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Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;  
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.  
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;  
O benimdir, o benim milletimindir ancak.  
 

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl! 
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl? 
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl. 
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl. 
 

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. 
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! 
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. 
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. 
 

Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar,  
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. 
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar, 
Medeniyyet dediğin tek dişi kalmış canavar? 
 

Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın; 
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın. 
Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın; 
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın  

 

 

Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı:  
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. 
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı: 
Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı. 
 

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? 
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda! 
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda, 
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. 
 

Ruhumun senden İlâhî, şudur ancak emeli: 
Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli. 
Bu ezanlar -ki şehadetleri dinin temeli-  
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli. 
 

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım, 
Her cerîhamdan İlâhî, boşanıp kanlı yaşım, 
Fışkırır ruh-ı mücerret gibi yerden na’şım; 
O zaman yükselerek arşa değer belki başım. 
 

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl! 
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl. 
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl; 
Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyyet;  
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl! 

 
         Mehmet Âkif Ersoy 



 

GENÇLİĞE HİTABE 

 

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, 

ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. 

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en 

kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek 

isteyecek dâhilî ve hâricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti 

müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın 

vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok 

namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek 

düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili 

olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün 

tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil 

işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, 

memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet 

içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, 

müstevlîlerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde 

harap ve bîtap düşmüş olabilir. 

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, 

Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, 

damarlarındaki asil kanda mevcuttur. 

                       Mustafa Kemal Atatürk 
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?EN           KİMGÜÇLÜ
Çilbik adında bir çocuk varmış. Saçları fırça gibi, yanakları 
çilli, gözleri kara, elleri çatlak çatlak yara… 
Üstü başı kirli gezermiş ama her şeyi çok merak edermiş.

Günlerden bir kış günü, hava çok soğuk... Çilbik tek katlı evlerinden dışarı çıkmış. Evin 
önünde göl… Sular buz... Bir dana buzun üstünde... “Hey, düşersin!” demeye kalmadan 
dana kayıp düşmüş. 

Bizim Çilbik, danayı kaldırıp kıyıya çekmiş, buzun üstüne çıkıp onunla alay etmiş:

“Sevgili buz kardeş, bu ne hırs, bu ne hava, en güçlü sen misin dünyada?” 

Buz, anında Çilbik’in ayağını kaydırmış, tepe taklak onu yere yuvarlamış. Çilbik şaşırmış, 
buz soğuk soğuk cevap ulaştırmış: 

“ Eğer o kadar güçlü olsaydım üstüme
 buzdan bir ev kurardım, 
 serin serin içinde yatardım. 
 Güneş beni eritebilir miydi?  ”
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Çilbik, meraklı bir biçimde yüzünü güneşe dönmüş:

Güneş keskin ışıklarıyla Çilbik’in gözlerini kamaştırmış, alaylı bir sesle onu ce-
vaplamış: 

“Eğer öyle olsaydı ocak yakardım, bulutların önünü kapatır, kışı kapıdan kovardım!”

Çilbik, bu kez bulutlara dönmüş: “Sevgili Bulut Abla, en güçlü sen misin bu dün-
yada?”

Bulutlar şakırdayıp gümbürdemiş. Çilbik korkudan sinmiş: “Kızma be abla!  Sana 
ne yaptım ki?”

Bulut: “Kızmıyorum.” diye karşılık vermiş. “Biraz aklını kullan! Dediğin doğru ol-
saydı küçücük yağmur damlaları beni çözüp dağıtabilir miydi?”

Çilbik, yağmur tanelerini küçümsemiş:  “Ah, o mu herkesten güçlü olacak be ab-
lacık?” 

Yağmur, Çilbik’in yüzünü ıslatıp kirleri aşağı akıtmış, Bulut Abla cevap vermeden 
kendisi söze karışmış: 

“Öyle değil işte! Öyle olsaydım yere düşer düşmez toprak beni emebilir miydi?”

Çilbik bakmış ki her şey sandığından daha başka. Bu kez toprağa eğilmiş: 

“Toprak Ana,” demiş. 

“Şimdi anladım. Senden daha güçlü yok bu dünyada!”
Toprak Ana şöyle bir dalgalanmış, anında bizim Çilbik sarsılıp yere yuvarlanmış. 

Toprak Ana hemen kulağına fısıldamış: 

“Öyle olsaydı eğer benim üstüme ekin ekebilir miydin, minik 
ekinler beni delip dışarı çıkabilir miydi?”

Çilbik, sabırsızca baharı beklemiş. Bahar gelir gelmez 
ekinlere koşmuş. Her yan yemyeşil, çiçekler rengârenk: 

“Ekin kardeş, senden daha güçlüsü yok mu bu dünya-
da?”

 

“Öyle olsaydı beni biçebilir miydin, koyunlar beni yiyebilir 
miydi?”

Ekinler rüzgârla dalgalanmış, 
sesini Çilbik’e ulaştırmış:



İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi

İNSAN OLMAK
14

Çilbik, çaresiz koyunlara gitmiş. Koyunların yünleri saçak saçak, kimi renkli, kimi 
kıvırcık: 

“Sevgili Koyun Hala, sizden daha güçlüsü yok mu bu dünyada?”
Koyunlar melemiş, biri kenarda yatan köpeği göstermiş: 

“Biz çok güçlü olsaydık onunla bizi çekip çevirebilir miydin? Yünlerimizi kırpıp 
kumaş yapabilir miydin?”

Çilbik, köpeğe koşmuş: “Sevgili Köpek Amca, 
senden daha güçlüsü yokmuş bu dünyada!”
Köpek ağzını bir karış açıp esnemiş, kuyruğu ile sivrisinekleri göstermiş: 

“Ah Çilbik oğul ah, öyle olsaydı bir sivrisinek bile beni deli ederken senin emrine 
girer miydim?”

Çilbik’in aklı şaşmış, sivrisineği aramış. Sivrisinek vızz o yana, vızz bu yana uç-
muş. Çilbik’in kirli yüzüne konmuş. Kıkır kıkır gülüp burnuna iğnesini sokmuş:

Çilbik bir şaplak savurmuş: 

“Ey sivrisinek! Söyle bakalım, en güçlü sen misin yoksa?”
Sivrisinek kaçıp dala konmuş, Çilbik’e nanik yapıp: 

“Öyle olsaydı beni kovabilir miydin?” demiş. “Daha kendini bile tanımıyorsun, bir 
de kirli pasaklı geziyorsun!” 

“Hiç de değil!” 

Sivrisinek alayla vızıldamış: 

“Öyle, öyle işte!” demiş. “Senden daha güçlüsü olur mu bu dünyada? El, ayak 
sende, kirli geziyorsun hem de. Akıl sende, çalışmak sende, yazı sende, kitap 
sende, bilgi-buluş sende, geriye ne kaldı bende?”

Çilbik, bir an duralamış, başını sallayıp koşa koşa eve varmış, elini yüzünü yıka-
yıp keyifle kahvaltıya başlamış...
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Düşünelim, Tartışalım
1. Sivrisinek  neden “Senden daha güçlüsü olur mu bu dünyada? El, ayak sen-

de, kirli geziyorsun hem de. Akıl sende, çalışmak sende, yazı sende, kitap 
sende, bilgi-buluş sende, geriye ne kaldı bende?” demiştir?

2. Timsah bisiklet yapabiliyor mu? Neden?

3. Hangi hayvanın emeklilik ve sağlık sigortası var? Neden?

4. Banka müdürü olmuş bir at tanıyor musun? 

5. Tilkiler günde kaç saat ders çalışır? Neden?

6. Kuşlar okula gider mi? Neden?

7. Keçiler kitap yazar mı? Neden?

8. Hayvanlar da cep telefonundan mesaj atar mı? Neden?

9. Bir kedi, iki kere ikinin dört olduğunu bilebilir mi? Neden?

10. Ceylanlar aslanları protesto eder mi ya da alkışlar mı? Neden?

11. Bir koyun, havanın yağmurlu olacağını bilerek önlem alır mı? Neden?

12. Havyanlar özgür müdür? Neden?

13. Hayvanların gelenek ve görenekleri var mı? Neden?

14. Hayvanlar beste yapar mı? Neden?

15. Hayvanlar devlet kurar mı? Neden?

16. İki sincap birbirine küser mi? Neden?

17. Hayvanlar birbirine şaka yapar mı? Neden?

18. Hayvanlar birbirlerine hoşgörülü davranır mı? Neden?

19. Hayvanlar da kendi aralarında adaleti sağlayabilir mi? Neden?

20. Hayvanlar kendi aralarındaki engellilere nasıl davranıyorlar? Neden?

21. Yukarıda bahsedilenlerin önemli bir kısmı insana ait özelliklerdir. İnsanı in-
san yapan daha ne gibi özellikler vardır? Bu özelliklerin insanlarda olmama-
sı bir eksiklik midir?
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Bilgi Edinelim
İnsan yeryüzündeki binlerce canlıdan bir tanesidir. İnsan kimi özellikleri ile diğer 

canlılardan ayrılır. İnsanı tanımlamak oldukça güç olmakla birlikte onu diğer 

canlılardan ayıran bazı özellikleri sıralanabilir:

İnsan düşünme özelliği olan akıllı bir varlıktır. Bu özelliği ile karar verir, ter-

cih yapar, soru sorar, merak eder, şüphe duyar. İnsan alet yapan ve kullanan 

bir varlıktır. Yaptığı aletlerle yaşamını kolaylaştırır. İnsan eğitebilir ve eğitilebilir 

bir varlıktır. Bu sayede bilgi edinir  ve beceri geliştirir.  İnsanın bilgi edinmesi ve 

beceri geliştirebilmesi için eğitime ihtiyacı vardır. 

İnsan tarihi olan ve geçmişini bilen bir varlıktır. Geçmişine bakar ders çıkarır 

ve geleceğine yön verir. İnsan toplumsal bir varlıktır. Yaşamak için diğer insan-

lara ihtiyaç duyar. Bu ihtiyacını karşılamak üzere hayvanlardan farklı olarak diğer 

insanlarla bir araya gelir ve düzenleyici bir kurum olan devleti kurar. İnsan aynı 

zamanda birlikte yaşamayı kolaylaştırmak için kurallar koyar ve kendisi de bu 

kurallara uyar.  İnsan duygusal yanı olan bir varlıktır. Gülebilmek, ağlayabilmek, 

eğlenebilmek, mizah sahibi olmak insana özgü niteliklerdir. İnsan duygu ve dü-

şüncelerini çeşitli yollarla ifade eder. Bu yollardan birisi de sanattır. İnsan sanat 

sayesinde düşüncelerini daha etkili bir şekilde anlatabilmektedir. 

İnsan değerleri olan bir varlıktır. Değer üretir, bunları korur ve gelecek nesil-

lere aktarır. Özgürlük, eşitlik, kardeşlik, adalet, sevgi, saygı, hoşgörü, dostluk ve 

dayanışma gibi değerler insana özgü ve bütün insanlık için ortak evrensel de-

ğerlerden bazılarıdır. İnsan aynı zamanda kendisine bırakılan somut olan ve ol-

mayan kültürel mirasına sahip çıkar ve onu koruyarak gelecek nesillere aktarır.

Bu özellikler bütün insanlarda ortak olup bunların bir kısmı doğuştan bir kıs-

mı ise sonradan, yaşarken edinilir. İnsan olmak bu özellikleri içselleştirmeyi ve 

davranışlarımızda göstermeyi gerektirir. İnsanın fiziksel özellikleri, dini, milliyeti, 

ırkı, cinsiyeti, yaşadığı yer vb. insanı insan yapan ayırt edici özellikler değildir.  
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Meraklı Çocuklar İçin
Çilbik, Dağıstan’ın masal kahramanıdır. Çilbik’in başka maceraları da vardır. Ak-

lını kullanır, Cadıdan kaçar, ejderhanın kuyruğundan tutar, tilkiyi arkadaş yapar, 

ayağı ıslanmadan ırmağın üstünden geçer... 

Dağıstan Özerk Cumhuriyeti 
Dağıstan, Kafkas Dağları’nın kuzey yamacının en doğu ucunda Rusya Fede-

rasyonu içinde küçük bir ülkedir. Doğuda Hazar Denizi’ne kıyısı var. Kalmuk 

Özerk Cumhuriyeti, Çeçenistan, Gürcistan ve Azerbaycan ile komşudur. Baş-

kenti Mahaçkale’dir. Kuzey Kafkasya’nın en büyük kültür ve bilim merkezi de 

Mahaçkale’dir. 

Dağıstan’ın kaderi dağlara yazılıdır. Çok dağlık bir bölgedir. Ülke, adını da 

oradan alır. Bu dağlarda Türkçenin farklı lehçeleriyle konuşan halklar yaşar: 

Avarlar, Kumullar, Darginler, Karaylar, Lezgiler, Laklar, Nogaylar, Rutullar, Sakur-

lar, Tatlar, Azeriler, Kumuklar, Türkmenler, Terekemeler ve Kırgızlar. 

Dağıstanlı Şair Resul Hamzatov dünyaca tanınmış ünlü bir şairdir. Resul 

Hamzatov’dan kısa bir şiir:

İnsana dair
Ne bilge olarak ün saldı

Ne de bir kahramandı,

Ama eğil önünde:

O sade bir insandı.
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Bir varmış, bir yokmuş, Allah’ın bendesi (kulu) çokmuş. Bu 
bendelerden bir padişah, bir de genç şehzade yani oğlu var-
mış. Şehzade işinde usta ama çok hasta, çıkmak istemezmiş 
tahta. Padişah çok üzülürmüş. Ünlü hekimlere elçi gönderir, 

onlardan haber beklermiş. Gelen hiçbir he-
kim, oğlunun derdine bir ilaç bulamaz-
mış. Sonunda bir hekim çıkagelmiş:

Sağlık Ne?
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“Kıble-i âlem sağ olsun.” demiş, “Oğlunuza mutlu bir adamın iç 
gömleğini giydirmeniz gerek. O zaman sağlığına eri-
şecek.”
Padişah, hemen iki vezirine iki kese dolusu altın vermiş: “Gidin mutlu bir adam 
bulun, bu altınları verip gömleğini getirin, oğlum giyinsin.” demiş.

O devirlerde varlı-servetli olanlar mutlu sayılıyormuş. O tip insanlar da dünya-
da azmış. Vezirler bu varlı-zengin adamları aramışlar, taramışlar, sonunda birini 
bulmuşlar. 

“Görüyoruz ki siz çok mutlu bir insansınız! Bize bir iyilik etmek ister misiniz?”

Adam acı acı gülmüş:

“Kim demiş mutlu olduğumu? Bu kadar malım servetim var. 
Ama bir lokma baklava börek yiyemem, birazcık mercimek çorbası 
içemem.”

Vezirler şaşkınlık içinde: “Neden?” diye sormuşlar.

“Şişmanlıyorsun, şekerin yükseliyor, diyor hekim; izin vermiyor.”

Vezirler, başka bir zengin insan aramaya çıkmışlar. Çok geçmeden aradıklarını 
bulmuşlar. Adamın toprakları uçsuz bucaksız, hayvan sürüleri vadileri doldur-
muş. Bahçeleri meyve, sebze dolu. Ağaç dallarında bülbüller, hepsi ses sese ver-
miş öterler. Adam altın kubbeli bir türbe yaptırıyormuş. 

“Hah, bulduk!” diye düşünmüşler, gidip adama selam vermişler:

“Sizin iç gömleğinizi almaya geldik. Fiyatı neyse vermeğe hazırız.” demişler. 

Adam şaşkınlık içinde sormuş:

“Kirli bir gömlek ne işinize yarayacak? Niçin bu gömleğe para vereceksiniz?”

Vezirler cevap vermişler: “Görüyoruz ki çok zenginsiniz, keyfiniz yerinde, altın 
kubbeli bir türbe yaptırıyorsunuz.”

Zengin adam: “Hele sorsanıza, niçin yaptırıyorum bu türbeyi?” demiş.

“Niçin?” diye sormuş vezirler. 

“Çünkü dünyalar kadar sevdiğim karım genç yaşta öldü. Ben yapayalnız kaldım. 
Ona bu türbeyi yaptırıyorum ki biraz teselli bulayım, her gün gelip türbenin içinde 
ağlayayım.”
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Vezirler anlamış ki zengin olmakla da mutlu olunmuyor. İşleri 
daha da zorlaşmış, acaba kim mutlu? Kim? Yine aramaya koyulmuşlar. Az git-
mişler, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş, bir öğleüstü yoksul bir adama rast gel-
mişler. Adam, bir ağaç gölgesine uzanmış yatıyormuş. 

“Hah!” demişler, “İşte mutlu adam. Bu vakitte yatıyor, keyfine bakıyor!”

Adamı uyandırmışlar. Adam ürpertiyle kalkıp oturmuş: 

“Ne var, ne istiyorsunuz?”

“Görüyoruz ki keyfin yerinde, herkes tarlada işte! Sen uyuyorsun bu vakitte. Sana 
altın verelim, gömleğini alalım dedik, yanına geldik.” 

Adam, hiçbir şey anlamamış, korkuyla ağacın arkasına saklanmış: “Beni döv-
meye mi geldiniz yoksa? Suçum yok benim. Beş koyunu hırsız çaldı, bana iftira 
attılar, dövüp çobanlıktan attılar. İş ekmek bulamadım, açlıktan buraya yattım.” 

Bakmışlar ki her insanın bir derdi, bir sorunu var. Yola devam etmişler, günün 
birinde başka bir kente gelmişler. 

Şehrin girişinde genç bir adam hem duvar örüyor hem de şarkı söylüyormuş. 
Onu uzaktan izlemişler. Hem şarkı söylüyor hem de kerpiç alırken elini kaldırıp 
bir güzel oynuyormuş. Yavaş yavaş ona yaklaşmışlar: “Günün aydın olsun deli-
kanlı!”

Genç adam şarkıyı kesip cevap vermiş: “Aydınlık içinde olun.”

Vezirler merakla sormuşlar: “Çok mutlu görünüyorsun.”

“Çok şükür. İşim var, eşim var, canım sağ, çalışıyorum. Tabii ki mutluyum.”

Vezirler heyecanla: “O zaman iç gömleğini bize ver. Sana bin gömlek parası ve-
relim.”

Genç adam utanarak yakasını açıp göstermiş: “Kusura bakmayın, iç gömleğim 
yok ki benim.” demiş. “Kazandığımla karnımı zor doyuruyorum.”

Vezirler üzülerek geri dönmüşler: “Şimdi biz şehzadeyi nasıl sağlığına kavuştu-
racağız? Padişaha nasıl bir cevap vereceğiz?” demişler.

…

Sence bu masal nasıl devam edebilir? Hayalini derinleştir, ister yeni bir masal 
yaz, ister devamını geliştir. 
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Düşünelim, Tartışalım
1. Şehzade işinde usta ama çok hasta, çıkmak istemezmiş tahta. Padişah çok 

üzülürmüş. Ünlü hekimlere elçi gönderir, onlardan haber beklermiş. Gelen 

hiçbir hekim, oğlunun derdine bir ilaç bulamazmış. 

 Sence padişah ülkesindeki herkesin sağlık hakkını şehzadesininki kadar 

önemser  mi? 

2. Sağlık hakkı şehzade olmak ile mi edinilir? Neden? 

3. Başka bir köylü hasta olsaydı sağlık hakkını aramak için bu kadar imkâna 

sahip olabilecek miydi?

4. Sağlık hakkı zengin olmak ile mi ilgilidir? Sıradan insanların da sağlıklı yaşa-

ma hakkı var mı? Neden?

5. Sağlık hakkımızdan vazgeçebilir miyiz?

6. Doktora gitme hakkını 18 yaşına gelince mi ediniyoruz? Neden?

7. Özgürce gezmek sadece vezirlere özgü bir hak mıdır?

8. Vezirlerin, iç gömleğini istediği insanlara ödeme yapmadan onların göm-

leklerini almaya hakkı var mıdır?

9. Para vererek hak alabilir miyiz?

10. Zengin insanların fakir insanlara göre daha mı fazla hakkı vardır?

11. Köylülerin o yılki sebze satış fiyatlarını belirlemek için toplantı yapmaya 

hakkı var mıdır?

12. Vezirler adamdan zorla yakasını açmasını isteyebilirler miydi?  

13. Bir kişi sen istemesen de sana dokunabilir mi?

14. Halkın çobanı dövme hakkı var mı? Peki hırsızı yakalasalardı dövme hakları 

olur muydu? Hırsızları, suçluları dövebilir miyiz?

15. İnsanların hayvanlardan farklı hakları var mıdır? Varsa bu farklar insanın 

hangi özelliklerinden kaynaklanır?

16. Padişahın iç gömlek giymeyi zorunlu hale getirme hakkı var mıdır?



İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi

İNSAN OLMAK
22

17. Mutlu duvar ustasının barınma, beslenme vb. ihtiyaçlarını karşılayabildiğini 

düşünüyor musunuz? Neden?

18. Ülkemizin vatandaşı olmamasına rağmen ülkemizde yaşayan diğer çocuk-

lar okula gidebilir mi? Neden?

19. Okula gitmek yerine çalıştırılsanız ne hissederdiniz?

20. Okula gitme hakkımız engellenebilir mi?

21. Sınıfta oy kullanma hakkını bir başkasına devredebilir misin?

22. Senin ya da ailenin izni olmadan bir kişi/kişiler sizin evinize girebilir mi? 

 Neden?

23. Bir arkadaşın, senin günlüğünü izinsiz okuyabilir mi? 

Bilgi Edinelim
Hak; kişinin herhangi bir şey üzerinde, tartışılmaz ve herkes tarafından kabul 

edilmiş yetkisidir. Bu yetki kişiye hukuk düzeni tarafından tanınmıştır. Hak sa-

yesinde bir şeyleri yapmakta, söylemekte, almakta, düşünmekte, ifade etmekte 

özgür oluruz. Biz sadece insan olduğumuz için hak ve özgürlüklere sahip olu-

ruz ve bu haklar bizi insan yapan özelliklere göre şekillenmiştir.

Temel haklar kişinin insana yaraşır bir biçimde yaşayabilmesi için gerekli 

olan öncelikli haklardır. Temel hakların insani değerleri koruma işlevi vardır.  Te-

mel haklar başkasına devredilemez, vazgeçilemez ve dokunulamazdır. Temel 

haklar; yaşama hakkı, kişi dokunulmazlığı hakkı, sağlık hakkı, eğitim hakkı, di-

lekçe hakkı, seçme seçilme hakkı, konut dokunulmazlığı hakkı ve özel yaşamın 

gizliliği hakkıdır. Bu haklar devlet tarafından güvence altına alınır, korunur ve 

yurttaşlar tarafından kullanılması sağlanır. Devletin hakları iyileştirme ve geliştir-

me sorumluluğu vardır.

Yaşama hakkı olmadan diğer haklar kullanılamaz. Yaşama hakkı anne kar-

nında başlar. Hiç kimse ya da hiçbir kurum bir insanın yaşamına son veremez. 

Kişi dokunulmazlığı hakkı ise yaşama hakkının devamı niteliğindedir. Bu hak ile 
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kişinin yaşama hakkı yanında bedensel bütünlüğü de güvence altına alınmıştır. 

Aksi hâlde bedensel bütünlüğü zarara uğramış bir insan diğer pek çok hakkını 

ve özgürlüğünü kullanamaz. Yaşama ve kişi dokunulmazlığı hakları ile yakından 

ilişkili olan bir diğer temel hak da sağlık hakkıdır. Her insan sağlıklı bir yaşam 

sürdürebilmek için bu haktan eşit bir şekilde yararlanmalıdır. 

Yurttaşların bilgi ve becerilerini geliştirebilmesi eğitim hakkı ile mümkün-

dür. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası gereği “Hiç kimse eğitim, öğrenim hakkın-

dan yoksun bırakılamaz.” Yurttaşlar devlet kurum ve kuruluşları ile ilgili istek 

ve şikâyetlerini dilekçe yoluyla ilgili kurum ve kuruluşa bildirirler. Dilekçe hakkı, 

hak arama özgürlüğünün bir şeklidir. Dilekçe hakkı gereği dilekçelere 60 gün 

içerisinde cevap verilmek zorundadır. 

İnsanların özel yaşamları ile toplumsal yaşamları birbirinden farklıdır. Özel 

yaşamlarında insanlar daha özgürdürler. Özel yaşam kişiye özgü olduğundan 

gizlilik esastır. Özel yaşamın gizliliği ve korunması hakkı bunu güvence altına 

alır. Özel yaşamın sürdürüldüğü en önemli mekânlardan birisi de kişilerin yaşa-

dığı konutlardır. Yasal olarak herkesin konut dokunulmazlığı hakkı vardır. Hâkim 

kararı olmadıkça kimsenin konutuna onun izni olmadan girilemez.

Yurttaşların devlet yönetimine katılmalarını ve denetleme yapabilmelerini 

sağlamak için seçme ve seçilme hakkı da temel haklar arasında yer almıştır. 

Seçme ve seçilme hakkı bireysel bir hak olup oy kullanma hakkı olarak ifade 

edilir. Ancak demokrasi oy kullanmaktan ibaret değildir. 

Meraklı Çocuklar İçin
 Asıl adı “Mutluluk Ne?” olan bu masal, bir Terekeme masalıdır. Ama sağlık ko-

nusunu işlediği için başlığı “Sağlık Ne?” diye değiştirilmiştir.

