.
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hangi araçlarla sunarsak katılımcı olmak isterler diye 
düşünüyoruz. Nasıl hissederler? İnsan varoluşu itiba-
rıyla merak eden, araştırmaktan, sorgulamaktan, öğ-
renmekten haz duyan bir canlı. Biz eğitim adını verdi-
ğimiz süreçlerle bazen bu özellikleri geliştirirken bazen 
de kazanım adını verdiğimiz “kara delik” ile çocuğun 
tüm hayal gücünü ve enerjisini ışığını çekip emiyoruz. 

İlkokul düzeyinde yaptığımız çalışmalarda bir fen bilim-
leri öğretmeniyle konuşurken manyetizma dersinin “bazı 
maddeler iletkendir, bazıları değildir” yüzeyselliğinde iş-
lediğini, neden – nasıl diye sorulmadığını gözlemlemiş-
tim. Öğretmenimize neden atomlardan ve elektronlar-
dan bahsetmediğini, bunları bilen çocukların iletkenliği 
daha iyi algılayacağını ve içselleştireceğini söylediğimde 
“Bu yaş grubunun kazanımlarında o sorular yok Hocam” 
cevabını aldım. Ortaokula gidince onları öğrenmeliydi ço-
cuklar, ilkokulda erkendi. Burada büyük bir matematikçi 
ve mantıkçı Bertrand Russell’ın “Rölativitenin ABC’si” ki-
tabında geçen şu sözleri geliyor aklıma: “Şu an bizler Eins-
tein’ın teorilerini anlayamıyor olabiliriz. Tıpkı 400 yıl önce 
insanların Dünya Merkezli Model’den Güneş Merkezli 
Model’e geçişte Kopernik ve Kepler’i anlayamadığı gibi. 
Bundan 100 yıl sonra gelen çocuklar da ceplerine Einste-
in teorileriyle gezecek ve bunları rahatlıkla anlayacaklar.”
O nedenle ben bu kazanımı tüm eğitimin merkezine 
koyma işini doğru bulmuyorum. Erken – geç diye dü-
şünmüyorum. Eğitimlerde çocuk katılımcı olsun, iyi his-
setsin, merak duygusu ve öğrenme iştahı beslensin… 
Bizim için önemli olan bu. 

Günümüz dünyasında sosyal beceriler de en az 
teknik beceriler ve yeterlilikler kadar öne çıkıyor. 
Yaptığınız eğitimler çocuğun sosyal becerilerine 
katkı sağlıyor mu?
Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki, oyunla ve doğru 
teknikler ile sunulan her bilgi çocuklarda bir karşılık 
buluyor. Herkes almak istediğini ve ihtiyacı kadarını 
alıyor tabii ki. Sosyal beceri gelişimi de tüm bu süre-
cin bir parçası. Mekân veya eğitim tasarımı yaparken 
tüm katmanları hesaba katıyoruz. Zihinsel süreçler 
kadar duygusal ve sosyal süreçleri de eğitime dahil 
etmeye gayret ediyoruz.

Çocuklarda pozitif bilimlere yönelik ilgi, farkındalık 
ve hatta sevgi oluşturmak için hangi çalışmalar 
yapılabilir?
Pozitif bilimler insanın doğasın-
da olan merak duygusuyla ge-
lişmiş bilimlerdir. Tarih boyunca 
dilleri, medeniyetleri ve çağları 
aşan bir süreklilikle zihinden zih-
ne devinerek biriken ve günü-
müze ulaşan bir bilgi birikimidir. 
O nedenle merak duygusuyla 
yola çıktığımızı ve çocukta ilk ola-
rak merak etmeyi tetiklediğimizi 
söyleyebilirim. Çünkü çocukların 
çevreleriyle etkileşimi doğdukları 
andan itibaren başlıyor. Etrafla-
rındaki dünyaya, olan bitene an-
lam verme çabaları, çevrelerinde 
gelişen olaylara daha fazla ilgi 
duymaları hep merak duygusuy-
la ilişkili şekilde gelişiyor. Özellikle 
2 – 6 yaş aralığındaki çocuklar bir 
bilim insanı kadar meraklı, araş-
tırmaya, keşfetmeye ve yeni şey-
ler öğrenip yaratmaya isteklidir. 
Zaten bilim insanları da içindeki 
çocuğu öldürmemiş yetişkinlerdir.
Bu bağlamda çocuklarda özellikle fen bilimleri, 
astronomi, arkeoloji gibi bilim dallarının ilgilendiği 
konulara karşı zaten doğal bir ilgi ve farkındalık 
var. Burada bizim yapmamız o ilgiyi öldürmemek, 
desteklemek. Bunun için de aslında aile ve okul olarak 
günlük yaşam tarzımızda bu keşfe olanak sağlayan bir 
bakış açısı oturtmamız gerekiyor. Haftasonu gezilerinde 
AVM yerine bilim merkezlerine ve müzelere yer vermek, 
kitapçı ve kütüphaneleri sık sık ziyaret etmek, doğada 
zaman geçirmek ve doğa günlüğü tutmak, basit 
bir dürbün ile gökyüzünü ve kuşları gözlemleyip bu 
gözlemleri not almak... Bunlar gibi kolay çabalarla ve 
günlük hayata katılabilecek aktivitelerle çocukların keşif 
ve merak duyguları beslenebilir.  

What do children acquire when they participate in 
your training? Do you have a list of acquisitions?
Parents often ask this question: What will my child ac-
quire? And I always reply as follows: Acquisition is not 
our issue. We do not design our training to make chil-
dren acquire certain things. Instead, we consider con-
cepts when designing the environment and training, 
trying to find the best tools to encourage them to take 
a participatory role in the process. How will they feel? By 
nature, the human being is curious and takes pleasure 
in searching, inquiring and learning. We sometimes de-
velop these features with processes we call as training 
and sometimes suck all the imagination and energy 
out of the child with the “black hole” we call as acqui-
sition. 
During a conversation with a primary school teacher of 
Natural Sciences I learned that magnetism lesson was 
taught superficially, only expressing that “some ma-
terials are conductive while some others aren’t”, with-
out asking why or how. I asked the teacher why they 
didn’t dwell on atoms and electrons, as this would help 
children get a better understanding of and internalize 
conductivity, only to get the reply that “The answers of 
these questions are not included among the acquisi-
tions of this age group.” Children had to learn these in 
secondary school, primary school was early for that. At 
this point I remember the following statement in Ber-
trand Russell’s “The ABC of Relativity”: “We may not be 
able to understand Einstein’s theories at the moment. 
Just like the fact that people failed to understand Co-

pernic and Kepler from transition to the Sun cen-
tered model from the Earth centered model 400 
years ago. 100 years later, children will be learning 
Einstein’s theories to understand these easily.” 
So, I am not in favor of this acquisition issue. I don’t 
think whether something is early or late to teach. It’s 
important that the child takes a participatory role, feels 
good and has curiosity. This is the thing that matters.  

Social skills are not less important than technical 
skills and qualifications today. Do the training you 
offer support the social skills of children?
I can certainly say that any information offered with 
games and the right techniques works out in chil-
dren. Everybody gets what he/she likes and needs. 
Development of social skills is a part of this whole 

process. We take all layers into 
consideration when designing 
the venues and trainings. As 
well as the cognitive processes, 
we try to involve the emotion-
al and social processes in our 
trainings. 

What can we do to raise 
children’s interest, awareness 
and love towards positive 
sciences?
Positive sciences have devel-
oped with the human being’s 
natural feeling of curiosity. It’s 
an accumulation of knowledge 
that has continuously piled 
through the history over lan-
guages, civilizations and ages. 
So I can say that we took curi-
osity as basis in our journey with 
the aim to induce curiosity in 
children, as they start to inter-

act with their surrounding upon birth. They are eager 
to understand the world and the things happening 
around them, which is all elated with this feeling of 
curiosity. Particularly children between ages 2-6 are 
as curious as a scientist, eager to search, discover, 
learn and create new things. Indeed, scientists are 
adults who have not let the child inside them die. 
Children already have a natural awareness and in-
terest in the subjects that are particularly dealt by 
scientific fields such as natural sciences, astrono-
my and archeology. At this point, we should sup-
port this interest rather than kill it. In order to do 
this, families and schools need to establish a view 
that allows for such exploration in our daily life. We 
should prefer going to science centers and mu-
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Eğitmenlerinizi nasıl belirliyorsunuz, kimlerle çalışıyorsunuz?
Eğitmenlerimizi belirlemede çocuğa değer vermek, onu anlamak, 
onunla çocuk olabilmek ve çalıştığı alandan haz duymak en önemli 
kriterler diyebilirim. Eğitimler sırasında eğitmenlerimiz eğitmenden 
ziyade birer kolaylaştırıcı olarak konumlanıyor. Her şeyi ben bilirim 
beni dinleyin benden öğrenin tarzı bir bakıştan ziyade, birlikte keş-
fetme prensibi hâkim oluyor. İlk başta da dediğim gibi bu tek taraflı 
bir bilgi akışı değil, bir karşılıklı etkileşim. Planladığımız atölyeye ya 
da projeye göre eğitmenlerle çalışıyoruz. Örneğin Orman kaşifleri 
atölyemizde kurum içi eğitimimizi yaptığımız bizim felsefemizi ve 
yaklaşımımızı uygulayabilecek biyologlarla, astronomi atölyelerinde 
astronomlarla, temel bilimler atölyelerinde fizikçi, kimyager ve bi-
yologlarla çalışıyoruz. Kimi zaman akademiden hocalarla çocukları 
buluşturuyoruz. Felsefe atölyelerimizi P4C (Philosophy for Children) 
eğitimi olan felsefe mezunu eğitmenimiz ile çalışıyoruz. 

Usturlab’ın etkinliklerine katılan çocuk buradan mutlu ayrılıyor 
mu? Ne gibi geri bildirimler alıyorsunuz?
Burada sözü çocuklara bırakabilirim sanırım. Yaz okulunda bir ay 
boyunca bilim, sanat, teknoloji ve spor etkinliklerimize katılan bir 
kaşif dostumuz şunu yazmıştı geri bildirim formumuza: “Bu bir cep 
telefonu aplikasyonu olsaydı 5 yıldız verirdim.” Bir başka çocuğumuz 

da annesine “Bu okul bir harika, dersler teneffüs-
lerden daha eğlenceli” demiş. Bir başka çocuğu-
muzun öğretmeni velisini arayarak “Çocuğunuzu 
15 tatilde nereye gönderdiniz? Derslere daha bir 
şevkle sarılıyor” diye sormuş. Bunları kendimizi 
övmek için anlatmıyorum. Deneyimlere dayanan, 
5 duyuyu devreye sokan öğrenmenin ve çocukla-
ra sunulan farklı ortamların önemini vurgulamak 
için söylüyorum. Dolayısıyla çocuklar açısından 
öğrenmeyi öğretmek, öğrenmeyi sevdirmek gibi 
bir işlevimiz olduğunu söyleyebilirim.

Anne babalara çocuklarıyla birlikte okuyacakları 
bir kitap tavsiye etseydiniz bu ne olurdu?
Ben özellikle okul öncesi çocuk yazarlarından 
Leo Lionni’yi çok seviyorum. Hatta en sevdiğim 
yazar bu anlamda. Onun özellikle “Pezzettino”, 
“Frederick” ve “Yüzyüz” kitaplarını tavsiye 
ederim. Onun dışında herkes kendi çocuğunu 
en iyi kendi tanır. İmkanlar elverdikçe dünya 
edebiyatının iyi çocuk kitaplarından faydalanmak 
ve kütüphaneyi çeşitlendirmek gerekir diye 
düşünüyorum. Tabii kitap çocuk yetiştirme 
sürecinde çok güçlü bir araç. Ben çocuklara 
kendi istedikleri kitapları seçme özgürlüğü 
veriyorum. Tabii yaş ve içerik uygunluğuna 
çok dikkat ediyorum. İçinde ne olduğunu 
bilmediğim kitapları kütüphanemize sokmam. 
 
Gençliğinizde mektup gönderir miydiniz? En 
son kime mektup ya da kart gönderdiniz?
Viyana’da başka ülkelerdeki arkadaşlarıma 
mektup gönderirdim. En son Viyana’da yaşarken 
Bosna’daki bir arkadaşıma bir bayram kartı 
göndermiştim.

Sakladığınız mektuplar var mı?
Bana gönderilen tüm mektup ve kartları ve 
masama bırakılan, çiçeklerle gelen küçük notları 
sakladığım bir kutum var.

Pul koleksiyonu yapar mıydınız? 
Çocukken yapıyordum ama Viyana’ya okumaya 
gittiğimde evde bıraktım ve sonra kayboldu. 
Üzüldüğüm şeylerden biridir bu kayıp.

Ankesörlü telefon kullanır mıydınız? En son ne 
zaman kullandığınızı hatırlıyor musunuz?
Avusturya’ya ilk gittiğim yıl özellikle çok kullanırdım. 
Yurtdışını telefonla aramak çok pahalıydı. Özel 
yurtdışı kartları vardı. Türkiye’yi aramak nispeten 
daha ucuzdu. Türkiye’yi bu kartlarla Viyana’daki 
öğrenci yurdumuzun karşısında, sokak başındaki 
ankesörlü telefondan arardık.

seums, instead of shopping malls, 
at the weekends; we should often 
visit bookstores and libraries; spend 
time in nature and keep a nature di-
ary; observe the sky and birds with 
simple binoculars and take note of 
these observations… Simple efforts 
and daily activities like these can 
help inducing the feelings of explo-
ration and curiosity in children.

How do you appoint your trainers 
and with whom do you cooperate?
Valuing and understanding the child, 
being a child himself/herself and tak-
ing pleasure in his/her profession are 
among the key criteria we consider 
when appointing our trainers. During 
training our trainer act as a facilitator 
instead of a trainer. They adopt the 
idea “Let’s explore together”, rather 
than the idea “I know everything, lis-
ten to me and learn from me”. 

As I have mentioned earlier, this is not 
a one-way flow of information but an 
interaction. We cooperate with train-
ers based on the relevant workshop 
or project.  For example, in Forest Ex-
plorers workshop we cooperate with 
biologists who will implement our 
philosophy and approach; with as-
tronomers in astronomy workshops 
and with physicists, chemists and 
biologists in fundamental sciences 
workshops. We sometimes gather 
children together with academi-
cians. We cooperate with philosophy 
teachers with P4C (Philosophy for 
Children) license in our philosophy 
workshops.

Do the children participating in 
Usturlab’s activities feel happy at 
the end of the process? What are 
the feedbacks you receive?
I would like to answer this question 
with the children’s own comments. 
An explorer friend of ours who partic-
ipated in our science, art, technology 
and sports activities wrote the follow-
ing in the feedback form: “I would 
rate this with 5 stars if it was a mobile 
phone app.” Another child told his 

mom “This school is great. Lessons are much more 
fun than the break times”. The teacher of another 
child called the mom to ask “Where did you send 
your child in semester holiday? He is mush eager in 
classes now.” I’m not telling these to boast. I just want 
to emphasize the importance of experiential learn-
ing that puts the 5 senses into action and the differ-
ent environments offered to the service of children. 
So I can say that we work to teach children learn how 
to learn and to help them love learning. 

Which book would you advise the parents to read 
with their child?
I like Leo Lionni among the pre-school children au-
thors. Actually he is the one I like the most. I would 
particularly advise “Pezzettino”, “Frederick” and 
“Swimmy” among his books. Other than these, ev-
ery parent knows their own child, actually. I think 
it is important to benefit from the best children’s 
books of the world literature and to diversify the 
books in the library. Book is a powerful tool in child 
raising. I give children the freedom to choose the 
books they want. Certainly I make sure that their 
contents are suitable for their age. In our library 
we don’t have any book that I don’t know what it 
is about. 

Did you use to send letters? To whom did you 
send a letter or a postcard for the last time?
While staying in Vienna, I used to send letters to 
my friends in other countries. The last one was the 
postcard I sent to a friend in Bosnia to celebrate the 
religious festival. 

Are there any letters that you keep somewhere?
I have a box where I keep all the letters and post-
cards I have received, as well as the small notes left 
on my desk or attached to the flowers sent. 

Did you use to collect stamps?
I used to collect stamps when I was a child but I 
left them at home when I went to Vienna to study. 
Then, they were lost. This is one of the things that I 
feel sorry about. 

Do you remember using the coin box telephone 
system? When did you last use it?
I used it quite often particularly in the first year of 
my stay in Austria. It was too expensive to call over-
seas by phone. There were special cards for that. It 
was somewhat cheaper to call Turkey. There was a 
coin box telephone on the corner of the street op-
posite our dormitory, on which we used these cards 
to call Turkey. 

“Eğitimlerde kazanımdan çok 
çocuğun katılımcı olmasına, iyi 
hissetmesine ve merak duygusunun 
beslenmesine önem veriyoruz.”

