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         Bir zamanlar akıllı bir şapka 

satıcısı varmış. Onun ismi Ali`ymiş. 

Onun bir çantası varmış, içinde çok 

şapka varmış. 

         Güneşli bir günde Ali komşu şeh- 

re gidiyormuş. Ne bisiklet ne moto- 

siklet varmış, bu yüzden yürümüş. 

Bir süre sonra yorgun hissetmiş ve 

biraz dinlenmek için nehrin kena- 

rındaki ağacın altında uyumuş. Bu 

ağaç maymunun yeriymiş ama 

şapka satıcısı bilmiyormuş. May- 

munlar şapka satıcısını görmüş, o 

şapka giyiyormuş ama onlar giymi- 

yormuş. 

            Bu sebeple onlar şapka satıcısı uyu- 

duktan sonra ağaçtan inmiş ve bütün renkli 

şapkaları giymiş. Şapka satıcısı uyandıktan 

sonra çantasını görmüş ve şaşırmış çünkü 

bütün şapkalar kayıpmış. O ağaca bakmış. 

Bütün şapkaları maymunlar giymiş. Şapka 

satıcısı maymunlara “Benim şapkalarımı 

verin” diye bağırmış. Maymunlar şapka 

satıcısını tekrarlamış, “Benim şapkalarımı 

verin” demiş. 

           Onun aklına bir fikir gelmiş. Şapka 

satıcısı şapkasını atmış. Maymunlar taklit 

etmiş ve hepsi şapkalarını atmış. Şapka 

satıcısı hızlıca şapkalarını almış ve yoluna 

devam etmiş. 

masal

Urvah Usman - Munya Twfik - Adam Douqa 

Huzaifa Ellatif - Ayla Hafız  



Krallığı Kurtaran Kız
masal

Amat Alrhman - Hibatuallah Bensaid - Najam Tahirkheli



Kâbusun Nuru
       Bir varmış bir yokmuş. Çok uzak bir ülkede hayal perisi varmış. 

O özel bir periymiş çünkü çocuklara hayal dünyası kurmuş. Ama o 

çok korkunç hayallar göstermiş, yani kabuslar. Peri kendini çok 

kötü hissetmiş çünkü onun arkadaşları iyi hayalleri göstermiş. Peri 

her gün mutsuz olmuş çünkü küçücük çocuklar hayal kurdukta 

sonra korkmuş ve ağlamış. 

        Bir gün Alisa adında bir çocuk uyuyormuş. Çocuğun yanında 

peri sessizce oturmuş. O zaman peri simsiyah bir duman görmüş ve 

anlamış ki yangın varmış ama Alisa`nın ailesi uyanmamış. Peri çok 

korkmuş ve bembeyaz olmuş, “Ne yapacağım?” diye düşünmüş. 

Son anda aklına iyi bir fikir gelmiş, peri çocuğa uyandırmak için 

korkunç bir hayal göstermiş. Hayalinde Alisa`nın odası yanmış ve 

çok korkmuş. “Ne yapacağım, bilmiyorum” diye düşünmüş. O anda 

bir peri belirmiş ve “Alisa, uyan!” diye bağırmış. Alisa ağlamaya 

başlamış. Peri ona “Ailenin yanında git ve onları uyandır” demiş. 

       Son anda Alisa uyanmış ve etrafına bakmış. O ateşi görmüş ve 

ailesini uyandırmak için koşmuş. Onların hepsini kurtarmış ve peri 

çok iyi hissetmiş. “Bazı kötü şeylerden iyi şeyler olacak” diye 

düşünmüş. 

masal

Liyana Thabassum 

Jeta Beqiri



Bir varmış, bir yokmuş. Uzak bir ülkede denizin kenarında mutlu ve 

zengin bir aile yaşamış. Küçük bir aile varmış: sadece anne, baba 

ve onların oğluymuş. Çocuğun adı Sari`ymiş. Sari tek çocukmuş bu 

yüzden hem annesi hem de babası onu çok sevmiş ve o şımarmış. 

Onun hayatı çok kolaymış: ne kötülük ne de zorluk ile karşılaşmış. 

 

On sekizinci doğum gününde Sari annesi ve babası ile seyahate 

çıkmış: Koskocaman ve çarçabuk bir yata binmiş. Ama maalesef 

şiddetli bir fırtına başlamış ve onların yatı batmış. Daha sonra Sari 

görlerini açmış ve yemyeşil ormanı görmüş. Yani deniz kazasından 

sonra Sari kurtulmuş ve bir adada kalmış. Ama hayatında ilk dafa 

yapayalnız kalmış. Zavallı çocuk çok üzülmüş ve ağlamış. 