Terekemeler 
Terekemelerde sözlü edebiyat ve âşık geleneği çok güçlüdür: Âşık Şenlik, Âşık 

Sümmani, Âşık Murat Çobanoğlu, Âşık Zülfiye ile Âşık Telli gibi birçok tanınmış 

ozanı vardır.
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Eski çağlarda Terekemeler, Kuzey Azerbaycan-Kazah’ta, Gürcistan’ın Der-

bent ve Borçalı ırmakları boylarında yaşarlardı. Geçmişte göçebe yaşam süren 

Terekemelerin adının terk etmek eyleminden türetilmiş olduğu düşünülmek-

tedir. 1828 yılında imzalanan Türkmençay Anlaşması’yla Azerbaycan bölünüp 

yarısı Rusya’nın, yarısı da İran’ın egemenliğine girince Terekemelerin bir bölümü 

Kars’a, bir bölümü de İran Azerbaycanı’nın Sulduz bölgesine, bir kısmı da Ağrı’ya 

ve Adana’ya gelmiştir. 1914-21 yılları arasında da yine Kars’a, Malazgirt’e, Sivas 

köylerine yerleşenler olmuştur. 

Siyah astragan kalpak giydikleri için komşuları onlara “Karapapaklar” adını 

da vermişlerdir.

Ayak açmakta usta olan Aşık Şenlik’in bir şiirinden iki dörtlük:

Giderem
Mevlayı seversen konuk et beni

Bu gece eğlenir yatar giderem

Gözden ırak olup gönülden cüda

Derbeder olurum yiter giderem

Çıra yakıp yanımızda oturma

Burda olan sözü köye götürme

Bir parça ekmekle su da getirme

Niyet edip oruç tutar giderem
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Bir adam varmış; yoksul, avurtları çökük… Adı 
Fazıl. Karısı ve üç çocuğu ile Cizre’de yaşarmış. 

Onun hikâyesi on ikinci yüzyıldan 
günümüze ulaşmış. 

Fazıl durmadan iş arar, neye 
el atsa elinde kalırmış. 

Kendisini uğursuz 
sayar, sinirli sinirli 

dolaşırmış. Yüzünün 
çizgilerinde üzüntü, 
dilinde lanet: 

“Allah’ım kahret! 
Allah’ım kahret!”

Kırk Günün 
Beyliği
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Bir gün tellâlın bağırdığını duymuş: 

“Duyduk duymadık demeyiiin! Beyimiz Allah’ın adil ve şefkatli meleğini arıyooor! 
Hazreti Hazer’dir adııı, gösterir adil olanııı!.. Kim ki bulur onuuu, alır kese kese 
altınlarııı!”

Tellâl, caddelerde dolaşıp davula tokmağı vuruyor, tekrar bağırıyormuş: 

“Duyduk duymadık demeyiiin! Altınları cebinize indiriiin!”

Duyuruyu işitince Fazıl’ın yüreği hoplamış, derhâl 
saraya koşmuş: 

“Altınları bana verin, ben Hazreti Hazer’i bulup geti-
receğim,” demiş. Kendinden öyle emin söylemiş ki 

yedi kese altını hemen vermişler: 

“Getirdiğin gün yedi kese altın daha alacaksın.” de-
mişler.

Fazıl: “Tamam! Bulacağım.” diye söz vermiş.

“Kırk gün içinde bulamazsan kelleni 
vereceksin.” 

Fazıl, onu da kabul edip altınları almış. 
Saraydan çıkınca tepeden Dicle’nin 

görkemine bakmış. “Aman Allah’ım, 
bu ne güzellik!” Dicle nazlı nazlı akıyor, 

önünde uçsuz bucaksız Mezopotamya 
uzanıyormuş. Kutsal toprak, kadim uy-

garlıkların ana yurdu... Fazıl kendini 
hiç olmamış kadar güçlü hissetmiş, 

sonra pazarın yolunu tutmuş. Neler 
yokmuş ki pazarda! Etler, meyveler, 
giyecekler... İhtiyaçlarını alıp eve 
dönmüş. 

Neşeli yüzü gülüyor, şıkır şıkır oynu-
yormuş. “Nanay da nay nay!..”

Karısı Gule, kapıda onun oyna-
dığını görünce kapıyı açmış:
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“Ne oldu Fezo? İş mi buldun yoksa altın mı?”

“Sorma Gule sorma! Zengin olduk, zengiiin!”

Karısının önünde de dönüp oynamış. “Nanay da nay nay, nanay da nay nay!..”

Gule, Fazıl’ın arkasındaki kocaman torbaya bakıp şaşırmış.

“Nedir bu Fezo, nereden aldın? Yoksa çaldın mı?”

Fazıl: “Aşk olsun Gule! Ben hırsız mıyım?” demiş. “Tellâl’ın çağrısını duyar duy-
maz, koşup saraydan altınları ben aldım. İşte!”

Kese kese altını çıkarıp karısının başından aşağı saçmış, torbayı karısına verip 
kollarını kaldırarak oynamaya devam etmiş. 

Gule ise sevinecek yerde ağlamaya başlamış, dövünüp feryadı koparmış.

“Sen nereden bulacaksın Hazreti Hazer’i? Vereceksin o kelleni!”

Fazıl onu teselli etmek için:

“Üzülme sen Gule, kız.” demiş. “Aramaya gideceğim ben. Bulduysam ne âlâ ne 
güzel. Bulamazsam sen bol yap yemeği, kutlayalım kırk günlük beyliği!”

Gule itiraz etmiş: 

“Sen delisin, sen delisin! Aklını yitirdin! Götür o altınları geri ver. Yoksa kellen 
gidecek!”

Fazıl dinlememiş. “Sen dediğimi yap, gerisine karışma, Allah kerim.” 

Düşünelim, Tartışalım
1. Cizre Bey’i, Fazıl’a “Hazreti Hazer’i kırk gün içinde bulamazsan kelleni vere-

ceksin.” diyor. İnsan yaşamına son vermeye kimsenin hakkı var mı? Herke-

sin yaşama hakkı var mı?

2. Fazıl altınlar için neyinden vazgeçmeyi göze alıyor? Herhangi bir şey karşı-

lığında yaşam hakkınızdan vazgeçer misiniz?

3. “Canım, malım dokunulmaz; zarar gelirse keyfim kalmaz.” bu sözden ne 

anlıyorsunuz?
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4. Evde beslediğiniz hayvanınız var mı? Bu hayvanınızı serbest bıraktığınızda 

ne yapar? Siz kafeste yaşasaydınız ne hissederdiniz?

5. Çevrenizde tekerlekli sandalye kullanmak zorunda olduğu için okula git-

mekte zorlanan bir arkadaşınız var mı? 

 Onun eğitim hakkını kullanabildiğini düşünüyor musunuz?

6. Beden eğitimi dersinde başka bir ders işlendiğinde neler hissediyorsunuz?

7. Şu an bu derste bu masalı okuyabiliyor olmanız hangi haklarınızla ilgili?

8. Neyi düşüneceğimize kim karar verir? İstediğimiz şeyi düşünebilir miyiz?

9. Okula gitmeme hakkımız var mı?

10. Beslenme hakkına sahip olmasaydınız bu dersi anlayabilir misiniz? 

 Beslenme hakkıyla eğitim hakkı arasında bir ilişki var mıdır?

11. Kantinden isteğiniz şeyi alabiliyor olmanız ve kimsenin size karışmaması 

hangi hakkınızla ilgilidir?

12. Sınıfa kapıyı çalmadan girmemek ile evlere zil çalmadan girmemek arasın-

da nasıl bir ilişki var? 

13. Teneffüste sadece öğretmenlerimizin istediği oyunları mı oynayabiliriz?

14. İsterseniz okul temsilciliğine aday olabilir misiniz?

15. Hastalanıp hastaneye gittiğinde doktor seninle ilgilenmek zorunda mı? 

 Neden?

16. Yerli yersiz her şeyi söylemeye hakkımız var mı?

17. Çocuklar da bir işte çalışmak zorunda mıdır?
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Bilgi Edinelim
On sekiz yaşından küçük olan kişiler çocuk olarak tanımlanır. Çünkü gerek be-

densel gerek zihinsel bakımdan çocuklar gelişimlerini henüz tamamlamamış-

lardır. Çocukları olası istismar ve kötü muameleden korumak ve en iyi şekilde 

geleceğe hazırlanmak için 20 Kasım 1989 tarihinde Çocuk Haklarına Dair Söz-

leşme kabul edilmiştir. Dünyadaki hemen tüm ülkelerce kabul edilen sözleşme, 

çocukların yetişkinlerden farklı oluşundan hareket edilerek oluşturulmuştur. 

Sözleşme, çocukların bu farklılık çerçevesinde sahip oldukları özel hakları içerir. 

Çocukların yararı gözetilerek oluşturulan bu hakların tamamı dünyadaki bütün 

çocukları kapsar.

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme; nerede doğduklarına, kim olduklarına, 

cinsiyetlerine, dinlerine ya da kökenlerine bakılmaksızın bütün çocukların hak-

larını tanımlamaktadır. Bu sözleşmeye yön veren temel değerler ise şunlardır: 

Ayrım gözetmeme, çocuğun yararını gözetme, yaşama ve gelişme ile katılım.

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, on sekiz yaşın altında olanları çocuk olarak 

tanımlamakla başlamaktadır. Sözleşmede ele alınan başlıca konular şunlardır:

•	 Ana–babanın	rolü	ve	sorumluluğu,	bunun	ihmal	edildiği	durumlarda	dev-

letin rolü ve sorumluluğu

•	 Bir	isme	ve	vatandaşlığa	sahip	olma	ve	bunu	koruma	hakkı

•	 Yaşama	ve	gelişme	hakkı	

•	 Sağlık	hizmetlerine	erişim	hakkı

•	 Eğitime	erişim	hakkı

•	 İnsana	yakışır	bir	yaşam	standardına	erişim	hakkı

•	 Eğlence,	dinlenme	ve	kültürel	etkinlikler	için	zamana	sahip	olma	hakkı	

•	 İstismar	ve	ihmalden	korunma	hakkı	

•	 Uyuşturucu	bağımlılığından	korunma	hakkı

•	 Ekonomik	sömürüden	korunma	hakkı

•	 İfade	özgürlüğü	hakkı	

•	 Düşünce	özgürlüğü	hakkı	

•	 Dernek	kurma	özgürlükleri	hakkı

•	 Çocukların	kendileriyle	ilgili	konularda	görüşlerini	dile	getirme	hakkı

•	 Özel	gereksinimleri	olan	çocukların	hakları

•	 Engelli	çocukların	hakları
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Meraklı Çocuklar İçin
Kars’tan Urfa’ya kadar Kürtler arasında Fazıl ile ilgili birçok masal anlatılır. Bu 

masallar unutulmaya yüz tutmuşken derlenmiş, yeniden kurgulanmış, büyük 

mucit İsmail Ebuliz Cezeri’nin çocukluğu ile ilişkilendirilerek yeniden yazılmıştır. 

Bu masalın devamı bir sonraki masal olan “Hazreti Hazer” dir.

Kürtler
Kürtlerle ortak yurdumuz Türkiye’dir. Kürtler Irak, İran, Suriye gibi daha birçok 

ülkede yaşamaktadırlar. Büyük şair Ahmed-i Hani’nin ünlü eseri Mem ile Zin 

Kürt edebiyatının en önemli eserlerinden biridir. Kürt sanat ve edebiyatı gelişim 

süreci içindedir.

Kürt Edebiyatı’nın birçok önemli temsilcisi vardır. Zaroken Ihsan (İhsan’ın 

Çocukları), Helin (Yuva) gibi eserleriyle tanınan Mahmut Baksi; Mirina Kaleki 

Rind (Yaşlı Rind’in Ölümü) Siya Evine (Yitik Bir Aşkın Gölgesinde) ve daha başka 

başarılı romanlarıyla ün yapmış Mehmet Uzun bunlara örnek olarak verilebilir. 

Mehmet Uzun, İsveç Yazarlar Birliği Yönetim Kuruluna da seçilmiş, ne yazık ki 

en verimli çağında hayatını kaybetmiştir.

Ahmed-i Hani’den bir dörtlük: 
Ey benim göz yaşlarım gibi dökülen nehir!

Ey âşıklar gibi sabırsız ve sükûnetsiz nehir!

Yoksa benim gibi sen de deli misin?

Yoksa sende de karar kılmak yok mu? 
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Fazıl, karısı ile çocuklarına: “Hakkınızı helal edin, kırk gün 
yaşadım beyliği, bu gün vereceğim kelleyi.” deyip çıkmış yola, 
yüzünden düşen bin parça. Sinirleri gergin, dilinde lanet… 
Bulamamış bir tane Hazreti Hazer.

“Allah’ım kahret! Allah’ım kahret!”
Bey, bekliyormuş onu sarayda. Yol, ırmak kıyısından geçiyor, kıyıda çocuklar 
hem hindi otlatıyor hem de karpuz kabuğundan çark yapıyorlarmış. Hepsi güneş 
yanığı, kapkara, saçları tozlu, kiminin şalvarı yok. 

Fazıl onları görmemiş, dalgın dalgın ilerlemiş. Karpuz kabuğuna basıp yuvarla-
nıvermiş. Çocuklar onu yerde görünce kıkırdamışlar. 

Fazıl, sövüp saymaya başlamış: “Bu yaptığınız nedir? Allah sizi kahretsin! 
Allah’ım.”

Hazreti Hazer
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Çocuklar korkuya kapılmış. Adam kocaman, kendileri minnacık. “Acaba tokat 
atar mı dayıcık?” diye düşünerek kimi kenara kaçıp büzülmüş, çark yapan çocuk 
ise Fazıl’ın kolundan tutup ayağa kalkmasına yardım etmiş. 

Fazıl, bir yandan üstünü çırpmış, bir yandan da söylenmeye devam etmiş: “Hem 
beyiniz ceza verecek hem bacak kadar çocuklar...”

Ona yardım eden çocuk aşağıdan yukarı Fazıl’a bakarak: “Ne cezası dayı? Ne 
diyorsun?” demiş.

Fazıl sesini daha da yükseltmiş: “Asacak beni asacak!”

“Kim asacak dayı, neden?” diye sormuş.

“Kim olacak? Beyiniz, beyiniz!” diye bağırmış. Başından geçenleri anlatmış. Ço-
cuk yine söze karışmış: “Ben de seninle geleyim mi dayı? Gelip insan asılır mı 
diyeyim mi?” 

Fazıl bağırmış: “Yaşın ne başın ne çocuk! İyice belaya sokacaksın beni!”

Çocuk direnmiş: “Başın zaten belada dayı! Asacaklar seni! Bundan daha büyük 
bir bela var mı? Bırak geleyim, belki sana yardımım olur.”

Fazıl: “Bir karış bacağına bakmıyorsun, koca adama yardım edeceğini sanıyor-
sun!”

“Neden olmasın dayı? Belki beni senin oğlun sanırlar, sana acırlar.”

Fazıl biraz düşününce: “Peki gel!” demiş. Çocuğu da yanına alıp sarayın yolunu 
tutmuş. İçinde korku, dilinde lanet: “Allah’ım kahret! Allah’ım kahret! Bulamadık 
bir Hazreti Hazer.” Kale kapısına kadar yürümüşler. Kale, tepenin üstündeymiş. 
Kalenin heybet ve görkeminden çok ürkmüş. Saray ise kalenin içindeymiş. 

Nöbetçi, Fazıl ile çocuğu Sarayburnu Kapısı’ından içeri almış. Saray kocaman. 
Bir yanda mescit, medrese, zindan, bir yanda kurulmuş divan. Çokmuş beyi sevip 
sayan. Uçsuz bucaksız uzanıyormuş aşağıda Harran. 

Beyin bir yanında vezir oturuyormuş, öte yanında vekil. Bey çocuğa bakmış, bak-
mış, kahkahayla gülmeye başlamış: “Bu mu senin Hazreti Hazer?” 

Fazıl boyun büküp yılgın bir biçimde söze girmiş:

“Hangi işe el attıysam elimde kaldı beyim, uğursuzdur bu kulunuz. Verdiğiniz 
parayı da harcadım, istediğiniz yere kellemi asınız!” 

Bey dönüp vezire sormuş: “Benim yerimde sen olsan bunu ne yapardın?”
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Vezir, kalın bıyığını burup öfkeyle cevap vermiş: “Bunu paramparça ederdim.”

Çocuğun gözleri korkudan fal taşı gibi açılmış. Ağzından: “Katil!” sözü kaçıver-
miş.

Bey kızmış: “Ne dedin, ne dedin?”

Çocuk sözünü geri almamış: “Katil, dedim beyim. Bu koskoca adamın aklına 
başka çare gelmiyor!”

Bey: “Sen sus!” demiş, diğer yanında oturan vekile dönmüş: “Söyle bana vekil! 
Sen benim yerimde olsan bu Fazıl’ı ne yapardın?”

Vekil beyaz sakalını sıvazlamış. Yumuşak bir sesle söze başlamış: “Ben olsam 
Hazreti Hazer için bu yoksul adama kıymazdım beyim. Onu bağışlayıp evine yol-
lardım. Çocukları sevinir, karısı size dua ederdi.”

Çocuk sevinçle havaya sıçramış. Vekilin boynuna sarılmış: “Yaşşa be dede!”

Bu girişkenliği karşısında bey de vezir ile vekil de şaşırmışlar. Çocuk: 

“İşte beyim, işte bu! Ta kendisi!” demiş. “Kırk yıldır Hazreti Hazer yanınızda otu-
ruyor, siz onu bulamıyorsunuz. Kırk günde bu yoksul dayı onu nasıl bulsun?”

Bey ile vekil gülmüşler. Bey: “Sen büyüyüp de küçülmüş gibisin be çocuk! Adın 
ne senin?” demiş. 

“İsmail Ebuliz Cezerî.” 

Bey: “Eğitimini ben üstleniyorum Ebuliz,” demiş. “Gel burada ders al, büyü-
düğünde çok güzel işler yapacaksın!”

Çocuk divanın önünde bir takla atıp ayağa kalkmış. Beyin elini öpüp: “Sağol be-
yim,” demiş. “Arkadaşlarım beni bekliyor, şimdi gidebilir miyim?” 

Bey gülümseyerek yoksul adamı da serbest bırakmış. 

“Sana Dicle’nin kıyısında bir toprak veriyorum, ürünün bol olsun, iyi çalışıp har-
cadığın parayı da ödersin, haydi gidin!” demiş.

Böylece İsmail Ebuliz, Hazreti Hazer’i bulmuş, garip Fazıl’ı saraydan alıp çıkmış. 

Ak sakallı dedeler, ak perçemli nineler der ki: “İsmail Ebuliz Cezeri’nin ilk iki bulu-
şu budur. Bir adamı ipten kurtarmak ve okuma hakkını beyden almak!”
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Düşünelim, Tartışalım
1. Masalda … “Çocuk divan önünde bir takla atıp ayağa kalkmış. Beyin elini 

öpmüş.” Büyükler de sevincini böyle takla atarak mı gösterir?

2. Fazıl, Ebuliz’in kendisine fikir vermeye çalışmasına kızıyor. Çocuklar düşü-

nemez mi, düşündüklerini ifade edemez mi? 

 Düşünmek sadece büyüklerin işi midir?

3. Fazıl, çocukların sadece oyun oynamasına ve onun gibi çalışmak zorunda 

olmamalarına kızmış olabilir mi? Çocuklar da çalışmalı mı? 

4. Ebuliz, Fazıl ile giderken annesine haber vermeli miydi? Çocuklar seyahat 

özgürlüğüne sahip midir? 

 Peki büyükler istedikleri yere seyahat edebilirler mi?

5. Altınları Fazıl yerine Ebuliz alsaydı o parayla kendine ev, araba alabilir miydi? 

Çocukların mülkiyet hakkıyla (mal, mülk edinme, sahip olma) büyüklerin 

mülkiyet hakkı arasında fark var mı? 

6. Bey, “Eğitimini ben üstleniyorum Ebuliz,” demiş. “Gel burada ders al, bü-

yüdüğünde çok güzel işler yapacaksın!” Fazıl’a da: “Dicle’nin kıyısında sana 

bir toprak veriyorum...” demiş. Neden ikisini farklı şekilde ödüllendirmiş? 

Çocukların ödülleriyle büyüklerin ödülleri farklı mı olur?

7. Büyümek istiyor musun? Neden? Büyüdükçe hangi özelliklerin değişecek 

ve hangi haklara sahip olacaksın?

8. Anneler ve babalar ile çocukları arasında fark var mı? Neler, sayabilir misin?

9. Çocuklar büyük, büyükler çocuk olmak istiyor, gerekçeleri neler olabilir?

10. Babanın televizyonda izlediği tartışma programlarını seviyor musun? Peki 

baban çizgi film izlemeyi seviyor mu? Aranızdaki bu fark neden kaynaklanı-

yor olabilir, açıklar mısın?

11. Özgürlük ve sorumluluklar yaşa göre farklılaşır mı? Nasıl? Açıklar mısın?

12. Sorumlulukların yetişkinlerinkinden daha mı önemsiz? Neden? Açıklar mısın?

13. Yetişkinlerin kimi zaman gereksiz sorumluluklar icat ettikleri olur mu? Ör-

nek verebilir misin?
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14. Yetişkinler ne yapacaklarına her zaman kendileri mi karar verir? 

15. Yetişkinler senin yerine her şeye karar vermeli mi? Başkaları senin yerine ne 

zaman karar verebilir? Örnek vererek açıklar mısın?

16. Çocuklarla büyükler arasındaki hangi farklılıklar, hangi hak farklılıklarına se-

bep oluyor? Örnek vererek açıklar mısın?

17. Çocuklarla büyüklerin hakları farklı, peki çocuk haklarını güvence altına 

alan herhangi bir sözleşme var mı? Nedir?

18. Neden çocukların haklarını güvence altına alan sözleşmelerle büyüklerin 

haklarını güvence altına alan sözleşmeler farklı? Açıklar mısın?

19. Çocuk Hakları Sözleşmesi ile İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi arasındaki 

farklar nelerdir? Açıklar mısın?

Bilgi Edinelim
Çocuklar dünyayı merak, hayret ve şüphe ile keşfederler. Onların bu özelliği 

yetişkinlerden daha çok soru sormalarını beraberinde getirir. Bu sorular kimi 

zaman yetişkinler tarafından “İcat çıkarma!” şeklinde cevaplanır. Buna rağmen 

yetişkinler birbirlerine içlerindeki çocuğu yaşatmalarını öğütlerler. Aralarındaki 

kimi farklara rağmen çocuklar yetişkinlere özenirken yetişkinler de çoğunlukla 

çocukluklarına özlem duyduklarını dile getirirler. 

İnsanlar çocukluktan yetişkinliğe geçtiğinde daha fazla hak, özgürlük kaza-

nır ve sorumluluk edinirler. Yetişkinler hemen hemen tüm kararlarını kendileri 

alır, yaptıkları her şeyin sorumluluğunu üstlenir. Çocuklara gösterilen hoşgörü 

yetişkinlere gösterilenden fazladır. Yetişkinlerin çocuk gibi davranması da hoş 

karşılanmaz. Çocuklar zamanlarının önemli bir kısmını oyun oynayarak geçi-

rirler. Oysa yetişkinler zamanlarının önemli bir kısmını çalışarak geçirirler. Ço-

cukların davranışları yetişkinlere çok eğlenceli gelir. Çocukların çalışmak, para 

kazanmak ve evin ihtiyaçlarını karşılamak gibi sorumlukları yoktur. Bu bakımdan 

kimi ihtiyaçlarını giderirken, kimi kararları alırken yetişkinlerin desteğine ihtiyaç 

duyarlar. Bunlar genellikle de anneler, babalar, kardeşler ya da öğretmenler gibi 
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büyüklerdir. Büyüdükçe yetişkinlerin desteğine olan ihtiyaçları azalır. Bununla 

birlikte çocuk olmaktan kaynaklı ve çocuklara özgü olan hak ve özgürlüklerini 

kaybederler.  Çocuklar büyüdükçe yetişkinlerin hak ve özgürlüklerini kazanırlar 

ve aynı sorumlulukları üstlenirler. Örneğin yasal olarak çocukların vergi verme, 

askere gitme, çalışma, genel seçimlerde oy verme, aday olma hak ya da sorum-

luluğu yoktur. 

Çocuk Hakları Sözleşmesi, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin bir par-

çasıdır. Çocuk hakları, çocukların diğer insanlardan farklı ve ayrıcalıklı olarak 

özel haklarla donatılması değil gelişirken duydukları gereksinimler nedeniyle 

özel haklarla donatılmaları ya da kimi sorumluluklardan hariç tutulmaları ile il-

gilidir.

Meraklı Çocuklar İçin
“Hazreti Hazer” isimli masal “Kırk Günün Beyliği” isimli masalın devamıdır. 

Ebuliz’in tam adı Ebû’l İz İbni İsmail İbni Rezzaz El Cezerî’dir.  El-Cezeri 1136 

yılında Cizre’de doğmuştur. Sibernetik alanın kurucusu kabul edilir. Fizikçi ve 

robot ustası olarak bilinir. Lakabını yaşadığı şehirden alan El Cezeri, öğrenimini 

Camia Medresesinde tamamlayarak fizik ve mekanik alanlarında yoğunlaşmış 

ve pek çok ilke ve buluşa imza atmıştır. Cezeri’nin yaptığı otomatik makineler 

günümüz mekanik ve sibernetik bilimlerinin temel taşlarını oluşturmaktadır. İlk 

robotu yapıp çalıştırdığı kabul edilen El Cezeri’nin Leonardo da Vinci´ye ilham 

kaynağı olduğu düşünülür. El- Cezeri 1233’te Cizre’de hayatını kaybetmiştir.
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Derinden Gelen Ses
Şirince Şeşen ile Öğrencileri

Sancar ile Kuşlar 
Badi ile Bidi

Farelerin Göçü
Alp ile Asamat Köprüsü

Alp’ın Birlik Çağrısı

Hak, Özgürlük ve 
Sorumluluk



İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi

HAK, ÖZGÜRLÜK VE SORUMLULUK
38

   Derinden Gelen
  SES

Bir zamanlar bu geniş 
topraklarda iki 

arkadaş yaşarmış. 
Candan iki dost. 