“Rather than acquisitions, we 
value that the child takes a 
participatory role, feels good and 
has curiosity.” 
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Çocuklar, yetişkin dünyasına bağımsız bir şekilde entegre olana kadar 
fiziksel, ruhsal ve zihinsel gelişim açısından yetişkin korumasına 

ihtiyaç duyar. Fakat günümüzde bile bu korumanın ihmal edildiğini ve 
ne yazık ki çocukların iş sahasında çalıştırıldığını görmekteyiz. Bu ayki 

Ekonomi Dünyası bölümümüzde geçmişten bugüne insanlığın en önemli 
problemlerinden biri olan çocuk işçiliğine mercek tutuyor, bu konuda 

farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz.

Children need to be protected by adults through their physical, 
spiritual and intellectual development until they are independently 

integrated into the world of adults. But unfortunately we see that this 
fundamental protection is neglected and children are forced to work in 
enterprises. In the Economy section of this month’s Issue, we will shed 
light upon and try to raise awareness about the child labor problem, 

one of the most important problems of humanity from past to present. 

Çocuk işçiliğinin 18. yüzyıl Sanayi Devrimi ile 
başladığı zannedilse de çocuklar Sanayi Devri-
mi öncesinde de tarım ve hayvancılıkta aileleri-
ne yardımcı oluyor, ücretsiz aile işçisi olarak ça-
lıştırılıyordu. Fakat Sanayi Devrimi çocukların 
çalışma alanlarını değiştirdi ve çalışma şartları-
nı radikal şekilde ağırlaştırdı. Bu sebeple çocuk 
işçiliği ilk kez Sanayi Devrimi’nden sonra tartı-
şılan ve ciddiye alınan bir mesele haline geldi. 

GÜNEŞ YÜZÜ GÖRMEDILER
Sanayi Devrimi’nin yeni üretim biçimi insan 
gücüyle çalışan makineleri ve büyük fabrikaları 
gündeme getirdi. Üretim modelinde yaşanan 
bu hızlı değişim etkisini sosyal alanda da göster-
di ve çoğunlukla kırsal kesimden kente göçen 
ve fabrika çevrelerinde kurdukları banliyölerde 
sağlıksız koşullarda yaşayan işçiler yeni bir top-
lumsal sınıf oluşturdu. Bu işçi sınıfı içinde kadın 
ve çocukların sayısı azımsanmayacak kadar faz-
laydı. İşverenler ise yaşanan rekabet sebebiy-
le hem işçilerin ücretlerini düşürerek üretim 
maliyetlerini azaltıyor, hem de onları insanlık 
onuruna sığmayacak koşullarda çalıştırıyordu. 

Öyle ki Sanayi Devriminin ilk yıllarında işçiler 
uyku gibi temel biyolojik ihtiyaçlarını bile ye-
terince karşılayamadan ve güneş yüzü gör-
meden köle gibi çalıştırıldı. Bu süreçte birçok 
hastalık ortaya çıktı ve binlerce işçi bu kötü 
çalışma koşulları sebebiyle yaşamını yitirdi. 

Although child labor is assumed to have 
started with the Industrial Revolution in 
the 18th century, children used to help their 
families in agriculture and stock raising and 
worked as non-paid workers of the family 
even before the Industrial Revolution. How-
ever, the Industrial Revolution changed the 
work fields of children and drastically ag-
gravated work conditions. Thus, child labor 
became a serious and hotly-debated issue.   

DAYS WITHOUT SUNLIGHT
Human labor-based machines and big 
plants came to the agenda with the new 
form of production brought by the Industri-
al Revolution. The effect of this fast change 
in the form of production was observed in 
the social arena, as well, creating a brand 
new social class of workers that moved 
to cities from countries to live under un-
healthy conditions in the suburbs around 
the plants. There was a significant num-
ber of women and children in this working 
class. Employers reduced their production 
costs by decreasing the wages of workers 
due to the competitive environment and 
forced them to work under inhuman con-
ditions.
In the early years of the Industrial Revo-
lution, workers were forced to work like 
slaves. They were even unable to meet 
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EN AĞIR BEDELI ONLAR ÖDEDI
Elbette bu kötü koşullardan en çok etkilenen ve en ağır bedeli öde-
yenler de kadınlar ve çocuklar oldu. Çocuk işçilerin bu denli ağır 
şartlarda çalıştırılması birçok felaketi beraberinde getirdi. Bu fela-
ketlerin başında hastalık ve ölümler gelmekle birlikte, eğitimden 
mahrum bırakılmak ve cehalete itilmek de yeni nesillerin inşası ve 
toplumların geleceği açısından önemli bir sorun teşkil ediyordu. 

INSAFSIZ KOŞULLAR, MINICIK ELLER
1846 yılında Belçika’nın Wallonia kömür ocaklarında 10-12 yaş-
larında neredeyse 10 bin çocuğun çalıştırıldığı, tuğla imalatha-
nelerinde çalışan çocuklarınsa yağmur ve rüzgâra dayanıksız 
barakalarda kaldığı biliniyor. Yine aynı yıllarda çocukların keten 
ve pamuk imalathanelerinde 40 derece sıcaklıkta, çamur için-
de çıplak ayakla çalıştırıldığı ve bu nedenle el ve ayaklarının 
kısa sürede kangren olduğu aktarılıyor. Kibrit imalathanelerin-
de çalışan çocukların maruz kaldıkları fosfor sebebiyle kemik 
gelişimlerinin olumsuz etkilendiği de belgelenmiş durumda. 

ÖNLEMLER ALINIYOR
Dönemin fabrika sahipleri çocuk işçiliğini “ülke ekonomisine des-
tek” olarak açıklamaya çalışsa ve bu durumu adeta bir zorunluluk 
olarak gösterse de bu aklama çabaları uzun sürmedi. Çocukların 

their basic biological needs or 
see the sunlight. Several diseas-
es came out in this period and 
thousands of workers died due 
to these poor working condi-
tions.  
 
THEY PAID THE HEAVIEST 
PRICE 
Women and children suffered 
the most from these poor work-
ing conditions of the Industrial 
Revolution and they paid the 
heaviest price for sure. Forcing 
children workers to work under 
such brutal conditions brought 
along many disasters including 
diseases and deaths. Being de-
prived of education and pushed 
towards illiteracy also posed a 
significant problem for the de-
velopment of new generations 
and the future of societies.  
 
SMALL HANDS, 
INHUMAN CONDITIONS
We know that almost 10 thou-
sand children between ages 10-
12 were forced to work in Wallon-
ia coal mines in Belgium in 1846 
and children working in brick 
plants lived in huts vulnerable to 
wind or rain. In those same years, 
children used to work in linen and 
cotton plants at 40 C degrees, 
with naked feet in mud, causing 
their hands and feet to become 
gangrenous. It’s also proven that 
bone development of children 
working in match plants was 
badly affected by the phospho-
rus children were exposed to.  

MEASURES WERE TAKEN
Although plant owners of the 
period tried to explain child la-
bor as a “support to the national 
economy”, almost remarking it 
as an obligation, their justifica-
tion efforts did not last for long. 
The unfair conditions exposed 
by children were first submitted 
to court in Switzerland. With the 
measures taken in the Swiss Can-
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maruz bırakıldığı bu adaletsiz şartlar 
ilk kez İsviçre’de yargıya taşındı. 1779 
yılında Zürih Kantonu’nda alınan ön-
lem uyarınca çocukların zorunlu öğre-
nimlerinden önce tekstil atölyelerinde 
çalıştırılması yasaklandı. 19. yüzyılın 
başından itibaren İngiltere’de de ge-
rekli farkındalık oluştu ve çocuk işçili-
ğine kısıtlama ve denetimler getirildi. 

SORUN GÜNÜMÜZDE DE BITMIŞ 
DEĞIL
200 yıldan fazla zamandır çocuk işçiliği-
ni önlemek için çeşitli adımlar atılsa da 
sorun bütünüyle ortadan kalkmış de-
ğil. UNICEF verilerine göre günümüzde 
dünya üzerinde 250 milyon çocuk işçi 
bulunmakta. Yine yapılan araştırmalara 
göre çocuk işçiliği en çok Afrika kıtasın-
da yaygın. Çocuk işçilere tanınan eğitim 
ve sağlık imkânları çok kısıtlı ve hayat 
standartları oldukça düşük. Zor şartlarda 
uzun saatler çalıştırılan çocuklar emek-
lerinin karşılığını da tam olarak alamıyor. 
Dileğimiz odur ki tüm çocukların çalışmak 
zorunda kalmadan çocukluğunu yaşadığı, 
temel insani gereksinimlerini karşıladığı 
ve eğitim imkanlarıyla buluştuğu bir dün-
yaya uyanmak mümkün olsun. 

ton in 1779, it was prohibited to hire 
children in textile plants prior to the 
completion of their compulsory ed-
ucation. Necessary awareness about 
the issue was achieved in the UK as of 
early 19th century, leading to restric-
tions and supervisions in child labor.  

WE HAVEN’T GOT OVER THE 
PROBLEM YET
Although several steps have been 
taken to prevent child labor, we 
haven’t fully got over the problem, 
yet. There are 250 million children 
workers around the world accord-
ing to UNICEF data. Research-
es show that child labor is most 
common in Africa. Education and 
health opportunities offered to 
children are rather limited and life 
standards are too low. Children are 
forced to work for long hours with-
out fully getting the worth of their 
labor.
We wish to wake up in a world where 
all children will live their childhood to 
the fullest, have their basic human 
needs met and receive education 
without being forced to work. 

Çocuk işçiliğini 
önlemek için çeşitli 
adımlar atılsa da 
UNICEF’e göre 
dünya üzerinde  
250 milyon çocuk 
işçi bulunuyor.

Although various 
steps have been 
taken to prevent 
child labor, 
according to 
UNICEF, there are 
250 million child 
workers worldwide.

Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya ve Bursa’da hizmetinizdeyiz.
Size en yakın Kargomatı öğrenmek için www.kargomat.ptt.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.
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PTT’DEN KORONAVIRÜSLE  
MÜCADELEYE BÜYÜK DESTEK 

A GREAT SUPPORT IN FIGHTING AGAINST  
CORONAVIRUS FROM PTT 

180 yıldır savaşta, afette, salgında, her türlü olumsuz 
durumda Türkiye için çalışmaya ve vatandaşlara 
hizmet etmeye devam eden PTT AŞ, koronavirüse karşı 
verilen mücadelede de üzerine düşen görevi yerine 
getirmeye devam ediyor. Hem çalışanlarının hem de 
vatandaşların sağlığını birincil öncelik olarak belirleyen 
şirket, yaşamsal öneme sahip kamu hizmetlerini 
kesintiye uğratmamak için var gücüyle çalışıyor.

HIJYENDEN TAVIZ YOK
Sürecin en başında risk grubundaki personeline 
idari izinler veren ve Sağlık Bakanlığı’nın direktifleri 
doğrultusunda hijyen tedbirlerini uygulamaya başlayan 
PTT, koronavirüs  hastalığı (COVID-19) ve korunma 
yöntemlerine ilişkin bilgilendirme videoları hazırladı. 
Personelinin ihtiyaç duyduğu hijyen malzemelerini 
ve koruyucu ekipmanları temin eden şirket; tüm iş 
yerlerini, dağıtım araçlarını, posta ve kargo işleme 
merkezlerini ve ATM’lerini düzenli olarak dezenfekte 
etmeye başladı.

SOSYAL MESAFEYE DIKKAT
PTT, sosyal mesafe kuralları çerçevesinde iş yerlerindeki 
yoğunluğu mümkün olan en az düzeye indirecek 
düzenlemeler de gerçekleştirdi. Bankacılık işlemlerinin 
öncelikle PTTBank İnternet Bankacılığı ve mobil 

PTT AŞ, that has been offering its services at full 
scale for 180 years under any circumstances such 
as war, disaster, outbreak, continues to do its best 
in fighting against coronavirus. The company 
giving priority to the health of the personnel and 
the public is working in a devoted manner not to 
cause an interruption in the vital public services.  

NO COMPROMISE ON HYGIENE
PTT having placed the employee at risk on 
administrative leave early in the process and having 
started to take hygienic precautions according to 
the orders of the Ministry of Health has prepared 
informative videos about coronavirus (COVID-19) 
disease and the ways of protecting from getting 
sick. Providing the hygienic materials and protective 
equipment for the employee, the company, has 
been disinfecting all workplaces, delivery vehicles, 
mail and Cargo handling centres and the ATM’s.  

SOCIAL DISTANCING FOR CORONAVIRUS
PTT has also made some arrangements that will 
decrease the density in workplaces under the social 
distancing rules. Calling the citizens to perform 
banking transactions through digital media and 
ATMs through PTTBank Internet Banking and 

uygulamalar vasıtasıyla dijital ortamdan ve ATM’lerden 
yapılması konusunda vatandaşlara çağrıda bulunan 
şirket, ATM’lerindeki günlük para çekme limitini de 
arttırdı. Ayrıca, iş yerlerinde, gişelerde görevli personel 
sayısının en fazla iki katı kadar müşteri sırayla iş 
yerlerine alınarak işlemleri gerçekleştirildi. Sosyal 
mesafe kurallarının uygulanamadığı, yoğun iş yerleri 
içinse geçici olarak kapatma kararı alındı. 

EVDE MAAŞ ÖDEMESI
Kamusal nitelikte rutin hizmetleri kesintisiz olarak 
devam ettiren PTT, vatandaşların evde kalması 
için kamu kurumlarıyla iş birliği içerisinde önemli 
sorumluluklar da üstlendi. Emekli maaşlarının ve 
sosyal yardım ödemelerinin konutta teslim edilmesi 
uygulamasında emniyet mensuplarıyla birlikte görev 
alan PTT, işsizlik maaşı ödemelerinin de konutta 
teslim edilmesi için mesai mefhumu gözetmeksizin 
çalışmalarını sürdürdü.  Ödemeler sırasında hijyen 
kurallarına ve personel ile vatandaş arasında sosyal 
mesafenin korunmasına azami derecede özen 
gösterildi. Vatandaşlar konutta maaş ödemesi 
uygulamasından memnuniyetlerini ifade ederken 
özellikle 65 yaş ve üzeri emeklilerin içten teşekkürleri 
ve iyi dilekleri  PTT çalışanlarına motivasyon aşıladı. 
Öte yandan, emeklilerin promosyon ödemeleri de 
şubelere gelmelerine gerek kalmadan hesaplarına 
otomatik olarak yatırıldı. 

ÜCRETSIZ MASKE DAĞITIMI
PTT, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 
talimatlarıyla, Sağlık Bakanlığımızın ve Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanlığımızın iş birliğiyle alınan karar 
doğrultusunda, başvuruda bulunan her vatandaşımıza 
ücretsiz maske dağıtımı yapmaktadır. 

mobile applications, PTT also increased the daily 
withdrawal limit in ATMs. In addition, the number 
of customers are limited twice the number of 
available clerks for the services to be provided in 
the branches. As for the workplaces where the 
rules of social distancing are not applied, the 
company decided to close them temporarily.  

SALARIES BE DELIVERED TO THE ADDRESSES  
Continuing public services without any interruption, 
PTT has taken important responsibilities in 
collaboration with public institutions for enabling 
the citizens staying at home. PTT working with 
law enforcement forces on delivery the pensions 
and payments of benefit at the residence has 
continued to fulfil its responsibilities for the delivery 
of the unemployment salaries at the residence 
as well. The staff has been making sure that they 
follow the hygienic rules and that there is a social 
distance between them and the citizens.  Noting 
that they are incredibly happy to get paid at home, 
the residents, motivated the PTT staff with their 
appreciations. Promotion payments of retirees were 
also automatically deposited into their accounts 
without having to come to the branches.
On the other hand, the promotional 
payments of pensioners have been 
automatically deposited into their accounts, 
so they did not have to go to the post offices.  

FREE FACE-MASK DISTRIBUTION
Upon the orders of the excellency President Recep 
Tayyip Erdoğan and in accordance with the decision 
taken by the Ministry of Health and the Ministry of 
Transportation and Infrastructure, PTT distributes 



Bizden Haberler / News From Us Bizden Haberler / News From Us

48 49NİSAN - APRIL

AKILLI ULAŞIM SISTEMLERI 
ZIRVESI GERÇEKLEŞTIRILDI 

INTELLIGENT TRANSPORTATION 
SYSTEMS SUMMIT WAS HELD

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun 
ev sahipliğinde Ankara’da düzenlenen, 
dünyada ve ülkemizde ulaştırma sektörünün 
paydaşlarını bir araya getiren “SummITS 2. 
Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi” 
11 – 12 Mart tarihleri arasında gerçekleşti. 
Zirve’de ulaşım politikalarının geleceği 
ve ulaşım araçlarında çevre dostu yeni 
teknolojiler masaya yatırıldı. Zirve’de yer 
alan PTT standı da katılımcılardan yoğun 
ilgi gördü.

