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SORUYORUM

KUTSAL KİTAP VE ARKEOLOJİ

KUTSAL ÖYKÜLER

ÖYKÜ - FAZIL ÇİÇEK OLUYOR

ELİŞİ

BUZUL ÇAĞI

BEN KİMİM?

İÇİNDEKİLER

Merhaba Sevgili Çocuklar,

Bir Doğuş Bayramı’nı daha kutladık ve kutlamaya de-
vam ediyoruz. Aslında her gün hatırlanacak çok önem-
li bir bayramdır Noel Bayramı. İsa Mesih beden aldı 
ve insanların yani bizim aramızda bir insan bedeninde 
yaşayarak bize görünmeyen Baba Tanrı’yı tanıttı. Bu-
nun için yılın değişik zamanlarında anımsayıp Tanrı’yı 
övelim. Bu sayımız İsa Mesih’in beden alıp dünyaya 
gelişi ile ilgili. Umarım yazılar size se-vinç, bereket 
getirdiği gibi bilgi de verir.   

Yeni bir yıla da başladık çocuklar. Genelde her yılba-
şında insanlar o yıl için birkaç hedef belirlerler. Kimi-
leri diyet yaparak daha zayıflamak için, kimileri para 
biriktirmek için karar verirler. Kimileri de derslerinde 
daha başarılı olmak için düzenli çalışmaya karar ve-
rirler. Peki sen bir karar aldın mı? Ben bu yıl Kutsal 
Kitap’ı baştan sona okumak için bir karar verdim. 
Sen de ailen ile bu konuda konuş ve bu yıl ne yapa-
bileceğin hakkında düşün. Mümkünse Rab ile ilişkini 
geliştiren bir konuda karar ver. 

Rab yeni yılınızı kutsasın ve kendisini size daha çok 
tanıtsın. 
     
İbrahim Abiniz…
 
ibrahimabiye@gmail.com 

Mutlu 
Noeller
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   Merhaba Çocuklar,   Merhaba Çocuklar,
   En son dergimizde insan ko-   En son dergimizde insan ko-
nusunu işlemiş, Tanrı’nın bizi nusunu işlemiş, Tanrı’nın bizi 
kendi benzeyişinde yarattı-kendi benzeyişinde yarattı-
ğını ve bizimle sürekli İlişki ğını ve bizimle sürekli İlişki 
içinde olmayı istediğinden içinde olmayı istediğinden 
bahsetmiştik. Tanrı kendisini bahsetmiştik. Tanrı kendisini 
tanımamız için bize kendini tanımamız için bize kendini 
çeşitli şekillerde açıklamıştır. çeşitli şekillerde açıklamıştır. 
İnsanlarla konuşmuş, peygam-İnsanlarla konuşmuş, peygam-
berleri aracılığıyla planlarını berleri aracılığıyla planlarını 
bildirmiş, Musa’ya yanan çalı bildirmiş, Musa’ya yanan çalı 
içinden kendini göstermiştir. içinden kendini göstermiştir. 
Ama Tanrı kendisini bize ne Ama Tanrı kendisini bize ne 
kadar açıklamış olsa da hiç kadar açıklamış olsa da hiç 
kimse Tanrı’yı görmemiştir. kimse Tanrı’yı görmemiştir. 
Çocuklar Tanrı bizi o kadar Çocuklar Tanrı bizi o kadar 
çok sevdi ki, biricik Oğlu İsa çok sevdi ki, biricik Oğlu İsa 
Mesih’i dünyaya gönderdi (Yu. Mesih’i dünyaya gönderdi (Yu. 
3:16). İsa Mesih, dünyada bizim 3:16). İsa Mesih, dünyada bizim 
için görünmeyen Tanrı’nın gö-için görünmeyen Tanrı’nın gö-
rüntüsü olmuştur. Yuhanna 1:18 rüntüsü olmuştur. Yuhanna 1:18 
ayetinde ayetinde ““Tanrı’yı hiçbir zaman Tanrı’yı hiçbir zaman 

hiç kimse görmedi. Baba’nın hiç kimse görmedi. Baba’nın 
bağrında bulunan ve Tanrı olan bağrında bulunan ve Tanrı olan 
biricik Oğul O’nu bize tanıttı” biricik Oğul O’nu bize tanıttı” 
diye yazmaktadır. diye yazmaktadır. 
      
   Çocuklar, dergimizin bu sayı-   Çocuklar, dergimizin bu sayı-
sında, Doğuş Bayramı’nı kutla-sında, Doğuş Bayramı’nı kutla-
dığımız bu dönemde, Tanrı’nın dığımız bu dönemde, Tanrı’nın 
biricik Oğlu İsa Mesih’e baka-biricik Oğlu İsa Mesih’e baka-
cağız. Eminim İsa’nın bebek cağız. Eminim İsa’nın bebek 
olarak dünyaya gelişinin öykü-olarak dünyaya gelişinin öykü-
sünü birçoğunuz detaylı olarak sünü birçoğunuz detaylı olarak 
biliyorsunuzdur. İsa’nın annesi biliyorsunuzdur. İsa’nın annesi 
Meryem, genç bir kızdı, Yusuf Meryem, genç bir kızdı, Yusuf 
adında bir gençle nişanlıydı. Bir adında bir gençle nişanlıydı. Bir 
gün Melek Cebrail  Meryem’e gün Melek Cebrail  Meryem’e 
göründü ve kurtarıcımız İsa göründü ve kurtarıcımız İsa 
Mesih’in doğacağı haberini ona Mesih’in doğacağı haberini ona 
müjdeledi. Hem de o bebeği müjdeledi. Hem de o bebeği 
Meryem doğuracaktı ve adını Meryem doğuracaktı ve adını 
İsaİsa koyacaktı. Meryem evli koyacaktı. Meryem evli
değildi ve nasıl bir bebek dün-değildi ve nasıl bir bebek dün-
yaya getirebilirdi? Ama Tanrı’-yaya getirebilirdi? Ama Tanrı’-

nın bunun için zaten bir planı nın bunun için zaten bir planı 
vardı. Tanrı Oğlu doğal yollarla vardı. Tanrı Oğlu doğal yollarla 
dünyaya gelemezdi. Kutsal Ruh dünyaya gelemezdi. Kutsal Ruh 
bebeği Meryem’in rahmine koy-bebeği Meryem’in rahmine koy-
du. Bu gerçekten de Tanrı’nın du. Bu gerçekten de Tanrı’nın 
mucizesiydi. mucizesiydi. 
        
   Biliyor musunuz çocuklar İsa’-   Biliyor musunuz çocuklar İsa’-
nın doğacağı haberini ilk du-nın doğacağı haberini ilk du-
yan Meryem değildi. İsa yan Meryem değildi. İsa 
doğmadan 700 yıl ön-doğmadan 700 yıl ön-
ce Tanrı Yeşaya pey-ce Tanrı Yeşaya pey-

gamber aracılığıyla bu haberi gamber aracılığıyla bu haberi 
vermişti. İsrail halkı özlemle vermişti. İsrail halkı özlemle 
vaat edilen Mesih’in gelişini vaat edilen Mesih’in gelişini 
bekliyordu. Ne kadar uzun bir bekliyordu. Ne kadar uzun bir 
bekleyiş değil mi çocuklar? Amabekleyiş değil mi çocuklar? Ama
bunun için Tanrı’nın belirlediğibunun için Tanrı’nın belirlediği
bir zaman vardı, İsa da bu za-bir zaman vardı, İsa da bu za-
man dolunca dünyaya geldi man dolunca dünyaya geldi 
(Gal. 4:4-6). Çocuklar bizler(Gal. 4:4-6). Çocuklar bizler
genellikle çok aceleci davra-genellikle çok aceleci davra-
nıyoruz. Tanrı’nın vaatlerinin nıyoruz. Tanrı’nın vaatlerinin 
hemen gerçekleşmesini veyahemen gerçekleşmesini veya
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dualarımızın hemen yanıtlan-dualarımızın hemen yanıtlan-
masını istiyoruz. Ama Tanrı’nın masını istiyoruz. Ama Tanrı’nın 
kendi zamanlaması var. O’nun kendi zamanlaması var. O’nun 
zamanlamasının doğruluğuna zamanlamasının doğruluğuna 
güvenmeliyiz (Vaiz 3:1-15). güvenmeliyiz (Vaiz 3:1-15). 

   Tanrı Oğlu bir bebek olarak   Tanrı Oğlu bir bebek olarak
dünyaya geldi ve sizin gibi,dünyaya geldi ve sizin gibi,
benim gibi bir çocuk olarakbenim gibi bir çocuk olarak
büyüdü. Acaba İsa arkadaş-büyüdü. Acaba İsa arkadaş-
larıyla sokakta oynarken larıyla sokakta oynarken 
hangi oyunları oynuyordu? hangi oyunları oynuyordu? 
Kutsal Kitabımız bize İsa’nın Kutsal Kitabımız bize İsa’nın 
çocukluğu hakkında çok faz-çocukluğu hakkında çok faz-
la bilgi vermez. Yine de arka-la bilgi vermez. Yine de arka-
daşlarıyla oynarken eğlendiği-daşlarıyla oynarken eğlendiği-
ni, okula gittiğini, evdeki so-ni, okula gittiğini, evdeki so-
rumluluklarını yerine getir-rumluluklarını yerine getir-
diğini, ebeveynlerine yardım diğini, ebeveynlerine yardım 
ettiğini tahmin edebiliyoruz. ettiğini tahmin edebiliyoruz. 
Ama emin olduğumuz bir ger-Ama emin olduğumuz bir ger-
çek var; asla günah işlemedi. çek var; asla günah işlemedi. 
Çünkü İsa, insan olmasına Çünkü İsa, insan olmasına 

rağmen Tanrı özüne sahipti. rağmen Tanrı özüne sahipti. 
Tanrı günahtan nefret eder ve Tanrı günahtan nefret eder ve 
kutsallığına leke sürülmesine kutsallığına leke sürülmesine 
izin vermez. izin vermez. 