Birinin adı 
Hüseyin, 

ötekinin 
Ahmet. 
İkisi de 

yoksul ve talihsiz. Genç 
yaşta ikisi de birer çocuk ile 
dul kalmış. Hüseyin’in güzel 
bir kızı varmış, adı Ayzere; 

Ahmet’in bir oğlu varmış; 
adı Sancar. 
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İki çocuğun da gözleri zeytin gibi kara, saçları kıvırcık, yüzleri yumuşacık. Mini 
mini iki çocuk... İkisi de öksüz ve yalnız. 

Hüseyin ile Ahmet çocuklarına sarılmışlar. Hüseyin: 

“Ay kızım Ayzere, benzeyeydin halan Güleser’e,” diye bir ninni uydurmuş. “Dilin 
şirin olaydı, ömrün su gibi akaydı...” 

Ahmet ise: “Büyüyeydin oğul, tulpara bineydin, dağlara gideydin, bana mutlu ha-
ber getireydin...” diye oğlunu sevmiş.

İkisi de hem anne olmuş hem baba. Özene bezene bolluk içinde büyütmek iste-
mişler çocuklarını. 

Ama Hüseyin’in sadece küçücük bir tarlası varmış, Ahmet’in ise birkaç ko-
yun ile kuzusu. 

Bir ilkbahar sabahı bir duman sarmış ortalığı, bir alev... Göz 
gözü görmez olmuş. Ahmet çığlık çığlığa koşmuş: 

“Mahvoldum Hüseyin, yandım! Kırlarda yangın 
çıkardılar, ne koyun kaldı ne kuzu. Ne ağaç 
kaldı ne fidan. Hepsi yandı, bitti, kül oldu.”

Hüseyin neye uğradığını şaşırmış. “Nasıl ya-
parlar bunu? Kim yaptı? Biz kendi hâlimizde in-

sanlarız!” 

Koşa koşa varmışlar otlaklara. Üzülmüşler bakıp bakıp ko-
yun ile kuzulara. Hüseyin arkadaşını kollarının arasına almış: 

“Geçmiş olsun Ahmet. Sen sağ ol, Sancar 
sağ olsun. Çalışırsın, yine koyun, kuzu 
kazanırsın. Allah’tan umut kesilmez.”

“Başımı alıp gideyim Hüseyin, gidip bir iş bulayım.”

“Sen benim aziz kardeşimsin, iş bulmak kolay mı? 
Üstelik Sancar, Ayzere ile beraber büyüyor, onları 

birbirinden nasıl ayırırsın?” demiş. 
“Benim tarlanın yarısı senin 
olsun, al çapayı, başla işe. 
Üzme tatlı canını!”



İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi

HAK, ÖZGÜRLÜK VE SORUMLULUK
40

Ahmet çok duygulanmış. “Olmaaaz!” diye karşılık vermiş. “O tarla sana zor yeti-
yor, hakkım olmayan şeyi nasıl alırım?” 

“Hiç canını sıkma, sana da yeter o tarla bana da.” demiş Hüseyin. Koluna gi-
rip Ahmet’i tarlaya götürmüş. Bir de ne görsünler? Tarladaki ürünler, kıyısındaki 
ağaçlar da yanmış, bitmiş, kül olmuş. Hüseyin neye uğradığını şaşırmış, yere 
çöküp kalmış. Bu kez Ahmet, Hüseyin’i kollarının arasına alıp teselli etmiş: 

“Üzme tatlı canını! Sırt sırta verip yeniden sebzeler ekeriz, taze fidanlar dikeriz, 
budayıp gübreleriz. Yine büyürler, yine gölge verirler.”

Hüseyin tarlayı bölüp yarısını Ahmet’e 
vermiş. İkisi de güneş doğarken kalkmış, 
bir yarış hâlinde toprağı sürmüş, tarla-

yı yabani otlardan temizle-
mişler. Çapayla küçük küçük çukur-
lar açmışlar, Ayzere ile Sancar da sebze 
tohumlarını çukurlara koymuşlar. Güller, 
çiçekler... Ark açıp şırıl şırıl sular getirmişler... 

Çocuklar minik elleriyle her gün yardım etmiş, evlekleri ve fidanları sulamışlar. 
Birlikte çalışmak hoş, heyecanlı, oyun gibi. Yaz gelince tarla dolup taşmış. Hasat 
mevsiminde çocuklar sebzeleri toplamış, Hüseyin ile Ahmet birlikte eve taşımış-
lar. Ahmet:

“Hüseyin, yarın sen çocuklarla ürünü pazara götür, çocuklara da giyecek al, ben 
tarlayı süreyim.” demiş. 

“Olur.” diye cevap vermiş Hüseyin. Çocuklarla birlikte ürünü at arabasına yük-
lemiş, pazara sürmüşler. Çocuklar ilk kez kente gidiyorlarmış, sevinç dorukta. 
Arabanın üstünde zıp zıp zıplıyorlarmış. Hüseyin:

“Düşersiniz, oturun!” diye uyarmış. Ama dinleyen kim?

Ahmet yine tarlayı çapalamaya devam etmiş. Biraz sonra çapa darbeleriyle 
derinlerden gelen garip bir ses: Güm, dum, güm, dum!.. Toprağı daha dikkatli 
kazmaya başlamış. Aaa! İnanılmaz bir şey! Bir küp! Küp kırılmasın diye elleriyle 
toprağı eşelemiş, küpün etrafını temizlemiş. Altın dolu bir küp! Çil çil altınlar, sa-
yısız... 

Ahmet öylece oturup keyifle altınlara bakmış. Akşam olunca küpü alıp arkada-
şına yollanmış. 
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“Hüseyin, sevinebilirsin can kardeşim.” demiş. “Sonunda talih sana güldü. Tar-
landan bir hazine buldum. Artık yoksulluk çekmeyeceksin, al!”

Hüseyin, küpü alıp sevinçle kenara koymuş: “Sen ne yüce gönüllü bir arkadaşsın 
Ahmet, sağ ol. Bu hazineyi alamam, bu senin hakkın.”

“Nasıl olur! Sen bana tarla vererek iyilik ettin, içindeki hazineyi de vermedin ki. 
İmkanı yok alamam, bu senindir!”

“Bak aziz kardeşim, kim ki çalışır, ter döker, tarladan çıkan 
zenginlik de onun hakkıdır. Al altınları, ana sütü gibi sana helaldir!”

Aralarında bir tartışma başlamış. O diyormuş hazine senindir, öteki diyormuş, 
hayır senin. Sonunda Hüseyin üzüntülü bir sesle: “Gel arkadaşlığımızı bozma-
yalım. Altınları götürüp Şirince Şeşen’e verelim.” demiş. “Ne yaparsa o yapsın.” 

“Hayır.” demiş Ahmet. “Gel bu altınları saklayalım, bakarsın Ayzere ile Sancar 
büyüğünce evlenirler. Altını onlara veririz, evlenmezlerse böleriz.”

Çocukların evlenme çağı gelince evlendirme kararını gençlere söylemişler. Genç-
ler çok sevinmiş, derhâl düğün hazırlığı başlamış. Birkaç gün içinde çalgı, türkü, 
halay... Gecenin geç saatlerinde iki baba altın dolu küpü götürmüş: “Alın çocuk-
lar! Bu altın sizin çeyiziniz, alın ve bir daha yoksulluk çekmeyin!”

Ayzere: “Kusura bakmayın,” demiş. “Size saygıda kusur etmeyiz ama niçin altına 
ihtiyacımız olsun? Sizin kendiniz bizim için hazineden daha değerlisiniz, bizi siz 
mutlu ettiniz. Biz bu sevginin gücüyle her şeyi elde edebiliriz.”

Küp ortada kalmış.

Bu kez dördü arasında bir tartışma başlamış. Bütün ısrarlara rağmen gençler 
küpü almamışlar. Sonunda yine ülkenin en sevilen aksakalına, en dürüst bilge 
kişisi Şirince Şeşen’e gitmeye karar vermişler. Sancar öne geçmiş: 

“Verin ben götüreyim.” demiş. Küpü alıp yola koyulmuş.

Acaba Şirince Şeşen altın dolu küpü almış mı, almamış mı? Almışsa ne yapmış, 
herkes merakla beklemeye başlamış.
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Düşünelim, Tartışalım
1. Hüseyin “Sen, ne yüce gönüllü bir arkadaşsın Ahmet. Bu hazineyi alamam, 

bu senin hakkın!” derken neden hazinenin Ahmet’in hakkı olduğunu düşü-

nüyor?

2. Tarlanın Ahmet’in ektiği kısmından altın çıkması altınların onun hakkı oldu-

ğu anlamına gelebilir mi?

3. Ahmet “Altınları ben buldum, vermemekte özgürüm.” diyebilir miydi? Bu, 

altınların onun hakkı olduğunu gösterir mi?   

4. Altınlar Ahmet’in hakkı olsaydı onları birine verip vermemekte özgür olur 

muydu?

5. Ahmet ve Hüseyin’in çocuklarının evlenmeyi kabul etmeleri bu evliliğin so-

rumluluğunu aldıkları anlamına gelir mi? Eğer bunu özgürce kabul etmese-

lerdi sorumlu olurlar mıydı?

6. Hak, özgürlük ve sorumluluktan hangisi hangisinden önce gelir sıralayabilir 

misin? Sıralamak zor mu? Neden?

7. Haklar güce göre verilseydi bu durumda ne olurdu? Hak neye göre verilir?

8. On sekiz yaşına gelince araba kullanma hakkı veriliyor. Bunu kim belirliyor?

9. Ödevlerimizi yapmama özgürlüğümüz var mı? 

10. Sevmediğin bir dersin sorumluluğunu almama hakkına sahip misin?

11. Çocukken haklarımızı da sorumluluklarımızı da hep büyükler mi belirler?

12. Oy kullanma hakkı olan biri oyunu kullanmazsa ne olur?

13. Sorumluluk almadan hak talep edebilir miyiz? 

14. Özgür olmak sorumluluk almak anlamına gelebilir mi?

15. Özgürlük her zaman hoşumuza giden şeyleri yapmak mıdır?

16. Özgürce almadığımız kararların sorumluluğu bize ait olur mu? Zorla so-

rumluluk alınır mı? Tehdit edilerek veya zorla yaptığın bir şeyin sorumlulu-

ğu sana ait olur mu?
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17. Kendi kendimize sorumluluk yükleyebilir miyiz?

18. Özgür olmak için bazı haklara mı sahip olmak gerekir? Özgür olmak  için 

güçlü, zengin vb. olmak mı gerekir ? 

19. Başkaları özgürlüğümüzü elimizden alabilir mi? 

20. Hapishanedeki mahkumların da bazı özgürlükleri var mıdır? Bunlara örnek 

verebilir misin?

21. Birinin özgürlüğü diğerinin özgürlüğünden daha önemli olabilir mi? 

22. Herkes kendi özgürlüğünü kendisi mi korumalıdır?

Bilgi Edinelim
Hak, bir şeyi yapma yetkisidir. Bu yetki yasalarla düzenlenmiştir. Örneğin Ana-

yasamızın 42. maddesine göre: “Kimse eğitim ve öğrenim hakkından yoksun 

bırakılamaz.” Ancak kimi haklar yasalarla değil görgü ve ahlak kuralları ile dü-

zenlenir. Örneğin bir otobüs sırasında arkadaki kişinin otobüse öndekilerden 

önce binmeye hakkı yoktur. Bu davranış toplumun üyeleri tarafından ayıplanır 

ve hoş karşılanmaz. 

Bir kişinin hakkı bir diğer kişiye sorumluluk yükleyebilir. Örneğin çocukların 

eğitim hakkı  aile ve devlete sorumluluk yükler. 

Özgürlük ise kişinin başkasına zarar vermeden düşündüğünü ve istediğini 

yapabilmesidir. Özgürlük ile haklar arasında yakın bir ilişki vardır. Haberleşme 

hakkı sayesinde haberleşme özgürlüğümüzü kullanırız. Ancak özgürlüklerimizi 

kullanırken toplum içinde yaşadığımızı unutmamak gerekir. Toplumsal yaşama 

ilişkin kararlarımızda diğer insanların da özgürlükleri olduğunu unutmayarak 

sorumlu davranmak gerekir. 

Sorumluluk, bir kişinin kendi davranışlarının sonuçlarını üstenmesidir. Hak 

ve özgürlüklerimiz özellikle toplu yaşanılan yerlerde bize sınırsız haklar vermez. 
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Çünkü bizden başka insanlar da vardır ve onların hak ve özgürlüklerine karşı 

sorumlu olmak gerekir. 

Kimi zaman hak ve özgürlüklerin kullanımı kurallarla sınırlandırılmış olabilir. 

Örneğin bir hastanede yüksek sesle konuşulmaz ve hasta ziyaretleri belirli sa-

atlerde yapılır. Bu kurallar hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması için değil orada 

yatan hastaların hak ve özgürlüklerini korumak içindir. Eğlenmek elbette bir ih-

tiyaçtır ama eğlenirken diğer insanların haklarına karşı da sorumlu davranma-

lıyız. Hak ve özgürlüklerin gelişmesi, insanların aynı zamanda sorumluluklarını 

yerine getirmeleri ile ilgilidir. Bu yüzden haklar, özgürlükler ve sorumluklar ara-

sında çok yakın bir ilişki vardır.

Meraklı Çocuklar İçin
Şirince Şeşen; kültürümüzde bir kutlu kişidir, sorunları aklıyla çözen bir bilgedir. 

Bu masal, Kazakistan masalı sayılıyor ama bütün Orta Asya’da tanınıyor. Bu ma-

saldan sonra gelen  “Şirince Şeşen ve Öğrencileri” ile “Sancar ile Kuşlar” isimli 

masallarda da Şirince Şeşen, sorunların çözümü için akıl veriyor. 

Kazakistan Cumhuriyeti
Kazakistan; Çin Halk Cumhuriyeti, Kırgızistan, Özbekistan ve Rusya Federas-

yonu ile komşudur. Batıda Hazar Denizi’ne kıyısı vardır. Kazakistan toprakla-

rı, Türkiye’nin üç buçuk katı kadar büyüktür ve çöller, çöküntüler, yaylalar ve 

dağlarla kaplıdır. 16 Aralık 1991’de bağımsızlığına kavuşmuştur, ülkenin başkenti 

Astana’dır. Resmi dili Kazak Türkçesidir.

Kazakistan; müzeleri, tiyatro salonları, operaları, çocuklar için kukla ti-

yatrosu, resim galerileriyle göz dolduran bir ülkedir. Cengiz Aytmatov, Olcas 

Süleymanov gibi büyük sanatçıları etkileyen Muhtar Avezov bu topraklarda 

yetişmiştir.“Abay Yolu” adlı 4 ciltlik romanı Orta Asya’da büyük yankı yaratmıştı. 



İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi

HAK, ÖZGÜRLÜK VE SORUMLULUK
45

Abay, Kazak Edebiyatı’nın kurucusu sayılır. Abay; Türk, Fars, Arap edebiyatını 

derinlemesine öğrenmiş, Rus edebiyatından esinlenmiş ve doğunun en ünlü 

şairlerinden biridir. Bir diğer önemli isim de Hoca Ahmet Yesevi’dir. Ahmet Ye-

sevi çok eski kültüre sahip olan bugünkü Kazakistan’da doğmuş, günümüze 

kadar etkilerini sürdüren büyük bilgelerimizdendir.

Halk akını (ozanı) geleneği Kazakistan’da güçlü bir biçimde devam et-

mektedir. Kazakistan’da her yıl bütün ülkeden yüzlerce akın arasından seçilip 

başkente gelen ozanlar; atışmalar, yarışmalar, değişmeler yapar ve buna “Akın 

Toyu” denir.

Ünlü Şair Abay’dan bir dörtlük:
Kaz, turna katarlanıp dönüyor,

Altında ak göçebe kervan yürüyor,

Hangi obayı görsen neşesiz,

Gülüş, oyun yok, gezinti görünmüyor...

 

Hoca Ahmet Yesevi’den bir dörtlük:
Nerde görsen gönlü kırık, merhem ol sen;

Öyle mazlum yolda kalsa, hemdem ol sen;

Mahşer günü dergâhına mahrem ol sen;

Ben-sen diyen kimselerden geçtim işte.



Şirince 
Şeşen ile 
Öğrencileri
Genç damat Sancar; küpü sırt-
lanıp günlerce yol almış, ortalık-
ta tek ağaç, serinleyecek tek gölge 
yok, her yan bozkır, her yan ya-
nık kokusu... Gitmiş de gitmiş. 
Bir öğle sıcağında önüne iki 
vadi açılmış. Yol ikiye ayrılı-
yormuş. Birine sapıp dar bir 
boğaza gelmiş. Kayalar dik, 
yamaçlar çıplak, vadi derin 
ve uğultulu... 
Biraz ileride kara kartallar yolu kesmiş. Kar-
tallar öylesine çok ki... Ortalarında kanatla-
rı rengârenk bir kuş: Berkut kuşu. Sancar 
kartalların arasından geçmeye korkmuş. 
Yolun bir yanı uçurum, öteki yanı dağ do-
ruğu. Geçit yok. Kartallar bir havalanıp 
bir iniyormuş. Bir bağırtı, bir gagalama! 
Sancar ürkmüş. Berkut kuşu dile gelmiş: 
“Yanlış yoldasın ey insanoğlu! Öteki yolu 
izle.” 

Berkut havalanmış, kartallar onu izlemiş, 
uça uça yol göstermişler. Sancar onları iz-
lemiş. 
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Akşam vakti bir kışlağa gelmişler. Bir tepenin çevresinde renk renk çadırlar. Kır-
mızı, yeşil, mavi… Bazıları halı gibiymiş, nakış, nakış… Tepenin en üstünde 

ise beyaz, kocaman bir çadır varmış. Berkut kuşu bu çadırın tepesine 
konmuş. Sancar içeri yürümüş. 

Ak saçları ve ak sakalıyla nur yüzlü bir kişi keçe minderin üs-
tünde oturuyormuş. Arkasında halı yastık. Bir yanında iki 

öğrenci varmış, öte yanında iki öğrenci. Sancar, yaşlı kişi-
nin Şirince Şeşen olduğunu anlamış, heybedeki altın dolu 

küpü yere koymuş, Şirince Şeşen’in önünde el bağlayıp 
selam durmuş.

Şirince Şeşen: “Hangi rüzgâr seni buraya 
savurdu ey güzel insan?” diye sormuş. 
“Buyur otur, dinlen, sonra da derdini anlat.”

Sancar neden geldiğini anlatmış ve: 

“İşte bu hazine elimizde kaldı, bunu ne yapalım, bu 
kimin hakkıdır ey kutlu dede?” diye sormuş.

Şirince Şeşen: “Otur oğul, otur, rahatına bak.” de-
yip öğrencilerinin yüzüne bakmış. Sağda oturan 
öğrencisine sormuş: 

“Benim yerimde sen olsaydın bu altınları ne yapar-
dın? Bu kimin hakkıdır?” 

Öğrenci saygıyla cevap vermiş: “Bu altını Kağan’a 
vermelerini öğütlerdim. Çünkü Kağan, yalnız toprakların 

değil toprak altındaki hazinelerin de hükümdarıdır.”

Şirince Şeşen, ikinci öğrencisine sormuş: “Benim yerimde ol-
san sen nasıl karar verirdin?”

“Ben olsam altınları kendime alırdım çünkü Hüseyin ile Ahmet 
altınları almak istemiyor. Bu durumda karar verme hakkım var.”

Şirince Şeşen’in yüzünde bir değişiklik olmadan üçüncü öğrenci-
sine dönmüş: “Sen söyle bakalım, nasıl bir çıkış yolu bulurdun?”

“Aslında altınlar hiç kimseye ait değil, emek verilmemiş, onları ye-
niden toprağa gömerdim.”
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Şirince Şeşen, son öğrencisine de danışmış: “Sen ne düşünüyorsun evlat?”

“Düşündüklerimi hayal saymayın efendim, yüreğim diyor ki bu altınlar bende ol-
saydı, bu uçsuz bucaksız topraklara, bu yangın yerine, bu kupkuru bozkırlara 
gölge verecek fidanlar diker, bahçeler kurar, çeşit çeşit sebze ekerdim. Ku-
yular açar, her yana su arkları çekerdim. Bütün yorgun, yoksul insanlar gölgede 
oturur, yeşillikte serinler; sebzelerle, meyvelerle beslenirlerdi.”

Bu cevabı duyunca Şirince Şeşen gülümsemiş, gözleri yaşarmış, kalkıp öğrenci-
sini kucaklamış: “Haklısın çocuğum! Ben de olsam aynısını yapardım.” 

Sancar’a dönmüş: “Senin de aklına yatıyorsa al altınları, başkentimize git. Pazar 
kurulacak. Çeşit çeşit fidanlar al, en sağlam tohumları bul, bahçeler, koruluklar 
kuralım, bozkırlarımız şenlensin. Haydi yolun açık olsun!”

Sancar karnını doyurup dinlenmiş, altınları alıp Şirince Şeşen’in elini öpmüş, öğ-
rencilerle kucaklaşıp yola koyulmuş. Acaba pazara varabilmiş mi yoksa altınları 
çaldırmış mı? O da merak uyandıran bir hikâye.

Düşünelim, Tartışalım
1. “Düşündüklerimi hayal saymayın efendim, yüreğim diyor ki bu altınlar ben-

de olsaydı bu uçsuz bucaksız topraklara, bu yangın yerine, bu kupkuru 

bozkırlara gölge verecek fidanlar diker, bahçeler kurar, çeşit çeşit sebze 

ekerdim. Kuyular açar, her yana su arkları çekerdim. Bütün yorgun, yoksul 

insanlar gölgede oturur, yeşillikte serinler; sebzelerle, meyvelerle beslenir-

lerdi.” Sancar bu söylenenleri yaparsa kime ya da neye karşı sorumluluğunu 

yerine getirmiş olur?

2. İnsan olduğumuz için diğer canlılardan farklı bazı haklarımız ve ayrıcalıkla-

rımız var. Peki bu ayrıcalıkların karşılığı olarak bazı görevlerimiz de var mıdır 

sence?  Açıklar mısın? 

3. İnsanlar hayvan haklarını korumak için eylemler yapıyor, sence bunu neden 

yapıyorlar? Hayvanlar insanları neden bu kadar ilgilendiriyor?

4. Tüm gelirini hayvanlara ya da çevreye adayan, hayvanlar ya da çevre için 

vakıflar kuran insanlar bunu neden yapıyorlar sence?
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5. Neden küresel ısınma ile ilgili önlem almak zorundayız? Sadece kendimizi 

kurtarmak için mi? Çevreye verdiğimiz zararlar sadece bizi mi etkiler?

6. Doğadaki hayvanlar ve bitkiler çöp üretmez. Peki bu kadar çöp nereden geliyor?

7. Yolun ortasında duran bir taşı sana zararı olmasa bile başkalarına zarar ver-

me ihtimali olduğu için yoldan aldığın oldu mu? Neden?

8. “Nasıl olsa öleceğim.” diyerek bizden sonraki nesilleri düşünmeyip doğal 

kaynakları tüketsek olmaz mı? Neden?

9. Spor yapmamaya ve sağlıksız beslenmeye hakkın var mı? Açıklar mısın?

10. Kendini mutlu etmek senin sorumluluğunda mı? Neden? Açıklar mısın?

11. Kendini geliştirmek senin sorumluluğunda mı? Açıklar mısın?

12. Kendine karşı sorumluluklarının da olduğunun farkında mısın? Bunlar ne-

lerdir, sayar mısın? 

13. Annen ya da baban neden sana bakıyorlar?  Sadece seni sevdikleri için mi?

14. Evdeki sorumlulukların neler? Herkesin evde bir sorumluluğu olması gere-

kiyor mu? Neden? Açıklar mısın?

15. İnsanlığın ortak mirası ne demektir? Bunlara örnek verebilir misin?

16. İnsanlığın ortak mirasını korumamız ve ona katkıda bulunmamız gerekir 

mi? Neden? 

17. Neden hayvanlar da insanları korumak için önlem almıyor ya da yasa yap-

mıyorlar, onların da bize karşı sorumlulukları var mı? 

Bilgi Edinelim
Sorumluluk duygusu, insan olmanın ve toplum içinde yaşamanın bir gereği-

dir. İnsanların önce kendisine olmak üzere, ailesine, ülkesine ve insanlığa karşı 

sorumlulukları vardır. Sorumluluk bilinci eğitimle kazandırılır. Bu eğitim ailede 

başlar, okulda devam eder. Okulların en temel amaçlarından birisi de sorumlu-

luklarının bilincinde olan yurttaşlar yetiştirmektir. 
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İnsan kendisine karşı sorumluluğunun bir gereği olarak kendisine zarar ge-

tirecek iş ve alışkanlıklardan uzak durmalıdır. İnsan kendisine kıymet vermeli, 

kendisine verilen imkânları en iyi şekilde kullanarak kendisini geliştirmeye ça-

lışmalıdır. İnsan yetişkin olsun çocuk olsun tıpkı kendisine olduğu gibi ailesine 

karşı da sorumluluklarının bilincinde olmalıdır. Aile içindeki en önemli sorum-

luluk aile içi görev paylaşımında kendisine düşen görevleri eksiksiz yerine getir-

mektir. Bir diğer önemli sorumluluk ise aile içinde iş birliği, yardımlaşma, sevgi, 

saygı gibi değerleri korumak ve bunlara uygun davranmaktır. Ailede kazanılacak 

bu değerler aynı zamanda toplumsal yaşamımıza da katkı sağlayacaktır. Çünkü 

aynı değerler toplumsal yaşam içinde çok önemlidir. Toplumda insanlara saygılı 

olmak, insanların hak ve özgürlüklerine duyarlı olmak, iş ve görevlerimizi ek-

siksiz ve zamanında yapmak, haksızlığa uğrayan insanlara destek olmak, diğer 

insanlarla dayanışma içinde olmak gibi sorumluluklarımız vardır.