The 2nd International Intelligent Transportation 
Systems Summit, SummITS, which was held 
between March 11-12 in Ankara and was hosted by 
the Information and Communication Technologies 
Authority brought the stakeholders of the 
transportation industry from Turkey and all around 
the world. The future of transportation policies and 
the new environmentally friendly technologies in 
the means of transport were discussed in detail at 
the summit. PTT Stand attracted great attention 
during the summit as well. 
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PTTCELL’DEN EVDEN EĞITIME 
DESTEK

SUPPORT TO DISTANCE 
EDUCATION FROM PTTCELL

Pttcell, koronavirüsle mücadelede kapsamında 
Milli Eğitim Bakanlığı’nın uzaktan eğitim sürecine 
destek olmak amacıyla, EBA (Eğitim Bilişim 
Ağı) online eğitim uygulaması ve eba.gov.tr'ye 
yönelik kullanımlara 8 GB hediye tanımladı. 
Böylelikle öğrenci ve öğretmenlerin Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın sunduğu EBA (Eğitim Bilişim Ağı) 
uygulamasıyla eğitim materyallerine ulaşabilmesi 
daha kolay hale geldi.

Pttcell provides a free package of 8GB INTERNET to be 
used in the application of EBA (Education Information 
Network), in order to support the distance education 
initiated by the Ministry of National Education as 
part of the fight against the coronavirus. Thus, it has 
become much easier for students and teachers to 
access educational materials with the EBA (Education 
Information Network) application initiated by the 
Ministry of National Education.

Koronavirüs hastalığına karşı hayata geçirilen tedbirler 
kapsamında toplum sağlığının korunması amacıyla 
başlatılan uygulama sayesinde, vatandaşlarımız hem 
kendileri hem de aile üyeleri için ücretsiz maskeleri 
https://maske.epttavm.com/ ve https://basvuru.turkiye.
gov.tr/ adreslerinden başvuruda bulunarak talep 
edebilmektedir. PTT, tüm hijyen kurallarına uyularak 
paketlenen maskeleri, PTT Kargo güvencesiyle ücretsiz 
olarak vatandaşlarımızın adreslerine ulaştırmaktadır.

KARGODA “TEMASSIZ TESLIM”
Lojistiğin gittikçe önem kazandığı koronavirüs hastalığı 
sürecinde, PTT Kargo hijyen tedbirlerine bağlı kalarak 
tüm personel kadrosuyla Türkiye’nin dört bir yanında 
hizmet vermeye devam ediyor. PTT riskleri mümkün 
olan en düşük seviyeye indirmek için kargoda 
“temassız teslim” uygulamasını 
devreye aldı. Dağıtım personeli ile 
kargo alıcısının temasını mümkün 
olduğunca azaltmak amacıyla yeni 
bir uygulama geliştirerek sektöre 
liderlik eden Şirket, yeni uygulama 
ile Kargo, Kurye ve Taahhütlü 
(nitelikli gönderiler ve tebligat 
hariç) gönderilerde, üzerinde alıcı 
GSM numarası olan gönderilere 
sistem tarafından SMS olarak 
teslimat kodu iletiyor. Kargo teslim 
sırasında alıcıdan bu kod istenerek 
işlem tamamlanıyor. Böylece teslim 
tutanağına imza atılması işlemi 
olmadan, teslimat, müşterilere 
temassız bir şekilde yapılıyor. 
Sağlık Çalışanlarına Pttcell Sürprizi 
PTT, koronavirüse karşı cesurca 
mücadele eden sağlık çalışanlarını 
da unutmadı. Pttcell, Sağlık 
Bakanlığı çalışanlarına 04.04.2020 tarihinden 
itibaren geçerli olan ve 2 ay boyunca her bir ay için 
geçerli 500 DK konuşma ve 500 SMS, Aile Sağlığı 
Merkezi’nde çalışanlara ise yine aynı tarihten itibaren 
geçerli olmak üzere 2 ay boyunca her bir ay için 
geçerli olacak 10.000 DK konuşma tanımlaması yaptı. 

BIREYSEL KABUL SISTEMI
Müşterilerin PTT iş yerlerine gelmeden kayıtlı 
gönderilerine ait bilgileri (gönderici/alıcı/adres ile 
gönderi türü ve ağırlık/ebat) sisteme kaydetmelerini 
sağlayan “Bireysel Ön Kabul”, PTT Kargo mobil 
uygulaması ve E-devlet üzerinden hizmet veriyor. 
Bu sistemle birlikte kabul personelinin iş yükü 
azaltılırken vatandaşlar arasındaki fiziksel temas da 
minimuma indiriliyor. 

free masks to the citizens who applied for. Thanks to 
the campaign launched with the goal of protection 
of public health within the scope of measurements 
taken against coronavirus; the citizens can request 
free masks for their family members and themselves 
by making the application on https://maske.epttavm.
com/ and https://basvuru.turkiye.gov.tr/ PTT delivers 
the masks packaged in compliance with all hygiene 
rules to the addresses of our citizens free-pf-charge 
with the assurance of PTT Cargo.

CONTACTLESS DELIVERY 
During the coronavirus outbreak when the 
logistics becomes more important, PTT Cargo 
continues to operate cautiously with its staff all 
around the country. PTT launched the application 

called ‘contactless delivery’ to 
minimize the risks. Developing a 
new application to minimize the 
contact between the deliverymen 
and the customers, the company 
sends a delivery code by SMS to 
the owners of the shipment. This 
is only valid for the shipments of 
Cargo, Courier, and registered 
packets (excluding qualified 
shipments and notifications). This 
code is asked from the receiver 
during the delivery. So, the 
delivery can be made contactless 
without signing procedure. 
A surprise for the healthcare 
workers from Pttcell
PTT did not forget the healthcare 
workers who struggles bravely 
against coronavirus. Pttcell 
provides a package of 500 

minutes, 500 SMS per month for the employees 
of the Ministry of Health for two months as of 
04.04.2020. It also provides 10.000 minutes per 
month for Family Healthcare Centre employees for 
two months as of the same date. 

INDIVIDUAL ACCEPTANCE SYSTEM
“Individual Pre-acceptance” enabling customers 
to record the information about their registered 
shipments (sender / recipient / address and shipment 
type and weight / size) to the system, without going 
to the PTT branches, provides services via PTT Cargo 
mobile application and E-devlet (e-government). 
While the workload of the staff decreased, physical 
contact between people was minimized thanks to 
the “Customer Experience Index System”.
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TBMM 100 YAŞINDA TBMM IS CELEBRATING ITS 
100TH ANNIVERSARY

23 Nisan 1920’de açılan Türkiye Büyük Millet 
Meclisi (TBMM) bu yıl 100. kuruluş yıl dönümünü 
kutluyor. PTT AŞ tarafından, Türk halkının 
egemenliğini ilân ettiği tarihin anısına “Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin Açılışının 100. Yılı” 
konulu tek değerli anma pulu, gravür tekniğiyle 
resmedilen ve her biri seri numaralı üç adet blok 
pul ile bu ürünlerin yer aldığı pul portföyü, varak 
uygulamalı ilkgün zarfı 23.04.2020 tarihinde 
tedavüle sunuldu.

The Grand National Assembly of Turkey (TBMM) 
which was inaugurated on April 23, 1920 is celebrating 
its 100-year anniversary. PTT AŞ has put a univalent 
commemorative stamp themed ‘100th anniversary 
of the opening Grand National Assembly of Turkey’, 
three block stamps with separate serial numbers 
drawn with engraving technique, a stamp portfolio 
with all these products and gilded first day cover into 
circulation on 23.04.2020,  in memory of the date 
when Turkish public declared its sovereignty. 

PTT müşterilerinin her türlü sigortacılık hizmetine 
kolayca ulaşabilmesini sağlayan PTTSigorta, 
birçok sigorta şirketinin f iyat ve teminat 
imkanlarını karşılaştırarak müşterilerinin 
tercihine sunuyor. Geniş ürün seçeneği, uygun 
f iyat alternatifleri ve sağladığı kolaylıkla sigorta 
şirketleri arasında karşılaştırma yapmaya imkan 
tanıyan PTTSigorta’ya 0850 724 77 88 numaralı 
müşteri hizmetleri numarasından ulaşılabiliyor.

Being a subsidiary of PTT AŞ, PTTSigorta, provides 
a full range of insurance services to its customers. 
Comparing price and guarantee options of 
many insurance companies, PTTSigorta offers 
its customers the opportunity to choose among 
these alternatives. The ones who want to make 
comparison between PTTSigorta and the insurance 
companies, can get the best option for them by 
calling customer services at 0850 724 77 88.

SIGORTANIN ADRESI:  
PTTSigorta 

THE ADDRESS OF THE 
INSURANCE: PTTSigorta  
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E-TICARET PAZAR YERI BIRINCISI 
EPTTAVM.COM OLDU 

EPTTAVM.COM WINNER OF THE AWARD IN THE 
CATEGORY E-COMMERCE MARKETPLACE  

Bu yıl beşincisi düzenlenen “Şikayetvar ACE 
Awards Ödülleri” Ankara’da sahiplerini buldu. 
“Müşteri Deneyim Endeksi Sistemi” ile firmaların 
bir yıl boyunca çeşitli alanlardaki davranışları 
ölçümlenirken, tüketicilerin birden fazla kategoride 
beğeni ve memnuniyetleri değerlendirildi. 
ePttAVM.com, şikayet yönetim platformu 
sikayetvar.com tarafından uygulanan marka-
müşteri değerlendirmeleri sonucunda 2019 yılında 
“Teşekkür Oran Endeksi” ve “Müşteri Memnuniyet 
Oran Endeksi” puanlarına göre “E-Ticaret Pazar 
Yeri” kategorisinde birincilik ödülünü aldı. Ödül 
töreninde konuşan ePttAVM Genel Müdürü Hakan 
Çevikoğlu, 2018’de düzenlenen organizasyonda 
da aynı kategoride birinciliği göğüslediklerini 
vurguladı. Çevikoğlu: “ePttAVM, PTT A.Ş.’nin 
iştirakidir. Bir kamu şirketi olarak bu ödülü ikinci 
kez almanın altı çizilmesi gerekiyor. Bu ödülü 
almak için önümüzdeki yıllarda da elimizden 
geleni yapmaya devam edeceğiz.” dedi.

The “Şikayetvar ACE Awards” held for the fifth 
time this year were presented in Ankara. The 
behaviours of corporates were assessed in various 
fields for one year, and the customer satisfaction 
and expectation were evaluated in several 
categories with the “Customer Experience Index 
System”. As a result of the assessment conducted 
by sikayetvar.com, the complaint management 
platform, ePttAVM.com won the first place in the 
category ‘E-commerce Market place’ according 
to the scores ‘Appreciation Rate Index’ and 
‘Customer Satisfaction Index’ for the year 2019. 
Speaking in the award ceremony, the General 
Manager of aPttAVM Hakan Çevikoğlu stated that 
they took the first place in the same category in 
the organization held in 2018 too. Çevikoğlu said, 
“It is necessary to underline that we won this 
award for the second time as a public corporation. 
We will continue to do our best in the upcoming 
years to receive this award one again.
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Yüzyıllar boyu oyunlarda çocuklara arkadaşlık eden ve dünyamızı 
süsleyen ahşap oyuncaklar eskisi kadar popüler olmasa da ilgi 

görmeye devam ediyor. Günümüzde geleneksel zanaatlar arasında 
kabul edilen ve bir kültür mirası haline gelen ahşap oyuncakçılığı, 
atölye çalışmalarıyla varlığını sürdürüyor. Ahşap oyuncakçılığının 

geçmişini, günümüzdeki durumunu ve püf noktalarını ahşap 
oyuncak ustası Şennur Ülker ve girişimci Hakan Memur ile kendi 

kurdukları atölyede konuştuk.  

Though not being as popular as they used to be, wooden toys have kept 
attracting attention as friends of children and decorative figures of life 

for centuries. Wooden toy-making is accepted among traditional arts 
and it has become a cultural heritage surviving through atelier works. We 
visited the master of wooden toys Şennur Ülker and entrepreneur Hakan 

Memur in their atelier to talk about the history, present state and key 
points of wooden toy-making. 

 “THESE TOYS REFLECT OUR 
CULTURE AND TRADITIONS”

“BU OYUNCAKLAR 
KÜLTÜRÜMÜZÜ,  

GELENEĞİMİZİ YANSITIYOR”
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Ahşap çocuk oyuncakları üretmek 
günümüzde herkesin aklına gelen bir 
meslek dalı değil. Sizi bu işe iten şey neydi?
Şennur Ülker: Aslında bu mesleğin içine 
gireceğimi düşünmüyordum. Meslekle 
tanıştığım 2005 yılında çocuklarımla 
Zal Mahmut Paşa Camii Külliyesi’ne 
gitmiştik. Orada bana Tarih Vakfı, İŞKUR 
ve Eyüp Belediyesi’nin ortak çalışmasıyla 
bir AB projesi yürütüldüğü ve ahşap 
oyuncak eğitimi verildiği söylendi. Burada 
60 kadınla 3 ay süren bir eğitim aldım. 
O zamandan beri ahşap oyuncakçılığı 
mesleği içindeyim.

Meslekte derinleştiğiniz ve 
uzmanlaştığınız bir süreç var. O süreci 
biraz anlatır mısınız?
Şennur Ülker: Mesleğimi çok sevdim 
ve zaman içinde geleneksel oyuncakları 
yaşatmak bende bir tutku haline geldi. 
Önce Eyüp Belediyesi’nin bir çalışması 
kapsamında ahşap oyuncak üretimi, 
“Somut Olmayan Kültürel Miraslar” 
grubuna girdi. Sonra ben de Kültür ve 
Turizm Bakanlığı’na Ahşap Oyuncak 

Sanatçısı olmak için başvurdum. 2 yıllık zorlu 
bir çalışma süreci sonunda Kültür Bakanlığı 
Sanatçısı olabildim. Bu süreçte de Hakan Bey’le 
Eyüp Oyuncakları’nı kurduk. 

Artık çocukların elinde çok fazla ahşap 
oyuncak görmüyoruz. Büyük firmaların plastik 
ve mekanik oyuncaklarıyla karşılaştırdığınızda 
ahşap oyuncaklara ilginin yüksek olduğunu 
düşünüyor musunuz?
Şennur Ülker: Çocuklarımız ahşap oyuncaklarla 
ilgilenmiyormuş gibi görünse de aileler bu konuda 
her geçen gün bilinçleniyor ve çocukların plastik 
oyuncaklarla oynamasını istemiyorlar. Bu sebeple 
ahşaba ilgi de gittikçe artıyor. Yani bir çocuk 
buraya geldiğinde ilk etapta bu 
oyuncakların sıkıcı olduğunu 
düşünüyor. Ama ona kendi 
oyuncağını yaptırdığınızda, 
emek sarf ettiğinde iş tamamen 
değişiyor. Burada geçirdiği 
vakit eğlenceli bir vakit olarak 
aklında kalıyor. Ben kendi 
ahşap oyuncağını yapıp onunla 
oynadıktan sonra buradan mutsuz 
ayrılan bir çocuk görmedim. 
Hakan Memur: Ahşap oyuncaklar 
çok talep görmese de hem doğa 
hem de çocuk için en sağlıklı 
oyuncak türü. Ama ne yazık ki 
Türkiye’de ahşap oyuncakların 
piyasa payı Avrupa’nın çok 
gerisinde. Biz ahşap oyuncak bilincini insanlara 
aşılamaya çalışıyoruz. Aileler bilinçlendikçe ahşap 
oyuncağa yönelimin artacağını düşünüyorum. 
Buraya gelen çocuklar çok görmedikleri veya ilk kez 
gördükleri oyuncaklarla karşılaşıyor. Bu da onları 
heyecanlandırıyor. Bu heyecanı devam ettirmeye 
çalışıyoruz.

Çocuklar niçin atölyenize geliyor, burada ne 
öğreniyor? 
Şennur Ülker: Çocuklar ilk başta buraya gelmeye 
çok istekli olmuyor. Onları öğretmenler veya aileler 
getiriyor. Çocuk burada oyuncakların tarihini 
öğrendiğinde “Gerçekten eskiden böyle oyuncaklarla 
oynuyorlarmış. Ayrıca bunlar bir geri dönüşüm 
aracıymış” diyor. Derinin bir geri dönüşüm malzemesi 
olduğunu, ondan oyuncak yapılabileceğini görüyor. 
Ve buradan bilinçlenmiş, el becerisi edinmiş ve güzel 
vakit geçirmiş bir şekilde ayrılıyor.

Wooden toy-making is not a profession 
that easily comes to mind today. What 
drove you towards it?
Şennur Ülker: Actually I wasn’t intending 
to enter this profession in the beginning. 
I got familiar with it in 2005, when I visited 
Zal Mahmut Paşa Mosque Complex with 
my children. There I was informed about 
the wooden toy-making training offered 
within the scope of the EU project 
carried out as a joint work of the History 
Foundation, Turkish Employment 
Agency and Eyüp Municipality. I received 
a 3-month training together with 60 
women. I have been in toy-making 
profession since then. 
 