 

Aniden insanların sesini duymuş. “Ya ten O kişiye yardım 

edeceğim, ya da birlikte öleceğiz. İki durumda yabancı bir adada 

yapayalnız kalmaktan daha iyi” diye düşünmüş. Bu nedenle 

çarçabuk kalkmış ve bu çıglığa koşmuş. Ormanın derinliğinde 

ağaçların arasında bir kız bulmuş. Bu kız derin  bir hayvan tuzağına 

düşünmüş ve hareket edememiş. 

Hangisi daha önemli?
masal



         Sari kızı kurtarmış ve hemen onu sevmiş çünkü çok güzel bir 

kızmış: Onun upuzun saçları sapsarı, cildi bembeyaz ve gözleri 

masmaviymiş. kız Sari`ye “Teşekkür ederim, cesur adam. Sen beni 

kurtardın. Benim babam kral, O beni çok seviyor ve kesinlikle o 

sana karşılığını verecek” demiş. Onlar beraber ormandan çıkmış ve 

kralın sarayına gitmiş. Bu koskocaman ve gösterişli bir saraymış. 

          Kral kızım kaybetmiş ve çok merak etmiş. Elbette onu 

gözünce çok sevinmiş ve Sari`ye: “Bana herhangi isteğini sor” 

demiş. Sari “Senin kızın ile evlenmek istiyorum” demiş. Kral 

çekinmemiş ve hemen kabul etmiş. 

          O anda Sari uyanmış ve annesinin sesini duymuş. Annesi 

“Sari, canım, buraya gel” demiş. Uzak ada ve kralın kızı sadece 

rüyaymış. İlk olarak Sari biraz üzülmüş çünkü çok güzel bir kızı 

kaybetmiş, ama nihayet neşelenmiş çünkü onun annesi ve babası 

canlıymış. 

         O günden sonra daima ailesine yardım etmiş ve artık şımarık 

değilmiş. Gerçek ailenin önemini anlamış ve ailesi ile mutlu bir 

hayat geçirmiş.  

masal

Mariya Golovacheva - Saadat Eskandarifar - Ana Sulem - Sajda Marzouq



SORU 

* 

CEVAP

          Ünivesitemizden Filiz Hanım  ile bir söyleşi 
gerçekleştirdik. Çok güzel ve samimi cevaplarla 
karşılacaksınız. 

1. Kendinizi kısaca tanıtabilir misiniz? 

2. Küçükken en büyük hayaliniz neydi?

İsmim Filiz Dendin. Giresunluyum. Giresun'da doğdum ve 
altı yaşımda İstanbul’a geldim. Burada evlendim ve iki 
kızım var. 

Küçükken en büyük hayalim okuyup hemşire olmaktı. O 
zamanın şartlarıyla hemşirelik okulunu kazandım ama 
ailem göndermedi. 

3. Şimdi en büyük hayaliniz nedir?

Çocuklarımın güzel bir yerde, iyi bir yerde olması. Onların da okuyup yükselmesi. 

4. Hayatınızda model aldığınız bir insan var mı?

Bunu hiç düşümemiştim. Ama küçükken ilkokulda öğretmenim benim en büyük 
kahramanım idi çünkü benim için çok mücadele ediyordu. Okulu kazanmama o 
sebep olmuştu. 

5. Çocuklarınızın gelecekte hangi meslek seçmeklerini istersiniz ve onlar için 
sevmediğiniz bir meslek var mı?

Hayır. Ben hiç bir zaman karışmadım. Herkesin kendi tercihi, hayat onların hayatı 
ve istediklerini okumakta özgürler. Yaşamakta da, belli bir sınırda tabi ki. 
Annelerin her zaman bir sınırı vardır. (Gülüyor) 



7. Diğer görevlilerle ilişkiniz nasıl?

8. Bu üniversiteyi ortam olarak nasıl buluyorsunuz?

Üniversitede çalışan arkadaşlarımla ilişkim iyi. Hiçbiriyle 
problemim yok. 

Benim için gayet neşeli çünkü öğrencilerle, yani öğrenciler derken hepiniz 
evlatlarımın yaşındasınız, ve gençlerle iç içe olmak bambaşka bir şey. Ben sizden 
bazı şeyler öğreniyorum. Sizin kendi aranızda şakalaşmanız, konuşmanız, bunlar 
benim çok hoşuma gidiyor. Burası aile ortamı gibi. Siz hepiniz evlatlarım gibisiniz. 