İnsan olmanın en önemli niteliklerinden biri bencil davranmayıp ortak ya-

şam alanlarının bizlere emanet olduğu bilinci ve sorumluluğu ile davranmaktır. 

İnsan çevresine karşı sorumlu olmalı, çevresini temiz tutmalı, onu koruyup gü-

zelleştirmelidir. İnsan olmak aynı zamanda kendisine diğer insanlardan kalan 

“insanlığın ortak mirası” na karşı da duyarlı olmayı gerektirir. Ortak miras ürün-

leri tek bir millete değil bütün dünya uluslarına aittir. Tıpkı kendisine miras kal-

dığı gibi o da aynı şekilde ortak mirası korumalı, katkı yaparak zenginleştirmeli 

ve gelecek kuşaklara aktarmalıdır. İnsanlığın ortak mirası olan kültürel ve doğal 

varlıkların korunması konusunda UNESCO tarafından çalışmalar yürütülmek-

tedir. Söz konusu doğal varlıkların bir kısmı ülkemizde yer almaktadır. Bunlara 

Pamukkale, Nemrut Dağı, Safranbolu, Hattuşaş, Çatalhöyük, Truva Antik Kenti, 

Göreme Ulusal Parkı ve Kapadokya’daki varlıklarımız örnek verilebilir.

İnsan olmak aynı zamanda çevremizdeki tüm canlılara karşı sorumluluk sa-

hibi olmayı  gerektirir. Bu nedenle çevremizdeki ağaçları, bitkileri ve hayvanları 

da sevmeli ve korumalıyız. Özellikle sokak hayvanlarının da yaşama hakkı oldu-

ğunu unutmamalıyız. Sokak hayvanlarının, kuşların beslenmesi ve korunmasına 

katkı sağlamalıyız. Onların da birer can taşıdığı bilinci ile hareket etmeliyiz. Ünlü 

bir yazarın söylediği gibi  “Canın büyüğü küçüğü veya türü yok; can candır. Canı 

önemsemek yaşamı onaylamaktır.”



İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi

HAK, ÖZGÜRLÜK VE SORUMLULUK
51

Sancar ile Kuşlar 
Sancar gide gide başkentin büyük pazar yerine ulaşmış. 
Gümüş kemerler, sapı süslü kılıçlar, elmas 
kolyeler, samur kürkler, kuzu 
derisinden ceketler, 
rengârenk ipekliler, 
çeşit çeşit baharat, 
ev eşyaları, 
çıkrıklar, Kaşgar 
işi kitaplar, 
kitaplar...
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Öğleye kadar pazarda dolaşmış. Tohum ve fidan satıcısının yanına varmış. 

Birdenbire bir çıngırak sesi, bir ötüş, bir çığlık, bir inilti: ‘Ne oluyor?’ diye bakın-
mış. Pazar yerine yaklaşan bir kervan. At ve develerin üstünde binlerce kuş. 

Kuşların hepsi ayaklarından birbirine düğümlenip develerin üstüne sıkı sıkı bağ-
lanmış. Kanatları cansız ve yara bere içinde. Tüyleri dağılıyor, 
rengârenk tüyler bulut gibi göklere uçuşuyormuş. Develerin her 
adımında kuş iniltileri pazara yayılıyormuş. 

Sancar’ın kalbi acıyla sıkışmış. Kalabalığı yararak kervanın ya-
nına koşmuş. Kervancıbaşı’nın önünde saygıyla eğilerek: 

“Beyim” demiş, “Bu kuşları, bu eziyet içinde nereye götürüyorsunuz?”

“Bey sarayına...”

“Bey bu kadar kuşu ne yapacak?”

Kervancıbaşı tepeden bakarak: “Turşu kuracak değil tabii! Yiyecek.” demiş.

Sancar şaşkınlık içinde: “Bu kadar kuşu nasıl yiyecek?” 

“Ne sandın? Senin gibi baldırı çıplak değil ya. Yüzlerce konuğu var onun!”

“Bu kuşlar için size ne kadar para ödedi?”

“Yüz altın.”

Sancar hemen heybesine el atmış: “Sana bir küp dolusu altın ödesem bunları 
serbest bırakır mısın?”

Kervancıbaşı, gence küçümseyerek bakmış, başını sallayıp yoluna devam etmiş. 
Sancar derhâl Kervancıbaşı’nın önüne koşmuş. Heybenin ağzını açmış: 

“Bakın, buraya bakın! Sizi kandırmak için söylemedim!” 

Kervancıbaşı durup şaşkınlık içinde heybeye bakmış. İçindeki altınları görünce 
adamlarına buyruk yağdırmış: 

“Derhâl kuşların ayaklarını açın, hepsini serbest bırakın!”

Serbest kalan her kuş bir çırpınışta havalanmış. Az sonra gökyüzünde kanattan 
bir çadır… Ortalık alaca karanlığa bürünmüş. Kanat sesleri giderek uzak-

laşmış. Sancar kuşların arkasından bakmış, bakmış... Kuşlar gözden 
yitince boş heybesini alıp geri dönmüş. Fakat yüreğinde bir 
eziklik. ‘Ben ne yaptım? Ben bu akılsızlığı nasıl becerdim? 
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Topraklarımız yine çıplak, ben Şirince Şeşen’e ne diyeceğim?’ 

Günlerce bozkırda yürümüş, yürümüş. Bir türlü geçerli bir sebep bulamıyormuş. 
“Kuşları serbest bıraktırdım desem bana kim inanır?” 

Çadırlara yaklaştıkça endişesi daha da artmış: “Hani yorgun topraklarımız, yok-
sul insanlarımız için bahçe kuracaktım? O yüce gönüllü atalarıma ne diyeceğim?” 
İçinde büyük bir pişmanlık... Sonunda kendini yere atıp hıçkırmaya başlamış: 
“Ölsem daha iyiydi! Ölsem...” Acı içinde uykuya dalıp bir rüya görmüş: Rengârenk 
Berkut kuşu üstünde uçuyor, göğsüne konarak güzel bir şarkı söylüyormuş: 

İçindeki kederi unut. 
Başını göklere tut. 

Kalbin hep iyilik için çarpsın . 
Niçin melul melul ağlarsın?

Genç adam gözlerini açmış. Hayretler içinde donup kalmış: Bozkırlar boydan 
boya kuş sürüsü. Rengârenk, çeşit çeşit, irili ufaklı kuşlar. Yağmur kuşları, fır-
tına kuşları, boynuzlu kuşlar, kartallar, bülbüller, martılar, baştankaralar… Hep-
si büyük bir çaba içindeymiş: Her bir kuş tırnağı ile toprağı kazıyor, her bir kuş 
gagasından bir bitki tohumu ya da kanadının arasından küçük bir fidan koyup 
kanatlarıyla çukuru kapatıyormuş. Sancar, Ayzere ile çocukken tohumları top-
rağa gömdüklerini anımsamış, yüzüne bir mutluluk yayılmış. Heyecanla kalkıp 
kuşların arasında dolaşmış. Kuşlar ne ürkmüş ne de dağılmış. İşini bitiren kuş 
uçup gitmiş, yeni tohumla yeni fidanla uçup gelmiş. Gün boyunca bütün toprağı 
ekmişler. Gece olunca yuvaya dönmüşler. Şafak sökerken kuşlar kanatlarında 
bulutlarla gelmişler. Yağmur bulutları... Bir yağmur, bir yağmur, bütün tohum çu-
kurları sularla dolmuş, fidanlar tomurcuklanmış. 

Sancar, hayretler içinde... Sancar sevinçli, şaşkın... Birkaç günde yeşil filizler baş 
vermiş. Sebze tohumları çiçeğe durmuş. Genç adam coşkuyla fidanların gölge-
sine oturmuş, sebzeler çeşit çeşit, çiçekleri renk renk... Sonra heyecanla çadır 
köyün yolunu tutmuş. Sihirli bahçelerin arasından geçiyor, burcu burcu kokan 
sihirli havayı soluyormuş: 

“Acaba Şirince Şeşen ne diyecek? Acaba o yüce gönüllü iki büyük insan memnun 
oldular mı? Ayzere sevindi mi?” diye merak ediyormuş. 
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Düşünelim, Tartışalım
1. “Kuşların hepsi ayaklarından birbirine düğümlenip develerin üstüne sıkı sıkı 

bağlanmış. Serbest kalan her kuş bir çırpınışta havalanmış.” 

 Kuşlar Sancar sayesinde esaretten kurtulmasalardı sonları nasıl olacaktı? 

2. Hak ve özgürlük tüm canlılar için önemli midir? Neden?

3. Çocukların diğer insanlardan farklı hak ve özgürlükleri var mı?

4. Çocukların sahip olduğu hak ve özgürlükler ülkeden ülkeye değişir mi?

5. Sence dinlenme hakkını yeterince kullanan ve kullanmayan iki çocuk ara-

sında ne fark olur? 

 Hangisi daha iyi ders dinler ya da kendini daha iyi hisseder?

6. Ülkesinde savaş olan çocuklar eğitim haklarını kullanabiliyorlar mıdır? 

 Savaş çocukların başka hangi haklarını kullanmalarını engeller? 

7. Az gelişmiş bir ülkede yaşayan çocuklar beslenme ve sağlık hakkını kulla-

nabiliyor mudur? Başka hangi haklarını kullanamaz sence?

8. Cinsiyet ayrımı nedeniyle okula gönderilmeyen ve eğitim hakkını kullana-

mayan bir kızın ileride yaşantısı nasıl olacaktır sence?

9. Derste kendini ifade etme hakkı verilmeyen bir öğrenci sence o derste ba-

şarılı olabilir mi? Neden? Açıklar mısın?

10. Mahallede oyun alanı olmadığı için yeterince oynayamayan çocuk ile her 

gün belli bir süre oyun oynayan çocuk arasında ne gibi farklar vardır? 

11. Camları olmayan bir sınıfta ders işleyen ve sınıfını havalandıramayan bir 

öğrenci mi yoksa her teneffüs sınıfını havalandırabilen bir öğrenci mi daha 

rahat ders dinler? Neden? Açıklar mısın?

12. Köyde, doğal hayatla iç içe büyüyen çocuklara özendiğin oluyor mu? Ne-

den? Onların yapıp senin yapamadığın ne var?

13. Bazı haklarını kullanabilen çocuklar ile bütün haklarını kullanabilen çocuk-

ların yaşantıları arasında fark var mıdır? Bu farklar neler olabilir?
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Bilgi Edinelim
Çocuk haklarının evrensel düzeyde yaygınlaşması oldukça yakın bir tarihte ger-

çekleşmiştir. Geçmişte çocuklar bugünkü haklardan önemli oranda yoksun bir 

yaşam sürmüşlerdir. Geçmişten günümüze çocukların yaşamından örnek ver-

mek gerekirse; 

•	 Eski	Roma’da	baba;	suç	işleyen,	kötü	davranışları	olan	çocukları	yargılama	

ve cezalandırma yetkisine sahipti. Çocuğunu suçlu bulursa dövebilir, hap-

sedebilir veya öldürebilirdi. 

•	 Aristo,	Eski	Atina’da	toplumun	yararı	için	sakat	çocukların	yaşatılmamasının	

uygun olduğunu savunmuştur. 

•	 Eski	Hint,	Çin,	Mısır,	Sümer,	Asur,	Babil	ve	İbrani	toplumlarında,	ceza	yaşa	

göre tespit edilmezdi. Yaşın küçük olması göz önünde bulundurulmaz, suç 

karşısında herkes aynı derecede sorumlu tutulurdu.

•	 İslamiyet	öncesinde	Arap	kabilelerinde	aile	reisinin	çocukları	üzerinde	sı-

nırsız bir hâkimiyeti vardı. Özellikle kız çocukları satılabilir hatta öldürülebi-

lirdi. İslamiyet’in kabulünden sonra babanın bu hakkı alınmıştır.

•	 16	ve	17.	yüzyılın	başlarında	İngiltere’de	evde	ve	okulda	çocuklara	son	de-

rece sert bedensel cezalar verilirdi.

•	 18	ve	19.	yüzyıllarda	Sanayi	Devrimi	 ile	 iş	gücüne	ihtiyaç	duyulmuş,	yok-

sulluk içindeki anne babaların ısrarı ile çocuklar fabrikalarda çalıştırılmaya 

başlanmıştır.

•	 İngiltere’de	1801	yılında	çıkarılan	 “Sağlık	 ve	Ahlak	Kanunu”	 ile	çocukların	

çalışması gündüzle sınırlandırılmış ve günlük çalışma saati de 12 saate indi-

rilmiştir.

•	 İngiltere’de	 1880’de,	 Fransa’da	 1882’de,	 Amerikan	 eyaletlerinde	 1852’de,	

Osmanlı Devleti’nde ise 1824’te eğitim zorunlu hâle getirilmiştir.

•	 10	Aralık	1948’de	“İnsan	Hakları	Evrensel	Bildirgesi”	yayımlanmıştır.	Ardın-

dan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde 

benimsenen Çocuk Hakları Sözleşmesi 2 Eylül 1990 tarihinde yürürlüğe 
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girmiştir. Bu belge çocuk hakları ile ilgili en geniş kapsamlı belgedir. Bu 

sözleşme en fazla ülkenin onayladığı insan hakları belgesidir. 

Çocuk Hakları Sözleşmesi hemen hemen tüm ülkeler tarafından imzalan-

mış olsa da ülkemizde ve dünyanın birçok yerinde çocuk hakları ihlalleri hâlen 

devam etmektedir. Çok sayıda çocuk zorla çalıştırılmakta; yaşama, sağlık, bes-

lenme, eğitim, eğlenme ve oyun oynama hak ve özgürlüklerinden yoksun ya-

şamaktadır. 

Ülkeler arasında çocuk haklarının korunmasına ilişkin önemli oranda ortak 

bir anlayış geliştirilmiştir. Neredeyse tüm ülkeler çocuk haklarının korunması 

ve geliştirilmesi için çalışmalar yapmaktadır. Çocukların çalışmak yerine eği-

timlerine devam etmeleri için yasal düzenlemeler ve denetimler yapılmaktadır. 

Ülkemizde özellikle kız çocuklarının eğitimlerine devam etmelerini sağlamak 

üzere projeler yürütülmekte, maddi durumu kötü olan ailelere eğitim desteği 

verilmektedir.



Badi ile Bidi
O o o oyun,   Nasıldır huyun?   Ceketi soyun,   Başlasın oyun!

Bir zamanlar bir çocuk varmış. Kaşı kara, gözü kara, saçları 
fırça. Oyun oynamayı çok severmiş ama bütün çocuklar onu 
itermiş. Yalpalayarak yürüdüğü için herkes ona “Badi” der-
miş, asıl adını kimse bilmezmiş.
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O gün yine oyun başlamış, Badi çocukların arasına katılmış. Yüreğinde 
heyecan, saçları diken diken. Tüm cesaretini toplamış:  

–Heeey! Beni de oyuna alın, diye bağırmış, sıraya katılmış.

Baştan “bir iki, bir iki” diyerek sona dek saymışlar. “Birler bir yana, ikiler karşı 
yana geçmiş. Badi çok sevinmiş. Fakat bir çocuk oyuna fazla gelmiş.

–Heeey! Çık oyundan! Sen topalsın, kimseyi tutamazsın! diye bağırmışlar. Badi:

–Tutarım! Sizden daha iyi tutarım, demiş.

–Hayıııır!

Sıradan çıkarmak için Badi’yi itmişler, Badi düşmüş, fena hâlde canı acımış. Bir 
de:

–Badi Badi, diye gülerek onu alaya almışlar.

Badi çok üzülmüş, öyle üzülmüş ki öfkeden yanakları kıpkırmızı olmuş ama 
çoğunluk onlarda. Kimseye bir şey yapamamış. Dişlerini sıkmış, ağlamamak için 
kendini zor tutmuş, hınçla oradan ayrılmış. Başını eğip köyün dışına yollanmış. 
Gözlerinde yaş, dişleri kenetli, önü bulanık. Hıçkırmamak için kendini zor tutmuş.

Dupduru akan çayın kıyısına varıp usulca oturmuş. İrili ufaklı balıklar... Her biri-
nin pulu rengârenk, yüzgeci taraklı, kuyruğu yelpaze. Arada suyun üstüne sıçrı-
yormuş biri. Badi yine heyecanlanmış, tüm cesaretini toplamış:  

–Heeey! Beni de aranıza katın, birlikte yüzelim, diye fısıldamış.

Bütün balıklar suya dalmış. Hep birlikte çekip gitmişler, bir daha görünmemişler.

Badi: “Bunlar da beni oyuna katmadı!” demiş. Aşağıda, “Vırrrak! Vırrrak!” diye 
ötüşen kurbağaların yanına gitmiş. 

Üç kurbağa bir eveliğin üç yaprağından tutup fırdolayı dönüyorlarmış. Dişleri ke-
netli, bacakları havada. Kimi kurbağa ise kıyıya uzanmış güneşleniyor, kimi de 
birbirinin sırtından atlıyormuş.

Badi bakmış, bakmış, yine yüreği kabarmış: 

–Heeey! Benim de üstümden atlayın!

Kurbağalar ürkmüşler, bir atlayışta, cup diye suya dalıp gitmişler. Badi yerinde 
kalakalmış. Yaramaz bir kurbağa başını sudan çıkarıp bir de nanik yapmaz mı? 
Badi çok üzülmüş: “Bunlar da benimle oynamadı!” demiş, oradan da ayrılmış.
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Gide gide büyük bir tarlaya ulaşmış, şaşıp kalmış. Ne çok fare varmış, ne çok. 
Anne fareler, çocuklar, nine fareler, dedeler... Büyükler yiyecek arıyor, küçükler 
koşmaca oynuyorlarmış. “Ahh! Keşke beni de oyuna katsalar…” 

Ayaklarının ucuna basarak usul usul yaklaşmış. Fareler birden onu görmüşler. 
Çil yavrusu gibi dağılıp deliklere girmişler.

–Korkmayın heeey! Duruuun! Beni de aranıza alııın!..

Dinleyen olmamış. “Bunlar da benimle oynamadı.” 

Toprağın üstüne kederle çökmüş. Nereye, kime gitsin? Canı öylesine oynamak, 
öylesine oynamak istiyormuş ki... Hüzünlü bir türküye başlamış. Sesi ta karşı 
tarlalara yayılmış. Fareler başlarını deliklerden çıkarıp kulak kesilmişler.

Biraz sonra bir fare çıkmış yuvasından. Kuyruğu kısa, gözlerinin çevresi halka 
halka kara, karnı ak, minikcik bir fare. Bidi bidi yaklaşmış. Arka ayaklarının üs-
tüne kalkmış. Beklenmedik bir anda söze başlamış: –Hoş geldin abi. Ne güzel 
sesin var senin.

Badi şaşırmış, onu okşamak için elini uzatmış. Fare hoplayıp dizine çıkmış. 
Badi’nin yüreği hoplamış, içinde sonsuz bir sevinç: –Sen ne güzel bir fareciksin. 
Arkadaş olalım mı?

Fare, dizinden omuzuna tırmanmış:

 –İnsanlar bizimle arkadaş olmaz ki.

–Benim hiç arkadaşım yok farecik. Beni sevmiyorlar. Bana             diyorlar, 
“Badi” diye alay ediyorlar, canım yanıyor.

–Üzülme abicik. Badi, kötü bir isim değil ki. Minik kaldığım için bana da “Bidi” 
diyorlar, oyuna katmıyorlar.

Badi, onu incitmeden avucuna almış, tüylerini okşamış:

–Badi ile Bidi, ne güzel!

İşte ikisinin arkadaşlıkları o an başlamış. Bakalım ikisi ne gibi maceralar yaşa-
mış…

“topal”
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Düşünelim, Tartışalım...
1.	 “Badi	oyuna	girmişken	çocuklar:	–Heeey!	Çık	oyundan!	Sen	topalsın,	kim-

seyi tutamazsın! diye bağırmışlar. Badi çok üzülmüş, öyle üzülmüş ki öfke-

den yanakları kıpkırmızı olmuş.”  Badi’ye nasıl bir ayrımcılık yapılmış? Sence 

Badi bu durumda ne hissetmiştir?

2. Arkadaşlarının seni oyuna almadıkları oldu mu? Ne hissetin, canın yandı 

mı? Ne yaptın?

3. Haksızlığa uğradığın oldu mu? Nasıl oldu? Ne hissettin? 

4. Haksızlığa uğrayan insanlar ne hisseder, düşünür, yapar?

5. Haksızlığa uğrayan insanların hepsi benzer şeyler mi hissederler?

6. Yapma hakkın olan bir şeyi yapmana izin vermediklerinde, sahip olduğun 

bir şeyi elinden aldıklarında, engellendiğinde ne hissedersin?

7. Başkalarının canı yandığında onları anlayabiliyor musun? Canı yanan insan-

lara yardım etmeye çalışır mısın? Neden?

8. Arkadaşlarımızın duygu ve düşüncelerini okuma yeteneğimiz olmadığına 

göre, onların duygu ve düşüncelerine duyarlı olmak için ne yapmalıyız? 

9. Çevrenizdeki insanlar senin görüş ve düşüncelerini sürekli önemsemedi-

ğinde ne hissedersin?

10. Badi duygularını ifade edecek bir türkü söylediğinde Bidi onu anladı ve ay-

rımcılık yapmaktan vazgeçti. Peki diğer çocuklara Badi’nin neler hissettiğini 

söyleseydik onlar da ayrımcılık yapmaktan vazgeçerler miydi?

11. Hak ve özgürlükleri ihlal edilen kişiler sadece üzülüyor diye mi onların hak 

ve özgürlüklerine duyarlı olmalıyız?

12. Takdir belgesi alacak kadar puanın olduğu hâlde sana belge vermeseler ne 

hissedersin? 

13. Oyun oynamanı yasaklasalar ve bir daha oyun oynayamayacak olsan ne 

düşünür ve ne hissedersin? Oyun oynamak için imkânı olmayan çocuklar 

da benzer şeyler mi hissediyorlardır?
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14. Hastalandığında hastaneye gitsen ve doktor seni muayene etmek istemese 

ne hissedersin? Sağlık hakkını kullanamayan diğer çocuklar da böyle şeyler 

hisseder mi sence?

15. “Ama bu haksızlık!” denildiğinde ne anlıyor ve hissediyorsun?

16. Haksızlığa uğrayıp üzülünce haksızlık yapma hakkımız olur mu? 

17. Bir bakış bile hak ve özgürlükleri ihlal edip karşıdakine kendisini kötü hisset-

tirebilir mi? 

18. Kendi mutluluğumuz için bir başkasının hak ve özgürlüklerini ihlal edebilir 

miyiz?

Bilgi Edinelim
Canı yanmak, günlük hayatta çok sık kullanılan bir deyimdir. Canı yanmak sade-

ce düştüğümüzde dizimizin acıması gibi fiziksel bir acı duymak anlamına gel-

mez, aynı zamanda bir insanın gördüğü zarar nedeniyle çok derin üzüntü duy-

ması anlamına gelir. Bu nedenle can sadece bedenimizi değil bunun yanında 

zihinsel ve duygusal bütünlüğümüzü ifade eder. İnsanın hak ve özgürlüklerinin 

elinden alınması ya da ihlal edilmesi canını yakar. Hak ve özgürlükler kimi za-

man diğer insanlar ya da gruplar, kimi zaman da devlet tarafından kısıtlanabilir 

veya ihlal edilebilir. Hak ve özgürlüklerin ihlali nedeniyle insanların canı yandık-

ça aralarındaki sevgi, saygı, güven ve iş birliği azalır.  Birlikte yaşama düşüncesi 

zarar görür. Çünkü insan, canını yakan insanlarla birlikte olmak istemez. 

Bir insanın canını yakmak her zaman fiziksel müdahale ile değil kimi zaman 

sözle de olabilir. Hatta bir kişinin görüş, düşünce ya da hislerini önemsememek 

de o kişinin canını yakabilir. Bu yüzden kendimizden farklı olan, farklı düşünen 

insanların da görüş ve düşüncelerine karşı duyarlı olmamız gerekir. Aksi hâlde 

bu sebeple sürekli canı yanan kişi bir süre sonra kendisine ayrımcılık yapıldı-

ğını düşünecektir. Bizim gibi düşünmeyen, özellikle azınlıkta kalmış insanların 
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düşüncelerine ve farklılıklarına duyarlı olmalıyız. Onların da kendilerini kıymet-

li, saygı değer hissetmelerini sağlamalıyız. Canı yanan kişinin başkasının canını 

yakmak isteyeceği ihtimalini unutmamalıyız.

Can yakmak yerine gönül almak, gönül kazanmak, gönülleri fethetmek ge-

rekir. Bu gerçeği Hacı Bektaş Veli “Gelin canlar bir olalım, iri olalım, diri olalım!” 

sözü ile çok güzel ifade etmiştir. 

Meraklı Çocuklar İçin 
“Badi ile Bidi” Anadolu masal hazinemizdeki masallardan bir tanesidir. “Farelerin 

Göçü” adlı bir sonraki masal da Badi ile Bidi’nin devamıdır. 

Türkiye Cumhuriyeti
Ülkemiz Anadolu’nun tümünü ve Trakya’nın bir bölümünü kapsar. Doğuda Gür-

cistan, Ermenistan, Nahcivan, İran; güneyde Suriye ve Irak; batıda ise Bulgaris-

tan ve Yunanistan ile komşudur. 

Yurdumuz -Anadolu- dünyanın ilk yerleşim yerlerinden sayılır. Ülkemizde 

birçok antik kent vardır. Bunların çoğu depremlerle, savaşlarla yıkılmış, toprak 

altında kalmıştır. Arkeologlar bu kentleri yeniden gün yüzüne çıkarmaktadır. 