You have gained an in-depth knowledge 
and experience in the profession. Can 
you tell us about this process?
Şennur Ülker: I got fond of my profession 
and helping traditional toys survive 
has become a passion for me. First, 
wooden toy-making was included in the 
“Intangible Cultural Heritages” group 
within the scope of a project carried out by 

Eyüp Municipality. Then I applied to the Ministry 
of Culture and Tourism to become a Wooden 
Toy Artists. I achieved to become an Artist of the 
Ministry of Culture following a 2-year-long hard 
work. We founded Eyüp Toys with Mr. Hakan in 
the meantime. 

We don’t often see wooden toys in children’s 
hands today. Do you think there is a high 
interest in wooden toys compares to the plastic 
and mechanic toys of leading companies?
 Şennur Ülker: Although it may seem like children 
are not interested in wooden toys, parents are 
becoming ever more conscious about this 
and they don’t want their children to play with 

plastic toys. This is why there 
is a growing interest in wood. 
When children come here, they 
find the toys boring at first. 
But when we have them give 
efforts and make their own toy; 
they change their mind. Here, 
they spend enjoyable time 
worth remembering. I haven’t 
seen a single child who has left 
here unhappily after making 
and playing with his/her own 
wooden toy. 
Hakan Memur: Though they 
don’t attract much interest, 
wooden toys are the healthiest 
type of toys both for the nature 

and children. Unfortunately, the market share of 
wooden toys in Turkey is much behind Europe. 
We are trying to raise awareness about wooden 
toys. I believe that tendency towards wooden 
toys will increase as parents raise awareness. 
When children come here, they see toys they 
have rarely or never seen before. This is exciting 
for them and we try to maintain this excitement.  

Why do children come to your atelier, what do 
they learn here?
Şennur Ülker: Children are not willing to come 
here in the beginning. Their teachers or parents 
bring them. As children learn about the history 
of toys they say “Children used to play with these 
toys in the past. These could also be recycled.” 
They recognize that leather is a recyclable 
material which could be used in toy-making. So 
they raise consciousness, acquire a hand skill 
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Çocuklar 
ahşap oyuncak 

atölyesinde 
hayal güçlerini 

ve el becerilerini 
geliştiriyor.

Children 
develop their 

imagination and 
manual skills in 
the wooden toy 

workshop.

Wooden toys  
are a healthier and  

reliable alternative to  
plastic toys.

Ahşap oyuncaklar  
plastik oyuncaklardan  

çok daha sağlıklı ve 
güvenilir bir  

alternatif.



Atölye / Workshop Atölye / Workshop

YENILIK TUTKUSU I PASSION FOR INNOVATION

56 57

Hakan Memur: Bugün bir oyuncak mağazasına girdiğinizde 
oyuncakların ambalajları ilgi çeker. Televizyonda çizgi 
filmi olan oyuncaklarla karşılaşırsınız. Bizimkilerse sade 
oyuncaklar. “Çocuklar bu ikisi arasında bizi nasıl tercih eder” 
sorusu ciddi bir mesele. Bizim oyuncaklarımız ambalajlarda 
satılmıyor. Ancak “Eyüp Toys” adında bir markamız var. Bu 
marka altında ambalajlı oyuncak üretmeyi planlıyoruz. 
Diğer bir husus ise hikâye. Oyuncakları hikâyelerinden 
ayıramazsınız. Bizim oyuncaklarımızın da bir hikâyesi 
var ama bu herkesçe bilinmiyor. Atölyemize gelen 
çocuklarımıza bu hikâyeyi anlatıyoruz. Bizim ilerlememiz 
oyuncağın hikâyesiyle mümkün. Ancak bu hikâyeler güçlü, 
anlamlı ve sürdürülebilir olmalı. Bizim oyuncaklarımız 
ne zaman bunları kapsar, o gün tercih edilmeye başlar. 

Her şeyde olduğu gibi çocukların dünyası da değişiyor. 
Peki sizin ürettiğiniz oyuncaklar farklılaştı mı?
Şennur Ülker: Biz oyuncakların farklılaşması taraftarı değiliz. 
Oyuncaklar birebir aynı şekilde kalarak da sevdirilebilir. 
Ama dijital medyanın hayatımızın her alanında olduğu 
günümüzde ürünlerimizin bu satış kanalında da yer 

and spend enjoyable time by coming here.  
Hakan Memur: When we enter a toy shop 
today, the packages catch attention. We see 
toys of cartoon characters. But here, we have 
plain toys. So “How will children prefer us over 
them?” is a challenging question. Our toys 
are not sold in packages, but we have a brand 
as “Eyüp Toys”. We are planning to produce 
packaged toys under this brand. And there 
is the story issue. You cannot separate toys 
from stories. Our toys also have a story, but 
not everybody knows about it. We tell this 
story to children coming to our atelier. A toy 
story is essential for our progress. Yet, these 
stories must be powerful, meaningful and 
sustainable. When our toys cover all these, 
then they will become preferable. 

Children’s world changes just like any 
other thing. Have the toys you have 
produced varied over time?
Şennur Ülker: Actually we are not in favor 
of varying toys. Toys can remain the same 
and be loved like that. Yet, the digital media 
needs to take place in selling our products 
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alması gerekiyor. Tabii şunu da itiraf etmeliyim ki 
biz bugünün teknolojik oyuncaklarıyla yarışmak 
istiyorsak ahşap oyuncaklarımızı daha işlevsel hale 
getirebilmeliyiz.
Hakan Memur: Eyüp Oyuncakları 500 yıllık bir tarihin 
hikâyesi. Bu hikâye ilk günden beri aynı kalmadı. Biz, 
tarihimizde adı geçen, bir şekilde formu bulunabilen 
tüm ahşap oyuncakları seri üreteceğimiz şekilde 
tamamladıktan sonra bugünün oyuncağını yapmayı 
konuşacağız. Bununla beraber bugünün oyuncağını 
yaparken gelenekten kopmayacağız, geleneksel 
malzemeden uzaklaşmayacağız. Eğer bugünün 
oyuncağını üretmezseniz işiniz zor. Zamanla bu tarz 
şeyler buranın da gündemine gelmek zorunda.

Ahşap oyuncakçılık mesleğini yapmak isteyenler 
nereden başlamalı? 
Şennur Ülker: Usta – çırak ilişkisi çok önemli. Bu işe 
girmek isteyenin mutlaka bir ustası olmalı. Birçok 
ağacı almalı ve o ağaçların özelliklerini öğrenmeli. 
Ahşap öyle bir şey ki insanı kendine çekiyor.  
Eline bir ağaç dalı aldığında ona karşı bir sevgi, sempati 
duyuyorsanız iyi bir başlangıç yapmış olursunuz. Hangi 
aletlerle hangi işlemleri yapabilirim, hangi makineleri 
kullanabilir, ürünüme nasıl form verebilirim diye 
kendine sormalı. Bir tornacıdan, oymacıdan, kesim 

as in every field of our life. I must also admit that we 
need to make our toys more functional in order to 
be able to compete with today’s technological toys.  
Hakan Memur: Eyüp Toys is a story of dating 500 
years back. This story hasn’t remained the same 
since the very first day. Once completing all toys of 
the past which have somehow found a form, we can 
start talking about producing today’s toys. Yet, we 
won’t abandon the traditions or traditional materials 
while doing this. However, not producing today’s 
toys would be rather challenging. So, we’ll also need 
to take this issue on our agenda in time. 

What should be the starting point for those willing 
to deal with wooden toy-making profession?
Şennur Ülker: The master-apprentice relationship is 
very important. You must necessarily have a mentor 
if you are willing to enter into this profession. You 
should have lot of trees and you should learn about 
their properties. The wood is so much appealing. 
If you feel love and sympathy towards a branch of 
tree you are holding, that’s a good start. You should 
ask yourself “What can I do with which tools? Which 
machines can I use? How can I give shape to my 
product?” You should receive a good training from a 
lather, an engraver and a cutter as well as an expert 
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ustasından ayrı ayrı eğitim almalı. Bunların hepsini bir araya getirip bir 
oyuncakçı ustasından da eğitim almalı. Bunları birleştirdiğinde usta olabilir.
Hakan Memur: Ahşap oyuncakçılığının iki yönü var. Bir ahşap, bir de 
oyuncak. Şennur Hanım daha çok ahşabın dünyasından bahsetti. Ama 
bunlarla bitmiyor. Oyuncak nedir, hangi yaş grubu için ne yapmalı, bilecek. 
Yaptığı oyuncak çocuğun hangi yönünü geliştirdiğini bilecek. Türkiye’nin 
sorunlarından biri de bu. Oyuncak tasarımı konusunda bir eğitim, müfredat 
yok. Ustalar kendi maharetleri kadar iş yapıyorlar. Bugün gelişmiş oyuncak 
üreticisi ülkelerde bu meslek üniversitede okutuluyor.

Yanınıza çırak almayı düşünür müydünüz?
Şennur Ülker: Birine eğitim vermek, onun da bu işi yapabildiğini görmek 
kadar güzel bir şey yok. Bu dünyadan göçerken arkamda bu mesleği 
yaşatacak başka ustalar bırakmak isterim. Gelecekte böyle projeler 
düşünüyoruz. 11 yıllık geçmişim boyunca 100 kadının istihdam edilebileceği 
bir projenin içinde bulunmayı arzu ettim. Eğitim almış kadınlarımızla 
oyuncak sektörünün daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Ben 
çocuklara kesim de yaptırıyorum. Onlar işe daha yatkınlar. Çünkü 
çekirdekten başlamak çok önemli. Bir çırak alıp çekirdekten yetiştirmeyi 
çok isterim. Arkadaş çevremin çocukları bazen benimle çalışıyor ve çok 
sevdiklerini görüyorum. Bizden çok daha doğru, güzel bir şekilde yapıyorlar. 
Çünkü onlar bizden daha güzel hayaller kuruyorlar. Ben onlara ufacık bir 
şey öğrettiğimde onlardan çok fazla şey öğreniyorum.

toy-maker. You can become a 
master in this profession if you 
combine all these together.  
Hakan Memur: Wooden toy-
making has two aspects. 
The wood and the toy. Ms. 
Şennur basically talked about 
the world of wood. Actually, 
this job is much more than 
that. You need to know what 
toy means and what should 
be produced for which age 
group. You should know in 
which way your toy develops 
the child. This is one of the 
problems Turkey faces. There 
is no training or a curriculum 
about toy designing. Experts 
of this profession produce as 
much as their abilities allow. 
Today, developed toy-maker 
countries teach this profession 
in universities. 

Would you consider having an 
apprentice?
Şennur Ülker: I think there is 
nothing more pleasing than 
training someone and seeing 
that he/she can do this job. So I 
would like to train other artists 
who can help the survival of this 
profession after me. We intend 
to conduct such projects in 
the future. For 11 years I have 
dreamt of a project that 
could provide employment 
for 100 women. I believe that 
toy industry can find a better 
position with trained women. 
I have children do the cutting 
work, too. They are really prone 
to this task. It is significant to 
start from the core. I would love 
to have an apprentice to train 
from scratch. Sometimes the 
children of my friends come 
and work with me and I see that 
they like it so much. They do it 
more accurately and better 
than us, indeed. This is because 
they dream better. I teach them 
little and learn much more 
from them in return.



Dilanur Yıldırım

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE 
OYUN VE OYUNCAK:
YAĞ VE BAL SATIŞIMIZ 
DEVAM ETMEKTEDİR
GAMES AND TOYS FROM 
PAST TO PRESENT:
DUCK, DUCK,  
GOOSE ON THE GO 
Eğlenmek, heyecanlanmak, zihni bir şeylerle meşgul etmek, 
fiziksel aktiviteyle bedeni rahatlatmak, yalnızlık duygusundan 
kurtulup sosyalleşmek… Sebep her ne olursa olsun, oyun oynamanın 
hepimizin dünyasında önemli bir yeri var.

Insan, yalnızca oyun oynadığında bütünüyle insandır.” 
— Friedrich Schiller

To have fun, to get excited, to keep the mind busy, to relax the body 
with a physical activity or to get free from the feeling of loneliness 
and get socialized… Whatever the reason is, playing has an important 
place in the lives of all of us.

 “Man is only fully human when he plays.”
— Friedrich Schiller
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NEDEN OYNARIZ?
İnsanlar çocukluk yıllarından itibaren kurgu 
dünyalar oluşturur, çeşitli hayali hedefler belirler ve 
hatta bu hedeflere ulaşmak için kıyasıya rekabet 
eder. Zor şartlarda yaşayan, tek bir oyuncağa 
dahi sahip olmayan çocuklar bile etrafındaki 
malzemeleri kullanarak oyun oynamanın yollarını 
bulur. Çünkü ünlü düşünür Schiller’in de vurguladığı 
gibi, oyun oynamak herkes için bir ihtiyaçtır.  

Çocuklar için oyun, bir eğlence olduğu kadar bir 
öğrenme biçimidir. Çocuklar hem hayallerini hem 
de gerçek dünyada gözlemledikleri objeleri oyun 
hamuruyla şekillendirmeye ya da resim defterine 
çizmeye çalışırken ruhsal, zihinsel ve fiziksel 
bir gelişim yaşar. Yetişkinler de hayatın yoğun 
temposunu yavaşlatmak, stresten uzaklaşmak 
veya zihnini zorlayıp geliştirmek için oyunlardan 
faydalanır. Bazı sıkıcı işler yahut zor durumlarla baş 
etmek için de oyunlara başvurulabilir.

NASIL OYNARIZ?
Yakın geçmişe kadar oyun çok daha kişisel ve 
özgün deneyimdi. Çünkü bizzat inisiyatif almayı, 
müdahil olmayı, karar vermeyi ve hareket etmeyi 

WHY DO WE PLAY?
People create worlds of fiction since childhood, 
set various imaginary goals and further engag-
es in a serious competition to reach these goals. 
Even children living in difficult conditions with 
no single toy use the materials around and 
find ways to play. As the famous philosopher 
Schiller stated playing is a need for everybody.  

Playing is not only a tool for entertainment but 
a way of learning for children. Children devel-
op spiritually, intellectually and physically when 
trying to shape with play doughs or draw their 
dreams and the objects they observe in real 
world. Adults also benefit from games in order 
to slow down the hustle and bustle of life, to get 
rid of stress or to keep the mind busy for intellec-
tual improvement. Games can also be used for 
handling boring tasks or hard conditions.

HOW DO WE PLAY?
Playing was a more personal and unique expe-
rience until a recent past, as it required one to 
take initiatives, get involved, decide and act. For 
example, when playing the “Duck, duck, goose” 

gerektiriyordu. Örneğin “yağ satarım, bal satarım” 
oyununu oynarken; oyuna kimlerin katıldığı, kaç 
kişi olunduğu ve mekânın neresi olduğu gibi 
değişkenler oyunun parçasına dönüşüyordu.
Fakat devir değişti ve oyunlar, teknolojinin etkisiyle 
yenilenip biçim değiştiler. Bu değişimle birlikte 
oyunları biçimlendiren kültürel faktörler ve yerel 
farklılıklar git gide silikleşti ve oyunlar tüm dünyada 
birbirine benzeyen bir hal aldı. Temelde yaptığımız 
şey hala yağ ve bal satmak. Sosyal becerilerimizi, 
motor kabiliyetlerimizi ve zihnimizi oyunlar 
aracılığıyla geliştirmeye devam ediyoruz. Ancak 
oyun biçimleri son derece farklı.

Artık oyunlar bize ziyadesiyle gerçekçi ve renkli 
dünyalar sunuyor. Bu alanda yaşanan gelişmeler, 
internet ve dijital teknolojilerle birlikte epey hızlandı. 
Her geçen gün yeni ürünler ve oyunlar piyasaya 
sürülüyor. Pedagoglar, özellikle erken çocukluk 
döneminde dijital mecralarla haşır neşir olmanın 
zararlarından bahsetse de bu teknolojiler hepimiz 
için “vazgeçilmez” hâle gelmiş durumda. Kabul 
edelim ki sokakta oynayıp çamura bulaşmak, 

game, variables like the players of the game and 
the number of these players as well as the venue, 
became a part of the game. 
Yet, time has changed and games have been re-
formed with the effect of new technologies. The 
cultural factors and local differences shaping 
games, have disappeared with this reform. All 
the games in the world are now alike. The duck, 
duck goose is still on the go. Although we keep 
improving our social skills, motor skills and intel-
lect by playing, the types of play are rather differ-
ent now. 
Games offer us quite realistic and colorful worlds 
today. Developments in this field have seriously 
accelerated with the Internet and digital technol-
ogies. New products and games are presented 
to the market every day. Although pedagogues 
keep talking about the harms of too much en-
gagement with digital platforms particularly in 
early childhood, these technologies have be-
come “indispensable” for all of us, indeed. We 
must admit that playing with mud on the streets 
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and creating new games due to boredom, are 
considered as “nostalgic” today. Therefore, it 
seems more reasonable to try to take advantage 
of and use technological advancements in the 
right way than to resist them. 