9. Öğrencilerle ilişkiniz nasıl?

Benim tarafımdan baktığım zaman iyi. Ama onların tarafından nasıl olduğu 
önemli.  

10. Gençler için bir mesaj...

Bütün gençleri evlatlarım gibi görüyorum ve onları güzel, işin başında ve ekmeğin 
peşinde görmeye tercih ederim. İnşallah de hepsi öyle olur. Anneler hep ister ki 
kendi çocuğu iyi olsun ama ben istemiyorum ki sadece benimki iyi olsun. Hepsi iyi 
ve güzel bir yerde olsun. Size de mesajım: Hayatınızda ayaklarınızın üstüne sağlam 
basmanız. Doğru insanlarla, güzel insanlarla dostluk ve arkadaşlık kurmanızı 
temenni ederim. İnşallah hayatınız boyunca hiçbir zaman hayatınızda keşkeleriniz 
olmaz. 

6. Mesleğinizi nasıl seçtiniz?

Mesleğimi kendim seçmedim işin gerçeği. Küçük yerlerde çalışırken sigortam 
olması için bir arkadaşımın sayesinde bu işi buldum. 

Sabina Bahiti 

Batool Al Atawel 

Amra Mlloja



biyografi

Mariya Golovacheva



ONAM
festival

Liyana Thabassum
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Benim Evrensel Hayatım

24.04.1996’de doğdum 
Prilep’te, Güney Makedonya’da 
aynı zaman yeni yıldız doğdu, 
bu hikaye güzel şekilde başladı, 
anneanne bana böyle anlattı. 
 
Nasıl bu dünyaya geldim anneanneme 
sordum, 
o bana garip şey dedi: ‘Baba Noel buraya 
seni bıraktı, Noel hediyesi gibi’. 
Çok şaşırdım. Dışarıda kar gördüm… 
 
Baba Noel kim? Ben kimim? 
Baba Noel böyle her sene çocuklar 
bırakıyor mu acaba? 
Anneannem cevap vermedi. 
Ruhum, bu hikaye kabul etmedi. 
Ben mutlu ve hareketli çocuktum 
ve dünyayı dolaşmak hayal ettim. 
 
Baba Noel bir metafor, 
Baba Noel, annem ve babam benim için 
temsil ediyor, 
onlar beni terk ettiler. 
Büyürken anneannem cümleleri anladım… 
Ben hiçbir şey demedim. Sustum. 
Kalbim kırıldı. 
En azından bir kaç aydır… 
bu soru için cevap bulmadım. Ben kimim? 

Kar yağdı, o kadar ben mutluydum ki, 
Fransız çocuk şarkıları ezberledim, 
Dedemle ve anneannemle dünyayı 
dolaştık… 
ama ben hala kim olduğumu bilmiyorum… 
 
Anne ve baba meselesi unuttum… 
Ben çok erken büyüdüm… 
Yetişkin oldum ve hala kim olduğumu 
bilmiyorum. 
 
Her zaman düşündüm, 
benim hayatım bir kelebek gibi renkli, 
hareketli. 
 
Benim hayatim, bir kelebeğin metamorfozu 
gibi 
tırtıl önce, sonra bir kelebek oldu… 
rengarenk kelebek… 
benim hayatim böyle… 
Aynen öyle… 
 
Kelebeğin metamorfozu 
kalp yaralarımı renge dönüştürüyorum… 
 
İçimdeki huzurumu hissediyorum… 
 
Ölü bir kalbin sevgiden tekrar, 
tekrar atmaya başlayacağını hiç 
düşünmemiştim… 
Tekrar doğdum… 

şiir



Hala çocuk olmaya çalışan bir yetişkinim… 
Çünkü…Çocukluğumu hiç yaşamadım… 
Lisemi Makedonya'da bitirdim… 
Paris'te iki yıl yaşadım… 
Ben kısmen mutluydum … 
Aileme ihtiyacım vardı ... 
ama her zamanki gibi ... 
asla orada olmadılar ... 
 