Bunların en ünlüsü Hattuşaş ile Efes’tir. On bin yıl içinde birçok uygarlığa ev 

sahipliği yapan Anadolu’ya, 11. yüzyıldan itibaren milletimiz yerleşmiş, diğer 

halklarla kaynaşmışlardır. Coğrafyamızda üç bin yıldan beri sanatta, edebiyatta 

ve mimaride çok ileri gidilmiş,  dünyaca ünlü mimarlar, düşünürler, yazar ve 

sanatçılar yetişmiştir. 

Masalları ilk kez MÖ 7. yüzyılda Kyme’de (Bugünkü İzmir-Aliağa) yaşayan 

Hesiodos derlemiştir. “Kartal ile Tilki”, “Şahin ile Bülbül” günümüze kadar anlatı-

lagelmiştir. 5.yy’da yaşamış Ezop da Kütahyalıdır. Kıssadan hisse türünde yazdığı 

358 hayvan masalı vardır. Milletimiz Anadolu’ya geldikten sonra da bu çalış-

malar devam etmiş, masallar Mevlâna’nın Mesnevi’sinde de yer almıştır. Son 

150 yıldan beri masal derlemeleri hız kazanmış, masallar üstüne birçok bilimsel 

araştırmalar yapılmıştır. Çağdaş edebiyatta da gelişmiş olan ülkemizde ulusla-

rarası çok şair ve yazar yetişmiştir.
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İsmail Uyaroğlu’ndan bir şiir: 

Oyun
Sebzelerden sevdiklerim:

Havuç, domates, oyun.

Meyvelerden sevdiklerim:

Elma, şeftali, oyun.

Bence en iyi besin oyun

Çünkü

Hiçbir şey yemesem bile bazen

Oynarken doyuyorum.

Nasrettin Hoca’dan Bir Fıkra
Nasrettin Hoca kadılık yaparmış.

Bir gün iki adam gelmiş, birbirlerinden davacı olmuşlar.

Hoca birinci adamı dinlemiş:

-  Sen haklısın, demiş.

İkinci adam itiraz edip kendi şikâyetini anlatmış. Hoca ona da:

-  Sen de haklısın, demiş.

Olup bitenleri izleyen Nasrettin Hoca’nın hanımı:

-  Hoca bu nasıl iştir? Hem ona hem de ötekine haklısın dedin, 
diye itiraz etmiş.

Hoca bu sözler üzerine hanımına dönmüş:

-  Sen de haklısın, demiş.
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Farelerin Göçü
Badi kalkmış erkenden, çantası varmış deriden: “Keşke okul 
olmasa…” demiş içinden. İstemeyerek çantayı almış, okula 
yollanmış. Çocuklar yine:

 –Badi, Badi! diyerek onu alaya almışlar. Biri çelme 
takmış, biri papağını kaçırmış, Badi’yi çok fena 

ağlatmışlar. Biraz sonra ders başlamış. 
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Ders güzel bir ders. Ama Badi’de ilgi yok. Bir ses duymuş aniden. Bidi başını çı-
karmış ceketin cebinden: “Cik cik...” 

Badi görünce Bidi’yi, fena hâlde telaşlanmış, yüreği hoplamış. Ses duyulmasın 
diye Bidi’yi içeri bastırmış, cebini kapatıp kitabını açmış. Biraz sonra Bidicik ba-
şını bir daha çıkarmış. Çocuklara merakla bakmaya başlamış. Korkak bir çocuk:

–Aaa!.. diye bir çığlık atmış.
Bidi hoplayıp masaya çıkmış. Badi: 

–Benden habersiz neden geldin be yaramaz? demiş. Çabuk gir cebime!

–Seni yalnız bırakmak istemedim abi, cebine girip geldim.

Çocuklar ikisinin çevresine yığılmış, ama yaklaşamamışlar, durmadan laf atma-
ya başlamışlar:

 –İiii!.. Pis Badi. Fareyle dolaşıyor, şuna bak! 

Muhtarın çocuğu bilgiç bilgiç:

–Bugün babam tarlalara zehir gönderecek, bütün fareler geberecek, demiş. 

Bidi ile Badi bu haberle şaşkına dönmüşler. Badi, Bidi’yi kaptığı gibi kaçmış.

–Otur! Kaçma! diye bağırmış öğretmen.

Ama o koşa koşa eve varmış. Babası da zehirli buğday hazırlamak-
taymış.

–Aman oğul, farelerin sesi dün gece köye ulaştı. Ekinlerimizi yok 
edecekler. Acele edelim, bu buğdayı onlara verelim. 

–Torbayı bana ver baba, ben tarlaya götüreyim, demiş Badi. 

–Götür oğul, götür. Her yana buğday serp, yesin fareler. Yesinler de ge-
bersinler.

Badi, torbayı yüklenip Bidi ile yola koyulmuş. Köprüden geçip tarlaya ulaşmış. 
Meğer, tüm fareler toplanıp onları bekliyorlarmış. Torbayı görünce 
sevinçten:

–Buğ-day, buğ-day! diye bağırmaya,             başlamışlar.

–Güzel bir haber değil, diye uyarmış Badi, hiç sevinmeyin. Hepsi 
zehirlidir.
Fareler ürkmüşler: 

–Sen üzülme Badicik biz de başka tarlalara gideriz, demişler.

zıplamayazıp zıp



İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi

HAK, ÖZGÜRLÜK VE SORUMLULUK
66

–Sakın haa! Herkes tarlasına zehir atacak.

Oracıkta çukur kazıp buğdayı toprağa gömmüşler.

Bidi, fareleri başına toplamış: 

–Öteki tarlalarda fareler ölecek. Şimdi ne yapacağız? diye sormuş.

Tartışmış, bir karara varmışlar. Fareler diğer tarlalara haber götürmek üzere da-
ğılmış. Sonunda tüm fareler toplanıp bu tarlaya göç etmişler. Toprağı delerek 
kendilerine yeni bir yuva yapmışlar. Badi de köye geri dönmüş.

Aylar çabuk geçmiş. Köyün buğdayları büyüyüp, başaklar sararmış. O günü bek-
leyen çekirge sürüleri tarlalara dalmış. Yediklerini yemiş, kalan başakları da kı-
rıp dökmüşler, buğday tanelerini darmadağın etmişler. Yalnızca Badilerin tarlaya 
girmemişler. Fareler çekirgeleri kovmuş. Köylüler:

– Artık biçim zamanı geldi, demişler. Buğdaylar büyüdü, gidip buğdayları biçe-
lim, değirmene götürüp öğütelim. Kış boyunca ekmeğimiz bol olsun, pastamız 
çok olsun.

Ertesi gün oraklarını almış, sevinçle tarlalara gitmişler. Aaa! Ağızları bir karış açık 
kalmış. Kimsenin buğdayı yok. Başaklar toprağa karışmış. Yalnızca Badilerin 
tarlada başaklar insan boyunda. Badi şaşkınlıkla farelere sormuş: –Siz bunları 
yemediniz mi? 

Bidi övünmüş:

 – Yer miyiz Badi abicik. Çekirgeler gelince bir başak bile kaptırmadık. 

Badi sevinçle Bidi’yi avuçlarının içine almış, yumuşak tüylerini okşamış. Köylü, 
Badi’nin başına toplanmış. Çocuklar ona yalvarmışlar:

– Badican, n’olursun farelerine söyle, yere saçılan buğdaylarımızı bari toplasınlar. 

Badi: 

– Yok öyle şey, demiş. Yaptığınız kötülüğün karşılığını görün işte. İnsan biraz 
birbirini kollamaz mı! 

Çocuklar düşünmüşler Badi haklı.

– Özür dileriz Badi. Haklısın. Farelerin yardım etmezse aç kalacağız.

Badi yumuşamış. 

– Biraz düşünmemiz gerek, demiş ve Bidi’nin kulağına: 



İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi

HAK, ÖZGÜRLÜK VE SORUMLULUK
67

– Bidicik, yazık bunlara, demiş, gidip başakları toplayalım.

Bu kez Bidi şaşırmış:

– Olur mu abicik? Hepimizi öldürmek isteyen, seni hep yalnız koyan onlar de-
ğil mi? Gitsin kendileri toplasın. Söyle gitsinler. Gitsin, toplasınlar ve Hanya’yı 
Konya’yı anlasınlar.

Badi çocuklara dönmüş: –Gidin kendiniz toplayın! 

Köylüler ile çocuklar gidip kalan başakları toplamaya başlamışlar. Her bir ba-
şağı tek tek toplamak ne zormuş meğer. Toprağa eğildikçe terliyor, belleri ağrı-
yormuş. Diz çöküp toprakta sürünerek fazla başak toplamayı denemişler. Hele 
toprağa gömülen buğday tanelerini hiç bulamıyorlarmış. Öğleye kadar ter içinde 
kalmışlar. Badilerin tarlaya baktıkça kimi Badi’yi kıskanmış, kimi de ona hak ver-
miş. Badi onların gözünde büyümüş.

Sonunda yine gelip yalvarmışlar: 

– Badi, buğday taneleri toprağa karışmış, bulamıyoruz, yardıma ihtiyacımız var. 

Badi dayanamamış, Bidi’ye dönmüş:

 – Bak, aç kalacaklar Bidi, haydi lütfen! demiş.  

Bazı fareler de onlara acımış, yavaş yavaş yaklaşmış, sonra hepsi birlikte tarla-
lara dalmışlar. Burunlarını toprağa gömerek buğday tanelerini bir çırpıda topla-
mışlar, başakları da yığının üstüne atmışlar. Çocuklar: 

– Yaşa Badi, yaşa Bidi, çok yaşa! diye alkış tutmuşlar. 
Engelli birine haksızlık ettiklerini o zaman anlamışlar. 

Düşünelim, Tartışalım
1. “Götür oğul, götür. Her yana buğday serp, yesin fareler. Yesinler de geber-

sinler. Badi, torbayı yüklenip Bidi ile yola koyulmuş. Köprüden geçip tarlaya 

ulaşmış. Meğer, tüm fareler toplanıp onları bekliyorlarmış. Torbayı görünce 

sevinçten:

	 –	Buğ-day,	buğ-day!	diye	bağırmaya,	zıp	zıp	zıplamaya	başlamışlar.

	 –	Güzel	bir	haber	değil,	diye	uyarmış	Badi,	hiç	sevinmeyin.	Hepsi	zehirlidir.”
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 Badi’nin büyüklerine karşı çıkmak pahasına haksızlıkları önlemeye çalışması 

hakkında ne düşünüyorsun?

2. Engelli bir arkadaşınızın okuldaki eksiklikler nedeniyle bazı işlerini yapama-

dığını fark ettiniz, arkadaşınıza yardım edebilmek için ne yapabilirsiniz?

3. Gürültü yapan komşunuzla aranızdaki sorunu nasıl çözersiniz? 

4. Haklarımızı ve özgürlüklerimizi bağırarak, vurarak, kırarak elde etmeye ça-

lışmamız uygun mudur? Şiddet uygulayarak haklarımızı ve özgürlüklerimizi 

koruyabilir miyiz? 

5. Hırsızların bizden çaldığı şeyi biz de onların evine girip çalabilir miyiz?

6. Dayak yiyen birinin hakkını savunmak için dayak atan kişiyi dövebilir miyiz?

7. Kantinde gereksiz yere oyalanan bir öğrenci sıradaki diğer öğrencilerin 

hakkını ihlal ediyor mu sence? Bu durumda ne yapmalısın? 

8. Kütüphanedeki kitabı alıp aylarca geri getirmeyen bir öğrenci senin eğitim 

hakkını kullanmanı engeller mi? Bu sorun nasıl çözülebilir?

9. Sınıftaki eşyaları özensizce kullanan ve onlara zarar veren  arkadaşın sı-

nıftaki diğer tüm arkadaşlarının hakkını yiyor mu sence? Bu durumda ne 

yapılmalı?

10. Yağmurlu bir havada eve giderken yanından hızla geçip seni ıslatan sürücü-

yü kime bildirmelisin? Arkasından taş atsan olur mu? 

11. Markette sıra beklerken biri önüne geçerse ne yapman gerekir? Hey sıra var 

görmüyor musun diye bağırsan olur mu?

12. Gördüğümüz tüm hak ve özgürlük ihlallerini kendi başımıza çözmemiz 

mümkün mü? Bu konuda bize yardımcı olmaktan sorumlu olan birileri var 

mıdır? Kimdir onlar?

13. Kamu Denetçiliği Kurumunda Ombudsman diye bir görevli var. 

 Tanıyor musun? 

14. Birinin hak ve özgürlüğünün ihlal edildiğini fark ettiğinde ne yaparsın? 

15. Hakkımızı ararken dikkat etmemiz gereken kurallar var mıdır? Nelerdir?
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Bilgi Edinelim
Sorunsuz bir yaşam yoktur. Yaşamdaki sorunların bir kısmı da kendimiz veya 

çevremizdeki kişilerin hak ve özgürlüklerinin ihlal edilmesi ya da kısıtlanması 

ile ilgili olabilir. Sorun ister kendimizin ister başkasının olsun aktif birer yurt-

taş olarak sorumluluk üstlenmemiz gerekir. Yani harekete geçmemiz gerekir. 

Ancak sorunların çözümü kadar nasıl çözüldüğü de önemlidir. Demokratik bir 

toplumda sorunlar uzlaşıya dönük ve şiddetten uzak bir şekilde çözülmelidir. 

Bir hak ve özgürlük ihlali için harekete geçmek tüm sorunları kendi ba-

şımıza çözeceğimiz anlamına gelmez. Önemli olan sorunun çözümünün bir 

parçası olmaktır. Örnek vermek gerekirse oturduğunuz bir yerde bir grup insan 

gürültü yaparak çevreyi rahatsız ediyor ve kamu malına zarar veriyor.  Böyle 

bir durumda aktif ve sorumlu yurttaşlık gereği eyleme geçilmesi gerekir. An-

cak eyleme geçmek bu insanlarla tartışmak ya da kavga etmek yoluyla onları 

durdurmak anlamına gelmez. Yapılması gereken uygunsuz davranışların dev-

letin ilgili birimlerine iletilmesi, onların haberdar edilmesidir. Her gördüğümüz 

sorunu kendimiz çözmeye çalışırsak bu nedenle zarar görebiliriz. Sorunların 

çözümünde uzlaşı gözetmek, sorunları şiddete başvurmadan çözmek gerekir.

Sorunları demokratik yollarla çözebilmek için sorunların çözümünde kulla-

nılabilecek yolları bilmek gerekir. Örneğin aldığımız bir üründe kusur çıkmış ve 

satıcı ile uzlaşamamışsak sorunu dilekçe ile Tüketici Hakem Heyetine başvura-

rak çözebiliriz. Çevremizde eğitim hakkı ihlal edilmiş bir öğrenci var ise savcılık-

lara ihbarda bulunabiliriz. Bir kişinin başka bir kişinin yaşam hakkını ihlal ettiğini 

gördüğümüzde bunu en yakın güvenlik birimine bildirebiliriz. Ayrıca tüm istek, 

öneri ve şikâyetler için BİMER’i (Başbakanlık İletişim Merkezi) kullanabiliriz. Bİ-

MER Başbakanlığa bağlı, her konuda istek, öneri ve şikâyetlerin bildirildiği bir 

birimdir. Bildirimler şahsen, e-posta, dilekçe ya da telefonla (Alo 150) yapılabil-

mektedir. Bunun yanında insan hakları ile ilgili sorunların çözümleri için İl ve İlçe 

İnsan Hakları Kurullarına başvurulabilir; okul, hastane, çocuk bakım kuruluş-

ları, valilik, kaymakamlık, karakol, itfaiye ve belediye gibi idarelerle yaşadığınız 

sorunlarla ilgili olarak Kamu Denetçiliği Kurumuna (Ombudsmanlık) başvuruda 

bulunabilirsiniz.
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Dünya sarsılmış bir zaman, 

Asya Avrupa’yı bastırmış, 

Yıkılıp devrilmiş orman,

Toprak sıkışıp kabarmış, 

Kayalar topraktan fırlamış... 

Kaf Dağı bulutlara ulaşmış... 

Masalcı masala şöyle başlamış:

Alp ile 
Asamat 
Köprüsü
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Gök Kağan, Alp’ı yanına çağırmış: “İşte sana topraklar, işte zenginlik, işte dünya, 
yardım et insanlara, kötülüklerden koru.” demiş. 

Serin ırmaklar, sık ormanlar Alp’ın bel hizasında. Hayvan sürüleri, atlar, koyunlar 
sayısız. Vadiler derin, yaylalar geniş. 

Alp sevinmiş; her şeye anında kendisi sahiplenmiş. Gök Kağan’ın sözlerini kulak 
ardı etmiş. Kalbi buz, kuvveti yerinde, kimse ona karşı gelememiş. Güzel bir de 
kız bulup evlenmiş. İkiz çocuğu dünyaya gelmiş. Zaman çabuk geçmiş. Çocuk-
ları güçlü kuvvetli, attığını vuran, tuttuğunu alan... Sürüleri gütmüş, ava gitmiş-
ler. Kimseye ufacık bir toprak vermemişler. Herkesi köle gibi çalıştırmış, kimseye 
özgürlük tanımamışlar. 

Gök Kağan çok öfkelenmiş. Derhâl yedi başlı, yedi kollu bir ejderha göndermiş. 
Alp’ı Kaf Dağları’nın sivri kayalarına zincirletivermiş. 
Kaf Dağı’nın başı duman. Kartallar vermemiş el aman. Kanat vurup Alp’ın tepe-
sine inmişler. Her yanını gagalayıp kanını yere dökmüşler.

Alp o zaman anımsamış Gök Kağan’ı: “Bana bir fırsat tanı ey Gök Kağan!” diye 
yalvarmaya başlamış. “Az bir fırsat tanı. Hatalarımı tamir edeyim, herkesi koru-
yup, kendimi af ettireyim.”  

Gök Kağan, Asamat’ı görevlendirmiş. “Haydi git kurtar onu, bir şans daha 
verelim.” Asamat, dünyanın en iyi demircisi. Asamat, örsünü, çekicini ve 

körüğünü alıp dağa gitmiş. Dağın çevresi su içindeymiş, göller yata-
ğından taşmış, Asamat güçlükle yürümekteymiş. 

Kaf Dağı’nın sivri kayalarına varmış ki o hoo! Alp zincirlere vu-
rulmuş, bütün bedeni vahşi kartallar tarafından oyulmuş. İki 
gözü iki çeşme. Kartallar çevresinde. Asamat:

“Bu ne hâldir Alp kardeş? Seni bu hâlde mi görecektim?” de-
miş.

Alp acıyla inlemiş:

“Kötü şeyler yaptım Asamat usta. Kendime yapılmasını 
istemediğim her şeyi başka insanlara yaptım. N’olur beni 
kurtar, güzel şeyler yapmaya zamanım olsun.” 

Asamat derhâl ateş yakmış, körükle ateşi çoğaltarak zin-
cirleri eritmeye başlamış. Alp’ı zincirlerinden kurtarmış.  
Alp yaralı haliyle Asamat’ı kucaklamış: 
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“Bana yol göster çocuklarıma gideyim, insanlara yardım edeyim.”  

Asamat: “Artık çok geç.” demiş. “Çok yükseldi sular, geçemezsin.” 

Alp çaresiz kalmış, öyle çaresiz kalmış ki kartalların didiklemesinden daha beter. 

“Bir çare düşün Asamat usta, bir çare. Sana yalvarıyorum.”

Demirci Asamat, Alp’a acımış, bütün hünerini kullanmış. Önce bildiği, tanıdığı 
bütün şifalı otları dağ yamaçlarından toplamış, Alp’ın yaralarını iyileştirmiş. Son-
ra yeni bir işe girişmiş. Yedi gün yedi gece içinde bütün zincirleri eritmiş, bir 
ayağı Kaf Dağı’nda bir ayağı İdil kıyısında bir köprü yapmış. İyilik köprüsü. Öyle 
büyük, öyle uzun bir köprü ki iyilik bitmesin. Öyle bezekli, öyle nakışlı bir köprü ki 
iyilik çiçekler gibi rengârenk açsın, insandan insana ulaşsın.

“Haydi Alp kardeş, gidebiliriz.”  

Alp kulaklarına inanamamış. Dağdaki hayvanları da almışlar, köprünün üstünden 
günlerce yol yürümüş, dalga dalga akan İdil kıyısına varmışlar. Kıyıdaki ovaya 
varıp hayvanları çayıra yaymışlar. Alp çocuklarına kavuşup kucaklaşmış. Oymak 
halkı ise Alp’ın yüzüne bile bakmamış. Halk ilgisini, sevgisini Asamat’a çevirmiş. 
Çünkü ‘Asamat Köprüsü’ onları büyülemiş. 

Herkes Asamat Köprüsü’ne koşuyor, Asamat da onları büyük bir keyifle seyredi-
yormuş.

O gün, Asamat Alp’ı oymağın önüne çıkarmış: “Bir kez olsun dinleyin onu! Gök 
Kağan böyle istiyor.” demiş, halk dinlemiş, bakalım Alp halka ne demiş.

Düşünelim, Tartışalım
1. “Kötü şeyler yaptım Asamat Usta. Kendime yapılmasını istemediğim her 

şeyi başka insanlara yaptım. N’olur beni kurtar, güzel şeyler yapmaya za-

manım olsun.”  Alp’ın kendime yapılmasını istemediğim her şeyi başka in-

sanlara yaptım dediği şeyler neler? Alp, halkın hak ve özgürlüklerine saygı 

gösteriyor mu? 

2. Başkalarının hakkına ve özgürlüklerine saygı göstermesek ne olur?

3. Başkaları senin hak ve özgürlüklerine saygı göstermediğinde nasıl hisse-
dersin? 
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4. Arkadaşlarınla beraber pasta aldınız ve paylaştınız, arkadaşınız oradan uzak-

laştığında onun pastasını da yeseniz ne olur? Peki aynısı sizin başınıza gelse 

ne olur?

5. Dersin ortasında ayağa kalkıp bağıra bağıra şarkı söylemek özgürlük mü-

dür? Neden? Başka bir arkadaşın bunu yapsa tepkin ne olur?

6. Söyleyecek çok önemli bir şeyimiz varsa başkasının sözünü kesip söyle-

yebilir miyiz? Peki sen bir şey anlatırken daha sözün bitmeden arkadaşın 

konuşmaya başlasa bu saygısızlık olur mu?

7. Başkasının hak ve özgürlüklerine saygı göstermemenin bir bedeli olmalı 

mı? Nasıl?

8. Senin hak ve özgürlüklerine saygı göstermeyen birinin bile hak ve özgür-

lüklerine saygı göstermen gerekir mi?

9. Başkalarının hak ve özgürlüklerine onlar da bizim hak ve özgürlüklerimize 

saygı göstersin diye mi saygı göstermeliyiz?

Bilgi Edinelim
Demokratik toplumlarda tüm insanlar temel hak ve özgürlüklerini sorunsuz bir 

şekilde kullanırlar. İnsanlar birbirlerinin hak ve özgürlüklerine saygı gösterdikle-

rinde, birbirlerini hoş gördüklerinde ve iş birliği içinde olduklarında bir arada ve 

daha mutlu yaşayabilirler. 

İnsan haklarının tüm dünyada yaygınlaşması daha fazla hak ve özgürlük ta-

lebini beraberinde getirmiştir. İnsanlar artık çok daha fazla hak ve özgürlük talep 

etmekte, toplumun diğer üyelerinden hak ve özgürlüklerine saygı duymalarını 

beklemektedirler. Ancak birlikte yaşamak karşılıklı saygı gerektirir. Bu nedenle 

kendi hak ve özgürlüklerimize gösterilmesini beklediğimiz saygıyı biz de başka 

insanların hak ve özgürlüklerine göstermeliyiz. Bu aynı zamanda sorumlu bir 

yurttaş olmanın gereğidir. Bu gerekliliğe rağmen insan hak ve özgürlüklerinin 

korunması ve geliştirilmesi sadece saygıya bağlı değildir. 
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Meraklı Çocuklar İçin
Çuvaşlar en eski Türk topluluklarından biridir. Onların çok fazla destan ve masalı 

vardır. “Alp ile Asamat Köprüsü” masalı ve bir sonraki masal olan “Alp’ın Birlik 

Çağrısı” isimli masal Çuvaşistan masal hazinesindeki masallara birer örnektir.

Çuvaşistan Özerk Cumhuriyeti
Çuvaşistan Rusya Federasyonu’na bağlı özerk bir cumhuriyettir. Çuvaşistan İdil 

(Volga) Nehri’nin orta bölgesinde çok önemli su ve kara yolları üzerinde küçük 

bir ülkedir. Başkenti Çeboksarı’dır. Ülke nüfusunun %68’i Çuvaşlardan, %27’si 

Ruslardan, geriye kalanı ise diğer milletlerden oluşmaktadır. Bunun yanında iki 

milyonun üzerinde Çuvaş, cumhuriyet toprakları dışında yaşamaktadır.

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin dağılması üzerine 24 Ekim 1990 

tarihinde bağımsızlığını ilân etmiş ancak bu, Rusya tarafından kabul edilmeyin-

ce özerk bir cumhuriyet olarak kalmıştır.  

Yüzyıllar boyunca devam eden sözlü edebiyat, Çuvaş edebiyatını şekillen-

dirmiştir. İlk eserleri yazan yazarlar zengin Çuvaş kültüründen yararlanmıştır. 

Örneğin Şair Mihail Fedorov “Arşuri” adlı eserinde Çuvaş mitolojik varlığını işle-

miştir. 

20. yüzyıl Çuvaş şairlerinin en önde gelen ismi Kostantin İvanov’dur. Çok 

genç yaşlarda yazdığı “Narspi” (Nevruz Hanım) adlı destanı Çuvaşlar arasında 

çok yayılmış ve birçok dile de çevrilmiştir. Hıristiyan olan Çuvaşistan Türkleri, 

1991 yılında özerk olduktan sonra edebiyat alanında da hızlı bir gelişim göster-

meye başlamıştır.