EXTENDING BORDERS
Man has always maintained his instinct to play, al-
lowing games to become an industry by chang-
ing throughout generations. The mechanical 
journey of games, which had started with “Atari” 
and tetris, moved to computers, then to tablets 
and phones. A jumping figure’s journey of res-
cuing the princess, soccer games and car races 
were deemed as “shocking” realities in their time 
and people were believing that “nothing more 
than these” could be done. 
However, man’s passion and enthusiasm for in-
novation have never ceased. Today, you just need 
to wear “virtual reality” goggles and hold two 
sticks in your hands to get beamed up to another 
universe so to say, and to go on a magical adven-
ture in a jungle full of strange creatures. Virtual 

Hangi oyunları hangi yöntemlerle oynadığımız 
kültürlere göre değişir. Geleneksel sokak oyunlarına 
çoğu zaman şarkılar, maniler, tekerlemeler eşlik 
eder. Bunlar aynı coğrafyanın farklı yörelerinde bile 
değişiklik gösterebilir. 

Telefonlarda ve bilgisayarlarda oynanan oyunlar 
kuvvetli görselleri ve sistemsel donanımlarıyla hızla 
yaygınlaşıp çok çabuk eskiyor.Games and methods of playing change from 

one culture to another. Traditional street 
games are often accompanied by songs and 
rhymes. These may vary even in different 
localities of the same land.  

 Games played on phones or computers become 
widespread in an instant thanks to their powerful 
visuals and system hardware, but they quickly wane. 

reality devices that involve your 
whole body in the process allow 
you to play tennis, box or use a 
speed train while sitting on your 
couch with your pajamas. Proba-
bly we’ll soon be able to play cus-
tomized games by means of the 
small chips we will wear on our 
forehead. 
 
ATTENTION!
While playing has several 
spiritual, physical and intellectual 
benefits, “excessive” use of tech-
nology is a significant problem 
emphasized by experts. “Digital” 
games can quickly become an 
addiction, leading to concen-
tration disorders, anti-sociality, 
violence and even diseases like 
eye disorders, joint pains and 
obesity. Therefore, parents need 
to find a “balance” between the 
child-play relationship and limit 
the use of technology.   

sıkıntıdan yeni oyunlar icat etmek artık “nostaljik” 
bulunuyor. Dolayısıyla teknolojinin getirdiği 
yeniliklere direnmek yerine bunları doğru 
kullanmaya ve avantaja çevirmeye yönelmek daha 
makul görünüyor.

GENIŞLEYEN SINIRLAR
İnsanlık oynama iç güdüsünü hep yanında taşıdı 
ve oyunlar nesilden nesile değişerek bir endüstri 
haline geldi. Oyunların “atari” ve “tetris”le başlayan 
mekanik yolculuğu önce bilgisayarlara, sonra tablet 
ve telefonlara taşındı. Bilgisayarda zıplayıp duran 
bir karakterin prensesi kurtarma yolculuğu, futbol 
oyunları, araba yarışları kendi döneminde “şok 
edici” yenilikler olarak görünüyor, “bundan ilerisi 
yapılamaz” diye düşünülüyordu.

Ancak insanın oyunlar gibi yeniliğe tutkusu ve hevesi 
asla yatışmadı. Günümüzde, gözünüze takacağınız 
bir “sanal gerçeklik” gözlüğü ve ellerinize alacağınız 
iki çubukla adeta başka bir evrene ışınlanmanız, 
garip yaratıkların olduğu bir ormanda büyülü bir 
maceraya çıkmanız mümkün. Tüm bedeninizi 

dahil edebildiğiniz sanal gerçeklik 
cihazları ise kanepenizde 
pijamalarınızla otururken tenis 
oynamanızı, boks yapmanızı, 
hız treni kullanmanızı mümkün 
kılıyor. Alnımıza takacağımız 
küçük çiplerle tamamen kişiye özel 
oyunlar oynamamızın mümkün 
olacağı günler pek de uzak değil.

AMAN DIKKAT!
Oyun oynamanın ruhsal, fiziksel 
ve zihinsel açıdan pek çok faydası 
bulunsa da teknolojinin “aşırı” 
kullanımı uzmanların üzerinde 
durduğu önemli bir sorun. Hızlıca 
bağımlılığa dönüşebilen “dijital” 
oyunlar çocuklarda konsantrasyon 
bozukluklarına, asosyalliğe, şiddet 
eğilimine ve hatta göz bozukluğu, 
eklem ağrıları ve obezite gibi 
hastalıklara neden olabiliyor. 
Bu nedenle ebeveynlerin çocuk 
– oyun ilişkisinde bir “denge” 
tutturması ve teknoloji kullanımını 
sınırlandırması önem taşıyor.
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IŞIKLAR ŞEHRİ, 
GEZGİNLERİN GÖZDESİ: 

PARİS
THE CITY OF LIGHTS, 

TRAVELERS’ FAVORITE: PARIS
Sanat, moda, bilim ve ticaret alanlarında Avrupa’nın en önde gelen 

başkentlerinden biri olan Paris, köklü tarihsel geçmişiyle de dikkat çekiyor. 
Fransız Devrimi’nin başladığı Paris; tarihi yapıları, müzeleri, kültür merkezleri 

ve sanatsal etkinlikleriyle dünyanın her yerinden turistlerin uğrak noktası. Seine 
Nehri’nin kıyısına kurulu bu romantik şehir; coğrafi, kültürel ve gastronomik 
açıdan ziyaretçilerine eşsiz deneyimler sunuyor. Meşhur romanlara, filmlere, 
şarkılara, hatta tablolara konu olmuş bu büyülü şehri gelin birlikte gezelim. 

Paris, one of the leading capitals of Europe in art, fashion, science and trade, 
draws attention for having a long-standing past. Paris, where the French 

Revolution began, is a tourist destination in the World as it is famous for its 
historical buildings, museums, cultural centers and art events. This romantic 

city that was built along a bend of the River Seine; offers unique experience 
to its visitors geographically, culturally and gastronomically. Let's visit this 

magical city, that has always been a great source of inspiration for the famous 
novels, movies, songs and even paintings.

Dilanur Yıldırım

66 67NİSAN - APRIL



68

Dünya Bizim Evimiz / The World is Our HomeDünya Bizim Evimiz / The World is Our Home

69

Tarih boyunca Fransa ve özellikle Paris; çok önemli 
düşünürlere, bilim insanlarına, ressamlara ve 
edebiyatçılara ev sahipliği yapmıştır. Jean-Jacques 
Rousseau, Voltaire, Montesquieu, Molière, Jean-
Paul Sartre, Auguste Comte, Montaigne, Victor 
Hugo bu isimlerden yalnızca birkaçıdır. Böylesi 
derin bir tarihsel mirasa sahip olan Paris, turistlerin 
ilgisini çeken anıtsal yapılara ve mekânlara sahiptir. 
Bunlardan en önemlilerini sizin için derledik. 

PARIS’I PARIS YAPAN DETAYLAR
Fransa’nın başkenti Paris’e gidip de Eiffel Kulesi’ni 
görmemek mümkün değil. Şehrin merkezinde 
yer alan ve sanayi devrimini simgeleyen bu devasa 
kuleyi sevenler kadar sevmeyenler de çok. Her 
hâlükârda Paris’le özdeşleşen çelik kuleye tırmanmak 
ve zirvesinden şehri izlemek en önemli turist 
aktivitelerinden biri. Biletinizi ziyaret 
öncesinde internetten alırsanız, sıra 
beklemek zorunda kalmazsınız. 

Şehrin en turistik bölgelerinden bir 
diğeri ise sıklıkla adını duyduğumuz 
Champs Elysees (yani Şanzelize). 
Modanın kalbinin attığı bu geniş 
ve uzun cadde, baştan sona pahalı 
markaların satıldığı şık butikler ve lüks 
mekânlarla dolu. Champs Elysees’i 
gezerken hem Napolyon tarafından 
yaptırılmış meşhur Zafer Takı’nı 
hem de Fransız İhtilali döneminde 
idamların gerçekleştirildiği Concorde 
Meydanı’nı göreceksiniz. Ücreti 
karşılığında Zafer Takı’nın seyir 
terasına çıkıp Paris manzarası 
seyredebilir ve etkileyici fotoğraflar çekebilirsiniz. 

Yakın geçmişte talihsiz bir yangın sonucu büyük zarar 
gören Notre Dame Katedrali de Paris’e ruh veren önemli 
yapılardan. Gotik mimarinin dünyadaki en önemli 
örneklerinden biri kabul edilen tarihi yapı, yangın sonrası 
onarılmaya ve yeniden ayağa kaldırılmaya çalışılıyor. 

Saraylar ve köşkler topluluğundan oluşan ve Avrupa’nın 
en büyük sarayı olan Versay Sarayı, Fransa’nın politik 
merkezi olarak kraliyet döneminin tüm ihtişamını 
yansıtıyor. 1300 odalı sarayı hakkını vererek gezmek 
için bir tam gün ayırmak gerekiyor. 
Paris yeşil alan, park ve bahçeler açısından da oldukça 
zengin bir şehir. Bunlar arasında Luxembourg Bahçesi 
öne çıkıyor. Bahçeye girmek ücretsiz olsa da merkezine 
konumlandırılmış havuzda maket tekne yüzdürmek 
isterseniz küçük bir kira bedeli ödemeniz gerekiyor.

France, especially Paris, has been the home to impor-
tant philosophers, scientists, painters and litterateurs, 
for centuries. Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Mon-
tesquieu, Molière, Jean-Paul Sartre, Auguste Comte, 
Montaigne, Victor Hugo just to name a few. Hav-
ing such a deep historical heritage, Paris has many 
monumental buildings and places that attract the 
tourists. We compiled most important ones for you.  

THE DETAILS WHICH HAVE  
MADE PARIS WHAT IT IS
A trip to Paris without seeing the Eiffel Tower is un-
thinkable. Situated in the heart of the city and being 
considered as the symbol of Industrial Revolution, 
this enormous tower has haters as well as the lovers. 
In any case, climbing up the stairs of the metal tower 
and seeing the city from top of it, is one of the most 

favorite activities for tourists. If you buy 
your ticket online, you don’t spend time 
waiting in line. 
Another tourist attraction in the city 
is famous Champs Elysees. This long 
and wide avenue, the heartland of 
fashion, is full of fancy boutiques and 
luxury places where expensive brands 
are sold from beginning to end. While 
walking along Champs Elysees you will 
see both famous Arc de Triomphe that 
was built by Napoleon and the Place de 
la Concorde known for having been an 
execution site during the French Rev-
olution. For a fee, you can go up to the 
terrace of Arc de Triomphe and see the 
view of Paris and take impressive pho-
tos from there. 

The  Notre Dame Cathedral, where a great damaged 
was caused by an unfortunate fire recently, is one of the 
most important places that gives a soul to Paris. The 
historical landmark, that is considered one of the finest 
examples of Gothic architecture in the World, has be-
ing tried to be renovated and rebuilt after the fire.   

Palace of Versailles, the greatest palace of Europe, 
comprising a set of palaces and mansions, reflects 
whole magnificence of royalty as a political center of 
France. If you want to see this palace with 1300 rooms 
properly, it is necessary to spend a whole.
Paris is also a rich city in terms of green spaces, parks 
and gardens. One of these green spaces is Luxem-
bourg Gardens. Although it is free to enter the Gar-
dens, you should pay a symbolic fee if you want to sail 
small wooden boat on the pool situated at the center 
of the Garden. 

Avrupa’nın en büyük eğlence merkezlerinden olan 
Disneyland sadece çocukların değil, yetişkinlerin 
de ilgi odağı. Paris’teki bu büyük eğlence parkında; 
ünlü çizgi film kahramanlarının geçit törenine 
katılabilir, western filmlerinin dekorlarını andıran 
Frontierland’da maden trenine binip yolculuk 
yapabilir, Karayip Korsanları gibi fantastik film ve 
animasyonları izleyebilir, korku tünelleri ve adrenalin 
dolu oyuncaklarda eğlencenin doruklarına 
çıkabilirsiniz. Ziyaretçilerine masal gibi bir atmosfer 
yaşatan Disneyland, restoranları, kafeleri, açık 
alanları ve sinemalarıyla dünya üzerinde zamanın 
en hızlı aktığı yer kabul ediliyor.

Disneyland, one of the biggest entertainment 
complexes of Europe, is another tourist attraction 
not only for children but also for the adults, In 
this huge entertainment complex in Paris, you 
can participate in the parade of famous Disney 
characters, jump to the mine train and take a 
journey from Frontierland resembling a scene 
from a western movie, watch the fantastic movies 
and animations like Pirates of the Caribbean and  
enjoy your top level entertainment in the dark rides 
and other adrenaline-filled vehicles. Immersing 
its visitors into a fairy-tale story, Disneyland is 
considered as the place where the time passes 
fastest in the World, with its restaurants, cafes, 
open areas and cinemas.  

ZAMANIN EN HIZLI AKTIĞI YER: 
DISNEYLAND

THE PLACE WHERE TIME PASSED 
VERY FAST: DISNEYLAND

Dünyanın en çok ziyaret edilen müzesi olan Louvre, 
Paris’in en önemli sembollerinden biri. Louvre, aynı 
zamanda Fransa’nın ilk müzesi olma özelliğine 
de sahip. Müzede sergilenen 350 binden fazla 
eserin belki de en bilineni, Leonardo da Vinci’nin 
“Mona Lisa” adlı tablosu. Mona Lisa’nın gizemli 
tebessümünün peşine düşenler dünyanın her 
yanından Louvre’a geliyor ve müze girişinde uzun 
kuyruklar oluşturuyor.

The Louvre, the most visited museum in the World, 
is one of the most important symbols of Paris. It 
is the first museum of France at the same time. 
Leonardo da Vinci's Mona Lisa is the most famous 
painting among more than 350,000 artworks 
exhibited at the museum. Going after the mystery 
of Mona Lisa's smile, people from all around the 
world visit The Louvre and queue in long lines in 
front of the museum entrance. 

PARIS’IN GÖRKEMLI MÜZELERI
LOUVRE MÜZESI: 

MAGNIFICENT MUSEUMS OF PARIS
LOUVRE MUSEUM:
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Şehrin bir diğer büyük müzesi 1800’lü yılların 
sonlarında bir tren garı olarak inşa edilen Orsay 
Müzesi. Bu müze de koleksiyonunda Degas, Renoir, 
Klimt, Van Gogh, Osman Hamdi Bey gibi önemli 
ressamların eserlerini bulunduruyor

Bahsettiğim diğer müzelere kıyasla daha yeni 
olan Louis Vuitton Müzesi, dünyanın en meşhur 
mimarlarından Frank Gehry’nin eseri. Müze binası 
başlı başına bir sanat eseri kabul ediliyor. Özellikle 
mimariye merak duyanların ziyaret etmelerini 
şiddetle tavsiye ederim.

Dünyanın en ünlü modern sanat müzelerinden biri 
olan Centre Pompidou’nun dışı bir inşaat iskeletini 
andırıyor. Müze, Picasso, Kandinsky, Pollock gibi 
sanatçıların eserlerini sergiliyor. 

Another big museum of the city is Museum 
d'Orsay, a former Paris railway station, built in the 
late 1800’s. In its collection, the museum houses the 
work arts of important painters including Degas, 
Renoir, Klimt, Van Gogh, Osman Hamdi Bey. 

Compared to the other museums, Louis Vuitton 
Museum was designed by Frank Gehry, one of 
the most famous architects in the world. I strongly 
recommend this museum especially to the ones 
who are interested in architecture. 

Centre Pompidou is one of the most famous modern 
art museums of the world. Outside of the museum 
resembles a structure skeleton. The museum hosts 
the artworks of the painters including Picasso, 
Kandinsky, Pollock. 

ORSAY MÜZESI

LOUIS VUITTON MÜZESI

CENTRE POMPIDOU

MUSEUM D'ORSAY: 

LOUIS VUITTON MUSEUM:

CENTRE POMPIDOU:

Hazır Paris’e gelmişken, 
Fransa’nın bu şehre yakın bazı 
başka yerlerini de görmek 
isteyebilirsiniz. Güzel bir şato 
turu yapmak isterseniz Loire 
Vadisi, yeni mekanlar keşfetmek 
niyetindeyseniz Lyon, ülkenin 
güney sahilini merak ediyorsanız 
da biraz daha uzun yol kat ederek 
Nice’e gidebilirsiniz.