Üniversiteye Paris'te başladım … 
Sonunda kayıtsız şartsız sevindim… 
 
Hukuk okuyorum 
Tarih okuyorum ... 
aynı zamanda ... 
iki farklı ülkede ... 
iki farklı dilde ... 
Ama kim olduğumu hala bilmiyorum… 
 
İstanbul’da yaşıyorum ... 
Saint-Petersburg'a gittim… 
Üç farklı ülkede üç yıllık yaşam … 
Sanırım çocukluğumun yaralarından 
kaçıyorum … 
Anne yok ... baba yok ... yaşıyorlar ... 
ama ben hala umurlarında değil ya da beni 
düşünmüyorlar … 
 
Ailem kimler? 
Anladım ... seyahatlerim ailem gibi … 
Farklı ülkelere seyahat ettiğimde mutlu 
oluyorum … 
Ama her defasında Makedonya'ya 
dönüyorum ... 
Kalbim hiç olmadığı gibi çok acıyor... 
korkunç ağrıları ... 
Kalbimin içinde çocuk annesine ve 
babasına ağlıyor ... 
ve hala beni umursamıyorlar … Ben 
geçekten kimim? 

Dedemin mavi gözlerini görüyorum   
ve kimliğimi bulmaya çalışırken çok 
geniş mavi okyanusta yüzüyorum. 
Anneannemin kahverengi gözlerini 
görüyorum ve ruhum için bir tedavi 
buluyorum … 
Hayatımın aşkı görüyorum ... ve 
biliyorum ki o hep yanımda … 
Anneannem ve dedem hep yanımda … 
 
Dedemin mavi gözlerini hayatımın 
rehberidir … 
Anneannem kahverengi gözlerini benim 
gücüm ve cesaretimdir. 
Sevgilimin sevgisi hayatımdaki her 
şeydir… 
Onunla tanıştığımdan beri kimliğimi 
buldum. 
 
Ben hayatı seviyorum… 
Hayallerimin her birini gerçekleştirmeye 
calışıyorum … 
Çok çalışkanım… 
Evrensel bir hayat yaşıyorum… 
Yane… hayat bir tane… 
Ben mutluyum… 
Kalbim tekrar aşk için atıyor. 
Ben şairim ve bu hayatımın şiiri… 

Hristina Crenn

şiir



Mary Kom
biyografi

Liyana Thabassum



Kartal ve Çocuk efsane

Elez Dauti



       Bir varmış, bir yokmuş. Fatıma adında güzel, iyi kalpli ve güleryüzlü bir 
kadın varmış. O eşi ve çocukları ile yemyeşil bir köyde yaşıyormuş. Her gün 
sabahtan öğlene kadar tarlada çalışmış, sonra yemek pişirmiş, evi temizlemiş, 
kıyafetleri yıkamış ve çocukları ile vakit geçirmiş. Fatıma çocuklarını çok 
sevmiş. Onlara bol bol hikayeler anlatmış, daima öpmüş, çocukları ile dışarıda 
oynamış ve onlara lezzetli tatlılar vermiş. Her zaman onların yanındaymış. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Bir gün Fatıma'nın eşinin babası hastalanmış ve oğlunun evine taşınmış. 
Fatıma kayın pederini sevmiş, eşinin sözünü dinlemiş ve yaşlı adamı evinde 
karşılamış. Ama onların evi büyük değilmiş ve onun için de boş oda yokmuş. 
Fatıma bu konuyu çok düşünmüş ve en sonunda karar vermiş. Eşinin babası 
için kileri hazırlamış ve o günden sonra yaşlı adam yer altında yaşamış. Onun 
için merdiven çıkmak zormuş bu yüzden daima kilerde kalmış. Orada yalnız 
yemek yemiş, orada oturmuş ve yatmış ve nadiren ailesini görmüş. 
         Herkes bu duruma alışmış ve bu şekilde hayat devam etmiş. Ama bir gün 
Fatıma'nın oğlu gelecekteki evini çizmiş ve o evin dışında küçük bir ambar 
varmış. Fatıma bu ambara şaşırmış ve oğluna "Bu ambarın fonksiyonu ne?" 
diye sormuş. Oğlu "Seninle babam yaşlılığınızda bu ambarda yaşayacaksınız 
çünkü benim evimde kiler olmayacak ve yaşlı insanlar ayrı olarak yaşıyor." 
diye cevap vermiş. Tam o anda Fatıma hatasını anlamış ve çok ağlamış. 
Hemen kayın pederini kilerden çıkarmış ve ona kendi odasını vermiş. O 
günden sonra Fatıma ona iyi bakmış çünkü o anlamış: "Ektiklerini biçersin." 

Ektiklerini biçersin...
deyim

Mariya Golovacheva



Bana da mı, lo lo?
deyim

Mariya Golovacheva



GENTING HIGHLANDS 

          Seyahat etmek, rahatlamak için yapabileceğimiz en iyi şeylerden biridir. Tema 
parkları gibi herhangi bir yere gitmeyi çok seviyorum. Malezya'da çok yüksek bir 
tepede bulunan çok büyük bir tema parkı var. ‘Genting Highland’ denir. İnsanların 
günlerce orada kalabileceği oteller de var, çünkü o yere ulaşmak kolay değil. 
 