Çuvaşistanlı Şair Kostantin İvanov’un ünlü destanı Narspi’den bir dörtlük:

Yeşil otlar içinde

Sapsarı çiçek büyür,

Büyük Silpe köyünde,

Narspi adlı bir kız yürür...



Alp’ın Birlik Çağrısı 
Alp bakmış ki çocukları da kendisine benzemiş. Kimse umur-
larında değil, başkasını koruma kollama âdetleri yok. Sadece 
kendi çıkarlarını düşünüyor, herkesi köle gibi kullanıyorlar. 
“Eyvah, eyvah!” demiş. 

Hemen oymağın önüne geçmiş. Hava güzel, güneş sıcak. Kendisi bir tepenin üstüne çıkmış. 
Tepenin çevresi insanlarla dolu. Aşağıda İdil masmavi akıyormuş. Ortasındaki adalar yem-
yeşil ve çiçekler içinde. 

Alp: “Kızlarım, kızanlarım, oğullarım.” demiş, “Uçmak için doğmuş şahini kimse yuvada 
tutamaz. Balık yüzmek için yaratılmıştır. Sizi de kimse durduramaz. 
  Siz de kendi yolunuza gideceksiniz.” 

Bir süre susmuş. Herkes ona tedirgince bakıyormuş. 
Yanında duran büyük oğluna: 

“Güneş iyice ısındı, yere tükür.” demiş.
Oğlu çok şaşırmış, utanmış. 

“Evet, evet, tükür!”  
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Oğlu tükürmüş. Tükürüğü yere düşer düşmez güneşin ısısıyla buharlaşıp 
kurumuş.

“Şimdi ey Çuvaşlar, şu çukurun etrafına toplanın birlikte tükürün.” demiş. 

Çuvaşlar hep birlikte çukura tükürmüşler. Çukur dolmuş.

“Gördünüz mü? Yalnız tükürdünüz mü kurur, birlikte tükürdünüz mü göl olur. Ben 
bir hata yaptım, size acımasız davrandım, canımı zor kurtardım. Siz birliğinizi 
bozmayın, birbirinize hürmetiniz eksilmesin, yoksa göl kurur, yok olursunuz.”  

Küçük oğlu itiraz etmiş: 

“Baba ben hiçbir yere göl yapmak istemiyorum. İsteyen istediği yere başını alıp 
gitsin, isteyen istediği gibi kendi özgürlüğünü seçsin.”  

“Özgürlüğünü yok et demiyorum oğlum, özgürlüğün, birliğinizi güç-
lendirsin.” 
“Hayır baba! Onun bunun sorumluluğunu almaktan bıktım.”   

Alp bunu duyunca düşünmüş. Uzun uzun düşünmüş, kimsede çıt yok. 

“Bana iki deste çubuk verir misin?” 

Küçük oğlu hemen getirip iki deste çubuk vermiş. 

Alp, destenin birini çözmüş, içinden en kalın, en parlak çubuğu seçmiş, oğluna 
vermiş: 

“Kır şunu!”  

Oğlu çubuğu bir büküşte kırmış. Öteki çubukları da diğerlerine vermiş. Çubuğu 
alan herkes bir çırpıda kırmış. 

Sonra Alp ikinci desteyi eline almış. Yine küçük oğluna uzatmış: 

“Şimdi de bu desteyi kır!”  

Oğlu eğmiş, bükmüş, bir türlü çubuk destesini kıramamış. Desteyi alıp diğerleri-
ne de vermiş:

“Şimdi de siz deneyin!”  

Denemişler. Çubuklar kırılmamış. Sonra oğluna dönmüş: 

“Şimdi istediğini yapabilirsin oğul. Özgürlüğünü ister birlik içinde seç, ister tek 
başına git! Özgürlük senin.” 



İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi

HAK, ÖZGÜRLÜK VE SORUMLULUK
77

Düşünelim, Tartışalım
1. “Baba ben hiçbir yere göl yapmak istemiyorum. İsteyen istediği yere gitsin, 

isteyen istediği gibi kendi özgürlüğünü seçsin. Alp cevap vermiş: Özgürlü-

ğünü yok et demiyorum oğlum; özgürlüğün, birliğinizi güçlendirsin.” 

 Birlikte yaşamak hak ve özgürlüklerimizi sınırlandırır mı?

2. Neden birlikte yaşarız? Tek başımıza yaşasak daha fazla hakkımız ve özgür-

lüğümüz olmaz mıydı? Robinson Crusoe* ya da Hay Bin Yakzan** adada 

tek başına yaşadıkları için daha fazla hak ve özgürlüğe mi sahiptiler? 

3. Diğer insanlarla birlikte yaşamak bize ne kazandırır?  

4. Arkadaş grubunda haklarına saygı gösterilmediğini düşün, onlarla vakit ge-

çirmeye devam etmek ister misin? Haklarının ve ihtiyaçlarının önemsen-

mediği bir toplumda yaşamak ister misin? Neden?

5. Kendini ifade edemediğin bir ortamda bulunmak ya da böyle toplumun 

üyesi olmak ister misin? Neden?

6. İnsanların birlikte yaşamasında hak ve özgürlüklerini kullanabilmelerinin et-

kili olduğunu düşünüyor musun? Açıklar mısın?

7. Birlikte yaşadığımız için özgürlüklerimizin kısıtlandığını düşünüyor musun? 

Neden?

8. Diğer insanlarla birlikte yaşadığın için yapabildiğin, tek başına yaşasaydın 

yapamayacağın bir şeyler var mı? Bunlar nelerdir?

9. Birlikte yaşayacağımız insanları biz mi seçeriz? Hoşlanmadığımız insanlarla 

da yaşayabilmek için nelere dikkat etmemiz gerekir?

10. Birlikte yaşadığımız insanlara karşı ne tür sorumluluklarımız vardır? 

11. Hak ve özgürlüklerin ihlal edildiği toplumlarda ne tür sorunlar ortaya çıkar?

* Robinson Crusoe  : Bir adada tek başına yaşamak zorunda kalan roman kahramanı.

** Hay Bin Yakzan : Tek başına bir adada yaşamı anlatan çok meşhur bir roman. 
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Bilgi Edinelim
İnsanlar, çocuk olsun yetişkin olsun önemsenmek ister, kendilerine değer veril-

sin ister. İnsanların hak ve özgürlüklerine değer veriyor ve insanları gelişmeleri 

için destekliyorsak bu onlara değer verdiğimiz, onları önemsediğimiz anlamına 

gelir. Hak ve özgürlüklerine değer vermez, onları küçümser ya da kısıtlamaya 

kalkarsak insanlar kendilerini değersiz hisseder. Bu kişiler hak ve özgürlükle-

rini kısıtlayan kişilerle iletişim sorunları yaşarlar. Onlara sevgi, saygı, hoşgörü 

gösterme konusunda tereddütler yaşar, onlarla iş birliği yapmak istemezler. Bu 

toplum için de böyledir. Toplumda farklı insan ya da gruplar olacaktır. Farklı in-

sanların hak ve özgürlük taleplerini yok saymamak gerekir. Aksi hâlde bu kişiler 

kendilerini ifade edemediklerini, insanlarca anlaşılmadıklarını, kendilerine değer 

verilmediğini düşünerek bu toplumun bir parçası gibi hissetmezler. Oysa yurt-

taşlık ortak amaçların ve değerlerin olmasını gerektirir.

Toplum bir bütündür. Toplumsal yaşam iş birliği ve iş bölümünü gerektirir. 

Her kişi mesleği ya da görevleri ile toplumsal yaşama değer katar. İnsanlar hak 

ve özgürlüklerini etkili bir şekilde kullanabildiğinde sorumluluk bilinciyle hare-

ket eder ve görevlerini en iyi şekilde yaparlar. Hak, özgürlük ve sorumlulukların 

toplumda etkili kullanılması yurt ve millet sevgisini de güçlendirir. Bu sevgi ve 

bağlılık toplumsal dayanışma açısından önemlidir. Böylece birlikte daha mutlu 

ve huzurlu yaşanılabilecektir.

Hak ve özgürlükleri kullanırken özenli davranılmalıdır. Hak ve özgürlükler 

sadece kendimiz için değil başkaları için de vardır. Toplum içerisinde başkala-

rının hak ve özgürlüğüne zarar vermemek için kendi hak ve özgürlüklerimizi 

özenli kullanmalıyız. Hak ve özgürlüklerin birlikte yaşam içinde kullanılması-

nı kurallar düzenler.  Bu bakımdan kurallara uyulması gerekir. Kurallara uymak 

toplumsal bir düzenin oluşmasını sağlayarak birlikte yaşama katkı sağlar.
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Şah Abbas ile Avetik
Papağanın Masalı

Üç Kafadar
Kadının Yardımı

Oğul Sınaması
Üç Bacı

Adalet ve Eşitlik



Şah Abbas ile Avetik
Günün birinde Şah Abbas tebdilikıyafet edip veziri ile birlikte 
geziye çıkmış. Yol uzun, yol yorucu, hava sıcakmış. Fena hâlde 
susamış, bir çeşme aramışlar. 
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Dilleri damakları kurumuş. Sonunda bir kamışlığa varmışlar. Kamışlar insan 
boyu. Korkarak kamışların arasına dalmışlar.  Biraz ileride bir kaynak. Kaynaktan 
buz gibi su kaynıyor, suyun başında ak sakallı, yaşlı bir insan oturuyormuş. Hem 
kamış kalemle yazı yazıyor hem de kitap okuyormuş. Selam verip kana kana su 
içmişler, yaşlı insanın yanına çökmüşler. Şah Abbas:

“Kolay gelsin amca, kimsin sen, ne okuyor, ne yazıyorsun?” diye sormuş. O da:

“Ben kader okuyan, kader yazan insanım.” diye cevap vermiş.

“Aaa, çok ilginç. Benim bir kızım dünyaya geldi, bak bakalım kaderi nasılmış?”

Yaşlı adam çevirmiş kitabın yapraklarını. Okumuş biraz, sıvazlamış ak sakalla-
rını: 

“Senin kızın güzel ve akıllı bir kız olacak, bir Ermeni çobanın oğlu Avetik ile ev-
lenecek” demiş. “O da aynı gün doğmuş.”

Şah Abbas’ın tepesi atmış. “Bir çoban oğlu ile nasıl evlenir benim biricik 
kızım? Üstelik aynı dinden, aynı dilden de değiller.”

“Ben böyle okudum.” demiş yaşlı adam. Şah Abbas:

“O hâlde değişik yaz kızımın kaderini!” diye buyruk vermiş.

Yaşlı insan gülümsemiş: “Olmaaaz! Ben sadece okuduğumu yaza-
rım. Bir insanın kaderini nasıl değiştiririm?”

Şah Abbas’ın içine kurt düşmüş, bu kaderin doğruluğunu anlamak 
için:

“Söyle bakalım ey kader okuyan, nerdedir bu çobanın evi? Yerini 
söyleyemezsen cezanı çekersin!”

Yaşlı adam kitaba bakmış, çobanın oturduğu köyün yerini ta-
rif etmiş. Şah Abbas ile vezir hemen kalkıp yola koyulmuşlar. 

Çok geçmeden köye ulaşmış, çobanın evini bulmuşlar. Çoban ile karısı bunları 
memnuniyetle konuk almış. Kadının kucağında bir oğlan. Adı Avetik. Bu çocuğun 
da kızıyla aynı günde doğduğunu öğrenince yaşlı adama inanmış. Çoban ile ka-
rısı sofra kurmuş, hürmet etmişler. Ertesi gün Şah Abbas:

“Yolcu yolunda gerek, her şey için çok teşekkür ederiz. Yalnız bir ricam var.” de-
miş. Heybesinden bir torba altın çıkarmış: “Alın bu sizin olsun, çocuğu bana ev-
latlık verin.”
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Kadın hemen itiraz etmiş ama altınlara baktıkça çobanın ağzı sulanmış, Şah Ab-
bas: “Siz daha çok gençsiniz, birçok oğlunuz olabilir!” diye ısrar etmiş.

Çoban, karısını ikna edip oğlanı vermiş, altını almış. Şah Abbas ile vezir aynı yol-
dan geri dönmüşler. Kamışlığın oraya gelince, kader okuyan yaşlı adama uğrayıp 
başka şeyler de sormak istemişler. Pınarın başına gelmişler ki yaşlı adam yok. 

“Ey kader okuyan, ey kader okuyan!” diye seslenmişler. Gelip giden olmamış. Şah 
Abbas vezire dönmüş. 

“Ben su içip dinleneceğim, sen bu çocuğu kamışlığın öteki ucuna götür, öldür, 
kanlı gömleğini bana getir.” demiş. 

Vezir çocuğu alıp götürmüş. Çocuğun saçları kıvır kıvır, gözleri karaymış. Gü-
lümseyerek vezirin parmağından tutmuş. Vezir bıçağını çıkarmış, ama çocuğa 
kıyamamış. Kendi parmağını kanatıp çocuğun gömleğine akıtmış, çocuğu orada 
bırakıp gömleğini alıp dönmüş. 

Onlar dönmekte olsun, ben haberi vereyim Avetik bebekten. Ceylanlar pınara gel-
miş. Bebeğin ağlama sesini duyunca yeni doğum yapmış olan bir ceylan sesin 
geldiği yöne gitmiş. Çocuğu bulup dolu memesinden emzirmiş. Çocuk susmuş. 
Artık her gün bu ceylan gelip bebeğe meme veriyormuş. 

Günlerden bir gün çoban da sürüsünü kamışlığa kadar getirip su içerken bebeğin 
sesini duymuş, büyük bir sevinçle çocuğunu alıp eve götürmüş. 

Aradan tam yirmi yıl geçmiş. Şah Abbas’ın kızı büyüyüp dünya güzeli bir kız ol-
muş. İsteyenleri çokmuş. Han oğlu, hakan oğlu beyler, komşu prens ve şehzade-
ler sıraya girmiş. Fakat kız kimseyi beğenmiyor, suratını asıp oturuyormuş.

Şah Abbas: “Haydi vezir, atları hazırlat. O kader okuyan yaşlıya gidip bir soralım, 
bu kız neden kimseyi beğenmiyor?” 

Vezirin karnına karanlık inmiş. Ya Avetik yaşıyorsa? Çok tedirgin bir biçimde Şah 
Abbas’a eşlik etmiş. Sür ha sür, kamışlığa gelip atlardan inmişler. Kader okuyan 
yaşlı insandan eser yok. Yüzlerini yıkamış, kana kana su içmişler. Şah Abbas:

“Madem o yok, hele çobana uğrayıp bir çorbasını içelim.” demiş.

Çobanın köyüne gelmişler ki ne görsünler. Eski evin yerinde bir saray. Çoban ile 
karısı yaşlanmış. Ama evde uzun boylu, yakışıklı bir delikanlı. Genç adam, ko-
nukları hürmetle karşılamış. Şah Abbas’ın içine bir kuşku girmiş: “Senin adın ne 
delikanlı?” diye sormuş.
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“Avetik efendim.”

Şah Abbas’ın öfkeden gözleri kararmış, vezire kinle bakmış. Hemen kendi 
vekiline bir mektup yazmış: “Vekilim, bu delikanlı mektubu sana getirir 
getirmez kafasını uçur, gövdesini yok et.” Mektubu zarfa koyup mü-
hürlemiş. 

“Avetik; atına bin, saçını burada ıslat Tebriz’de kestir, bu mektubu Şah Abbas’ın 
vekiline yetiştir.” demiş. Büyük bir insan bunu isterse Avetik nasıl yapmaz? 
Derhâl:

“Baş üstüne beyim,” demiş, atına atlayıp sürmüş. Öyle sürmüş ki yemeden iç-
meden iki günde sarayın önüne varıp Şah Abbas’tan vekile mektup getirdiği-
ni nöbetçilere söylemiş. “Bekleyeceksin!” demişler. Avetik atı çayıra bırakıp bir 
ağacın gölgesinde bir divana yorgunca oturmuş. Çok geçmeden uyku bastırmış, 
uzanıp yatmış. O sırada Şah Abbas’ın kızı arkadaşlarıyla çiçek toplamadan dö-
nüyormuş. Avetik’i görünce yüreği hoplamış. “İşte bu!” demiş içinden. “İşte 
hayalimdeki genç bu!” Avetik’e bakakalmış. Az sonra göğüs cebinde bir zarf ol-
duğunu fark etmiş, tanıdık bir zarf. Usulca zarfı çekmiş, babasının yazısı. Zarfı 
açmış, aklı kaçmış. Hemen o mektubu yırtıp yerine: “Ben gelinceye kadar kızımı 
bu delikanlı ile evlendir, nikâhı kıydır.” yazmış, zarfın içine koyup Avetik’in cebine 
zarfı yerleştirmiş. Sonra da oradan kızlarla birlikte hızla saraya gitmiş. 

Vekil mektubu alır almaz görkemli bir düğün başlatmış, nikâhı kıydırıp iki genci 
mutlu etmek için elinden geleni yapmış. 

Şah Abbas geri dönüp de haberi öğrenince öfkeden deliye dönmüş. Vekili çağı-
rıp: “Sen nasıl benim dediğimin tersini yaparsın?” diye bağırmış. “Şimdi kelleni 
vereceksin!”

Vekil hemen Şah Abbas’ın mektubunu çıkarmış: “Buyrun şehinşahım, sizin mek-
tubunuz. Ben neyin tersini yapmışım?” demiş.

Şah Abbas mektubu okuyup başını iki elinin arasına almış. Kader okuyup kader 
yazan o yaşlı insanı anımsamış: “Demek ki bunlar birbirinin kaderine yazılıdır, 
bunları ayırmanın imkânı yoktur.” diye düşünmüş. Hemen iki adamını çağırmış 
köyün yerini tarif ettikten sonra: “Gidin Avetik’in annesi ile babasını da getirin, 
düğüne katılsınlar.” demiş. Düğünün bir hafta daha uzatılması buyruğunu ver-
miş, herkesi düğüne davet etmiş.
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Düşünelim, Tartışalım
1. Yaşlı adam: “Senin kızın güzel ve akıllı bir kız olacak, bir Ermeni çobanın 

oğlu Avetik ile evlenecek.” demiş.  Şah Abbas’ın tepesi atmış. “Bir çoban 

oğlu ile nasıl evlenir benim biricik kızım? Üstelik aynı dinden, aynı dilden de 

değiller,” demiş. İnsanların evlenmesi için aynı dili konuşup aynı inançtan 

olmaları şart mıdır?

2. Tüm insanlar aynı özelliklere sahip olsalardı nasıl olurdu? 

3. Hepimizin saçı, kaşı, gözü aynı olsaydı; aynı boyda ve kiloda olsaydık nasıl 

olurdu?

4. Farklı olmak kötü bir şey midir?

5. İnsanların farklılıkları mı benzerlikleri mi daha kolay fark edilir? Neden? 

6. Saçınız, gözünüz ve teniniz ne renk? Bunları siz mi seçtiniz?

7. Bizi biz yapan saçımızın rengi midir? Tüm sarı saçlılar birbirine benzer mi? 

Neden?

8. Tüm insanların zengin olması mümkün mü? Neden?

9. Erkekler ve kızlar arasında ne gibi benzerlikler var?

10. Bize kusur gibi görünen bazı özelliklerimiz aslında bizi başkalarından ayıran 

özellikler olabilir mi?  

11. Kıyafetlerimiz bizim kim olduğumuzu anlatır mı? Herkes aynı kıyafetleri 

giyseydi ne olurdu?

12. Herkese aynı hakları vermek doğru mudur? Farklı ihtiyaçlar ve özellikler 

farklı hakları gerektirir mi?  

13. Sınıfa uzun boylu bir öğrenci gelse nereye oturtulur? Sınıfa gelen uzun 

boylu öğrenci uzağı göremiyorsa nereye oturtulur? Neden?

14. Toplu taşıma araçlarında yaşlılara, gazilere, hamilelere ve çocuklulara ne-

den özel yer ayrılır?

15. Gözleri zayıf gören bir arkadaşınıza sınavda biraz fazla süre verilse bu hak-

sızlık olur mu? 
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16. Kulakları zayıf duyan bir arkadaşının öğretmenine daha yakın oturması di-

ğerlerine haksızlık yapıldığı anlamına gelir mi?

17. Kahverengi gözlü olanlar mavi gözlülerden üstün müdür? 

18. Bazı şeyleri çok rahat yaparken bazı şeylerde zorlandığın oluyor mu? Bazı 

şeyleri becerememek bizi kötü ya da değersiz yapar mı?

19. Hepimiz her olaya aynı tepkiyi mi veriyoruz? Hiç arkadaşının sinirlendiği 

bir şeye güldüğün oldu mu? Ya da arkadaşların senin komik bulmadığın bir 

şeye güldüler mi? Farklı özellikleri anlayışla karşılamalı mıyız?

20. İstemesek de bizden farklı insanlarla birlikte yaşamak zorunda mıyız?

21. Ülkemizde birçok farklı insan var. Farklı inançtan, farklı görüşten, farklı dil-

den olmak bir üstünlük sağlar mı? Yoksa yasa önünde herkes eşit midir? 

Açıklar mısın?

Bilgi Edinelim
Her insan farklıdır. Farklılıklar vardır ve bu doğaldır. İkiz kardeşler birçok özellik-

leri bakımından birbirine çok benzese de onlar bile farklıdır. Birisi çok sakin iken 

diğeri çok neşeli olabilir. Birinin en sevdiği renk pembeyken diğerininki mavi 

olabilir. Yine de tüm bu farklılıklar onların birbirine saygı göstermesine engel 

değildir.

Kimi insanlarla ten rengimiz, kimisi ile ses tonumuz, kimisi ile fiziksel özel-

liklerimiz, kimisi ile kültürel özelliklerimiz, kimisi ile dilimiz, kimisi ile dinimiz 

farklıdır. Bu farklı özelliklerin hiçbiri insan olmak özelliğimizden daha önemli 

değildir. Çünkü bunlar insanı insan yapan ayırt edici özellikler değildir. Bu ne-

denle bu özellikler birimizi diğerimizden daha önemli ya da kıymetli yapmaz.

Bir insana kültürü, dili, dini ya da ten rengi nedeniyle farklı davranmak ay-

rımcılıktır. Kimi dönemler dünyanın bazı yerlerinde insanlar bu özellikleri ne-
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deniyle ayrımcılığa uğramıştır. Bu sorun günümüzde her ne kadar azalmış olsa 

da devam etmektedir. Ayrımcılık ve ön yargı toplumsal bütünleşmeyi ve kişisel 

gelişimi engeller. Ayrımcılık ve ön yargı hem hukuki hem de ahlaki açıdan insan 

haklarına aykırıdır. 

İnsanların farklılıkları kimi zaman dezavantaja dönüşmektedir. Böyle bir du-

rumda insanlara eşit davranmak dezavantajı ortadan kaldırmak için yeterli de-

ğildir. Bu durumda farklılıkları olan kişilere pozitif ayrımcılık yapmak gerekebilir. 

Örneğin bazı engelli arkadaşlarımız engelleri nedeniyle eğitim hakkını kulla-

namamaktadır. Eşitlikçi bakış açısı ile bakıldığında “Herkes eşit, onlar da okula 

gelsin, okul herkese açık” denilebilir. Ancak onların engelleri bu haklarını kullan-

mayı imkânsız hale getirmektedir. Bu sorunun üstesinden gelmek için engelli 

öğrencilere devlet tarafından evlerinde eğitim hizmeti alma imkanı sağlanmış-

tır. Buna benzer pozitif ayrımcılık gerektiren durumları artırmak mümkündür. 

Sonuç olarak farklılıklarımız, birbirimizi tamamlayan zenginliklerimizdir. 

Herkesin hayat tarzına, düşüncesine, inancına, farklılığına ve varlığına saygı 

göstererek insanlık onurunu yüceltmek, korumak gerekir. Demokrasi ve insan 

haklarının temel ilkelerinden biri de farklılıklara saygı göstermektir.

Meraklı Çocuklar İçin
Şah Abbas hakkında bütün Kafkasya halkları masallar anlatmıştır, Ermeniler de 

bu halklardan biridir. “Şah Abbas ile Avetik”in birkaç anlatımı vardır. Biri Ermeni-

ce, biri Almanca, biri de Türkçedir.

Ermenistan Cumhuriyeti
Ermenilerin kökleri tarih öncesine dayanmaktadır. Selçuklular döneminde, Os-

manlı İmparatorluğu döneminde, Akkoyunlular ve Türk Şahların yönettiği Safevi 

Devleti döneminde hep  Ermenilerle birlikte yaşadık, bin yıldan beri birlikte ya-

şamaktayız.  

Sovyetler Birliği’nin dağılması üzerine Ermenistan, 23 Ağustos 1991’de ba-

ğımsızlığını ilan etmiş ve doğu komşularımızdan biri olmuştur. Ülkemizde de 
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birçok Ermeni yurttaşımız vardır. Ermeniler mimariden müziğe, tiyatrodan sine-

maya kadar birçok alanda kültürümüze katkı sunmuş bir halktır. 

Çırağan Sarayı, Dolmabahçe Sarayı, Kuleli Askerî Lisesi, Gümüşsuyu Askerî 

Hastanesi, Bezmiâlem Valide Sultan Camii, Ortaköy Camii, Hamidiye Camii, 

Pertevniyal Valide Sultan Camii gibi İstanbul’un en güzel camilerini yapan yine 

Ermeni kökenli Balyan Ailesi’dir. 

Ermeni şair ve romancısı Hovhannes Tumanyan

(1869 - 1923)’dan bir dörtlük:

Hıdırellez geldi renk renk çiçekler,

Yaylaya nakıştan halılar döşediler,

Demet demet kızlar çıkıp dağlara,

Şakrak türkülerle niyet çektiler.