   İsa 30 yaşında hizmet etme-   İsa 30 yaşında hizmet etme-
ye başladı. Yahya tarafından ye başladı. Yahya tarafından 
suyla vaftiz edildi. Daha son-suyla vaftiz edildi. Daha son-
ra İsa, Kutsal Ruh’un yönlendi-ra İsa, Kutsal Ruh’un yönlendi-
rilişiyle çöle gitti ve İblis tara-rilişiyle çöle gitti ve İblis tara-
fından 40 gün boyunca de-fından 40 gün boyunca de-
nendi. Burada hiçbir şey yeme-nendi. Burada hiçbir şey yeme-
di ve çok acıktı. Bu sürenin so-di ve çok acıktı. Bu sürenin so-
nunda İblis, İsa’yı ayartmaya nunda İblis, İsa’yı ayartmaya 
çalıştı. Göksel Babası olan Tan-çalıştı. Göksel Babası olan Tan-
rı’yla arasındaki ilişkiyi bozmakrı’yla arasındaki ilişkiyi bozmak
istedi. Dünyanın kurtarıcısı istedi. Dünyanın kurtarıcısı 
olarak gelen İsa, Babası Tanrı’-olarak gelen İsa, Babası Tanrı’-
ya bağlı kalarak denenmeler ya bağlı kalarak denenmeler 
karşısında kötülüğü yenebile-karşısında kötülüğü yenebile-
ceğini gösterdi. Sadece böyle ceğini gösterdi. Sadece böyle 
bir kişi kurtarıcımız olabilirdi.  bir kişi kurtarıcımız olabilirdi.  
İsa çöldeki denenmelerden İsa çöldeki denenmelerden 

zaferle çıkıp hizmetine başla-zaferle çıkıp hizmetine başla-
dı. İnsanların Tanrı’nın Egemen-dı. İnsanların Tanrı’nın Egemen-
liği’ne nasıl girebileceklerini, buliği’ne nasıl girebileceklerini, bu
egemenliğe ait kişilerin karak-egemenliğe ait kişilerin karak-
ter özelliklerini, Tanrı’nın Ege-ter özelliklerini, Tanrı’nın Ege-
menliği’nin nasıl büyüyeceğini menliği’nin nasıl büyüyeceğini 
uzun uzun anlattı. Tanrı’nın uzun uzun anlattı. Tanrı’nın 
Egemenliği’ne iyilik yaparak Egemenliği’ne iyilik yaparak 
girilemeyeceğini, sadece kendi-girilemeyeceğini, sadece kendi-
sine yani Tanrı Oğlu İsa Mesih’e sine yani Tanrı Oğlu İsa Mesih’e 
güvenenlerin girebileceğini söy-güvenenlerin girebileceğini söy-
ledi. Gittiği her yerde Tanrı ledi. Gittiği her yerde Tanrı 
hakkında konuşuyor, hastaları hakkında konuşuyor, hastaları 
iyileştiriyor, cine tutsak olanları iyileştiriyor, cine tutsak olanları 
özgür kılıyor, ölüleri diriltiyor ve özgür kılıyor, ölüleri diriltiyor ve 
daha başka mucizeler yapıyor-daha başka mucizeler yapıyor-
du. Yaptığı mucizeler O’nun du. Yaptığı mucizeler O’nun 
doğa, hastalık ve ölüm üstünde doğa, hastalık ve ölüm üstünde 
yetkisini gösteriyordu. yetkisini gösteriyordu. 

   Çocuklar gittiği her yerde    Çocuklar gittiği her yerde 
İsa’yı dinlemeye gelen bir sürü İsa’yı dinlemeye gelen bir sürü 
kalabalık oluyordu. Bu kalabalık kalabalık oluyordu. Bu kalabalık 

dinledikleri öğretişlere hayran dinledikleri öğretişlere hayran 
kalıp İsa’yı takip ediyorlardı. kalıp İsa’yı takip ediyorlardı. 
İsa onlara bekledikleri Mesih İsa onlara bekledikleri Mesih 
(Kral) olduğunu söylüyordu. (Kral) olduğunu söylüyordu. 
Biliyor musunuz çocuklar, Biliyor musunuz çocuklar, 
Yahudi din bilginleri İsa’dan hiç Yahudi din bilginleri İsa’dan hiç 
hoşlanmadılar. Onlar peygam-hoşlanmadılar. Onlar peygam-
berlik sözlerini tam olarak an-berlik sözlerini tam olarak an-
lamamışlardı, Mesih olarak lamamışlardı, Mesih olarak 
dünyasal krallar gibi gösterişli dünyasal krallar gibi gösterişli 
bir kralın geleceğini bir kralın geleceğini 
düşünüyorlardı. Bir sürü insa-düşünüyorlardı. Bir sürü insa-
nın İsa’yı takip etmesini kıs-nın İsa’yı takip etmesini kıs-
kandılar. Halkın üzerindeki kandılar. Halkın üzerindeki 
yetkilerini kaybetmeye başla-yetkilerini kaybetmeye başla-
dıklarını düşündüler. Bu ne-dıklarını düşündüler. Bu ne-
denle Yahudi din bilginleri denle Yahudi din bilginleri 
İsa’yı suçlamak için fırsat İsa’yı suçlamak için fırsat 
kollamaya başladılar. Çocuklar kollamaya başladılar. Çocuklar 
onlar bunu başardılar da. İsa’yı onlar bunu başardılar da. İsa’yı 
tutukladılar, mahkemeye tutukladılar, mahkemeye 
çıkardılar ve suçlu buldular. çıkardılar ve suçlu buldular. 
İsa, Roma lideri tarafından İsa, Roma lideri tarafından 
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idam cezasına çarptırıldı. idam cezasına çarptırıldı. 
O’nu çarmıha gerdiler… O’nu çarmıha gerdiler… 
İsa’yı öldürerek O’ndan İsa’yı öldürerek O’ndan 
kurtulacaklarını düşündüler. kurtulacaklarını düşündüler. 
Ama öyle olmadı. İsa öldü, Ama öyle olmadı. İsa öldü, 
mezara konuldu ve üçüncü      mezara konuldu ve üçüncü      

  gün dirildi. Oysa   gün dirildi. Oysa 
  İsa’nın ölümü Ya-  İsa’nın ölümü Ya-

   hudi din bilgin-   hudi din bilgin-
   lerinin değil,    lerinin değil, 

   Tanrı’nın    Tanrı’nın 
    planıydı.     planıydı. 

   İsa’nın     İsa’nın  
    

dünyaya geliş amacı buydu. dünyaya geliş amacı buydu. 
Tanrı insanlarla arasındaki gü-Tanrı insanlarla arasındaki gü-
nah engelini kaldırmak, onları nah engelini kaldırmak, onları 
çocukları olarak kucaklamak çocukları olarak kucaklamak 
istiyordu. Senin, benim, tüm istiyordu. Senin, benim, tüm 
insanlığın günahının cezasını insanlığın günahının cezasını 
ödemek için Tanrı biricik Oğ-ödemek için Tanrı biricik Oğ-
lu’nu kurban etti. İsa’nın doğu-lu’nu kurban etti. İsa’nın doğu-
mu yüzyıllar öncesinden bildi-mu yüzyıllar öncesinden bildi-
rildiği gibi, ölümü ve dirilişi derildiği gibi, ölümü ve dirilişi de
peygamberlik sözleriyle bildi-peygamberlik sözleriyle bildi-
rilmişti. O peygamberlik sözleri rilmişti. O peygamberlik sözleri 
gerçekleşti. gerçekleşti. 

   İsa ölümden dirildikten son-   İsa ölümden dirildikten son-
ra öğrencilerine ve bir kere beşra öğrencilerine ve bir kere beş
yüzden fazla kişiye göründü ve yüzden fazla kişiye göründü ve 
sonra herkesin gözü önündesonra herkesin gözü önünde
 Tanrı’nın sağına, göğe yüksel- Tanrı’nın sağına, göğe yüksel-
tildi. Şimdi orada günah işledi-tildi. Şimdi orada günah işledi-
ğimizde bizi savunmaktadır. ğimizde bizi savunmaktadır. 
Dua ettiğimizde bizim için Dua ettiğimizde bizim için 
aracılık etmektedir.aracılık etmektedir.

   Çocuklar İsa her yönden    Çocuklar İsa her yönden 
insandır ve aynı zamanda ger-insandır ve aynı zamanda ger-
çek ve tam Tanrı’dır. İsa ölüpçek ve tam Tanrı’dır. İsa ölüp
dirildikten sonra insan özelliği-dirildikten sonra insan özelliği-
ni kaybetmedi, O hala insandır. ni kaybetmedi, O hala insandır. 
Göklerde diriliş bedeniyle Tan-Göklerde diriliş bedeniyle Tan-
rı’nın yanında bulunmaktadır. rı’nın yanında bulunmaktadır. 
Ama çocuklar İsa sürekli orada Ama çocuklar İsa sürekli orada 
kalmayacak. Yakında yeniden kalmayacak. Yakında yeniden 
aramıza gelecek. Bunu İsa’nın aramıza gelecek. Bunu İsa’nın 
ikinci gelişi diye adlandırıyoruz. ikinci gelişi diye adlandırıyoruz. 
İsa geldiği zaman, O’na iman İsa geldiği zaman, O’na iman 
eden herkesi Baba’nın yanına eden herkesi Baba’nın yanına 
götürecek. Orada sonsuzlara götürecek. Orada sonsuzlara 
dek İsa’yla ve Baba’yla birlikte dek İsa’yla ve Baba’yla birlikte 
olacağız. Ve size harika bir ha-olacağız. Ve size harika bir ha-
berim var; orada hiç gözyaşı, berim var; orada hiç gözyaşı, 
acı, hastalık, açlık, ölüm, sıkıntı acı, hastalık, açlık, ölüm, sıkıntı 
olmayacak. Sevinç ve esenlikle olmayacak. Sevinç ve esenlikle 
dolu yaşayacağız.dolu yaşayacağız.

   Bu ay İsa Mesih’in beden alıp   Bu ay İsa Mesih’in beden alıp
bebek olarak doğumunu kut-bebek olarak doğumunu kut-

larken, O’nun dünyaya geliş larken, O’nun dünyaya geliş 
amacını da unutmayalım. İsa, amacını da unutmayalım. İsa, 
bizim günahımızın bedelini bizim günahımızın bedelini 
ödemek ve yargısından kurtar-ödemek ve yargısından kurtar-
mak için geldi. O zaman şimdi mak için geldi. O zaman şimdi 
yüreğimizden gelen sözlerimizle yüreğimizden gelen sözlerimizle 
O’nun adını övelim.O’nun adını övelim.