          Ailemle iki kez burayı ziyaret ettim, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da 
yaşadığımız zaman. Evimden şehrin ana otobüs istasyonuna gitmek zorunda kaldık. 
Tema parkın bulunduğu tepeye yakın insanları getirebilecek özel bir otobüs var. Bu 
bileti sadece o istasyondan alabilirdik. Otobüs istasyonundan tepeye yolculuk 
yaklaşık bir saat sürüyor. Otobüs genellikle sabah saat 9'dan akşam saatlerine 
kadar mevcuttur. Ancak geceleri daha fazla otobüs yok. İstasyondan tepeye 
yolculuk yaklaşık bir saat sürüyor. Tepenin altındaki istasyona vardığımızda, 
teleferikte binebileceğim başka bir istasyona gittim. 
 
         Teleferik, tepenin altından tepenin üzerindeki tema parkına kadar olan 
yolculuğun yaklaşık 3 kilometre ve 15 dakika sürmektedir. Ailemde altı kişi vardı ve 
birlikte arabaya biniyoruz. Teleferik maksimum 8 kişi taşıyabilir. Çok yüksek ve çok 
korkutucu. Teleferikteyken, altımdaki yeşil ormanı görebiliyordum. Birçok ağaç çok 
uzundu. Ormanın bazı kısımlarında vahşi hayvan heykelleri gördüm. Büyük 
heykellerdi ve sanırım orman manzarası için iyi bir dekorasyon. Bazen kuşların 
sesini duyabiliyordum. 

gezi yazısı



            Tepedeki hava genellikle çok soğuk ve bazen sislidir. Havalar kötü olduğunda sis 
çok kalınlaşır ve ormanı teleferikten göremeyiz. Teleferikteyken her seferinde 
yolculuğun ortasında birkaç dakika durdu. Düşebileceğimiz için çok korktum, çünkü 
teleferiğin bozuk olduğunu düşündüm. Fakat sonra anladım ki teleferik amacına göre 
durdu, böylece tepenin ve ormanın manzarasının tadını çıkartabiliriz. Bu benim için çok 
etkileyici ama korkutucu bir deneyimdi. 
 
             Teleferik neredeyse en yüksek tepenin zirvesine ulaştığında renkli otelleri göre- 
biliyordum. Teleferikten ve istasyondan çıktıktan sonra, çok güzel tasarlanmış bir yer 
gördüm. Başka bir dünyada olduğumu hissettim, çünkü hava çok daha soğuktu ve 
binalar tepenin altındaki binalardan daha muhteşemdi. Bulutların üzerinde bir şehir 
gibiydi, çünkü bulutlar ve sislerle çevriliydi. Genting’in tema parkı çok büyük. Tema 
parkında oynamak için neredeyse bütün günü harcadım. Birçok restoran, süslü 
hediyelik eşya dükkanları, alışveriş merkezleri ve bir müze vardı. Bu aile ve arkadaşlar 
ile tatil için mükemmel bir yerdir. 

Jehan Salsabila



SORU 

* 

CEVAP

       Ünivesitemizden Aysel Hanım  ile bir 
söyleşi gerçekleştirdik.  

1. Çocukken en çok hangi şekerlemeyi yiyordunuz? 

2. Bayramda çocuklara harçlık veriyor muydunuz?

Elma şekeri 

Son bir kaç bayramdır kardeşime veriyorum. 

Hayır 

3. Çocukken öğretmeninizi seviyor muydunuz?

Saklambaç 

4. Çocukken en çok hangi oyunu seviyordunuz? 

Saat olabilir, çünkü ben saat severim. 

5. Sizce birine vermek için en iyi hediye nedir? 

İyi kalpli.

6. Sizi en iyi tanımlayan kelime nedir? 

Kabin memuru

7. Çocukken ne olmak istiyordunuz?

Okusunlar, kendilerini geliştirsinler, bir meslek sahibi olsunlar. Ben bazı 
sebeplerden dolayı okuyamadım, onlar okusunlar. 

8. Bu bülteni okuyacak insanlara küçük bir tavsiye verebilir misiniz?

Liyana Thabassum 

Urvah Usman





Instagram'da bizi takip edin.  
@ihu_tomer_ogrenciler

Görüş ve önerileriniz için: 
ihutomer@ihu.edu.tr 