Papağanın 
Masalı
Bir zamanlar bir 

şah varmış, malı 
mülkü aşıp taş-
mış. Onun bir 
papağanı var-
mış. Rengârenk, 
allı pullu, şirin 
dilli, altın kafesi 
zilliymiş. Bildiği 
sözlerle her gün 

şahı övermiş, Şah 
da keyfini tazeler-

miş.
Bir gün papağan zili 

çıngırdatmış, şahı uy-
kudan uyandırmış: “Ey 

şahım, benim de ailem ve 
kardeşlerim vardır, yurdum 

Hindistan’dır.” demiş. “Size tutsa-
ğım. Kuralları unuttunuz, diğer kuşlar gibi 

özgür olamadım, yıllardır beni kafeste tuttunuz. Lütfen bana 
izin verin. Altı günde gider, altı günde dönerim. Bir hafta da 
hasretliğimi yad ederim.”  
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“Hayır!” demiş şah. “Seni serbest bırakmam, gider bir daha dönmezsen çok üzü-
lürüm.”  

Papağan: “Yemin ederim ki döneceğim.” demiş. “Söz veriyo-
rum, söz vermek bizde yasa gibidir, sözümde 
duracağım.”  

“Tamam! Sana iki hafta izin.”  

Papağan çok sevinmiş: “Yaşayın şahım, sağlıcakla kalın!” Oradan havalanmış, 
sarayın üstünde bir daire çizip güneye doğru uçup gitmiş. Şah iç geçirerek arka-
sından bakmış, bakmış, bir daha papağanın geri döneceğine inanmamış.

Papağan altı günde yurduna varmış. Ailesi onu sevinçle karşılamış. Bütün kar-
deşler havalanıp çevresinde dönmüşler, öz dillerinde şarkı söyleyip dans etmiş-
ler. Tepeden tepeye, daldan dala konmuş, yeşilliklerde dinlenmişler. Akrabalar, 
dostlar... İki günün nasıl geçtiğini kimse bilememiş. İki gün sonra dönüş günü 
gelmiş. Papağanın gözleri yaşlı, kanatları yere sarkmış. Sevinçli günlerin yerini 
yaslı saatler almış. Geri döneceğini kim bilebilirmiş?

Ailesi ile akrabaları onu aralarına alıp: “Gitme!” demişler. “Şah gelip seni burada 
bulacak değil ya!”  

Papağan cevap vermiş: “Söz verdim. Söz bizde yasadır. Ne çabuk unuttunuz?”  

“Ah, düşündüğüne bak!” demiş bir papağan, “Hangi hükümdar söz verip de sö-
zünü tutuyor! Senin şah adil olsaydı, yasa tanısaydı, seni on dört yıl kafeste tutup 
on dört gün izin verir miydi? Sen hapiste yaşamak için mi dünyaya geldin? Şah 
başkasının kafesine girer mi?”

Papağan bu söylenenleri dinlemiş ama ciddiye bile almamış: “Beni kimseyle 
kıyaslamayın, sözümden dönemem!” demiş, hepsini kanat kanada kucaklamış, 
derken annesi: 

“Her şeye rağmen bir olanak vermek istiyorum sana”demiş. “Bizim burada ‘ha-
yat yemişi’ yetişiyor. Kim ondan bir tane yese gençleşiyor. Yaşlı bir dede yese 
genç bir delikanlı, yaşlı bir nine yese genç bir kız oluyor. Al bundan şaha götür 
yesin, seni serbest bıraksın.”  

Üç tane ‘hayat yemişi’ni papağanın kanadının altına bağlamışlar, papağanı uğur-
lamışlar. 
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Papağan, altı gün sonra şaha ulaşmış, ‘hayat yemişi’ni sunmuş. Şah gözlerine 
inanamamış, sevinçten yere göğe sığamamış. Bir yemiş karısına ayırmış, ikisini 
kendisine. Papağanı serbest bırakmaya söz vermiş: “Özgür olacaksın! İstediğin 
diyara uçacaksın!”  

Vezir bu durumu kıskançlıkla izliyormuş. Hemen kafasında bir plan kurmuş: “Şa-
hım şahbazım lütfen dokunmayın o yemişlere.” demiş. “Ne olur ne olmaz. Önce 
bir deneyelim.” 

Şah kabul etmiş.

Vezir gizlice yemişin birine zehir şırınga etmiş. Şahın gözleri önünde yemişi bah-
çede dolaşan bir tavus kuşunun önüne atmış. Tavus kuşu yemişi gagalayıp yer 
yemez oracıkta ölmüş.

Vezir sormuş: “Siz yeseniz ne olurdu şehinşahım?”  

Şah, vezire müteşekkir kalmış. Derhâl papağanın başını oracıkta koparmış. Za-
vallı papağan ödülünü böyle almış.

Bir süre sonra yaşlı bir adama bir suçtan dolayı ölüm cezası verilmiş. 

Şah: “Geride kalan iki yemişi de ona verin!” demiş. ‘Hayat yemişini’ yaşlı adama 
yedirmişler. 

Aaa! O da ne? Kimse gözlerine inanamamış: Birdenbire adamın bembeyaz saç-
larının yerinde siyah saçlar büyümeye başlamış. Yeni dişleri çıkmış, gözlerinde 
gençlik pırıltısı. Biraz sonra yetmiş yaşındaki adam yirmi yaşında bir delikanlı 
oluvermiş! 

Şah, papağana haksızlık ettiğini ve gençleşme fırsatını yitirdiğini işte o an anla-
mış. “Vefalı olanın kıymetini bilmezsen işte sonucuna böyle katlanırsın.” demiş, 
hüzünle gözyaşlarını silmiş.
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Düşünelim, Tartışalım
1. Papağan: “Ey şahım, benim de ailem ve kardeşlerim vardır, yurdum 

Hindistan’dır.” demiş. “Size tutsağım. Kuralları unuttunuz, diğer kuşlar gibi 

özgür olamadım, yıllardır beni kafeste tuttunuz.” Papağan neden diğer kuş-

lar gibi özgür olamadığını düşünüyor? Bunu neye bağlıyor? 

2. Papağan ve memleketindeki diğer kuşlar eşit midir? 

3. Sınıfta herkese söz hakkı verilip sana söz hakkı verilmeseydi ne olurdu?

4. Sınıf başkanı seçiminde daha başarılı öğrencilerin fazla oy kullanma hakkı 

olmalı mıdır?

5. Teneffüse çıkma hakkı sınıfın yarısına verilse yarısına verilmese olur mu? 

Neden?

6. Daha çok vergi ödeyenler iki oy hakkına sahip olabilirler mi?

7. Zenginlerin daha fazla hakkı mı olmalıdır?

8. Eskiden kadınların seçme ve seçilme hakları yoktu, bunu nasıl değerlendi-

riyorsun?

9. Kadınların erkeklerden daha fazla hakkı olmalı mı? Neden?

10. Hak ve özgürlüklerin dil, din, kültür, cinsiyet vb. bakımından farklı olanlara 

daha az verilmesi uygun olur mu? Neden?

11. İnsanlar tarih boyunca hep eşit haklara mı sahiptiler? 

12. Hak ve özgürlüklerimizi bize biri mi verir ya da bir yerden mi alırız? Nasıl 

kazanırız? 

13. İnsanlar arasındaki eşitliği koruyan nedir? 

14. Herkesin eşit olduğunu söyleyen bir anlaşma ya da yasa vb. biliyor musun? 

Biliyorsan bu nedir?

15. Aynı hak ve özgürlüğün bazı insanlara  verilip bazı insanlara verilmemesi 

uygun olur muydu? Neden? Açıklar mısın?

16. Hak ve özgürlükler ülkeden ülkeye değişir mi?
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Bilgi Edinelim
Demokrasi ve insan hakları bakımından eşitlik; ne boy, kilo, fiziksel güç ve ten 

rengi ne de cinsiyet, dil, kültür bakımından aynı olmaktır. Burada kast edilen 

insanların yasa karşısında aynı hak ve özgürlüklere sahip olmasıdır. 

Toplumsal düzen ve insanlar arasındaki eşitlik yasalarla sağlanır. Yasalar, in-

sanların hak ve özgürlüklerini kullanmalarına ortam hazırlar. Diğer taraftan da 

insanlar arasındaki eşitliği korumak üzere kimi hak ve özgürlükleri de sınırlar.  

Bu sınırlamalarda önemli olan bireysel fayda ile toplumsal fayda arasında den-

ge sağlanmasıdır. Yasalar aynı zamanda insanlara ödev verir ve sorumluluklar 

yükler. 

İnsanlar eşitlik ilkesine dayanarak aynı işe aynı ücret verilmesini, aynı kalite-

de sağlık hizmeti ve aynı standartlarda eğitim hizmet almayı kısaca aynı hakları 

talep etmektedir. 

Örneğin günümüzden yaklaşık 150 yıl öncesine kadar kadınların sosyal, 

ekonomik ve siyasal yaşamda neredeyse yerleri yoktu.  Bunun yanında kimi 

meslekler erkeklere özgü kabul edilirdi.  Günümüzde eşitlik ilkesinin gereği ola-

rak tüm meslekler kadınlar tarafından da yapılabilmektedir. Kadınlar ile erkekler 

arasındaki eşitlik artık evdeki sorumlulukları da değiştirmiştir. Artık evlerimizde 

kadın ve erkek işi diye bir ayrım bulunmamaktadır. Buna rağmen kadın erkek 

eşitliği noktasında halen dünyada ve ülkemizde eksiklikler vardır. Ülkemizde de 

bu konuda gelişmeyi hedefleyen çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Dünyanın 

birçok ülkesinde kadınların seçme ve seçilme hakkı yokken Türk kadını bu hak-

kına Cumhuriyet Dönemi’nin başlarında kavuşmuştur.

Meraklı Çocuklar İçin
“Papağanın Öyküsü” bir Özbekistan masalıdır. Özbekistan’ın çok güzel başka 

masalları da vardır.

Özbekistan Cumhuriyeti
Özbekistan, Orta Asya’nın merkezinde yer alır. Özbekistan, Ceyhun ile Sey-

hun Nehirleri arasında uzanan toprakların büyük bölümünü kaplar. Bin yıl önce 

Türklerin batıya göç ettiği ana yurtlarından biridir. 
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Özbekistan Sovyetler Birliği’nin dağılması üzerine 1991’de bağımsızlığını 

ilan etmiştir. Başkenti, Taşkent’tir. Az sayıda Rus ile Tacik de bu ülkede yaşar.  

Semerkand ve Buhara kentleri tarih boyunca bilim ve kültür merkezi ol-

muştur. Kâğıt atölyeleri Çin’den sonra 751 yılında burada kurulmuştur. Bu kent-

lerde; Birûnî, Uluğ Bey, Kâdızâde-i Rûmî, Ali Şir Nevâî, Gıyâseddîn Cemşid Kâşî 

eş-Şirâzî, Ubeydullah-ı Ahrâr, Necmeddîn-i Kübrâ gibi bilim adamları ve şairler 

yetişmiştir. Ortaçağ’dan günümüze dek parlayan bu insanların etkileri günü-

müzde de sürmektedir. 

Bugünkü Özbek Edebiyatı, Türkiye’de daha çok “Çağatay Edebiyatı” ola-

rak bilinen kültürün devamıdır. Özbeklerin 20.yüzyılda özgürlük sesi ünlü şair 

Çolpan olmuştur. Yaşamı boyunca özgürlük şarkılarını dilinden düşürmeyen bu 

şair, bu uğurda hayatını vermiştir. Çolpan’ın bu rüyası 1991 yılında gerçek ol-

muş, Özbekistan özgürlüğüne kavuşmuştur.

Çolpan’dan bir şiir:

Bozulan Ülkeye
Ey, dağları göklere selâm veren büyük ülke, 

Niye senin başında kara bulutlardan bir gölge? 

....
Niye senin hayatında ümitlerin ölüşü?

Niçin gözlerinde tutuşan bir alev yok?

....
Gel, ben sana kısa bir destan okuyayım,

Kulağına eskilerden bir masal dokuyayım,

Gel, gözlerinin yaşını silip alayım,

Gel, yaralı tenlerini sorayım, şefkatle sarayım...

....
Hey, hiçbir esareti kabul etmeyen hür ülke,

Niye senin boğazını sıkıp durur bu gölge?



Üç Kafadar 
Bir zamanlar bir kurt, bir aslan bir de tilki varmış. Üçü de 
iyi arkadaşmış. Gitmişler avlanmaya. Avlanıp keyif çatmaya. 
Gelmişler bir yaylaya. Yaylada sürü sürü sığırlar. Sürüden bir 
öküz kaldırmışlar. Öküz ki ne öküz; bir tüyünü çeksen yağ 
damlayacak, hepsini tıka basa doyuracak. Sevinçle yola de-
vam etmişler. Bu sefer bir koyun sürüsüne rast gelmişler. Ço-
ban orada, köpekler çok. Kurt demiş:
“Ben köpeklere görüneyim, onlar beni kovalayacak. Siz bir koç kaldırın, dağın arkasında 
buluşalım, keyfimize keyif katalım.”  

“Tamam!” demiş aslan ile tilki.

Kurt önden yürümüş, köpeklerin gözüne görünmüş. Köpeklerde bir heyecan bir heyecan... 
Havlamışlar, kurdu kovalamaya başlamışlar. 

O anda tilki nöbet tutmuş, aslan sürüye dalıp bir koç almış, 
öküzün yanına katmış. Dağın arkasında buluşmuşlar.
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“Bunlar yetmez, bir şey daha avlayalım.” demiş aslan. Yola devam etmişler. Bir 
köyün kıyısına gelmişler. Kümesin kapısı açık, tavuklar dışarıdaymış. Tilkinin ağ-
zından sular akmış:

“Siz nöbet tutun, ben şunların arasına bir dalayım.” demiş.

Aslan ile kurt nöbet almış, tilki tavukların arasına dalmış, yağlı bir horozu bo-
ğazından tutup sırtına atmış. Koca bir öküz, bir koç, bir de horoz... Keyiflerine 
diyecek yok.

“Bugün iyi kazandık, artık iyice acıktık,” demiş aslan. 

Kuytuluk bir yere çekilmişler. 

Aslan: “Kurt kardeş bunları paylaştır bakalım.” demiş.  

Kurt: “Öküz sana, koç bana… “ diye cevap vermiş. Hemen koçun ensesine binmiş.

Aslan pençesini havaya kaldırmış:

“Dur kurt kardeş, çok acele ettin!” demiş. “Daha tilkiye bir şey vermedin, bana 
sormadan koça daldın.”  

Kurt açlıktan acı acı ulumuş.

Aslan: “Mızmızlanma a be!” diyerek tilkiye dönmüş: “Sen söyle bakalım tilki baba! 
Bunları nasıl kardeş kardeş paylaşalım?”  

“Çok kolay a be!” demiş tilki, “Sabah yersin öküzü, kuşlukta koçu sıraya alırsın, 
akşam horozun hâlini sorarsın. Bunlar sana düşer. Senden artan olursa o da 
kurtla bana yeter.”  

Aslan pençesini kaldırmış, tilki korkuyla aslanın arkasına dolanmış. Aslan: “Eşit 
olmadı tilki baba. Kurt, cüssemizi hesaba kattı, düzgün paylaştırdı, ama sabrı 
kalmadı, seni hesaba katmadı, hayvana daldı.”

“Ee, nasıl olacak a be! Kafam karıştı,” demiş tilki.  

Aslan: “Öküz bana, koç kurda, horoz sana düşer.” diye cevap vermiş. “Kabul 
mü?” İkisi de “Evet!” demiş. Aslan hemen öküzün ensesine binmiş. Yandan yan-
dan söylenmiş, “Gördün mü kurt kardeş, tilkinin de olurunu aldık, Şimdi sen de al 
hakkını, tilki sorsun horozun hesabını! Kimse unutmasın yavrularını!” 

Kurt bir sağa bakmış, bir sola. Kuyruğunu kaldırıp koçun boynuna dolamış, koçu 
alıp yuvaya yollanmış.
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Düşünelim, Tartışalım
1. “Eşit olmadı tilki baba. Kurt, cüssemizi hesaba kattı, düzgün paylaştırdı ama 

sabrı kalmadı, seni hesaba katmadı, derhal hayvana daldı.” Üç kafadar avla-

dıkları hayvanları eşit mi yoksa adil mi paylaştılar?

2. Tilkinin yediği yemekle aslanın karnı doyar mı? 

3. Avı eşit bölüşselerdi aslan ile yavruları nasıl doyacaktı? Minik tilki koca ökü-

zün üçte birini nasıl sürükleyip götürecekti?

4. Eşit olan her şey adil midir?

5. Toplumsal yaşam için adalet mi eşitlik mi daha önemlidir?

6. Adaletin sağlanması için bazen eşit davranmamamızda sakınca var mıdır?

7. Eşitliğin sağlaması için babanızla sizin aynı sayıda poşet taşımanız mı yoksa 

adaletin sağlanması için herkesin gücüne göre poşet taşıması mı daha uy-

gundur? Neden?

8. Otobüslerde engelliler için ayrılmış yerlerin olması eşitlikle mi adaletle mi 

ilgilidir?

9. Sadece kızların okula gidebilmesi için kampanyalar yapılması erkeklere 

adaletsizlik yapıldığı anlamına mı geliyor?

10. Otoparklarda engellilere  özel yer ayrılması engelli olmayanlara adaletsizlik 

yapıldığı anlamına mı geliyor? 

11. Tehlikeli durumlarda önce kadın ve çocukların kurtarılması erkeklere eşit-

sizlik yapıldığı anlamına mı geliyor?

12. Sınıfınızda herkesin sahip olduğu haklara örnek verebilir misin? 

13. Bazen sadece ödevini yapanların ya da bazı soruları çözenlerin sahip oldu-

ğu hakların olması uygun mudur? 

14. Kantindeki bir çikolatanın herkes için aynı fiyatta olması hangi kavramla il-

gilidir?

15. Suriye’de yaşayan bir çocukla Ankara’da yaşayan bir çocuk haklar bakımın-

dan eşit midir? Açıklar mısın?
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16. Ailede herkes eşit midir?  

17. Adaletin sağlanması için zenginler mallarının bir kısmını fakirlere vermeli 

midir?

18. Herkes aynı haklara sahip olduğu hâlde yine de eşitsizliğin yaşandığı du-

rumlar oluyor mu? Nasıl?

19. Adil olmak herkese hak vermek demek midir?

Bilgi Edinelim
Adalet ve eşitlik birbiri ile  oldukça ilişkili iki kavramdır.  Tüm benzerliklerine 

rağmen bu iki kavram arasında da farklar vardır. Eşitlik insanlar arasında hak ve 

özgürlükler açısından ayrım olmaması anlamına gelir. Ayrım olmamalıdır çün-

kü insanlar hak ve özgürlükler  bakımından eşit doğarlar. Adalet ise yasalarca 

tanınan hakların herkes tarafından kullanılabilmesi anlamına gelir. Başka bir de-

yişle adalet hak sahibine hakkının teslim edilmesidir. Adalet aynı zamanda bir 

değerdir.  İnsanlar yasalar önünde eşit haklara sahip olabilirler ancak bunları 

aynı derecede kullanma imkanına sahip olmayabilirler. Adaletsizlik böyle du-

rumlarda ortaya çıkar. Bu nedenle hakların kullanılabilmesi için özgürlük, eşitlik 

ve adalete bir arada ihtiyaç duyulur.  Hak, özgürlük,  adalet ve eşitlik bir araya 

gelip bütünleştiğinde ortaya hukuk devleti çıkar. 

Ülkemizde Anayasa’nın eşitliğe ilişkin 10. maddesinde kişilere ayrımcılık ya-

pılması ve bazı kimselere ayrıcalık tanınması yasaklanmaktadır. Ancak kimi za-

man kişilerin eşit haklara sahip olmaları sorunları çözmez. Bazı insanların özel 

ihtiyaçları nedeniyle farklı haklara sahip olmaları gerekir ki bu durumda pozitif 

ayrımcılık yapmak gerekebilir. Pozitif ayrımcılık insanların farklı ihtiyaçlarından 

kaynaklanan dezavantajlarını onlara yeni haklar vererek ortadan kaldırmaya ça-

lışmaktır. Ancak pozitif ayrımcılık sayesinde gerçek bir eşitlik ve adalet sağlana-

bilir. Örneğin fiziksel engeli nedeniyle okula giriş çıkışta sorun yaşayan öğrenci 
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için merdiven yanında rampa yapılması, imkân varsa engelli öğrencinin asansör 

kullanmasının sağlanması, sınıfının okulun giriş katına alınması gibi uygulamalar 

adaleti sağlayabilir. Toplumda pozitif ayrımcılığa ihtiyaç duyan çok sayıda insan 

vardır.  Cinsiyet eşitsizliği yaşayanlar, dezavantajlı gruplar, engelliler, çocuklar 

bu insanlara örnek verilebilir. 

Meraklı Çocuklar İçin 
Üç Kafadar bir Kosova masalıdır. Kosova’nın başka güzel masalları da vardır.

Kosova ve Sancak Türkleri
 Kosova, Sancak, Priştine, Mamuşa, Gilan, Dohırçan, Mitroviça gibi kentlerde 

yaşayan Türklerin kökenlerinin M.S. 5. yüzyıla dayandığını ileri süren görüşler 

vardır. O yüzyılda Avar, Peçenek, Uz ve Kumanların buralara kadar gelip yerleş-

tikleri biliniyor.

Asıl yerleşme ise 1389 yılında Kosova’nın Osmanlılar tarafından alınmasın-

dan sonra başlamıştır. Osmanlılar altı yüzyıl boyunca diğer halklarla beraber 

huzurlu bir şekilde yaşamışlardır. 1912 Balkan Savaşı ile birlikte Türkler etkilerini 

yitirmiş, okulları kapatılmış, baskı altına alınmış ve göçe zorlanmışlardır. On bin-

lerce insan yokluk içinde Anadolu’ya gitmek üzere yola çıkmış, bir kısmı yollar-

da ölmüş, ancak bir bölümü ana yurda ulaşabilmiştir.

1990’lı yıllarda doğu ülkelerinde esen demokrasi rüzgârları Yugoslavya’yı da 

etkisi altına almış,  ülke bölünmüş, küçük küçük devletler kurulmuştur. 1990’lı 

yıllarda Türk toplumu bunalımlı günler, sıkıntılar yaşamış ise de bugün rahatla-

mıştır.  Kosova, 17 Şubat 2008 tarihinde bağımsızlığını ilan etmiştir. 

Devlet olanaklarıyla Tan Gazetesi, Çevren, Çığ, Kuş, Bay, İnci gibi dergiler; 

Türkçe yayın yapan Priştine Televizyonu ve yerel radyolar bulunmakta; Türkçe 

şiir, öykü ve roman yazılmaktadır. 



Kadının Yardımı
Ne varmış ne yokmuş, bir zamanlar yoksullar çokmuş. Bu 
yoksullar içinde bir adam yaşarmış. Saf ve temiz, zayıf ve so-
luk benizli... Ne toprağı varmış, işlesin ne de parası varmış, 
ailesini geçindirsin. Bir gün azık torbasını alıp iş için büyük 
bir kente gitmiş. 
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Kısa sürede iş bulup para kazanmış, doğruca bir sarrafa (kuyumcuya) koşmuş:

“Bey, olur mu kazandığım paraları versem sana?” diye sormuş. “Köyüme gidece-
ğim zaman gelip parayı alsam?”

Sarraf: “Tabii!” demiş. “İstediğin kadar para verebilir, istediğin zaman alırsın.”

Adam sevinçle parayı sayıp bırakmış. O zamanlar sarraflar banka işlevi görür-
müş. Bir yıl boyunca her kazandığından azıcık harcamış, gerisini son kuruşuna 
kadar sarrafa yatırmış. Bir yıl sonra köye dönmek için sarrafa gelmiş:

“Bey, köye döneceğim yarın. Paraları almaya geldim,” demiş.

Sarraf başını bile kaldırmadan: “Ne parası hemşehrim?” diye sormuş.

“Bir yıldan beri sana para yatırdım ya...”

“Şaşırdın mı kardeşim? İnsan tanımadığı birine para yatırır mı? Nerde senedin, 
nerde sepetin?”

Yoksul adam ne senet bilirmiş ne de sepet. Şaşırıp kalmış. O; insana, insan sö-
züne güvenirmiş. Sarrafın bu inkârı karşısında: 

“Bu adalet mi? Bu insanlık mı? Olur mu böyle şey?” diye itiraz etmiş. 

Sarraf: “Defol dükkânımdan!” diye bağırmış.

Yoksul adam yalvarıp yakarmış ama bir tekmeyle dükkândan atılmış. Dışarı çıkıp 
duvarın dibine çömelmiş, çaresiz biçimde ağlamaya başlamış. Elinden başka ne 
gelir?

Derken oradan geçen bir kadının dikkatini çekmiş. Kadın, adama yaklaşıp:

“Neden ağlıyorsun kardeş, ne oldu?” diye merakla sormuş.

Yoksul adam parayı sarrafa nasıl kaptırıp kovulduğunu anlatmış. Kadın:

“Yarın saat dokuzu çeyrek geçe bu dükkâna gel.” demiş. “Ben de bu-
rada olacağım, paranı yine iste, ben sana yardım edeceğim.”

Yoksul adam çok sevinmiş. Kalkıp kadının elinden öpmek istemiş. Oradan ayrıl-
mışlar. Kadın eve gider gitmez hizmetçisini çağırmış:
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“Yarın saat dokuzu yirmi dakika geçe filan sarrafa gel ve bana, ‘Kocan gurbetten 
döndü, acele seni çağırıyor.’ de.” demiş.