    Doğuş Bayramınız Kutlu     Doğuş Bayramınız Kutlu 
Olsun!Olsun!
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     Öğretmen 5. ve 6. sınıfların ana sınıfları      Öğretmen 5. ve 6. sınıfların ana sınıfları 
için sergileyeceği “Dört Mevsim Fantezisi” için sergileyeceği “Dört Mevsim Fantezisi” 
adlı oyundaki rolleri dağıtırken, Dağhan o-adlı oyundaki rolleri dağıtırken, Dağhan o-
turmuş en sevdiği dinozorun resmini çiziyor-turmuş en sevdiği dinozorun resmini çiziyor-
du. Aslında Dağhan, kardan adam rolünü al-du. Aslında Dağhan, kardan adam rolünü al-
mayı istemişti ancak bu rol, tabii ki sınıfın mayı istemişti ancak bu rol, tabii ki sınıfın 
soytarısı olan Arda’ya verilmişti. Neyse ki soytarısı olan Arda’ya verilmişti. Neyse ki 
güneş rolünü Zeynep Su oynayacaktı güneş rolünü Zeynep Su oynayacaktı 
da Dağhan’ın içi biraz olsun rahatla-da Dağhan’ın içi biraz olsun rahatla-
mıştı. Kafasında kocaman sarı bir mıştı. Kafasında kocaman sarı bir 
topla sahneye çıktığını hayal bile topla sahneye çıktığını hayal bile 
edemiyordu. Berrak Hoca edemiyordu. Berrak Hoca 
bulut rolü oynayacakların bulut rolü oynayacakların 
adını saymaya başladığında, adını saymaya başladığında, 
Dağhan onlardan biri ola-Dağhan onlardan biri ola-
cağından neredeyse e-cağından neredeyse e-
mindi... ama olmadı. Öğ-mindi... ama olmadı. Öğ-
retmen kelebekleri sayma-retmen kelebekleri sayma-
ya başladığında Dağhan ya başladığında Dağhan 
dinlemeyi bırakmıştı. Hoca dinlemeyi bırakmıştı. Hoca 
onu sahne görevlisi yapma-onu sahne görevlisi yapma-
ya karar vermişti herhalde. ya karar vermişti herhalde. 
Sonra birden, kendi adının Sonra birden, kendi adının 
okunduğunu ve herkesin okunduğunu ve herkesin 
gülmeye başladığını farkgülmeye başladığını fark
etti. Başını kaldırıp Berrak Hoca’ya bak-etti. Başını kaldırıp Berrak Hoca’ya bak-
tığında şu cümleyi duydu; “Melis ve Serap, tığında şu cümleyi duydu; “Melis ve Serap, 
siz de çiçek olacaksınız.”siz de çiçek olacaksınız.”
     Dağhan kulaklarına inanamamıştı. Berrak      Dağhan kulaklarına inanamamıştı. Berrak 
Hoca bunu ona nasıl yapardı? Çiçek mi ola-Hoca bunu ona nasıl yapardı? Çiçek mi ola-
caktı yani!? Yüzünün etrafında pastel renkli caktı yani!? Yüzünün etrafında pastel renkli 
taç yapraklarıyla sahneye çıkmak güneş ol-taç yapraklarıyla sahneye çıkmak güneş ol-
maktan bile daha berbat bir şeydi! O ara zilmaktan bile daha berbat bir şeydi! O ara zil
çaldı ve Dağhan dışındakilerin çoğu dışarı çaldı ve Dağhan dışındakilerin çoğu dışarı 

çıktı. Dağhan, yavaşça yerinden kalkıp kitap-çıktı. Dağhan, yavaşça yerinden kalkıp kitap-
larını toplamakta olan  Berrak Hoca’nın ya-larını toplamakta olan  Berrak Hoca’nın ya-
nına gitti.nına gitti.
      “Berrak Hocam” dedi çekinerek, “Ben       “Berrak Hocam” dedi çekinerek, “Ben 
ağaç gibi bir şey olamaz mıyım acaba? Lütfen ağaç gibi bir şey olamaz mıyım acaba? Lütfen 
beni çiçek yapmayın.”beni çiçek yapmayın.”
      Berrak Hoca gülümseyerek Dağhan’a bak-      Berrak Hoca gülümseyerek Dağhan’a bak-

tı. “Üzgünüm Dağhancığım” dedi, “6. Sı-tı. “Üzgünüm Dağhancığım” dedi, “6. Sı-
nıf erkekleri ağaç oldu. 5. Sınıf erkek-nıf erkekleri ağaç oldu. 5. Sınıf erkek-

leri de bulut... Ama daha fazla bulu-leri de bulut... Ama daha fazla bulu-
ta ihtiyacımız yok ve biliyorsun kita ihtiyacımız yok ve biliyorsun ki

sınıftaki en kısa boylu erkek sen-sınıftaki en kısa boylu erkek sen-
sin. Bu yüzden seni çiçek yap-sin. Bu yüzden seni çiçek yap-

mak zorunda kaldım. Ama en-mak zorunda kaldım. Ama en-
dişelenme. Kesinlikle pembe dişelenme. Kesinlikle pembe 
bir çiçek olmayacaksın”.   bir çiçek olmayacaksın”.   
     Berrak Hoca bunları söy-     Berrak Hoca bunları söy-
ledikten sonra kitaplarını ledikten sonra kitaplarını 
topladı, Dağhan’ın başını ok-topladı, Dağhan’ın başını ok-
şadı ve hızlı hızlı yürüyerek şadı ve hızlı hızlı yürüyerek 
sınıftan çıkıp gitti.sınıftan çıkıp gitti.
    Dağhan sınıftakilerin gü-    Dağhan sınıftakilerin gü-
lüşmelerini duyabiliyordu. lüşmelerini duyabiliyordu. 
Kimseyle göz göze gelme-Kimseyle göz göze gelme-
meye çalışarak doğruca Ber-meye çalışarak doğruca Ber-

rak Hoca’nın peşinden gitti. Olabildiğince ka-rak Hoca’nın peşinden gitti. Olabildiğince ka-
rarlı bir biçimde “Hocam, ben çiçek olamam!” rarlı bir biçimde “Hocam, ben çiçek olamam!” 
dedi.dedi.
      Berrak Hoca bir anda durdu, arkasını dö-      Berrak Hoca bir anda durdu, arkasını dö-
nüp Dağhan’a baktı ve net bir biçimde “Üzgü-nüp Dağhan’a baktı ve net bir biçimde “Üzgü-
nüm Dağhan” dedi, “Çiçek olmak istemediği-nüm Dağhan” dedi, “Çiçek olmak istemediği-
ni biliyorum ama bu program bizim için yapıl-ni biliyorum ama bu program bizim için yapıl-
mıyor. Ana sınıfı öğrencileri için yapılıyor vemıyor. Ana sınıfı öğrencileri için yapılıyor ve
bizim her şekil ve boyutta çiçeğe ihtiyacımızbizim her şekil ve boyutta çiçeğe ihtiyacımız

var. Eğer gerçekten çiçek olmak istemiyor-var. Eğer gerçekten çiçek olmak istemiyor-
san, seni kelebek yapabilirim.”san, seni kelebek yapabilirim.”
      “Yoo.. yok yok.. hayır. Çi.. çiçek olurum       “Yoo.. yok yok.. hayır. Çi.. çiçek olurum 
ben, tamam” dedi, dehşetle.ben, tamam” dedi, dehşetle.
      Berrak Hoca gülümsedi. “Sevindim.” dedi,       Berrak Hoca gülümsedi. “Sevindim.” dedi, 
“Çok yakışıklı bir çiçek olacaksın, eminim”.“Çok yakışıklı bir çiçek olacaksın, eminim”.
      Berrak Hoca gider gitmez Dağhan kendini       Berrak Hoca gider gitmez Dağhan kendini 
tuvaletteki kabinlerden birine attı. Çiçek ol-tuvaletteki kabinlerden birine attı. Çiçek ol-
mak yeterince kötüydü zaten. Bir de mille-mak yeterince kötüydü zaten. Bir de mille-
tin onu ağlarken görmesine kesinlikle katla-tin onu ağlarken görmesine kesinlikle katla-
namazdı!namazdı!

      Dağhan sınıfa ancak zil çaldığında geri       Dağhan sınıfa ancak zil çaldığında geri 
döndü. Sırasına oturduğunda masasında kat-döndü. Sırasına oturduğunda masasında kat-
lanmış bir kağıt olduğunu fark etti. Kağıtta lanmış bir kağıt olduğunu fark etti. Kağıtta 
parlak pembe ve mor renklere boyanmış, or-parlak pembe ve mor renklere boyanmış, or-
tasında kızgın bir yüz bulunan, oldukça kötü tasında kızgın bir yüz bulunan, oldukça kötü 
çizilmiş bir çiçek resmi vardı. Altında da “Kar-çizilmiş bir çiçek resmi vardı. Altında da “Kar-
dan adamdan Çiçekhan’a!” yazılıydı. Dağhan dan adamdan Çiçekhan’a!” yazılıydı. Dağhan 
kağıdı buruşturup iki sıra gerisinde oturan ve kağıdı buruşturup iki sıra gerisinde oturan ve 
gülmekten yerlere yatan Arda’ya fırlattı. gülmekten yerlere yatan Arda’ya fırlattı. 
     Neyse ki sınıftakiler haftanın geri kalanın-     Neyse ki sınıftakiler haftanın geri kalanın-
da Dört Mevsim Fantezisinden pek bahset-da Dört Mevsim Fantezisinden pek bahset-
mediler. Hocalar bulut, ağaç, kelebek ve çi-mediler. Hocalar bulut, ağaç, kelebek ve çi-
çek kostümlerini hazırlamakla meşguldü. çek kostümlerini hazırlamakla meşguldü. 
Öğrencilerin yapması gereken tek şey arka Öğrencilerin yapması gereken tek şey arka 
planda masal anlatılırken sahneye gelip el-planda masal anlatılırken sahneye gelip el-
lerini, kanatlarını, yapraklarını mevsimler me-lerini, kanatlarını, yapraklarını mevsimler me-
lodisi eşliğinde sallamak olduğundan, göste-lodisi eşliğinde sallamak olduğundan, göste-
riden önce sadece 2 prova almaları yeterli riden önce sadece 2 prova almaları yeterli 
olacaktı. Bu yüzden Berrak Hoca bir sonraki olacaktı. Bu yüzden Berrak Hoca bir sonraki 
Pazartesi gelip de öğle yemeğinden hemen Pazartesi gelip de öğle yemeğinden hemen 
sonra 6. sınıflarla birlikte ilk provayı yapa-sonra 6. sınıflarla birlikte ilk provayı yapa-
caklarını söylemese, Dağhan oyunu nere-caklarını söylemese, Dağhan oyunu nere-