BİLGİ / INFO

While you are in Paris, you may 
want to see some other nearby 
cities. If you want to see chateaus 
you can visit Loire Valley, and if 
you want to explore new places 
Lyon may be a good choice. And 
if you are curious about the South 
coast of the country you can 
travel to Nice after you cover a bit 
longer distance.

Çok gelişmiş bir metro ağına sahip olan 
Paris’te “Metro Map” isimli uygulamayı 
telefonunuza indirmek oldukça işinize 
yarayacaktır.

Downloading the application “Metro 
Map” would be very useful in Paris where 
there is an advanced underground 
network. 
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PARIS’IN ÜNLÜ KAFELERI
Gelişmiş mutfağı ve kültleşmiş kafe kültürüyle ünlü Paris’te bazı mekânlar 
belirli lezzetleriyle öne çıkar. Bazı mekânlarsa ziyaretçilerine sunduğu 
romantik atmosfer ve özdeşleştikleri kişilerle ünlüdür. Zamanında 
Albert Camus, Sartre,  Simone de Beauvoir gibi ünlü isimlerin vakit 
geçirdiği “Cafe de Flore” ve “Les Deux Magots” ile Picasso, Van Gogh ve 
Monet’nin uğrak yeri olan “Le Consulat” bu kategorideki ünlü mekânlar. 
Köklü bir geçmişi olan klasik tarzlı bu kafeler her daim kalabalık. 

“Geçmişteki ziyaretçileri ya da sunduğu atmosfer benim için 
mühim değil, güzel bir şeyler yemek istiyorum” diyorsanız “Le 
Relais de L’Entrecote” isabetli bir tercih olabilir. Menüsü sabit 
olan bu mekânda etinizi nasıl istediğinizi söylemeniz yeterli. 

Paris’in özellikle tatlıları ve kahveleri son derece meşhur. Kafe 
ve restoranlarda genellikle iyi malzemeler kullanıldığı için belli 
bir kalite standardı bulunur. Fakat tatlı konusunda “L’eclair de 
Genie” son dönemin en beğenilen mekânlarından biridir. Masaya 
gelen tatlıların ne kadar süslü olduklarına şaşırmanız olası. 
 
Özellikle görüntüsü sebebiyle Paris’in en ikonik kafelerinden biri olan 
“Odette”e birçok kişi fotoğraf çekmek için uğruyor, siz de uğramak 
isterseniz meşhur tatlısını Cream Puff’u denemeden kalkmayın derim. 

Amelie filminde, filmin baş karakterinin çalıştığı “Cafe des Deux Moulins” 
isimli kafeyi ziyaret etmek de farklı bir deneyim olabilir. Filmin çekildiği aynı 
dekorla çalışmaya devam ediyorlar.

FAMOUS CAFES IN PARIS 
Some places in Paris that 
are famous for its advanced 
cuisine and cult cafe culture, 
come to the forefront with their 
particular tastes. Some other 
places, on the other hand, are 
famous for the atmosphere 
they offer and people with 
whom they are identified. Cafe 
de Flore” and “Les Deux Magots 
where famous people like 
Albert Camus, Sartre,  Simone 
de Beauvoir used to hang out, 
are one of them. Le Consulat 
that used to be patronized by 
Picasso, Van Gogh and Monet 
is another one. Having a long-
standing past, these cafes are 
always crowded. 
If you say, “I am not interested 
in its famous visitors or 
the atmosphere it offers, I 
am looking for something 
good to eat”, then “Le Relais 
de L’Entrecote”may be an 
accurate choice. It is enough 
to say how you prefer the meat 
in this place where the menu 
is fixed. 
The desserts and coffees are 
especially famous in Paris. 
Since good stuffs are used 
in the restaurants and cafes, 
they have a quality at a certain 
standard. However, “L’eclair de 
Genie” is recently one of the 
most favorite places in terms 
of dessert. You will be surprised 
by the decorated cakes that 
come to your table. 
With its design, Odette is 
one of the most iconic cafes 
of Paris and so many people 
come there to take picture. If 
you want to come by this cafe 
as well, don’t leave without 
tasting its famous dessert 
Cream Puff. 
To visit “Cafe des Deux Moulins” 
where the lead actress of 
Amelie was working, might 
be a different experience. 
Everything in the cafe is same. 



Spor / Sport

Düzenli fiziksel hareket ve spor, sağlıklı yaşamın olmazsa olmazları. 
Ancak şehir hayatı ve modern teknolojinin sunduğu imkanlar bizleri 

“hareketsiz” bırakıyor. Bu hareketsizlik çocuklarımızın sağlıklı 
gelişimi açısından da endişe sebebi.

Regular physical exercises and sport are essential for a 
healthy life. However, the city life and modern technology 

cause inactivity. This inactivity is another source of concern 
in terms of healthy development of our children. 

Spor / Sport

Talha KabukçuTalha Kabukçu
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ERKEN YAŞTA İLK ADIM: 
DÜZENLİ SPOR VE 
ÇOCUK GELİŞİMİ

ERKEN YAŞTA İLK ADIM: 
DÜZENLİ SPOR VE 
ÇOCUK GELİŞİMİ

THE FIRST STEP AT AN EARLY AGE: 
REGULAR EXERCISE AND CHILD 

DEVELOPMENT

THE FIRST STEP AT AN EARLY AGE: 
REGULAR EXERCISE AND CHILD 

DEVELOPMENT
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1990’lara ve hatta 2000’lerin başına kadar “mahalle 
kültürünün” canlılığını koruduğu ülkemizde çocuklar 
sokakta vakit geçirir; saklambaç, körebe, ip atlama, 
yakartop gibi sokak oyunları oynardı. Çocukları 
günümüze nazaran daha hareketli yapan bu oyunlar 
ayrıca birer sosyalleşme aracıydı. Günümüzde 
apartman hayatı mahalle kültürünü geri plana iterken, 
sokak oyunları da yerini dijital oyunlara bıraktı. Bu da 
çocuklarımız için “daha az hareket” anlamına geldi.

Artık çocuklarımızın çoğu okula servisle gidiyor, 
haftasonu vakitlerini de ek ders ve etütlerle geçiriyor. 
En yaygın boş zaman aktiviteleriyse televizyon izlemek, 
bilgisayar – tablet oyunları oynamak veya sosyal 
medyada vakit geçirmek. Hal böyle olunca obezite 
gibi sağlık sorunları gündeme geliyor ve çocuklarımız 
erken yaşta yetişkin hastalıklarıyla yüz yüze gelebiliyor. 
Peki bir modern zaman sorunu olan bu hareketsizliği 
tersine çevirip çocuklarımızın hayatına düzenli fiziksel 
hareketi ve sporu kalıcı şekilde dahil edebilir miyiz?

In our country where the ‘neighbourhood culture’ 
was still alive until 1990’s and even the beginning 
of 2000’s, the children used to spend their time on 
the streets and play ‘hide and seek’, ‘blind man's 
buff’, ‘skip rope’ and ‘dodgeball’. These games 
used to make the kids more active were  means 
of socialization. While the new apartment culture 
pushes the ‘neighbourhood culture’ into the back-
ground, street games were replaced with digital 
games. This means ‘less movement’ for our chil-
dren. Now many of our children go to the school 
by a school bus and attend extra classes at the 
weekends. The most common free time activi-
ties are watching TV, video and computer games 
and social media. Under these circumstances, the 
children may face some problems such as obesity 
which should be an adult disease in fact. Well, is 
it possible to reverse this process and include the 
regular physical movement and sport to the lives 
of our children? 

Çocuklarımızı fiziksel aktivite ve spora 
alıştırmak için anne – babalar olarak bizlere de 

görevler düşüyor. 

As parents, we have responsibilities to get 
children to do physical exercises and play sports. 

Some of them are as follows: 
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ing, being defeated, exhaustion mean. All these feelings 
prepare him for life of adults. 
l Sport makes the child feel energetic, increases the 
metabolism. It makes fighting obesity, preventing the 
posture disorder and losing weight easier. 
l Sport stimulates balanced diet and regular sleep, en-
hances the immune system. 
l Sport that is also useful for stress reduction, making new 
friends, enjoying time, management of puberty, makes 
easier for a child to reach a happy and peaceful mind.  
l It strengthens the child’s social skills in terms of 
self-confidence, responsibility, sense of belonging to the 
group, and appearing in front of a big group. 

IMPACT ON SCHOOL PERFORMANCE 
The abovementioned advantages of regular physical 
activity and sport have also positive effect on the school 
performance. The child going out of the cycle of school-
course-house and participating social life, increases his/
her school performance and starts to learn rapidly with 
the help of his/her developed skills, body health and 
gained self-confidence. So, adding sport to the life of 
child is important in every respect. 

onu yetişkinlerin dünyasına güçlü bir şekilde hazırlar.
lSpor çocuğu enerjik hissettirir. Obeziteyle mücadele 
etmeyi, duruş bozukluklarının önlenmesini ve kilo 
kontrolünü kolaylaştırır.
l Spor düzenli beslenme ve uykuyu teşvik eder, 
çocuğun bağışıklık sistemini güçlendirir.
l Stresin azalması, yeni arkadaşlıklar kurma, eğlenceli 
zaman geçirme, ergenliğe geçiş sürecini yönetme 
açısından da faydalı olan spor çocuğun mutlu ve 
huzurlu bir ruh haline kavuşmasını kolaylaştırır.
l Özgüven, sorumluluk duygusu, gruba ait hissetme, 
toplum önünde kendini ifade etme açısından da 
çocuğun sosyal yönlerini güçlendirir.

OKUL BAŞARISINI DA ETKILIYOR
Düzenli fiziksel hareket ve sporun yukarıda 
saydığımız faydaları çocuğun akademik başarısını da 
olumlu etkiliyor. Okul, etüt merkez, ev üçgeninden 
çıkıp sosyal hayata karışan çocuk; gelişen becerileri, 
beden sağlığı ve kazandığı özgüvenle derslerdeki 
performansını arttırıyor, daha çabuk öğreniyor. Bu 
nedenle çocukların yaşamına sporu katmak her 
açıdan önem taşıyor.

AĞAÇ YAŞKEN EĞILIR
Zahner ve arkadaşlarının 2013 yılında yaptıkları bir 
çalışmaya göre çocuk yaşta edinilen davranış 
kalıpları bir ömür boyu devam eden alışkanlıklara 
dönüşüyor. Anadolu insanı bu durumu “Ağaç yaşken 
eğilir” deyişiyle ne güzel özetlemiş. Dolayısıyla 
düzenli fiziksel hareket ve spor alışkanlığı da 
çocuk yaşlarda oluşan ve zaman içerisinde insanın 
karakteri haline dönüşen bir durumdur. Bu nedenle 
çocuklarımızı bu alışkanlığı kazandıracak şekilde 
yetiştirmek önem taşıyor.

NEREDE HAREKET ORADA BEREKET
Düzenli fiziksel aktivite ve sporun çocuk gelişimi 
açısından faydaları saymakla bitmiyor. Bilimsel 
çalışmalarla da kanıtlanan bu faydalar fiziksel, ruhsal 
ve sosyal açıdan çocuğun gelişimini destekliyor:

l Spor yapan çocuk kendi bedenini tanır, bedeninin 
fiziksel işlevlerini öğrenir, sınırlarının farkına varır.
l Spor çocukların başkalarıyla beraber aktivite 
yapmasını, iletişim kurmasını, grup içinde rol 
almasını, insanları tanımasını sağlar. Kısacası sosyal 
becerilerini geliştirir.
l Spor elbette takım halinde yapıldığı gibi bireysel 
de yapılabilen bir uğraştır. Spor yapan çocuk bireysel 
becerilerini geliştirir, üretken hale gelir. Bağımsız 
hareket etmeyi, kendi programını yapmayı ve 
özdisiplini öğrenir.
l Çocuk spor esnasında; mücadele etme, stres 
yönetme, başarıya ulaşma, hedefe varma, paylaşma 
gibi duyguları tadar. Kaybetmenin, yenilmenin, 
yorgunluğun ne olduğunu öğrenir. Bu duyguların hepsi 

AS THE TWIG IS BENT, SO GROWS THE TREE
According to a study conducted by Zahner and col-
leagues in 2013, behavioural patterns implemented at 
early ages turn into the lifelong habits. There is a very 
good phrase of Anatolian people for this fact: “Ağaç 
yaşken eğilir.” It means ‘as the twig is bent, so grows 
the tree’ So, the habit of regular physical activity and 
sport, is something that starts at early age and turns 
into a character in time. Thus, it is very important to 
raise our children in a way that they gain this habit. 

AS LONG AS THERE IS MOVEMENT, THERE CAN BE 
IMPROVEMENT
The list of advantages of regular physical activity and 
sport in terms of child development is endless. These ad-
vantages proven by scientific researches, support the de-
velopment of the child physically, spiritually and socially:

l The child who plays sport knows his/her own body, 
learns the physical functions of his/her body and knows 
his/her limits. 
l Sport allows the children to do exercises and com-
municate with others, to take part within the group, to 
know the other people. In short, it develops their social 
abilities. 
l Sports can be played individually as well as being 
performed in a team. The child who plays sports devel-
ops his/her individual talents and becomes more pro-
ductive. He/she learns to act independently, to set his/
her own schedule and to be self-disciplined. 
l The child tastes the new feeling such as competition, 
stress management, achieving success and the goal 
and sharing during the sport. He/she learns what los-

BİLGİ/INFO

İyi Örnek Olun: Ebeveynler çocuğun rol modelidir. 
Kendiniz hareketsiz bir yaşam sürdürürken, 
çocuklarınızdan bunun tersini isteyemezsiniz. 

Çocuğunuza Zaman Ayırın: Çocuğunuzla akşamüstü 
kısa yürüyüşler yapabilir, haftasonu doğa gezileri 
düzenleyebilir, birlikte alışverişe çıkabilirsiniz. 
Mahallenizdeki parkta futbol – basketbol oynamak da cazip 
bir alternatif olabilir.

Doğru Yönlendirin: Çocuğunuzu yüzme, jimnastik, 
voleybol gibi sporlara hatta tiyatro ve enstrüman çalma 
gibi sanatsal aktivitelere yönlendirebilir, boş zamanlarını 
farklı şekilde değerlendirmesine yardımcı olabilirsiniz. 
Tüm bunlar onun bilgisayar başından kalkıp evden dışarı 
çıkmasına ve sosyalleşmesine katkı sağlayacaktır. 

Sorumluluk Verin: Çocuğunuza “yaşına uygun” 
sorumluluklar yüklemek onun kendisini “önemli” 
hissetmesini sağlar. Ev işlerinde anneye yardım etmek, 
mutfak alışverişinde babaya destek olmak, evcil 
hayvanınızın yemini ve suyunu tazelemek çocuğu dış 
dünyaya hazırlayan minik sorumluluklar ve hareket 
bahaneleri olacaktır.

Set a good example for them: The parents are role model 
for the child. If you are inactive in your Daily life, you cannot 
expect them to do the opposite. 

Spend more time with your child: In the evenings 
you can take short walks with your child, have a nature trip 
at weekends and do shopping together. It may be another 
attractive alternative to play football, basketball in the park 
in your neighbourhood. 

Right guidance: You can guide your child to sports such 
as swimming, gymnastics, volleyball, and artistic activities 
such as theatre and playing instruments, and help them 
spend their spare time differently. All this will contribute to 
her/him getting out of the computer and going out of the 
house and socializing.

Give them responsibility: Placing age-appropriate 
responsibilities on the shoulders of your child makes him 
feel important. Small responsibilities such as helping 
mother around the house, helping father with shopping, 
feeding the pet will be the ones that prepare the kids for life 
and excuses to move. 



Bariatrik Mutfak

YEMEZSEN  
ARKANDAN AĞLAR 

MAKE A HAPPY PLATE

Çocuklara yemek yedirmek bazen zor bazen 
çok kolay. Konu sebze ise oldukça zor tatlı 
ise oldukça kolay. Bazı çocuklar hiç yemek 
yemiyor, bazıları çok yiyor. Çocuklar etrafta 
marketlerde onların boy hizasına göre 
ayarlanmış paketli gıdalardan uzak tutmak 
da ayrı bir zor. Biz sizler için çocuklarınızın 
çok seveceği (kendi çocuklarımız üzerinde 
denenmiş) onlara gönül rahatlığıyla 
yedirebileceğiniz yiyecekler hazırladık. 

It is sometimes difficult and sometimes 
very easy to make children eat. Speaking of 
vegetables, it is rather difficult, whereas it is very 
easy when speaking of sweets. Some children 
do not eat anything while some others eat too 
much. In the markets it is also challenging to 
keep children away from packaged food that are 
intentionally shelved at the level of their height. 
So, to keep your mind at peace, we have prepared 
healthy recipes your kids will love (we have tried 
them on our own kids).
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1 porsiyon 3 adettir. Tüm malzemelerden 9 adet 
(3 porsiyon) pankek çıkıyor. 1 porsiyon pankek 
105 kcal ve 4.5 gr. protein içeriyor. 