deyse unutacaktı.deyse unutacaktı.
    Sınıfça tiyatro salonuna geldiklerinde Dağ-    Sınıfça tiyatro salonuna geldiklerinde Dağ-
han, 6. sınıflardan Fazıl’ın da orada olduğunu han, 6. sınıflardan Fazıl’ın da orada olduğunu 
fark etti. Onu fark etmemek mümkün müydü fark etti. Onu fark etmemek mümkün müydü 
zaten? 6. sınıfların en uzun boylusu olan Fazıl,zaten? 6. sınıfların en uzun boylusu olan Fazıl,
elbette ki okul basketbol takımının da yıldı-elbette ki okul basketbol takımının da yıldı-
zıydı. Herkes Fazıl’ı çok severdi ve tıpkı bu-zıydı. Herkes Fazıl’ı çok severdi ve tıpkı bu-
gün olduğu gibi her zaman etrafında bir kala-gün olduğu gibi her zaman etrafında bir kala-
balık olurdu. O sırada Fazıl da Dağhan’ı gör-balık olurdu. O sırada Fazıl da Dağhan’ı gör-
dü ve ona el salladı.  “Hey, servis arkadaşım!” dü ve ona el salladı.  “Hey, servis arkadaşım!” 
diye bağırdı gülerek. Dağhan da ona el salla-diye bağırdı gülerek. Dağhan da ona el salla-
dı ve o tarafa doğru ilerledi. Tam o sıradadı ve o tarafa doğru ilerledi. Tam o sırada
Arda’nın kahkahalar atarak Fazıl’la konuşma-Arda’nın kahkahalar atarak Fazıl’la konuşma-
ya başladığını gördü. Derhal oraya gitmekten ya başladığını gördü. Derhal oraya gitmekten 
vaz geçti ve salonun diğer tarafına gidip göz-vaz geçti ve salonun diğer tarafına gidip göz-
den kaybolmaya çalıştı.den kaybolmaya çalıştı.
     O gün neyse ki kostümler henüz hazır     O gün neyse ki kostümler henüz hazır
değildi ve provada sadece nerede duracak-değildi ve provada sadece nerede duracak-
larını çalışacaklardı. Dağhan’ın da tesadüfen larını çalışacaklardı. Dağhan’ın da tesadüfen 
tam Fazıl’ın önünde durması gerekiyordu. tam Fazıl’ın önünde durması gerekiyordu. 
Hoca onlara bakmazken Fazıl eğilip fısıltıyla, Hoca onlara bakmazken Fazıl eğilip fısıltıyla, 
“Ben ağacım, sen ne rolündesin?” diye sordu “Ben ağacım, sen ne rolündesin?” diye sordu 
Dağhan’a.Dağhan’a.
     Dağhan, Arda’nın Fazıl’a çiçek olacağını      Dağhan, Arda’nın Fazıl’a çiçek olacağını 
söylediğinden emindi ama yine de “Çiçek söylediğinden emindi ama yine de “Çiçek 
rolündeyim” diye fısıldadı.rolündeyim” diye fısıldadı.
     Fazıl kıkırdayarak “Hocan seni sevmiyor      Fazıl kıkırdayarak “Hocan seni sevmiyor 
mu?” diye sordu. mu?” diye sordu. 
     Dağhan omuzlarını silkerek “Bilmiyorum.      Dağhan omuzlarını silkerek “Bilmiyorum. 
Sadece 6. sınıflar ağaç olabiliyormuş ve 5. Sadece 6. sınıflar ağaç olabiliyormuş ve 5. 
sınıf oğlanlarının hepsine yetecek kadar bu-sınıf oğlanlarının hepsine yetecek kadar bu-
lut rolü yokmuş.” dedi. lut rolü yokmuş.” dedi. 
      Fazıl başını salladı. “Merak etme” dedi,       Fazıl başını salladı. “Merak etme” dedi, 
“Ben bir ağaç olarak daima senin arkanı kol-“Ben bir ağaç olarak daima senin arkanı kol-
luyorum”. Prova bitip de  5. ve 6. sınıflar ken-luyorum”. Prova bitip de  5. ve 6. sınıflar ken-
di sınıflarına gidene dek Fazıl Dağhan’ın ya-di sınıflarına gidene dek Fazıl Dağhan’ın ya-
nından hiç ayrılmadı. nından hiç ayrılmadı. 
      Oyun Cuma günü sergileneceğinden,       Oyun Cuma günü sergileneceğinden, 
ikinci prova Çarşamba günü öğle yemeğin-ikinci prova Çarşamba günü öğle yemeğin-
den sonra yapılmıştı. O gün yine Fazıl’ın et-den sonra yapılmıştı. O gün yine Fazıl’ın et-
rafında bir sürü insan vardı ama bu kez içle-rafında bir sürü insan vardı ama bu kez içle-
rinde Arda yoktu çünkü kardan adam kostü-rinde Arda yoktu çünkü kardan adam kostü-
münü giymek üzere arka tarafa gitmişti. münü giymek üzere arka tarafa gitmişti. 

ÖYKÜÖYKÜ
Fazıl Çiçek Oluyor

98



Dağhan, Fazıl’ın etrafındaki kalabalığın ara-Dağhan, Fazıl’ın etrafındaki kalabalığın ara-
sına karıştı. O anda büyük bir kahkahayla sına karıştı. O anda büyük bir kahkahayla 
kardan adam Arda sahneye çıktı ve patenle kardan adam Arda sahneye çıktı ve patenle 
kayıyor gibi yaparak “Kelebekler uçar, ço-kayıyor gibi yaparak “Kelebekler uçar, ço-
cuklar çiçek toplar, bense kar ne yaparsa cuklar çiçek toplar, bense kar ne yaparsa 
yaparım yaz günü!” şarkısını söylemeye baş-yaparım yaz günü!” şarkısını söylemeye baş-
ladı.  Berrak Hoca “Bu kadar yeter Arda! ladı.  Berrak Hoca “Bu kadar yeter Arda! 
Enerjini biraz da gösteriye sakla!” diye bağır-Enerjini biraz da gösteriye sakla!” diye bağır-
dıktan sonra ağaçlara seslendi dıktan sonra ağaçlara seslendi 
ve kostümlerini almak üzere ve kostümlerini almak üzere 
sahnenin önüne gelmelerini sahnenin önüne gelmelerini 
söyledi.söyledi.
      Fazıl, Dağhan’ın om-      Fazıl, Dağhan’ın om-
zuna hafifçe vurarak zuna hafifçe vurarak 
“Şimdi gitmem lazım ser-“Şimdi gitmem lazım ser-
vis arkadaşım.” dedi, “A-vis arkadaşım.” dedi, “A-
ma bil ki bu koca kütük ma bil ki bu koca kütük 
daima senin arkanı kol-daima senin arkanı kol-
layacak!”layacak!”
   Dağhan gülümsedi. Hatta    Dağhan gülümsedi. Hatta 
neredeyse gösteriyi sevmeye neredeyse gösteriyi sevmeye 
bile başlayacaktı ki Berrak bile başlayacaktı ki Berrak 
Hoca çiçeklerin gelip kos-Hoca çiçeklerin gelip kos-
tümlerini almaları gerek-tümlerini almaları gerek-
tiğini söyledi. Dağhan tiğini söyledi. Dağhan 
pembe, yakut kırmızısı, pembe, yakut kırmızısı, 
küf yeşili, limon sarısı, Ce-küf yeşili, limon sarısı, Ce-
zayir menekşesi ve marmelat zayir menekşesi ve marmelat 
turuncusu kocaman taç yap-turuncusu kocaman taç yap-
raklarını kafalarına takmak üzere raklarını kafalarına takmak üzere 
kıkırdaşarak sahnenin önüne doğru kıkırdaşarak sahnenin önüne doğru 
yönelen altı tane kıza bakarken yönelen altı tane kıza bakarken 
adeta kaskatı kesilmişti. adeta kaskatı kesilmişti. 
     “Dağhan!” diye seslendi Berrak      “Dağhan!” diye seslendi Berrak 
Hoca, “Buraya gel, senin için mavi Hoca, “Buraya gel, senin için mavi 
renkte bir tane  yaptık!”renkte bir tane  yaptık!”
     Dağhan adeta bir buz kalıbı gibi      Dağhan adeta bir buz kalıbı gibi 
kaskatı kesilmiş, bakıyordu. O an keşke kaskatı kesilmiş, bakıyordu. O an keşke 
yer yarılsaydı da yerin dibine girseydi! yer yarılsaydı da yerin dibine girseydi! 
“Mavi” taç yapraklarının rengi o güne kadar “Mavi” taç yapraklarının rengi o güne kadar 
gördüğü en solgun, en cansız bebek mavisiy-gördüğü en solgun, en cansız bebek mavisiy-
di! Adımlarını sahnenin önüne doğru yönelt-di! Adımlarını sahnenin önüne doğru yönelt-
tiğinde bir an kusacağını sandı. Bir yandan tiğinde bir an kusacağını sandı. Bir yandan 

Arda’nın söylediği “Haydi ormana gidelim, Arda’nın söylediği “Haydi ormana gidelim, 
çiçek toplamaya” şarkısı, diğer yandan Ber-çiçek toplamaya” şarkısı, diğer yandan Ber-
rak Hoca taç yapraklarını kafasına yerleş-rak Hoca taç yapraklarını kafasına yerleş-
tirirken diğer çocukların ona bakıp gülme-tirirken diğer çocukların ona bakıp gülme-
leri Dağhan’a kendini daha da kötü hisset-leri Dağhan’a kendini daha da kötü hisset-
tirmişti. tirmişti. 
     “Bu kadar yeter çocuklar! Herkes yerine      “Bu kadar yeter çocuklar! Herkes yerine 

geçsin!” diye bağırdı geçsin!” diye bağırdı 
Berrak Hoca, kendi Berrak Hoca, kendi 
gülmesini bastırmaya gülmesini bastırmaya 
çalışarak. “Unutmayın, çalışarak. “Unutmayın, 
bu gösteri ana sınıfları bu gösteri ana sınıfları 
için yapılıyor!”için yapılıyor!”
     Dağhan, Arda’yla      Dağhan, Arda’yla 
karşılaşmamak içinkarşılaşmamak için
sahnenin öbür tara-sahnenin öbür tara-
fından dolandı. Fa-fından dolandı. Fa-
zıl’ın önündeki yerini zıl’ın önündeki yerini 
aldığında “Buna kat-aldığında “Buna kat-
lanamıyorum!” diye lanamıyorum!” diye 
mırıldandı. mırıldandı. 
     Fazıl yapraklarını      Fazıl yapraklarını 
hışırdatarak, “Haklısın, hışırdatarak, “Haklısın, 
katlanamıyorsun. Amakatlanamıyorsun. Ama
sıkma sen canını ser-sıkma sen canını ser-
vis arkadaşım. Benim vis arkadaşım. Benim 
bir planım var. Eve gi-bir planım var. Eve gi-
derken yolda anlatı-derken yolda anlatı-
rım”. Dağhan, taç yap-rım”. Dağhan, taç yap-
raklarıyla çevirili su-raklarıyla çevirili su-
ratını çevirip gülme-ratını çevirip gülme-
mek için kendini zor mek için kendini zor 
tutan Fazıl’a baktı. tutan Fazıl’a baktı. 
Fazıl, dallarından bi-Fazıl, dallarından bi-
rini Dağhan’ın omzu-rini Dağhan’ın omzu-
na koyarak tekrarladı, na koyarak tekrarladı, 
“Unutma, ben senin “Unutma, ben senin 
arkanı kolluyorum!”arkanı kolluyorum!”
      Akşam eve dönüş       Akşam eve dönüş 

yolunda Fazıl’ın planını dinleyen Dağhan, ar-yolunda Fazıl’ın planını dinleyen Dağhan, ar-
kadaşının anlattıklarını kafasında binlerce kadaşının anlattıklarını kafasında binlerce 
kez prova etti. Bunun işe yarayacağından kez prova etti. Bunun işe yarayacağından 
pek de emin değildi. Şayet işe yaramazsa, pek de emin değildi. Şayet işe yaramazsa, 

bir daha kafasının etrafında taç yaprakları ol-bir daha kafasının etrafında taç yaprakları ol-
sun veya olmasın, okulda hiç kimsenin yüzüne sun veya olmasın, okulda hiç kimsenin yüzüne 
bakamayacağını biliyordu. Aynı zamanda Fa-bakamayacağını biliyordu. Aynı zamanda Fa-
zıl’ın neden böyle bir şey yapmaya gönüllü ol-zıl’ın neden böyle bir şey yapmaya gönüllü ol-
duğunu merak etmekten de kendini alıkoya-duğunu merak etmekten de kendini alıkoya-
mıyordu. Bu iş, çok riskliydi. Öğretmenlerin mıyordu. Bu iş, çok riskliydi. Öğretmenlerin 
bundan haberi olursa Fazıl’a çok kızabilirlerdi. bundan haberi olursa Fazıl’a çok kızabilirlerdi. 
Hatta onu basket takımından bile atılabilirler-Hatta onu basket takımından bile atılabilirler-
di. Fazıl, Dağhan’ı o tiksinç bebek mavisi taç di. Fazıl, Dağhan’ı o tiksinç bebek mavisi taç 
yapraklarından kurtarmak için neden kendi yapraklarından kurtarmak için neden kendi 
şöhretini  böylesine tehlikeye atıyordu ki?şöhretini  böylesine tehlikeye atıyordu ki?
     Cuma günü 5. ve 6. sınıflar öğlen yemekle-     Cuma günü 5. ve 6. sınıflar öğlen yemekle-
rini erken yemişlerdi. Böylece ana sınıfları ti-rini erken yemişlerdi. Böylece ana sınıfları ti-
yatro salonundaki yerlerini aldığında onlar yatro salonundaki yerlerini aldığında onlar 
sahnede hazır olabileceklerdi. Fazıl, Dağhan’a sahnede hazır olabileceklerdi. Fazıl, Dağhan’a 
yaklaşıp “Çiçek kostümünü alır almaz buraya yaklaşıp “Çiçek kostümünü alır almaz buraya 
gel, tamam mı?” dedi, “Ben de sahnenin öbür gel, tamam mı?” dedi, “Ben de sahnenin öbür 
tarafında ağaç kostümüyle bekliyor olacağım”.tarafında ağaç kostümüyle bekliyor olacağım”.
     “Bunu yapmak istediğine gerçekten emin      “Bunu yapmak istediğine gerçekten emin 

misin!?” diye sordu Dağhan. Sesinde hem u-misin!?” diye sordu Dağhan. Sesinde hem u-
mut hem de şüphe vardı. mut hem de şüphe vardı. 
     “Hayır” dedi Fazıl gülerek. “Ama biliyorum      “Hayır” dedi Fazıl gülerek. “Ama biliyorum 
ki sen çiçek olmaya katlanamıyorsun. Bu ne-ki sen çiçek olmaya katlanamıyorsun. Bu ne-
denle gel şu işi yapalım da herkes şaşırsın!”denle gel şu işi yapalım da herkes şaşırsın!”
     “Şaşırmak mı???” Dağhan’ın kafası karış-     “Şaşırmak mı???” Dağhan’ın kafası karış-
mıştı. “Ben kimsenin bizim kostüm değiştir-mıştı. “Ben kimsenin bizim kostüm değiştir-
diğimizden haberi olmayacağını sanıyordum.” diğimizden haberi olmayacağını sanıyordum.” 
dedi.dedi.
     “Merak etme” dedi Fazıl göz kırparak. “Kim-     “Merak etme” dedi Fazıl göz kırparak. “Kim-
senin haberi olmayacak. Tabii zamanı gelince-senin haberi olmayacak. Tabii zamanı gelince-
ye kadar...”ye kadar...”
     Tam o sırada Berrak Hoca ellerini çırptı ve      Tam o sırada Berrak Hoca ellerini çırptı ve 
onları kostümlerini giymeye yolladı. Dağhan, onları kostümlerini giymeye yolladı. Dağhan, 
bebek mavisi taç yapraklarını almak üzere di-bebek mavisi taç yapraklarını almak üzere di-
ğer kızların yanına giderken sıkıntıyla başını ğer kızların yanına giderken sıkıntıyla başını 
salladı. Hâlâ gergindi ama bunun başka birsalladı. Hâlâ gergindi ama bunun başka bir
yolu da yoktu. Bütün geleceği 6. sınıfa gidenyolu da yoktu. Bütün geleceği 6. sınıfa giden
bir “ağacın” iyi niyetine bağlıydı.  Taç yaprak-bir “ağacın” iyi niyetine bağlıydı.  Taç yaprak-
ları kafasına bağlanır bağlanmaz, Dağhan Fa-ları kafasına bağlanır bağlanmaz, Dağhan Fa-
zıl’ı bulmak üzere sahnenin diğer ucuna yürü-zıl’ı bulmak üzere sahnenin diğer ucuna yürü-
meye başladı. Bunu yaparken de önüne gele-meye başladı. Bunu yaparken de önüne gele-
ne kardan adam göbeğiyle toslayan Arda’ya ne kardan adam göbeğiyle toslayan Arda’ya 
görünmemek için elinden geleni yapıyordu.görünmemek için elinden geleni yapıyordu.
      Derken... Boom!! Arda Dağhan’a toslamıştı.       Derken... Boom!! Arda Dağhan’a toslamıştı. 
Neredeyse onu düşürecekti. “Ah canım be-Neredeyse onu düşürecekti. “Ah canım be-
niiimm...” dedi Arda, üzülmüş gibi yaparak. niiimm...” dedi Arda, üzülmüş gibi yaparak. 
“Sanırım burada donmuş bir çiçek buldum!” “Sanırım burada donmuş bir çiçek buldum!” 
ve aynı sahte ses tonuyla devam etti, “İyisin ve aynı sahte ses tonuyla devam etti, “İyisin 
değil mi, Çiçekhan? Hmmm?”değil mi, Çiçekhan? Hmmm?”
   Dağhan cevap vermedi ve sahnenin arka ta-   Dağhan cevap vermedi ve sahnenin arka ta-
rafına doğru yürümeye devam etti. Etrafında rafına doğru yürümeye devam etti. Etrafında 
bir kalabalık olmasa bile Fazıl’ı bulmak hiç zor bir kalabalık olmasa bile Fazıl’ı bulmak hiç zor 
değildi çünkü ormandaki en uzun boylu “ağaç” değildi çünkü ormandaki en uzun boylu “ağaç” 
oydu. Fazıl, Dağhan’ı görür görmez üzerindeki oydu. Fazıl, Dağhan’ı görür görmez üzerindeki 
kartondan yapılmış ağaç kostümünü çıkardı ve kartondan yapılmış ağaç kostümünü çıkardı ve 
ondan da hemen kafasındaki taç yapraklarını ondan da hemen kafasındaki taç yapraklarını 
çıkarmasını istedi. Daha sonra kartondan ya-çıkarmasını istedi. Daha sonra kartondan ya-
pılmış ağaç gövdesinin alt kısmına diklemesine pılmış ağaç gövdesinin alt kısmına diklemesine 
yaklaşık 25er santimlik 4 tane kesik attı.yaklaşık 25er santimlik 4 tane kesik attı.
     “Ne yapıyorsun?” diye fısıldadı Dağhan.     “Ne yapıyorsun?” diye fısıldadı Dağhan.
     “Unutma ki artık ağaç ben değilim, sensin...       “Unutma ki artık ağaç ben değilim, sensin...  
ve yüzünün, üst kısımdaki deliğe denk gelmesi ve yüzünün, üst kısımdaki deliğe denk gelmesi 
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gerekiyor. Bu kestiğim kısımları içe katlayaca-gerekiyor. Bu kestiğim kısımları içe katlayaca-
ğım ki... hah, işte böyle... bak gördün mü ol-ğım ki... hah, işte böyle... bak gördün mü ol-
du...” diyerek boyunu kısalttığı ağaç gövdesini du...” diyerek boyunu kısalttığı ağaç gövdesini 
Dağhan’ın kafasından geçirdi. “Evvettt!” dedi. Dağhan’ın kafasından geçirdi. “Evvettt!” dedi. 
Sonra da Dağhan’ın fırlatıp attığı bebek mavisi Sonra da Dağhan’ın fırlatıp attığı bebek mavisi 
taç yapraklarını yerden alıp kendi kafasına o-taç yapraklarını yerden alıp kendi kafasına o-
turttu. “Eee?” dedi, “Ne diyorsun? Sence de turttu. “Eee?” dedi, “Ne diyorsun? Sence de 
bu dünyada gördüğün en tatlı bebek mavisi bu dünyada gördüğün en tatlı bebek mavisi 
çiçek ben değil miyim?”çiçek ben değil miyim?”
   Bu kez gülme sırası Dağhan’daydı. Hatta o   Bu kez gülme sırası Dağhan’daydı. Hatta o
kadar çok güldü ki, Arda seslerini duyup sah-kadar çok güldü ki, Arda seslerini duyup sah-
nenin arkasına geldi. Kısa boylu ağaçla aşırı nenin arkasına geldi. Kısa boylu ağaçla aşırı 
derecede uzun boylu çiçeği görünce şoke ol-derecede uzun boylu çiçeği görünce şoke ol-
du ve “Hop! Siz ne yapıyorsunuz ya? Birbirini-du ve “Hop! Siz ne yapıyorsunuz ya? Birbirini-
zin yerine geçemezsiniz! Sizi zin yerine geçemezsiniz! Sizi 
öğretmene söyleyece-öğretmene söyleyece-
ğim!” dedi.  Sonra dağim!” dedi.  Sonra da
emin adımlarla emin adımlarla 
Berrak Hoca’yı Berrak Hoca’yı 
bulmaya gitti.bulmaya gitti.
    Dağhan, gözleri     Dağhan, gözleri 
kapalı ve yüzünü kapalı ve yüzünü 
tavana çevirmiş tavana çevirmiş 
olan Fazıl’a birolan Fazıl’a bir
süre baktı ve süre baktı ve 
“Ne yapıyorsun“Ne yapıyorsun
sen Fazıl?” diye sordu. sen Fazıl?” diye sordu. 
Sesinde belli belirsiz Sesinde belli belirsiz 
bir panik seziliyordu. bir panik seziliyordu. 
    “Dua ediyorum” de-    “Dua ediyorum” de-
di Fazıl hızlıca. Gözleridi Fazıl hızlıca. Gözleri
hâlâ kapalıydı. Ancakhâlâ kapalıydı. Ancak
Fazıl’ın “Amin” deme-Fazıl’ın “Amin” deme-
sine fırsat kalmadan sine fırsat kalmadan 
Berrak Hoca’nın “Ta-Berrak Hoca’nın “Ta-
mam! Ana sınıfları ge-mam! Ana sınıfları ge-
liyor. Hepiniz yerlerini-liyor. Hepiniz yerlerini-
ze geçin bakalım!” di-ze geçin bakalım!” di-
yen sesi duyuldu. Fazıl, yen sesi duyuldu. Fazıl, 
Dağhan’ın canlandırdığı Dağhan’ın canlandırdığı 
kısa boylu ağacın önüne kısa boylu ağacın önüne 
diz çökerek çiçeklerin diz çökerek çiçeklerin 
arasındaki yerini aldı. O arasındaki yerini aldı. O 