Bir yemek kaşığı 60 kalori olup  
2 g protein içermektedir.

3 pancakes are for 1 serving. The below 
recipe is for 9 pancakes (3 servings). 1 serving 
contains 105 kcal and 4.5 g proteins. Bon 
Appetite!  

One table spoon of peanut butter contains 
60 calories and 2 g proteins. 

Çocuklarınıza sabah kahvaltısında yedirebileceğiniz enfes bir tarif. 

NOT: Üzerini bal, fıstık ezmesi ve kırmızı meyvelerle süsleyerek 
tatlandırabileceğiniz pankeklerinizi tuzlu olarak da tüketebilirsiniz. 
 
MALZEMELER:
l 1 adet yumurta
l 1 çay bardağı süt
l 1 çay bardağı tam buğday unu / yulaf unu
l 2 çay kaşığı hamur kabartma tozu
 
TARIF:
l Yumurtanın sarısını ve beyazını ayırın.
l Bir çırpma kabında yumurta sarısı, un, sütü çırpın.
l Başka bir kapta yumurta beyazı ve hamur kabartma tozunu el mikseri 
yardımıyla beyaz köpük kıvamını alana kadar çırpın.
l Köpük kıvamı alan karışımı, diğer karışıma dökün ve köpük kıvamını 
söndürmeden hafifçe karıştırın.
 l Pankekleri pişireceğiniz tavayı hafifçe yağlayın ve ısıtın.
l Isınan tavaya pankek karışımından küçük bir kepçe yardımıyla dökün, 
karışımı çok inceltmeden yayın.
l Pankek hamuru üzerinde küçük hava kabarcıkları oluşunca spatula ile 
çevirip diğer tarafı da pişirin.
l Her iki tarafı pişen pankeklerinizi servis tabağına alın.

Marketlerden aldığınız 
şekerli, yağlı ve onlarca 

katkı maddesi içeren 
fıstık ezmeleri yerine, 
hem daha ekonomik 
hem de içeriği temiz 

bir tarif hazırladık! 
Çocuklarınız ekmeğin 

üzerine sürüp 
yiyebilirler.

MALZEMELER:
l 150 gr kabuksuz yer 

fıstığı
l 1 tatlı kaşığı bal

l 1 tatlı kaşığı hindistan 
cevizi yağı

TARIF:
l Yer fıstıklarını tavada 

5 dakika kadar kavurun.  
l Biraz soğuduktan 

sonra kabuklarını 
soyun.  

l Yer fıstıklarını bir 
robotun içine alın, 

hindistan cevizi yağı ve 
balı ekleyin.  

l Robotu arada 
dinlendirerek, akışkan 

bir kıvam elde edinceye 
kadar çalıştırın.

A wonderful recipe for a 
savory breakfast treat for 
your kids. 

TIP: You can decorate the 
pancake with toppings like 
honey, peanut butter and 
red fruits or you can prefer 
a salty taste.

INGREDIENTS:
l 1 egg
l 1 tea glass of milk
l 1 tea glass of whole whe-
at flour/oat flour
l 2 tsp of baking powder

HOW TO PREPARE:
l Separate the egg yolk 
from the white.
l Whip the egg yolk, flour 
and milk in a large bowl. 
l In a separate bowl, whip 
the egg white and baking 
powder with the help of 
a mixer until you get a 
mousse-like mixture. 
l Add the mousse-li-
ke mixture to the other 
mixture and slightly stir 
without reducing the fluf-
finess.
l Pour a little oil to the 
pan and heat.
l Pour some pancake bat-
ter into the heated bowl 
with the help of a small 
ladle and spread the bat-
ter avoiding over-thinning. 
l Flip the pancake with 
the help of a spatula when 
bubbles pop.
l When both sides are 
cooked, you can take your 
pancake on a serving dish. 

Here is a healthy and af-
fordable recipe for peanut 
butter as an alternative to 
the market type peanut 
butters containing sugar, 
fat and plenty of additives! 
Your kids can safely eat by 
spreading on bread. 

INGREDIENTS:
l 150 g of unshelled pea-
nuts
l 1 tsp of honey
l 1 tsp of coconut oil 

HOW TO PREPARE:
l Roast the peanuts in a 
pan for about 5 minutes.  
l Leave them too cool off 
for a while and peel the 
shells.  
l Put the peanuts in a 
food processor, add the 
coconut oil and honey.  
l  Blend the ingredients 
in the food processor with 
a few pauses until you get 
a fluid texture. 

Gusto / Gusto Gusto / Gusto
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FİT PANKEK

FISTIK  
EZMESİ

FIT  
PANCAKE

PEANUT 
BUTTER

1 PORSIYON  
3 ADETTIR

1 SERVING
3 PIECES
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Besin Değerleri (1 adet için):
Kalori: 76
Protein (g): 2
Karbonhidrat (g): 6

Besin Değerleri (1 porsiyon için)
Kalori: 185
Protein (g): 14
Karbonhidrat (g): 8

Nutritive Values (for 1 piece):
Calories: 76
Protein (g): 2
Carbohydrate (g): 6

Nutritive Values (for 1 serving)
Calories: 185
Protein (g): 14
Carbohydrate (g): 8

Kurabiye sevmeyen çocuk yoktur herhalde,  
işte size rafine şekersiz bir kurabiye tarifi

MALZEMELER:
l 3 sb yulaf, un haline getirilmiş
l 1 yumurta
l 30 g tereyağı, eritilmiş
l 100 ml süt
l Tarçın (miktarı arzuya göre)
l ¾ çay bardağı (50 g) kuru üzüm
l 4 adet iri Medine hurması, minik doğranmış
l 1 çay bardağı (75 g) çiğ fındık, çekilmiş
l 1 orta boy havuç, ince rendelenmiş

TARIF:
l Un haline getirilmiş yulafın içine, yumurta, tereyağı, tarçın ve sütü ekleyip 
mutfak robotunda karıştırın. 
l Karışımı bir kaba alıp kuru üzüm, hurma, fındık ve havucu ekleyip iyice karıştırın. 
Yoğun bir kıvamda olmalı. (Kıvamı ile ilgili problem olursa açmak için süt, 
yoğunlaştırmak için bir parça yulaf kullanılabilir.)
l Dondurma kaşığı yardımı ile parçalar alıp pişirme kağıdı serilmiş tepsiye dizin. 
(Dondurma kaşığı yoksa kaşık yardımı ile veya elinizde yuvarlayarak şekil verilebilir)
l 200 derecedeki fırında 15-20 dk pişirin.

Yeni yorumuyla bir mücver tarifi 
daha ! Protein değeri yüksek, 
bir o kadar da lezzetli, yaparken 
zorlanmayacağınız ve yerken 
keyif alacağınız pratik bir tarif. 
Çocuğunuza sebze yedirmenin 
en kolay yolu. İsterseniz yoğurtla 
lezzetine lezzet katabilirsiniz. 

MALZEMELERI
l 2 demet ıspanak (700g)
l 1 orta boy havuç (130 g)
l 300 g light kaşar peyniri
l 2 yumurta
l 1/2 demet taze soğan (ince 
kıyılmış)
l 2 diş sarımsak (ezilmiş)
l 1/2 demet dereotu (ince kıyılmış)
l 5 yemek kaşığı tam buğday unu
l 1/2 paket kabartma tozu
l 1/2 çay bardağı zeytinyağı
l 1 tatlı kaşığı tuz, karabiber

l 1 tatlı kaşığı çörek otu

TARIF:
l Ispanakları ve taze soğanı ince 
ince doğrayın ve bir kabın içine 
yerleştirin.
l Havucu ve peyniri rendeleyin, 
ıspanakların üzerine ilave edin.
l 2 adet yumurtayı üzerine 
kırdıktan sonra sırasıyla zeytinyağı, 
kıyılmış dereotu, tam buğday unu 
ve kabartma tozunu ekleyin.
l Arzunuza göre, lezzet vermesi 
için bir tatlı kaşığı kadar karabiber 
ve tuz ekleyin.
l Bütün malzemeleri ekledikten 
sonra homojen bir şekilde 
karıştırın.
l Son haliyle fırın tepsisine yayın 
ve üzerine çörek otu serpiştirin.
l Önceden ısıtılmış 175 derece 
fırında 40 dakika kadar pişirin.

Kids love cookies, don’t 
they!? Here is a cookie 
recipe that doesn’t contain 
refined sugar.

INGREDIENTS:
l 3 water glasses of oatme-
al flour
l 1 egg
l 30 g of melted butter
l 100 ml of milk
l Cinnamon (in desired 
amount)
l ¾ tea glass (50 g) of 
raisins
l 4 large Medina dates, 
finely chopped
l 1 tea glass (75 g) of raw 
hazelnuts, ground
l 1 medium-sized carrot, 
finely grated 

HOW TO PREPARE:
l Add the egg, butter, cin-
namon and milk into the 
oatmeal flour and blend 
them in a food processor.
l Pour the mixture into 
a bowl. Add raisins, da-
tes, hazelnuts and carrots 
and mix well. The mixture 
should have a rich texture. 
(Remember that you can 
use milk to thin and some 
oatmeal to enrich the tex-
ture). 
l Take portions of dough 
with the help of an ice-c-
ream scoop and put them 
on a baking paper-covered 
pan. (If you don’t have an 
ice-cream scoop you can 
use a regular spoon instead 
or you can shape the dou-
gh by rolling in your palm).
l Heat the oven to 200 C 
degrees and bake for about 
15-20 minutes.

We have redefined hash 
browns! A delicious and easy to 
prepare recipe rich in proteins! 
This must be the easiest way to 
make your kid eat vegetables! 
You can serve with yoghurt for 
more pleasure.  

INGREDIENTS
l 2 bunches (700 g) of spinach
l 1 medium-sized (130 g) carrot
l 300 g light kasseri cheese
l 2 eggs
l ½ bunch of spring onions 
(finely chopped)
l 2 cloves of garlic (crushed)
l ½ bunch of dill (finely chop-
ped)
l 5 tblsp of whole wheat flour
l ½ package of baking powder
l ½ tea glass of olive oil
l 1 dstsp of salt and black 
pepper 
l 1 dtsp of black seeds

HOW TO PREPARE:
l Finely chop the spinach and 
spring onions into a bowl.
l Grate carrots and cheese and 
add into the bowl.
l Break 2 eggs and add into 
the mixture together with olive 
oil, chopped dills, whole wheat 
flour and baking powder. 
l To flavor, you can sprinkle 
a dstsp of pepper and salt as 
desired.
l Finally, stir all the ingredients 
to get a homogenous mixture. 
l Pour the mixture onto the 
baking tray and sprinkle the 
black seeds.

YULAFLI KURABİYE ISPANAK MÜCVER

OATMEAL 
COOKIES

SPINACH HASH 
BROWNS

18 ADET / PIECES

10 PORSIYON
10 SERVINGS



Mücahit Burak Bağçe
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The Grand National Assembly of 
Turkey is 100 years old 

Happy 23 April National 
Sovereignty and Children's Day! 

TBMM 100 YAŞINDA
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19 Mayıs 1919’da Samsun’da başlayan Milli Mü-
cadele’miz, 1920 yılında en sancılı sürecini geçi-
riyordu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderli-
ğinde Amasya, Erzurum ve Sivas Kongrelerinde 
bir araya gelen milli irade; tam bağımsızlık ko-
nusundaki kararlılığını göstermiş, işgal güçleri-
ni vatan topraklarından söküp atmak için gere-
ken her şeyi yapacağını yedi düvele ilan etmişti. 

Ardından 23 Nisan 1920 tarihinde, Ankara’da “Ege-
menlik Kayıtsız Şartsız Milletindir” şiarıyla Türkiye 
Büyük Millet Meclisi (TBMM) açıldı. İlk Meclis Başka-
nı Mustafa Kemal, TBMM’den aldığı güçle Kurtuluş 
Savaşı’nı yönetti ve zaferle taçlandır-
dı. Bugün 100. kuruluş yıl dönümünü 
kutlayan TBMM, toplumumuzun her 
rengini temsil eden çok sesli yapısıyla 
demokratik hayatımızda saygınlığını 
ve önemini güçlü bir şekilde koruyor.  

Tarihimizin gurur dolu sayfalarının ge-
lecek nesillerce öğrenilmesi ve “milli 
egemenlik” fikriyatının daima canlı 
tutulması amacıyla TBMM’nin kuru-
luş yıldönümü olan 23 Nisan, Musta-
fa Kemal Atatürk tarafından, çocuk-
lara, bayram olarak armağan edildi. 
1929’da alınan bu kararla dünyada 
çocuklara bayram armağan eden ve 
bu bayramı tüm dünya çocuklarıyla 
paylaşan ilk ve tek ülke Türkiye oldu. 

Sağladığı iletişim altyapısı ve telgraf memurla-
rının cansiperane hizmetleriyle Milli Mücade-
le’nin kazanılmasında önemli rol oynayan PTT, 
180 yıllık tarihi boyunca 23 Nisan gibi önem-
li günleri milletimizin hafızasında taze tuttu. 

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu 
olsun! İlk Meclis Başkanımız ve Cumhuriyetimizin
Kurucusu Mustafa Kemal başta olmak üzere, Milli 
Mücadelemizde görev alan tüm kahramanlarımızı 
saygıyla anıyoruz.

The national will that came together in the Amas-
ya, Erzurum and Sivas Congresses under the leader-
ship of Gazi Mustafa Kemal Atatürk; had displayed 
great decisiveness about full independence and 
declared that it would do everything necessary to 
remove the invasion forces from the homeland. 

Afterwards Grand National Assembly of Turkey was 
inaugurated on April 23, 1920 in Ankara with the slo-
gan ‘Sovereignty unconditionally belongs to the na-
tion’ The first President of the Assembly, Mustafa Ke-
mal led the War of Independence with the power he 
received from the Turkish Grand National Assembly 

and scored a great victory. Celebra-
ting its 100th anniversary today, the 
Turkish Grand National Assembly 
strongly preserves its prestige and 
importance in our democratic life 
with its pluralist structure that rep-
resents every colour of our society.  

To keep the idea ‘national sove-
reignty’ alive and to pass it on to 
the coming generations, this day 
was made a present for the child-
ren. With this decision taken in 
1929, Mustafa Kemal Atatürk beca-
me the first and only leader in the 
world who presented a festival day 
for the children and shared it with 
children from all around the World.  

PTT playing a key role in winning the War of Indepen-
dence with its communication infrastructure and the 
services provided by dispatch clerks wholeheartedly 
has been keeping the important days like 23 April 
alive in nation’s memory during its 180-year history.  

Happy 23 April National Sovereignty and  
Children's Day! With respect to all our heroes who 
served in the War of Independence, beginning with 
Mustafa Kemal Atatürk, founder of our republic and 
our first president of Assembly….
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Şanlı geçmişimize dönüp baktığımızda birçok tarihi gün ve milli bayram 
görürüz. Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi’mizin açıldığı 23 Nisan’ın coşkusu 
bir başka. Tüm dünya çocuklarına bayram olarak armağan edilen 23 Nisan, milli 

egemenliği simgeleyen en anlamlı gün. Kutlu olsun!

Looking back to our glorious history we see many historic days and national 
holidays. However, April 23rd, the opening day of the Grand National Assembly of 

Turkey has a special place. April 23rd made a present to all the world's children is the 
most meaningful day as being the symbol of national sovereignty. Happy 23 April!
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EVVEL ZAMAN İÇİNDE:
DEVELER TELLAL, 

PİRELER BERBER İKEN…
ONCE UPON A TIME:

AS THE CAMELS AS CAMELS CRIED AND 
FLEAS CUT HAIR…

KIMI ZAMAN UYUMAYARAK 
KIZDIRIRIZ ANNELERIMIZI. IŞTE O 
ZAMAN ŞU NINNILER AKLA GELIR:
Asmaya kurdum salıncak
Eline verdim oyuncak
Uyumadı hınzır yavrucak.

Dandini şişe tapası
Uyusana eşşek sıpası.

SOMETIMES WE MAKE OUR 
MOTHERS FURIOUS BY NOT 
FALLING INTO SLEEP. THESE 
LULLABIES COME TO MIND THEN:
Here is a hammock for a happy 
swing 
And a little toy to keep you 
entertained
Why are you still awake  
my naughty kid!

Hush little baby don’t you cry 
Go to sleep or I’ll get angry.

LULLABIES FROM MOTHERS TO BABIES 
We all slept and grew up in cradles with lullabies. As 
well as being the verbal form of unconditional love, 
these lullabies sometimes express a mother’s expec-
tation from her baby and sometimes the baby’s dis-
contentment with his/her dad. All in all, we hear the 
inner voice and reality of the mother in every lullaby. 
Each of us grow up with our mother’s reality, indeed. 

ANNEMIZIN DILINDEKI NINNILER
Her birimiz daha beşikteyken ninnilerle uyutulur, 

büyütülürüz. Bu ninniler koşulsuz sevginin söze 
dökülmüş hali olmanın yanında; bazen annenin 

çocuktan beklentisini, bazen de çocuğun babası-
na olan kırgınlığını ifade eder… Hülasa, her ninni-
de annenin iç sesini ve gerçekliğini  duyarız. Her 

birimiz annelerimizin gerçeğiyle büyürüz aslında.

Şeyma Acıgöz
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Kulağımızda kalan, hiç unutamadığımız bazı sesler, melodiler vardır. 
Bunların en başında annelerimizin biz kundaktayken söylediği ninniler 

gelir. Sonra sokağa çıkar, yaşama karışırız ve başka sesler hayatımıza dahil 
olur; arkadaşlarımızla oyun oynarken söylediğimiz tekerlemeler… Tüm bu 

melodiler her birimizin hafızasında unutulmaz yerlere sahiptir. 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın içinde bulunduğu bu güzel Nisan ayında 

sizlere bu melodileri hatırlatan bir seçki hazırladık.

There are some sounds and melodies that we never forget. Lullabies 
mothers sing to their babies in swaddle are among these. Then we go out 
and join the social life. We hear other sounds and the nursery rhymes we 
sing with our friends… All these melodies have a memorable place in our 
mind. Here is a selection to remember these merry melodies in a month 

welcoming the 23rd April National Sovereignty and Children’s Day.
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BAZI ZAMANLAR ANNELERIN 
ÇOCUKLARINDAN BEKLENTISINI 

DUYARIZ NINNILERDE:
Ninni derim beni yakar

Dudağından ballar akar
Yavrum büyür bana bakar
Uyusun da büyüsün ninni

Tıpış tıpış yürüsün ninni.

AMA HER ŞEYDEN 
ÖNEMLISI, 
NINNILER 
ANNEMIZDEN 
ALDIĞIMIZ 
ÖĞÜTLERIN ILK 
TAŞIYICISIDIR:
Ninni desem yaman 
olur
Ninn’edecek zaman 
olur
Oğlum sakla samanı
Derdine derman olur.

Ninni desem beni 
yakar
Beşiğinde güller 
kokar
Kötü sözler hatır yıkar
Ninni yavrucağım 
ninni.

Dandini dandini 
danana
Selam gönder anana
Eziyet etme halana
Ninni yavrum ninni.

YÜZYILLARCA 
SÜREGELEN MASAL 
GELENEĞI IÇINDE 
TEKERLEMELER 
BU DENLI YER 
EDINCE ELBETTE 
ÇOCUKLARIN 
RITÜELLERINE 
DE SIZMAMASI 
BEKLENEMEZDI. 
HEPIMIZ 
ÇOCUKKEN 
OYUNLARIMIZA 
ÖNCE 
TEKERLEMELERLE 
BAŞLAMADIK MI?

Oo piti piti
Karamela sepeti
Terazi lastik, jimnastik
Biz size geldik, bitlen-
dik
Hamama gittik, te-
mizlendik.

ILK OLARAK, ÇOĞUMUZUN EZBERE BILDIĞI 
MASAL TEKERLEMESIYLE BAŞLAYALIM:
Evvel zaman içinde
Kalbur saman içinde
Develer top oynarken
Eski hamam içinde
Hamamcının tası yok
Hamamın kubbesi yok
Çarşıda bir tazı gezer
Boynunda haltası yok…
Haltacıya dedim:
“Bir halta yapar mısın?
Üç beş para kapar mısın?”
Dedi:
“Hay hay yaparım,
Kaparım da.”
Zaman o zaman idi,
Bit bineğin idi,
Pire yedeğim idi…

MASALLARI BÖYLE SÜREGELEN 
KAFIYELI SÖZLERLE  
ANLATMAYI SEÇEN  

MASALCILAR HEPIMIZIN  
HAFIZASINA ÖNEMLI BIRER ARMAĞAN 

BIRAKMIŞ HIÇ ŞÜPHESIZ. BIR DIĞER 
MASAL GIRIŞI TEKERLEMESI ISE ŞÖYLE:

Bir varmış, bir yokmuş
Allah’ın deli deli kulları pek çokmuş

Bizden daha delisi hiç yokmuş
Çok demesi pek günahmış

Azdan çoktan
Hoppala hoptan

Sana bir mintan yaptırayım çörden çöpten
İlikleri karpuz kabuğundan, düğmeleri 

turptan…

AS STORY TELLERS 
PREFERRED TO 

TELL STORIES WITH 
THESE RHYMING 

LYRICS, THEY HAVE 
ALL REMAINED 

IN OUR MINDS AS 
AN IMPORTANT 

GIFT. HERE COMES 
ANOTHER RHYME 

USED AS AN 
OPENER IN A FAIRY 

TALE:
Once upon a time, 

and a very good time 
too,

though it was not in 
my time,

nor your time, 
nor for the matter 

of that in any one's 
time... 

LET’S START WITH AN EXAMPLE 
OF RHYMES FROM A FAIRY TALE:
Every good rhyme starts with
''Once Upon a Time''
Long ago, far away,
centuries before (y)our day...
Humans lived, monsters roamed.
Both shared earth and sky as 
home.
Yet this peace came undone.
War was waged and humans won.
Forced below, monsters fell.
Humans trapped them with a spell.
Listen, children, to my words:
Ebott will eat you, beware the 
curse!
Monster teeth go clack, clack, 
clack...
If you climb the mountain, you 
won’t come back!

BU BEKLENTI HER ZAMAN 
ÇOCUĞUN ANNESINE BAKMASI 
OLARAK KARŞIMIZA ÇIKMAZ 
ELBETTE. ÇOĞU ZAMAN DA 
ÇOCUKLAR ANNELER IÇIN CAN 
ŞENLIĞIDIR:
Gül ağacını budamışlar
Gülü reyhan bitsin deyi
Tanrım seni bana vermiş
Her derdin unutsun deyi
Ninni yavrum ninni. SOME OTHER TIMES, LULLABIES 

EXPRESS THE EXPECTATIONS OF 
MOTHERS FROM THEIR KIDS: 

Here’s a lullaby to light me
My baby, as sweet as honey,

Will grow up and look after me.
So let my little one have some sleep
To toddle around as quick as a wink.

ABOVE ALL, LULLABIES 
ARE THE FIRST OF THE 
ADVICES MOTHERS 
GIVE THEIR KIDS:
Go to sleep, go to sleep
Rest your little head on 
my lap
Waste not want not
Remember this my little 
heart.

Hush hush baby, don’t 
cry
Oh, your cradle smells 
like roses 
Stay away from swears 
and curses
Show respect and don’t 
offend others.

Hush hush little baby
Greet your dear mommy
And don’t ever misbe-
have 
Hush little baby go to 
sleep

WHEN RHYMES AS 
RHYMES FOUND AN 
IMPORTANT PLACE 
IN THE CENTURIES-
OLD TRADITION 
OF FAIRY TALES, 
THEY INEVITABLY 
INFILTRATED INTO 
THE ROUTINES OF 
CHILDREN, TOO. 
WE USED TO START 
OUR GAMES WITH 
RHYMES WHEN WE 
WERE A CHILD.

Eeny, meeny, miny, 
moe,
Catch a tiger by the 
toe.
If he hollers, let him 
go,
Eeny, meeny, miny, 
moe.

MOTHERS DON’T ONLY EXPECT 
THEIR KIDS TO GROW UP AND 
LOOK AFTER THEM, FOR SURE. 
KIDS ARE MOTHER’S PUREST JOY 
IN MOST CASES:
You are my sunshine, my only sun-
shine
You make me happy when skies are 
gray
You’ll never know dear, how much I 
love you
Please don’t take my  
sunshine away

NURSERY RHYMES:
Looking at the history of nursery rhymes, 
we see verses attracting us into the fairy tale 
with their rhythm, though not having much 
meaning. This may be the first step in per-
suading us of the fact that tales are beyond 
the real world. 

TEKERLEMELER:
Tekerlemelerin tarihine baktığımızda karşımıza 
masalların girişinde söylenen, pek bir anlam ifa-

de etmeyen ama ritmiyle insanı masalın içine çe-
ken sözler görüyoruz. Bu belki de bizi masalların 
gerçek dünyadan uzak oluşlarına inandırmanın 

ilk adımı olabilir.

Nostalji / Nostalgia Nostalji / Nostalgia
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Domateslerinizin çabuk çürümesini engellemek 
için domatesi, kestiğiniz kısmı altta kalacak 
şekilde yerleştirmeniz yeterli. 

Tencerenizdeki yemeğin taşmasını önlemek 
için tahta bir kaşığı tencerenin üzerine yatay bir 
şekilde yerleştirebilirsiniz. 

Yumurtanın kabuğunu kolayca soymak için 
yumurtanın kaynadığı suya bir miktar sirke veya 
karbonat ekleyebilirsiniz.

Düğümlenen kolye veya kulaklık iplerinin 
düğümlü kısmına bir miktar bebek pudrası 
dökün. Böylelikle düğümleri kolayca 
çözebilirsiniz. 

Elmalarınızın kesildiğinde dahi rengini 
korumasını istiyorsanız 2 ölçek su ve 1 ölçek balın 
içinde bekletebilirsiniz.  

Zencefil kabuğunu soymak için bıçak 
kullandığınızda zencefilin bir kısmı kabukla 
birlikte çöpe gidebilir. Bu sorunu çözmek için 
bıçak yerine kaşık kullanabilirsiniz.

DOMATESLERİNİZ ÇÜRÜMESİN 

TENCERENİZDEKİ YEMEKLER 
TAŞMASIN

KABUĞU ÇABUCAK SOYULAN 
YUMURTA İÇİN 

KOLYE VEYA KULAKLIKLARI 
RAHATÇA ÇÖZÜN

KESİLEN ELMALAR RENKLİ KALSIN ZENCEFİL KABUĞUNU RAHATÇA 
SOYMAK İÇİN

KEEP TOMATOES FRESH

AVOID SPILLOVERS  
FROM POTS

PEEL YOUR EGGS EASILY

DISENTANGLE NECKLACE AND 
EARPHONES

KEEP APPLES FRESH AFTER CUTTING

HOW TO PEEL GINGER EASILY If you want to prevent your tomatoes from 
getting quickly rotten after cutting, just store 
them with the cut face down.

If you want to avoid spillovers from your pot, 
you can put a wooden spoon on the pot 
horizontally. 

If you want to peel your eggs easily, you can 
add some vinegar or baking soda in the water 
you boil them.

Pour some baby powder on the entangled 
parts of a necklace or earpiece strap to solve 
them. Then, you can easily disentangle them. 

If you want your apples to keep their color even 
after cutting, you can store them in a mixture of 
water and honey as much as half of the water. If you use knife to peel ginger, a part of ginger 

may go to waste along with the peel. To solve this 
problem you can use spoon instead of a knife. 

Mücahit Burak Bağce
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Bulmaca / Crossword Bulmaca / Crossword

BULMACA
CROSSWORD

Resimdeki
sessiz film
döneminin

ünlü
oyuncusu

Üretim
sağlayan

Pay

Bilgi ve
kültür

Birinin
payına düşen

şey
Bir ilimiz

Toplum
yararı güden

kuruluş

Japonya
halkı

Bir nota
Özgür

Kurutulmuş
uzun

peksimet

Karışık renkli
Keseli ve

tırmanıcı bir
hayvan

Bulutların
alçalması ile

oluşan
duman

İçine bir
şeyler konan

nesne
İlk çağ ağaç

taşılı
Kabul

etmeme

Simya

İtalyan
televizyonu

Seyelan

Kısma ad

Saklanan
gerçeği

açıklama

Alkan

Değersiz,
sıradan

İnanç
uğrunda ölen Kızgın

Bir nota

Yiyecek
kızartma

kabı

Söz, lakırtı,
laf

Veli

Dinsel Para
birimimiz

Her şeyi hoş
gören, çok

sabırlı
Sesi alıcıya
ileten araç

Kalsiyum imi

Öbür dünya
ile ilgili

Seyircileri
coşturan

kimse
Sözü geçen

kimse

Devlet
hazinesi

Yunanistan
plakası

Yemeği
yapılan bir
tür sebze

Ab

Derinin
cilalanması

Belgegeçer

Bir nota

Yükseklik

Göz

Sakağı

Ödeme

Ağır
tempoda
çalınan

Tayin Akla uygun
olmayan

Panzehir

Savunma

Toplukonut
İdaresi (kısa)

Işık

Amudi Duman
lekesi İman

Bir aydınlat-
ma aracı

Bir nota Jüpiter'in bir
uydusu

1

23

4

5

6

7

8

CHARLİE CHAPLİN

1 2 3 4 5 6 7 8

SUDOKU
SUDOKU

KOLAY
EASY

ORTA
MEDIUM

ZOR
HARD

Her satırı, her sütunu ve  her 3x3 lük alanı, 1’den 9’a kadar rakamlarla doldurun.
Fill each row, column and 3X3 square with numbers from 1 to 9.

ÇÖZÜMLER
SOLUTIONS

HAZIRLAYAN / EDITOR:   Bertan Kodamanoğlu

C Ü M N A V J
H Ü R A L A K O A L A

G A L E T A S İ S K A P
R E T R A İ A K I O

A L Ş İ M İ P A R A F İ N
İ C F A K A L T

Ş E H İ T D E R Y A D İ L
C A A M İ G O M İ R İ

U H R E V İ E N G İ N A R
A F A K S İ R T İ F A

A P R E R U A M
L E N T O Y
İ D E F A N S

A N T İ D O T A
O İ N A N Ç

D İ K E Y M U M
S İ E L A R A1

23

4

5

6

7

8

A N M A P U L U

8 6 4 2
7 8 6

3 6 1
7 1
6 5 3

7 2
7 5 6
4 7 3

5 3 8 9

6 8 9
3 4 1

7 1 6
9 1 4 2

2
5 3 1 6

9 5 1
3 2 4
4 7 3

6 4 3
5 8 3 2 1

4 9 8
6 7 3

4 2 7
2 7 1

1 4 9 7 5
8 3 4

2
5 7 8 9 3
9 2 1 4

9 3 5
2 8

1 4 6
7 4 3 9
3 6 5 4 2

5

3 6
5 8 7 9

1 9 7 3 2
6 3

9 8
3 1

7 2 8 1 6
8 5 2 7
6 7

9 1 5
5 3 1 2

7 9
6 9 4

7 2 6
3 4 9

6 1
1 4 9 8

4 6 5

8 6 9 5 4 1 3 2 7
5 7 1 8 2 3 6 9 4
3 4 2 6 7 9 1 5 8
7 1 3 2 9 8 4 6 5
6 2 8 7 5 4 9 1 3
4 9 5 3 1 6 8 7 2
9 3 7 1 8 5 2 4 6
2 8 4 9 6 7 5 3 1
1 5 6 4 3 2 7 8 9

1 4 7 2 3 6 5 8 9
2 6 3 9 8 5 7 4 1
5 9 8 7 1 4 6 3 2
9 1 4 5 6 3 8 2 7
8 3 6 1 2 7 9 5 4
7 5 2 8 4 9 3 1 6
6 8 9 4 5 1 2 7 3
3 2 1 6 7 8 4 9 5
4 7 5 3 9 2 1 6 8

2 1 6 9 4 8 5 7 3
5 9 8 3 6 7 2 4 1
7 4 3 5 1 2 9 8 6
6 5 2 1 7 3 8 9 4
4 7 1 8 9 5 6 3 2
3 8 9 4 2 6 1 5 7
9 2 7 6 5 4 3 1 8
1 3 4 2 8 9 7 6 5
8 6 5 7 3 1 4 2 9

2 8 1 4 6 3 9 5 7
4 5 7 1 8 9 2 6 3
6 9 3 7 2 5 8 1 4
9 3 4 5 7 6 1 8 2
1 7 6 2 4 8 5 3 9
5 2 8 3 9 1 7 4 6
7 4 5 8 3 2 6 9 1
3 1 9 6 5 7 4 2 8
8 6 2 9 1 4 3 7 5

2 9 7 4 3 5 1 8 6
1 3 5 6 2 8 4 7 9
4 8 6 1 9 7 3 2 5
5 6 1 7 8 2 9 4 3
7 4 9 3 6 1 8 5 2
3 2 8 9 5 4 6 1 7
9 7 2 8 1 6 5 3 4
8 5 3 2 4 9 7 6 1
6 1 4 5 7 3 2 9 8

7 9 1 2 4 5 3 8 6
5 8 4 6 9 3 7 1 2
2 3 6 8 7 1 5 9 4
6 5 9 7 8 4 1 2 3
4 7 3 1 2 9 8 6 5
8 1 2 3 5 6 4 7 9
3 6 8 5 1 2 9 4 7
1 4 5 9 6 7 2 3 8
9 2 7 4 3 8 6 5 1

Bertan Kodamanoğlu
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Foto Hayat / Photo Life
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