esnada ikisi de Berrak Hoca’nın eğilmiş, Ar-esnada ikisi de Berrak Hoca’nın eğilmiş, Ar-
da’nın söylediklerini dinlemekte olduğunu da’nın söylediklerini dinlemekte olduğunu 
fark ettiler. Berrak Hoca şaşkın görünüyordu. fark ettiler. Berrak Hoca şaşkın görünüyordu. 
Bir kaç saniye durakladı. Sonra başını iki yana Bir kaç saniye durakladı. Sonra başını iki yana 
sallayıp elleriyle Arda’yı yerine geçmesi için sallayıp elleriyle Arda’yı yerine geçmesi için 
yönlendirdi.yönlendirdi.
   Perde açıldı ve Dört Mevsim Fantezisi baş-   Perde açıldı ve Dört Mevsim Fantezisi baş-
ladı. İlk önce 5. sınıflardan iki kişi sahnede plaj ladı. İlk önce 5. sınıflardan iki kişi sahnede plaj 
voleybolu oynamaya başladılar. Bu esnada 6. voleybolu oynamaya başladılar. Bu esnada 6. 
sınıflar ileri geri hareketler yaparak okyanus sınıflar ileri geri hareketler yaparak okyanus 
dalgalarını canlandırıyorlardı. Zeynep Su yu-dalgalarını canlandırıyorlardı. Zeynep Su yu-
karıda, parlak sarı güneşten yüzüyle onlara karıda, parlak sarı güneşten yüzüyle onlara 
bakıyordu. Sonbahar geldiğinde  Dağhan di-bakıyordu. Sonbahar geldiğinde  Dağhan di-
ğer 7 ağaçla birlikte bir adım öne çıkıp üç öğ-ğer 7 ağaçla birlikte bir adım öne çıkıp üç öğ-
retmenin üzerlerine yağdırdığı turuncu, sarı retmenin üzerlerine yağdırdığı turuncu, sarı 
ve kırmızı yaprakların altında dönmeleri ge-ve kırmızı yaprakların altında dönmeleri ge-
rektiğini biliyordu. Kış yaklaşırken bulut rolün-rektiğini biliyordu. Kış yaklaşırken bulut rolün-
deki 5. sınıf erkekleri sahneye çıkıp kardan a-deki 5. sınıf erkekleri sahneye çıkıp kardan a-
dam Arda’ya pamuk topları attılar.dam Arda’ya pamuk topları attılar.

          

Sonra ilkbahar şarkısı başladı; “Ağaçlar renk Sonra ilkbahar şarkısı başladı; “Ağaçlar renk 
renk!”. Dağhan dallarını salladı, renk!”. Dağhan dallarını salladı, 
     “Çiçekler açıyor!”. Bu sözler söylendiğin-     “Çiçekler açıyor!”. Bu sözler söylendiğin-
de Fazıl ayağa kalktı ve mavi taç yapraklarıy-de Fazıl ayağa kalktı ve mavi taç yapraklarıy-
la çevrili yüzü, diğer çiçek kızların yanında la çevrili yüzü, diğer çiçek kızların yanında 
epeyce uzun olan boyuyla hemen ön plana epeyce uzun olan boyuyla hemen ön plana 
çıktı. “Hava çok güzel, mis gibi kokuyor.” Fa-çıktı. “Hava çok güzel, mis gibi kokuyor.” Fa-
zıl diğer çiçek kızların arkasına geçti ve yü-zıl diğer çiçek kızların arkasına geçti ve yü-
zünde kocaman bir gülümsemeyle hepsini zünde kocaman bir gülümsemeyle hepsini 
tek tek kokladı. “Haydi koş, oyna zıpla, ilk tek tek kokladı. “Haydi koş, oyna zıpla, ilk 
bahar geldi! Pek neşeli, pek tatlı bir mevsim bahar geldi! Pek neşeli, pek tatlı bir mevsim 
geldi!” Bu son sözlerle birlikte Fazıl kızların geldi!” Bu son sözlerle birlikte Fazıl kızların 
hepsinin birden ellerini tutarak onları kele-hepsinin birden ellerini tutarak onları kele-
beklerle birlikte dans edip zıplamaları içinbeklerle birlikte dans edip zıplamaları için
ağaçların arasına yönlendirdi. Müzik bitti-ağaçların arasına yönlendirdi. Müzik bitti-
ğinde Fazıl yeniden Dağhan’ın önündeki ğinde Fazıl yeniden Dağhan’ın önündeki 
yerine diz çökmüştü. Şimdi bütün seyir-yerine diz çökmüştü. Şimdi bütün seyir-
ciler... Berrak Hoca dahil, ayağa kalkmış var ciler... Berrak Hoca dahil, ayağa kalkmış var 
güçleriyle alkışlıyorlardı onları. güçleriyle alkışlıyorlardı onları. 
    Akşam serviste Dağhan kendi yerine çi-    Akşam serviste Dağhan kendi yerine çi-
çek olmayı kabul ettiği için Fazıl’a yeniden çek olmayı kabul ettiği için Fazıl’a yeniden 
teşekkür etmek istedi; “Sen, benim asla oy-teşekkür etmek istedi; “Sen, benim asla oy-
namayacağım kadar harika oynadın çiçek namayacağım kadar harika oynadın çiçek 
rolünü!” dedi.rolünü!” dedi.
     “Bu normal. Ben 6. sınıfım, sen 5. sınıf-     “Bu normal. Ben 6. sınıfım, sen 5. sınıf-
sın!” diye cevapladı Fazıl.sın!” diye cevapladı Fazıl.
      Dağhan bir süre düşündükten sonra       Dağhan bir süre düşündükten sonra 
cevabını uzun zamandır merak ettiği o cevabını uzun zamandır merak ettiği o 
soruyu sordu Fazıl’a; “Bunu niye yaptın?” soruyu sordu Fazıl’a; “Bunu niye yaptın?” 
dedi. “Yani, sonuç harika oldu ama utana-dedi. “Yani, sonuç harika oldu ama utana-
cağımız bir durumda ortaya çıkabilirdi. Hat-cağımız bir durumda ortaya çıkabilirdi. Hat-
ta Berrak Hoca sinirlenip seni basketbol ta Berrak Hoca sinirlenip seni basketbol 
takımından attırabilirdi!”takımından attırabilirdi!”
      Fazıl, cevap vermeden önce birkaç sani-      Fazıl, cevap vermeden önce birkaç sani-
ye Dağhan’a baktı. “Sen benim servis arka-ye Dağhan’a baktı. “Sen benim servis arka-
daşımsın öyle değil mi?” Dağhan başını evet daşımsın öyle değil mi?” Dağhan başını evet 
anlamında salladı. “İyi. Servis arkadaşları anlamında salladı. “İyi. Servis arkadaşları 
birbirine yardım eder”.birbirine yardım eder”.
     Dağhan, “Benim sana yardım edebilece-     Dağhan, “Benim sana yardım edebilece-
ğim bir konu olmayacak ki hiç...” dedi. Se-ğim bir konu olmayacak ki hiç...” dedi. Se-
sinde belli belirsiz bir hüzün vardı.sinde belli belirsiz bir hüzün vardı.

     Fazıl, sırt çantasından bir şey çıkardı.      Fazıl, sırt çantasından bir şey çıkardı. 
“Şunu al.” dedi. “Eğer sen ve ailen gelebilir-“Şunu al.” dedi. “Eğer sen ve ailen gelebilir-
seniz gerçekten de çok mutlu olurum”.seniz gerçekten de çok mutlu olurum”.
    Dağhan, Fazıl’ın kendisine verdiği renkli     Dağhan, Fazıl’ın kendisine verdiği renkli 
karta baktı. “Bu ne?” diye sordu. karta baktı. “Bu ne?” diye sordu. 
    “Bu bizim kilisemizin Noel programı dave-    “Bu bizim kilisemizin Noel programı dave-
tiyesi. Koroda ben de varım. Eğer ailen izintiyesi. Koroda ben de varım. Eğer ailen izin
verir de gelebilirsen, beni çok mutlu eder-verir de gelebilirsen, beni çok mutlu eder-
sin”.sin”.
    Dağhan şoke olmuştu. “Ne?? Kilise mi??     Dağhan şoke olmuştu. “Ne?? Kilise mi?? 
Sen mi??” dedi. Sonra bir an duraksadı, ve  Sen mi??” dedi. Sonra bir an duraksadı, ve  
“Ne yani, sen gavur musun?? Şey pardon, “Ne yani, sen gavur musun?? Şey pardon, 
yani Hristiyan mısın demek istedim...” diye yani Hristiyan mısın demek istedim...” diye 
sürdürdü konuşmasını.sürdürdü konuşmasını.
     Fazıl gülümsedi, “Evet servis arkadaşım,”      Fazıl gülümsedi, “Evet servis arkadaşım,” 
dedi “aynen öyle.”dedi “aynen öyle.”
     Dağhan ne düşüneceğini bilemiyordu. O-     Dağhan ne düşüneceğini bilemiyordu. O-
kulun en popüler çocuklarından biri olan kulun en popüler çocuklarından biri olan 
Fazıl, Hristiyan’dı. Bir Hristiyan... yani Dağ-Fazıl, Hristiyan’dı. Bir Hristiyan... yani Dağ-
han’ın karizmasını kurtarmak adına sahip han’ın karizmasını kurtarmak adına sahip 
olduğu pek çok şeyi riske atan bu çocuk, olduğu pek çok şeyi riske atan bu çocuk, 
Fazıl, bir Hristiyan’dı öyle mi?Fazıl, bir Hristiyan’dı öyle mi?
     Fazıl, “Peki, ailene soracak mısın?” di-     Fazıl, “Peki, ailene soracak mısın?” di-
yerek Dağhan’ın düşüncelerini böldü.yerek Dağhan’ın düşüncelerini böldü.
     Dağhan bir Fazıl’a bir de davetiyeye baktı     Dağhan bir Fazıl’a bir de davetiyeye baktı
ve birden bire Fazıl’ın bebek mavisi taç yap-ve birden bire Fazıl’ın bebek mavisi taç yap-
raklarıyla kaplı yüzü gözünün önüne geldi. raklarıyla kaplı yüzü gözünün önüne geldi. 
Gülmeye başladı. “Evet, servis arkadaşım” Gülmeye başladı. “Evet, servis arkadaşım” 
dedi, “ aileme soracağım. Hatta benimle bir-dedi, “ aileme soracağım. Hatta benimle bir-
likte gelmeleri için elimden geleni yapaca-likte gelmeleri için elimden geleni yapaca-
ğım”.ğım”.
     Filipililer 2: 5-8; “Mesih İsa’daki düşünce      Filipililer 2: 5-8; “Mesih İsa’daki düşünce 
sizde de olsun. Mesih, Tanrı özüne sahip ol-sizde de olsun. Mesih, Tanrı özüne sahip ol-
duğu halde, Tanrı’ya eşitliği sımsıkı sarılacak duğu halde, Tanrı’ya eşitliği sımsıkı sarılacak 
bir hak saymadı. Ama kul özünü alıp insan bir hak saymadı. Ama kul özünü alıp insan 
benzeyişinde doğarak ululuğunu bir yana bı-benzeyişinde doğarak ululuğunu bir yana bı-
raktı. İnsan biçimine bürünmüş olarak ölü-raktı. İnsan biçimine bürünmüş olarak ölü-
me, çarmıh üzerinde ölüme bile boyun eğip me, çarmıh üzerinde ölüme bile boyun eğip 
kendini alçalttı.kendini alçalttı.
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Noel’de İsa Mesih’in doğum gününü 
kutluyorsak o zaman İsa insan mı, 
Tanrı’mı acaba? Kafam karıştı... 

Senin hayatın ne zaman başladı hatırlıyor musun? Evet doğduğun zaman başladı. Her yıl 
doğum gününü kutlarsın. Annen de o günü çok iyi anımsar. Doğduğunda minicik bir 
bebektin. İsa da minik bir bebek olarak Dünyaya geldi. Ama İsa doğduğu zaman hayata 
başlamadı. İsa çok çok çok uzun zamandan beri vardı zaten. Hatta daha Dünya var 
olmadan önce vardı. Çünkü İsa görünmeyen Tanrı’nın görüntüsüdür bunun için her 
zaman vardı, var ve var olacak. Meryem Kutsal Ruh aracılığı ile gebe kaldı ve İsa dün-
yaya geldi, yani hep var olan İsa sadece beden almış oldu. İsa hem tam olarak insan 
hem de tam olarak Tanrı idi. Bizim gibi acıktı, susadı, ağladı, oynadı ama hiç günah işle-
medi. O kutsaldı ve bizim günahlarımızı ortadan kaldırmak için geldi Dünyaya. Kim İsa 
Mesih’e yürekten güvenirse günahları bağışlanır. O zaman İsa’ya iyi ki doğdun demek 
için harika bir sebebimiz var!           

KUTSAL KİTAP 
OKUMASI
Yeşaya 9:6, Mika 5:-4, 
Yeşaya 7:14

EZBER AYETİ
“Görünmez Tanrı’nın görünümü, bütün 
yaratılışın ilk doğanı O’dur.” 
Koloseliler 1:15 

BU KONUYU KONUŞALIM
Şu iki konu üzerinde büyüklerinizle birlikte konuşun. İsa Mesih’in 
insan olduğunu nasıl anlarız? Mesela acıktı, susadı... Peki Tanrı 
olduğunu nasıl anlarız? Mesela körlerin gözlerini açtı... Sizler bu 
örnekleri çoğaltın. Sonra birlikte dua edin.    

DUA 
İsa Mesih iyi ki beden alıp bu dünyaya 
geldin ve bize Baba Tanrı’yı tanıttın. 
Ayrıca bizim günahlarımız için bu 
dünyaya geldiğin ve öldüğün için 
teşekkür ederim. İyi ki doğdun... AMİN!

EYLEM
Bu Noel Bayramı döneminde İsa Mesih’i sık sık DÜŞÜN. Ve aynı 
zamanda sık sık ŞÜKRET! Ayrıca en az bir arkadaşına Noel’in ne 
olduğunu, yani yılbaşı olmadığı, İsa Mesih’in beden alıp dünyaya 
gelişini kutladığımız bir bayram olduğunu ANLAT.    
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Doğuş Sahnesi YapıyoruzDoğuş Sahnesi Yapıyoruz
Merhaba Sevgili Çocuklar Noel Merhaba Sevgili Çocuklar Noel 
Bayramımız için İsa Mesih’in do-Bayramımız için İsa Mesih’in do-
ğumunu anlatan bir çalışma yapa-ğumunu anlatan bir çalışma yapa-
cağız. Bu çalışma bize tarihin en cağız. Bu çalışma bize tarihin en 
önemli olayını anlatıyor. Kurtarıcı önemli olayını anlatıyor. Kurtarıcı 
İsa Mesih’in beden alarak dünya-İsa Mesih’in beden alarak dünya-
ya gelişini hatırlıyoruz. Sevinçle ya gelişini hatırlıyoruz. Sevinçle 
kutladığımız bu bayram da yinekutladığımız bu bayram da yine
Tanrımız’a şükran sunmayı unut-Tanrımız’a şükran sunmayı unut-
mayalım. Tanrımız bize en değerli mayalım. Tanrımız bize en değerli 
armağanı biricik Oğlu’nu verdi. Kim armağanı biricik Oğlu’nu verdi. Kim 
O’na iman eder ve günahlarından O’na iman eder ve günahlarından 
tövbe ederse sonsuz yaşama yani tövbe ederse sonsuz yaşama yani 
cennete kavuşabilir. Ne harika cennete kavuşabilir. Ne harika 
bir haber öyle değil mi? Sevinçle bir haber öyle değil mi? Sevinçle 

çalışmamızı yapalım isterseniz. çalışmamızı yapalım isterseniz. 
Gerekli malzemeler listesini he-Gerekli malzemeler listesini he-
men not alıp hazırlıklara başla-men not alıp hazırlıklara başla-
yalım. yalım. 

Gerekli Malzemeler:Gerekli Malzemeler:
* Renkli keçeler* Renkli keçeler
* İp Makarası * İp Makarası 
* Tahta boncuk veya strafor top * Tahta boncuk veya strafor top 
* Küçük boyda boncuklar* Küçük boyda boncuklar
* Kurdele veya ip* Kurdele veya ip
* Yapıştırıcı veya silikon tabancası* Yapıştırıcı veya silikon tabancası
* Makas* Makas
* Kalem asetat kalemi* Kalem asetat kalemi
* Pipo teli (tüylü tel)* Pipo teli (tüylü tel)

Malzemeleri hazırlayalım. 
Bebek olarak yapacağımız boncuklar 
biraz daha ufak boyda olmalı.

Ahşap boncukları makaraya kafa 
olacak şekilde yapıştıralım.

İstediğimiz renk ve modelde keçeden 
elbise keselim. 

İp veya kurdele kullanarak keçeleri 
orta kısımdan bağlayalım.

Bebek İsa için de keçeden minik bir yatak ve 
yorgan keselim. Yusuf için de tüylü telden bir 
asa yapalım.

Keçelerden makarayı 
kapatacak şekilde dik-
dörtgenler keselim.

Sıra geldi yüzleri 
çizmeye. Asetat kalemi 
ile yüzleri de çizelim. 
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(κατάλυμα); (2) Zemin katındaki aile
odası; ve (3) Hayvanların barındığı ev 
girişi. Aile odasını girişe bağlayan bö-
lümde yere oyulmuş vaziyette hayvan-
lar için yemlikler bulunurdu. 
      Orta Doğu misafirperverlik adetlerini 
ve Beytlehem köyünün Yusuf’un mem-
leketi olduğunu göz önüne alırsak 
Yusuf ve Meryem’e hiç kimsenin (uzak-
tan bir akrabanın bile)  onlara yer ver-
memesi söz konusu olamazdı çünkü 
bu çok ayıp olurdu. Kaldı ki, İncil’de 
Yusuf’u ve Meryem’i reddettiklerine 
dair bir bahis yoktur. Yani İncil’den düz 
bir okumayla anladığımız kadarıyla 
büyük ihtimalle Yusuf ve Meryem bir 
akrabanın evinde kalmış fakat misafir 
odası kullanıldığı için aile odasında 
bir müddet yaşamışlar ve bu odadaki 
yere oyulmuş yemliklerden bir tanesini 
İsa’nın beşiği olarak kullanmışlar. 
Beytlehem kenti bir yamaçta inşaat 
edildiğinden dolayı, büyük ihtimalle 
İsa’nın doğduğu ev günümüzde Kapa-
dokya gibi yerlerde benzerlerini gör-
düğümüz bir mağara eviydi. Nitekim 
Kilise babalarının tanıklığı bunu doğ-
rular gibi. M.S. 150 senesinde Trifo ile
yaptığı yazışmada Filistinli Kilise baba-

sı Jüstin Martiros şu bilgileri aktarır: “Ço-
cuk Beytlehem’de doğduğunda, Yusuf kala-
cak bir yer bulamadığı için… bir mağarada 
sığındı.” (Dia.Try. LXX ve LXXVIII)
   Ama bu hikayedeki asıl öndemli konu 
şu: İsa Mesih krallara layık bir sarayda 
doğmayı hak edi-
yorken, fakir ve
kirli bir yerde 
dünyaya geldi.
Tanrısal ululu-
ğundan soyundu 
ve kul biçimi ala-
rak yanımızda 
yaşadı. Neden? 
Bizi sevdiği ve 
bizi kurtarmak 
istediği için. Bu-
gün aynısını  bi-
zimle de yap-
mak istiyor. Bizi
sevmek ve gü-
nahlarımızdan
kurtarmak isti-
yor. Yemlikte de-
ğil yüreğimizde 
yer bulmak is-
tiyor.  Tanrı’nın a-
macı budur. Yü-

reğimiz kirli olabilir. Olsun. Yemlikte kir-
liydi. Bu onun için bir engel değil-
dir. Ama acaba yüreğimizde işleme-
si için biz yer açacak mıyız? Fırsat
bu fırsattır. Mutlu Noeller! 

KUTSAL KİTAP ve 

Arkeoloji

İSa Mesih Nasıl Bİr
İSa Mesih Nasıl Bİr

Yerde DoğduYerde Doğdu
    Merhaba çocuklar, Noel geldi! Noel’de 
İsa Mesih’in doğuşunu kutlarız. Peki İsa 
nasıl bir yerde doğdu? Geleneksel Noel 
ilahilerinin birinde şöyle söylenir: “Handa 
ona yoktu yer, Yer ver kalbinde ona.” Kut-
sal Kitabın Türkçesinde han olarak geçen
kelimenin aslı konuk odası veya misafir-
hanedir (Gr. κατάλυμα;kataluma). Aynı    ke-
lime Luka 22:11’de İsa’nın öğrencileriyle 
yiyeceği fısıh bayramı odası için kullanıl-
maktadır: “İsa onlara, “Bakın” dedi, “Kente 
girdiğinizde karşınıza su testisi taşıyan 
bir adam çıkacak. Adamı, gideceği eve ka-
dar izleyin ve evin sahibine şöyle deyin: 
‘Öğretmen, öğrencilerimle birlikte Fısıh
yemeğini yiyeceğim konuk odası 
(κατάλυμα) nerede?” diye soruyor.” 
(Luka 22:11) Han için kullanılan asıl Grek-
çe kelime Luka 10:34’deki İyi Samiryeli 
benzetmesinde kullanılan kelimedir: 
πανδοχειον (pandocheion). 
    1.yüzyıl Filistin köy evleri 3 bölümden
oluşurdu: (1) Üst kattaki misafir odası
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SORU: Buzul Çağında ne tür 
hayvanlar yaşadı?

CEVAP:
Doğru kişi hayvanıyla ilgilenir,
Ama kötünün sevecenliği bile zalimcedir. (Özdeyişler 12:10). 

Buzul Çağında yaşayan hayvanlar, özellikle buzlu bölgelerde, 
daha doğrusu ‘buzların arasında’ soğuğa iyi dayanabilen (de-
risi kalın, çok tüylü hayvanları düşünebilirsin) ve hala yemek 
bulabilen hayvanlardır. Bunların çoğu sıcak kanlı memeli hay-
vanlardı. Bir çok hayvan soğuğa iyi dayanabildi ama bunların 
arasında en ünlüleri misk sığırı, kılıç dişli kedi, tüylü mamut, 
özel bir kurt, dev kunduz, karayakabası tavşanı, mastadon, kı-
sa yüzlü ayı ve bir çok tür kır faresi, köstebek ve kokarca ol-
du. Bu hayvanların bir çoğunun Buzul Çağından sonra nesli 
tükendi, mesela özel kurt, kılıç dişli kedi, mastadon ve tüylü 
mamut gibi hayvanların. Ama bazılarının hala bugün de ne-
silleri devam ediyor, örneğin; Minnesota ve Wisconsin’da bu-
lunan karayakası tavşanı, arktik kır faresi ve yıldız burunlu 
köstebek. Bazı müzelerde bu hayvanların iskeletlerini görür-
seniz ne kadar büyük olduklarını da anlayabilirsiniz. Buzul 
Çağında yaşayan insanlar hayvanları çakmaktaşından yapıl-
mış mızrak ve okla avlıyorlardı. Büyük hayvanları avlamak ne 
kadar zor olmalı. İnsanlar tufandan sonra et yemeye başladı-
lar, daha önceki dönemlerde et yemiyorlardı. Buzul Çağı  
zaten tufandan sonra meydana geldi.  
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Melek Cebrail Meryem’e, 
“Bir bebeğin olacak!” 
dedi. Meryem, “Nasıl 

olur?” diye sordu. “Ben 
evli değilim ki.” “Tanrı’nın 

Kutsal Ruh’u üzerine 
inecek. Bebek, Tanrı’nın 

Oğlu olacak.” Meryem 
meleğe inandı.

Meryem Yusuf’la nişan-
lıydı; ama Yusuf Meryem-
’in anlattıklarına önce 
inanmadı. Sonra bir melek 
onu ziyaret etti. “Meryem 
yalan söylemiyor. Bebek 
Tanrı’nın Oğlu olacak. Ona 
İsa adını vermelisin.” dedi.

Ama Beytlehem’deki tüm 
hanlar doluydu. Bu yüz-
den, Tanrı’nın Oğlu bir 
ahırda doğdu, bezlere 
sarıldı ve samandan bir 
yatağa yatırıldı. O’na İsa 
adını verdiler.

Aylar geçti. Sonra, 
Yusuf’un memleketi 

olan Beytlehem’e 
gittiler. Orada hükümet 

tarafından sayılacaklardı. 
O uzun yolculuktan 

sonra, Meryem’in 
doğurma vakti geldi.

O gece bir melek, 
Beytlehem’in yakınındaki 
tepelerde bulunan 
çobanlara göründü. 
Melek, “Müjde!” dedi. 
“Kurtarıcınız doğdu. 
Beytlehem’de, yemlikte 
yatıyor.”

Aniden daha çok melek 
göründü; öyle çoktular 

ki, göğü doldurdular. Hep 
bir ağızdan, “Göklerdeki 

Tanrı’ya yücelik olsun! 
Hoşnut kaldığı insanlara 
esenlik olsun!” dediler.

Melekler gidince, çoban-
lar hemen Beytlehem’e 
gittiler. Kurtarıcıları olan 
bebeği samandan bir 
yatakta yatar buldular. 
Aynen ilk meleğin söyle-
diği gibi.

Çobanlar İsa’yı gördük-
ten sonra, şehre indiler. 

Çok heyecanlıydılar! 
Olanları herkese anlat-

tılar ve yaptıkları için 
Tanrı’yı yücelttiler!

Kutsal öyküler İlk Noel Hikayesi
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O kadar kalabalıktan hiç ses çıkmı-
yordu. İsa konuşurken zaman nasıl
geçti bilmiyorum.  Bir süre sonra
insanlar kımıldanmaya başlayınca,  
İsa’nın bir öğrencisi telaşla geldi.  
“Rabbi halk acıktı!” dedi. İsa “Bun-
ları doyurmak için nereden ekmek 
alalım?” diye sordu öğrencisine. 
O sırada bana baktı ve göz kırptı 
ama öğrencisi İsa’nın şaka yaptığını 
anlamamıştı.
   Öğrenci “Nasıl doyururum o ka-
dar insanı. Ne o kadar para ne de
yiyecek var.” dedi kafasını öne e-
ğerek. Aklıma birden sabah çıkar-
ken yanıma alıp yolda birazını ye-
diğim yiyecek torbası geldi. Tor-
bamın içine baktım iki küçük balık 
ile 5 parça ekmek kalmıştı sadece. 
“Bunları sizinle paylaşabilirim efen-
dim.” diye elimdekileri ağabeye 
uzattım. Torbayı benden aldı içine 
şöyle bir bakıp kafasını bir sağa bir 
sola salladı ve elindekileri İsa’ya 
uzattı.

    Ben oyun oynarken herkes ye-
meğini yemiş, karnını doyurmuştu. 
Kulağıma annemin: “Hadi çıkıyo-
ruz!” sesi ile karnımın gürültüsü 
aynı anda geldi. Mutfaktan; içinde 
birkaç parça yiyecek kalmış tor-
bayı aldım. Annemleri avludan çık-
madan yakaladım.
   Ağaçlığı, dereyi ve tarlaları ge-
çip bir süre yürüdükten sonra ni-
hayet kuzenlerimi görmüştüm. 
Vardığımız yer inanılmaz kalabalık-
tı. Babam etrafına bakındı şaşkın-
lıkla “Burada beş binden fazla er-
kek vardır.” dedi. Annem, “Hem 
de çocuklar ve kadınlarsız.” diye 
ekledi.
   Ben kuzenlerimle oynarken, bir-
den İsa’nın bize doğru yürüdüğünü 
gördüm. Arkasından da öğrencileri 
geliyordu.  İsa geldi geldi tam ö-
nümde durdu ve konuşmaya baş-
ladı. Babam gülümseyerek; “Bu 
gün şanslı günümüzdeyiz, en son 
geldik ama en önde olduk.” dedi.

İsa sevgi ile bana baktı saçlarımı 
okşadı. Aferin benim cömert, imanlı 
öğrencime dedi. Yiyecekleri aldı 
göklere bakarak babasına şükretti. 
İki küçük balık ve beş parça ekme-
ği binlerce kişiye dağıtması için öğ-
rencilerine verdi. Yiyecekler bölün-
dükçe büyüyüp çoğalıyordu. Herkes
bunun bir mucize olduğunu söylü-
yordu. Tıka basa yiyip doymamıza 
rağmen sepetler dolusu yiyecek 
artmıştı. 
   O gün bu mucizeden bir sürü şey
öğrenmiştim. En önemlisi de şuydu:

Sahip olduklarımızı küçümsemeye-
lim. Onlar için şükredelim. Rab on-
ları büyütüp çoğaltacak kadar 
mucize doludur. 
   Evet arkadaşlar! Kutsal Kitabı-
nızda İsa’nın bu mucizesini oku-
muşsunuzdur. Matta 14:13-21, 
Markos 6:30-44, Luka 9:10-17, 
Yuhanna 6:1-15.
   Size sormak istediğim bu kitap-
ların hangisinde benden bahsedili-
yor. Hadi bakalım! Cevabı bulup 
Kucak Yayıncılığın mail ya da posta
adresine gönderen Kucak Dergi-
si’nden güzel bir hediye kazana-
caktır.
   Sevgi paylaştıkça çoğalır 
ve büyür. Rab’bin dediği gibi 
“Birbirinizi Sevin.” Hepinizi çok 
seviyorum. 

Adresimiz: kucak@hotmail.com

Geçen sayımızın yanıtı: Dirilen 
Kızdı. Doğru yanıtı veren olmadığı 
için hediye gönderemiyoruz :( 

Ben Kimim?
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