Kadın varlıklı bir kadınmış. Altın, elmas, bilezik inci ne varsa bütün mücevherle-
rini toplayıp çantasına doldurmuş, ertesi gün tam saat dokuzda sarrafa gitmiş:

“Kocam gurbettedir beyefendi.” demiş. “Beni de oraya davet ediyor. Ben de bu 
kadar mücevheri evde bırakmak istemedim. Sizde dursun, dönünce alayım.” 

Sarraf o kadar mücevheri görünce gözleri parlamış. 

“Aman hanımefendi, hiç sorun etmeyin, buraya bırakıp rahat edin, dönünce yüz-
de on faiziyle geri götürün.” diye karşılık vermiş. 

“O zaman sayalım, siz bana bir evrak yazın.”

Başlamış mücevheratı saymaya: “On yüzük, on beş zümrüt, otuz iki bilezik, kırk 
platin, yirmi beş topaz, yirmi beş safir, elli adet inci...”

Sarrafın gözleri kocaman kocaman açılmış: Paha biçilmez bir servet. 
Tam o sırada yoksul adam içeri girmiş:

“Bey,” demiş, “Ver lütfen sana yatırdığım paraları. Ben yoksul bir adamım, ver, 
köyüme döneceğim.”

Sarraf, hiç ikiletmeden kasasından parayı çekip uzatmış: “Al, git başımdan, çok 
işim var!” demiş.

Yoksul adam çıktıktan sonra Kadının hizmetçisi heyecanla dükkâna dalmış:

“Hanımım, hanımım eşiniz gurbetten döndü, acele sizi istiyor.” demiş.

Kadın mücevheratı derhal toplayıp çantasına doldurmuş, sarrafa dönüp:

“Kusura bakmayın gecikemem,” demiş. “Ben yine gelirim!”

Çantayı omzuna atıp hizmetçisiyle kapıdan hızla çıkmış. İleride bekleyen yoksul 
adama yetişmiş. Yoksul adam heyecanla kadının elinden öpmüş: 

“Çok sağolun hanımefendi.” demiş, “Hayatımı kurtardınız.”
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Düşünelim, Tartışalım
“Yoksul adam ne senet bilirmiş ne de sepet. Şaşırıp kalmış. O; insana, insan sö-

züne güvenirmiş. Sarrafın bu inkârı karşısında: 

 Yoksul adam: Bu adalet mi? Bu insanlık mı? Olur mu böyle şey?” diye itiraz 

etmiş. 

1. Yoksul adamın itiraz ettiği şey nedir?

2. Yoksul adam sence itirazında haklı mı? Neden?

3. Sarrafın yoksul adamın parasını vermemesi adil midir?”

4. Kadının davranışı adalet ve eşitliği sağlamış mıdır? Neden? Açıklar mısın?

5. Bir kişiyi kandırarak adalet ve eşitliği sağlamak doğru bir davranış mı? Neden?

6. Bir kadının tesadüfen ortaya çıkıp haksızlığı önlemesi, tüm sorunu çözer mi? 

7. Kendi doğum günü pastamızdan diğerlerine göre daha fazla yememiz adil 

midir?

8. Marketten gelirken annenin ya da senin babandan daha az poşet taşımanız 

adaletsizlik midir?

9. Öğretmeniniz derslerinde daha başarılı olan öğrencilerle daha fazla ilgile-

nirse adil davranmış olur mu?

10. Öğretmeninizin sınavda birinci olan arkadaşınıza ödül alıp diğerlerine al-

maması adaletsizlik midir?

11. Sınıfınızla ilgili bir kural koyulurken bazılarının fikirleri alınıp bazılarının fikir-

leri alınmasa bu durumda eşit davranıldığı söylenebilir mi?

12. Okul temsilcisi seçilirken cinsiyet, yaş, saç rengi, oturduğu mahalle vb. ba-

kılmaksızın herkese oy kullanma hakkı verilmesi hangi kavramla alakalıdır?

13. Yakalamaca oynarken başkalarını yakaladığı hâlde hep aynı arkadaşınızı ebe 

yapsanız bu adaletli olur mu?
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14. Oyun esnasında oyun kuralları değişebilir mi? Oyun oynarken arkadaşların 

oyun kurallarını değiştirseler ve bu yüzden oyundan çıkmak zorunda kalsan 

bu adil olur mu?

15. Tanıdığı insanların işlerini hızlı yapıp diğer insanların işlerini yaparken oya-

lanan bir kamu görevlisinin insanlara eşit davrandığını söyleyebilir misin? 

Neden, açıklar mısın?

16. Doktorların zengin insanlarla daha fazla ilgilenmeleri uygun olur mu? Ne-

den?

17. Herkese aynı davranınca adil davranmış olur muyuz?

18. Bir hırsızın çaldıklarını geri vermesi adaleti sağlar mı? Neden?

19. Askerî okullara, polis okullarına veya spor okullarına girişte boy ve kilo şar-

tının olması adil midir? Neden?

20. Bir kamu kurumuna işçi alırken çok sevdiğimiz bir kişiye öncelik vermek 

eşitlik ve adalet ilkesine aykırı mıdır?

21. Yaz tatilinde bütün çocuklar denize gider mi? Neden?

22. Dünyadaki bütün insanların yiyeceği var mı?

23. Yasalar kimi zaman eşitsizliğe neden olabilir mi?

Bilgi Edinelim
Adalet ve eşitlik toplumsal yaşamı düzenleyen iki temel ilkedir. Bu iki temel il-

kenin eksikliği toplumsal hayatı olumsuz etkiler. Aktif yurttaşların çevrelerindeki 

olayları adalet ve eşitlik açısından değerlendirerek neyin adaletli, neyin adalet-

siz; neyin eşitlik, neyin eşitsizlik olduğunu ayırt etmeleri ve gerektiğinde sorum-

luluk almaları beklenir. 
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Aile içinde tüm işlerin anne tarafından yapılması ve ailenin diğer üyelerinin 

sorumluluk almamaları adil değildir. Elbette kimi işler herkes tarafından yapı-

lamayabilir ancak herkes beceri ve gücüne göre bir sorumluluk almalıdır.  Ütü 

yapmak, yemek yapmak, çamaşır yıkamak gibi işlerin sadece bir kişinin işi ol-

duğunu düşünürsek hem adaletsiz davranmış oluruz hem de haksızlık yapmış 

oluruz. 

Benzer şekilde okulda öğretmenlerin öğrencilere karşı adil olmaları gerekir. 

Kimi öğrencileri daha fazla önemsemek, derslerde hep onlara söz hakkı vermek 

adaletsizliğe neden olur. Derste herkesin söz hakkı vardır ve eşitlik herkese söz 

hakkı vermekle sağlanabilir. Benzer şekilde öğrencilerin de kendi aralarında adil 

ve eşit davranmaları gerekir. Oyun oynarken kimi öğrencileri oyuna almamak ya 

da oyun kurallarını herkese aynı şekilde uygulamamak adaletsizliğe neden olur.

Oturduğumuz binada ortak kullanım alanlarını eşit bir şekilde paylaşmamız 

gerekir. Bir depoyu tek bir dairenin kullanması uygun olmaz. Bina yönetimi ta-

rafından belirlenen kuralların birkaç daire tarafından ihlal edilmesi adaletsizliğe 

neden olur. 

Kamu kurumlarında çalışan memurların işlemlerini yaparken vatandaşlara 

farklı muamele yapması da adaletsizliğe neden olan örnekler arasındadır. Her-

kesin aynı haklardan eşit bir şekilde yararlanma hakkı vardır. Bir vergi memuru-

nun kimi kişilerin eksik belgelerine göz yumarak işlem yapması, diğerlerini ise 

bunları tamamlamaları için ikaz etmesi adaletsizliğe neden olur. Hastanelerde 

sıra beklerken sıra numarası daha gerilerde olan hastanın doktorun tanıdığı ol-

ması nedeniyle öndeki hastalardan önce muayene olması da adaletsizliğe ve 

dolayısıyla haksızlığa neden olur. 

Yasalar önünde herkes haklar bakımından eşittir. Bir şeyin adil veya eşit 

olup olmadığının ölçütü yasalar ve bu yasaların herkese aynı şekilde uygulanıp 

uygulanmadığıdır.  Bunların dışında herkes kendisine göre ölçütler belirleyerek 

adalet ve eşitlik ararsa bu huzursuzluk, kargaşa, hatta şiddete neden olabilir. 
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Meraklı Öğrenci İçin
“Kadının Yardımı” bir Makedonya masalıdır. Avrupa’ya yayılmış kültürümüzün bir 

örneğidir.  

Makedonya Cumhuriyeti 
Makedonya; Arnavutluk, Yunanistan ve Bulgaristan arasında yer alan ve denize 

kıyısı olmayan küçük bir kara devletidir. Orta Vardar adı verilen vadinin iki yaka-

sında uzanmaktadır. Yugoslavya dağıldıktan sonra 1991 yılında bağımsızlığını ka-

zanmıştır. Makedonya coğrafyası, bugün üzerinde Makedonya Cumhuriyeti’nin 

kurulu olduğu coğrafya ile sınırlı değildir. 

Makedonyalı Büyük İskender dünyanın en büyük imparatorluğunu kurmuş, 

işgal ettiği birçok ülkeye İskenderiye adıyla büyük kentler kurmuştur. Bizim İs-

kenderun şehrimizin kurucusu da odur.

Eğitim dili Türkçedir. Makedonya’da sanat ve edebiyata büyük bir ilgi var-

dır ve bağımsızlıktan bu yana bu alanda önemli gelişmeler olmaktadır. Şükrü 

Ramo, İlhami Emin, Fahri Kaya, Necati Zekeriya, Süreyya Yusuf, Esat Bayram gibi 

yazar ve şairler Makedonya edebiyatının öncüleri sayılmaktadır. Makedonya’da 

genç kuşak yazarları kurdukları “Orhan Veli Kanık Edebiyat Kolu” bir araya ge-

tirmektedir. Üsküp’te “Yeni Yol Kültür ve Sanat Derneği” içinde “Yahya Kemal 

Beyatlı Kolu”da kurulmuştur. Çünkü Yahya Kemal Üsküp doğumludur.

Necati Zekeriya’dan bir şiir: 

Ablama Sevda Şiirleri
Ablam bugün kalkmaz masa başından

Pek memnun değil kendi yaşından

Diyor birkaç yaş büyük olsaydım,

Sevgiyi bütün dünyaya anlatsaydım.

Sevgi her yaşta mümkündür çünkü

Ve dünyada en güzel türkü

....



Oğul Sınaması
Yedi vadinin birleştiği, yedi dağın kesiştiği, yedi çayın gölleş-
tiği yerde yaşlı bir baba yaşarmış, sakalı ak, yüzü kırış kırış, 
elleri titrek... Üç çocuğu varmış. İkisi oğlan biri kız. Üçü de 
yeni yetişmiş, elleri işe erişmiş.

Yaşlı baba, “Yakında öleceğim.” diye aklından geçirmiş. “Acaba malı mülkü hangi oğluma 
bırakayım? Acaba hangisi bunların değerini bilir?”

Kızını aklına bile getirmemiş. “O el malı, nasıl olsa evlenip gide-
cek...” diye düşünüyormuş. Kızı ise habire bahçeyi çapalıyor, 
sebze ekiyormuş.

Yaşlı baba, kızının yanına gitmiş. “Kolay gelsin kızım!” 
demiş. Ona yardım etmeğe başlamış. Ama kafa-
sında hep aynı soru. Kızına da soruyu sor-
muş: “Yakında öleceğim kızım. Acaba 
malı mülkü hangi oğluma bıraka-
yım? Acaba hangisi bunların 
değerini bilir?”
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Kızı, derin üzüntüyle bir an duralamış, “Baba beni evlat saymıyor musun           “ 
diyecekken yutkunmuş, babasını üzeceğinden korkmuş: “Baba ağzından yel al-
sın, o nasıl söz! Sen daha çok yaşayacaksın.” demiş.

“Yoook! Hemen üzülme kızım! Doğan büyüyor, büyüyen yaşlanıyor. Ne Lokman 
Hekim ölüme çare bulabildi ne de Adapa! Yaşamın kuralı budur, ölüm her canlıyı 
bir gün yakalayacaktır. Sen soruma cevap ver.”

“Sen bilirsin baba, kendin karar ver,” demiş, babasının yaptığı bu haksızlığı yüzü-
ne vurmak ve onu üzmek istememiş, yine işe girişmiş. Baba da bahçe duvarını 
düzeltmiş, bazı ağaçları budamış, bahçedeki ayrık otlarını temizleyip atmış, top-
rağı yumuşatmış. Ama kafasında hep aynı düşünce varmış? “Malı mülkü hangi 
oğluma bırakayım?”

Ve oğullarını denemeye karar vermiş. Onları ava göndermiş. Evin giriş merdive-
ninin önüne bir kütük koyup yine kızına yardım etmiş.

Akşama doğru büyük oğlan dönüp eve gelmiş:

“Kolay gelsin baba,” diyerek kütüğün üstünden atlamış, eve dalmış. Kız kar-
deşini dikkate bile almamış.

Biraz sonra ikinci oğul gelmiş. O da: “Kolay gelsin baba!” demiş, kütüğün üstün-
den atlayıp içeri girmiş.

Yaşlı adam şaşkına dönmüş: “Nasıl, nerede yanlış yaptım ben? Bun-
lara hiç mi bir şey öğretemedim?” diye hayıflanmış. Sonra kızını 

merakla gözlemeye başlamış: “Eğer o da bunlar gibi kütüğün 
üstünden atlarsa yandım. Bunlara nasıl güvenebilirim?”

Sonunda kızı da işi bitirip eve gelmiş. Merdivenin önünde 
kütüğü görünce, ‘Kardeşlerim bu kütüğü avlayıp getirdiler 
galiba.’ diyerek içinden gülmüş. Hemen kütüğü kaldırıp 
odunluğun önüne götürmüş. Bir baltayla kütüğü parçalara 
bölmüş, yakmak için hazır etmiş, babasına seslenmiş:

“Yeter baba, yoruldun.” demiş. “Gerisini yarın yaparız.”

Yaşlı adam kızının bu davranışından çok duygulanmış: “Her 
şeyi hak eden aslında sensin kızım.” demiş. Kızını sıkı sıkı 

bağrına basıp eve girmiş.
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Düşünelim, Tartışalım
“Kızını aklına bile getirmemiş. “O el malı, nasıl olsa evlenip gidecek...” diye dü-

şünüyormuş.”

Kızı, derin üzüntüyle bir an duralamış, “Baba beni evlat saymıyor musun?” 

diyecekken yutkunmuş, babasını üzeceğinden korkmuş: “Baba ağzından yel al-

sın, o nasıl söz! Sen daha çok yaşayacaksın,” demiş.

1. Kızı üzen şey nedir? 

2. Sen de kendini yukarıdaki kızın yerine koy. Baban böyle davransa ne hisse-

derdin?

3. Hak ettiğin nottan daha düşük not aldığında ne yaparsın? Ne hissedersin?

4. Herkesten daha fazla çalıştığın halde diğerleriyle aynı ücreti alsan ne hisse-

dersin?

5. Ortalamaları aynı olduğu hâlde bazı arkadaşlarına takdir belgesi verseler 

bazılarına vermeseler ne düşünürsün, ne hissedersin?

6. Oyun oynarken bazı arkadaşlarının bir, bazılarının üç hakkı olsa nasıl olur? 

Ne hissedersin?

7. Bir gün öğretmen sınıfa girip “Bu günden sonra sadece öğretmen çocuk-

larını okutacağım, geri kalanın okumasına gerek yok, çantalarınızı alıp eve 

gidin!” dese ne hissedersiniz?

8. Yakan top oynarken can kazandığın halde canı olmayan diğer arkadaşların 

gibi bir vurulmada oyundan çıkmak zorunda kalsan ne hissedersin?

9. Evde tüm kardeşlerinin ayrı odası olsa ancak sen sürekli salonda yatsan bu 

sana ne hissettirir?

10. Peki evinizde çocuklar için ayrılmış tek bir oda olsa ve ablan sınava hazır-

landığı için o oda ona verilse ne hissedersin? Öncekine göre daha farklı 

hisseder misin? Bu farklılığın sebebi ne olabilir?

11. Mahallenizdeki bakkal sadece sana çikolata satmama kararı alsa ne hisse-

dersin?
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12. Öğretmen bir öğrenciye daha fazla söz hakkı verdiğinde nasıl hissedersin? 

Açıklar mısın?

13. Derse geç kaldığında öğretmenin seni uyarıp senin gibi geç kalan bir başka 

öğrenciyi uyarmadığında ne hissedersin?

Bilgi Edinelim
İnsanlara eşit ve adil davranmak sağlıklı insan ilişkileri için önemlidir. Hiç kimse 

kendisine yapılan haksızlığı kabul etmek istemez ama kimi zaman kendisine 

yapılmasını istemediği şeyi başkalarına yapar. Bir kişi kendisine adil ya da eşit 

davranılmadığını düşünürse canı yanar, gönlü kırılır. Bu kişi haksızlık yapana 

karşı olumsuz duygular beslemeye başlar. Kişilerin canını yakmamak, gönlü-

nü kırmamak için insanlar birbirlerine “Kendine yapılmasını istemediğin bir şeyi 

başkalarına yapma.” şeklinde tavsiyede bulunurlar. Bu sebeple davranışlarımızın 

karşımızdaki kişinin duygu ve düşüncelerini nasıl etkileyeceğini hesaba katmak 

gerekir. 

Karşımızdakinin duygu ve düşüncelerini hesaba katabilmek için önce onun 

duygu ve düşüncelerini anlamamız gerekir, bu ise empati becerimizi kullanma-

mıza bağlıdır. Empati kişinin kendini karşısındakinin yerine koyup, onun duygu 

ve düşüncelerini iyice anlayıp anladığını karşısındakine hissettirmesidir. Bu be-

ceri, yalnızca okulda arkadaş ortamında veya aile ortamında değil toplumsal 

yaşamın her alanında başvurmamız gereken önemli becerilerden biridir. 
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Meraklı Çocuklar İçin 
Bu masal, kardeş masal hazinemiz içinde sevilen bir Başkurt masalıdır ve diğer 

kardeş yurtlara da yayılmıştır. 

Başkortostan Özerk Cumhuriyeti 
Başkortostan, Rusya Federasyonu’nun Avrupa kısmında ve Orta İdil bölgesinde 

yer alır. Nüfusun çoğunluğu Başkurt, Kazak ve Tatarlardan oluşmakla birlikte 

onlarla birlikte yaşayan Ruslar da vardır. 

1552 yılında Rus işgaline uğrayan Başkortostan, 1941 yılına kadar çeşitli 

aralıklarla bağımsızlık mücadelesine girmiştir. Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla 

birlikte bağımsızlığını ilân etmiş; ancak Rusya Federasyonu bu bağımsızlığı ka-

bul etmemiş, 14 Ekim 1991 tarihinde Başkurtistan’a Özerk Cumhuriyet statüsü 

tanınmıştır. Bugün parlamentosu, anayasası, seçilmiş cumhurbaşkanı vardır.

Başkurtların zengin bir kültürü ve sözlü anlatım geleneği vardır. Bunların 

içinde masallar ve destanlar önemli bir yer tutmaktadır. Başkurt çağdaş ede-

biyatı 20.yüzyıl başından itibaren gelişmeye başlamış, Başkurt ve Başkortostan 

adlı gazetelerde Başkurt lehçesiyle şiirler, öyküler ve makaleler yayımlanmıştır. 

Başkurt edebiyatı ve sanatı gelişmektedir. Şehzade Babiç, Nazar Necmi, 

Zeynep Biişeva, Yıhat Soltanov, Timer Yosopov, Kedim Aralbaev, Fakiha Toguz-

baeva, Tamara Genieva gibi şairler ve yazarlar Başkurt Edebiyatı’nın en önemli 

temsilcilerindendir.

Ünlü Başkurt Şairi Şehzade Babiç’ten birkaç dize:

Kim benim zihnimi göklere uçurdu kül edip? 

Kim benim gibi kargayı öttürdü bülbül edip? 

...

Kim cehennem diplerinden bindiriverdi canımı? 

Kim cihanı sarstı, şıngırdatıp zincirlerini?  



Üç Bacı 
Zamanın birinde bir adam vardı, ekmeğe muhtaç. ‘Yok’ di-
yenlerden değildi ama gerçekten de yoksuldu. Her sabah ço-
cukları alıp ormana giderdi. Kuru odun toplar, dalları keser, 
sırtına alıp onları satardı. 
Fakat hiçbir eksiği kapatamazdı. Bir gece çocuklar uyuduktan sonra karısını karşısına aldı: 
“Böyle olmayacak kadınım.” dedi. “Nüfusumuz fazlalaştı. Dört oğlan, üç kız, iki de biz, etti 
mi dokuz. Artık geçindiremiyoruz.”  
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Kadın sordu: “Bu gidişle ne yaparız, bir çaren var mı?” 

Adam gözlerini kaçırarak: “Götürüp kızları ormanın içine bırakacağım!” dedi.  

Kadının içi cız etti: “Olur mu be adam? Onlar da bizim canımız ciğeri-
miz...”  

“Nasıl olsa üçü de el malı. Bir işimize yaramayacaklar, bugün yarın eloğluna va-
racaklar. Şimdiden götürüp bir orman köşesine atayım, geçimimiz kolaylaşsın!”  

Kadın şiddetle karşı çıktı: “Sen delirdin mi? Kafayı mı yedin? Olur mu böyle şey!”

“Sen karışma! Başka bir çare yok!”

“Karışma ne demek? Çocuklar senin de çocukların, benim de çocuklarım!”

Kadın ağladı, yalvardı, ama sözünü adama dinletemedi. 

Adam ertesi gün çocukları başına toplayıp ormana gitti. Oğlanlara bir yer gös-
terdi: 

“Siz burada odun toplayın. Ben de bacılarınızla yemliği, kuzukulağı, eveliği bol 
olan bir yer biliyorum, oraya gideyim,” dedi. 

Kızları alıp uzaklaştı, öyle uzaklaştı, öyle uzaklaştı ki kızlar farkına bile varama-
dılar. Ormanın derinliklerinde: 

“Siz de burada aşa, pilava katacak yeşillik toplayın, ben kuru dalları bol bir yer 
bulayım, oğlanlara bakıp geleyim.” dedi. Kızları bırakıp gitti, bir daha geri dön-
medi. 

Kızlar yeşillik derdiler, odun dalları toplayıp koca bir yığın yaptılar. Hava karar-
maya başladı. Gelip giden yok. Korkmaya başladılar. 

Büyük kız: 

“Belki babamız yolu bulamadı.” dedi. “Karanlık kavuşmadan dönelim.” Yeşillik-
leri eteklerine koydular, odunları birer denk yapıp sırtladılar, el ele tutuşup yola 
koyuldular. 

Git ha git gittiler, yolu iyice yitirdiler. Karanlık ve uğultu çöktü. Bacakları titremeye 
başladı. Karınları aç. Çağlayıp akan derin bir ırmak kıyısına geldiler. 

“Eyvah!” dedi biri. “Yanlış yoldayız. Bu ırmağa hiç rastlamamıştık!” 
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Ürpertiyle bir ağacın dibine çöktüler. Odun denklerini önlerine koyarak onun ar-
kasına sığındılar. En küçük çıtırtıda yürekleri hopluyordu. Kurt ulumaları başladı. 
Birbirlerine sarıldılar. 

Küçük kardeş: “Kurtlar insan kokusunu hemen alırmış.” dedi ağlamaklı bir sesle.

İkisi bir ağızdan: “Susss! Korkutma!” diye onun sesini kestiler.

Biraz sonra hava iyice soğudu, birbirlerine daha da sokuldular, tek can gibi ol-
dular. Geç saatlerde uykuya dalıp güneş ışığıyla uyandılar. Karınları açlıktan zil 
çalıyordu. Irmak suyunda yıkanıp yeşillikten yediler. Her yan kuzukulağı, yemlik, 
medikle doluydu. 

Yine yükleri sırtlayıp patikalardan geçerek yol aradılar. Ne yol ne iz... Ne insan 
sesi ne bir köy... Günlerce ormanda dolaştılar, bitki yemekten ağızları ve dudak-
ları yemyeşil oldu. 

Bir gün ormanın kıyısına ulaştılar. Uzakta dağlar görünüyordu; garip, tanıdık 
olmayan dağlar. Çaresizlikle:

“Biraz oturalım bari, oturup bir çare bulalım.” dedi büyük abla. Oturdular. 

Yerin altından garip sesler geliyordu. Tüyleri diken diken oldu üçünün de. 

Ortanca kız en cesuruydu: “Korkmayın! Belki çevrede insanlar var. Durun!” dedi. 
Yere yatıp toprağa kulak verdi. Yer altında bazı canlıların olduğunu fark etti.

Acaba neydi?
“Toprağı eşip bakalım.” dedi. 

İki kardeş de birden tepki gösterdi: “Sakın ha!.. Başımıza bela açarsın.” 

Ortanca kız: “Korkmayın,” dedi, toprağı kazmaya başladı. Kazdı, kazdı, öteki iki 
kardeş ürküntü içinde geri çekilip baktı. Az sonra topraktan bir delik açıldı. Or-
tanca kız başını dayayıp delikten aşağı gözlerini dikti. 

Aaa! Kocaman bir ahır! İçi ışıklı, tertemiz. Ahırda dört tane küheylan at. Birbirin-
den tavlı, yeleleri kınalı, kuyrukları bağlı. Her biri yarış atı. 

“Kurtulduk kızlar kurtulduk!” dedi, “At murattır!” Açtığı deliği birlikte büyüttüler, 
bir baca açıldı. Önce büyük kızın elinden tutup indirdiler, sonra ortancayı, o ikisi 
iki atı bacanın altına çektiler. En küçük bacı da indi. Atlara bindiler, artık korkuları 
kalmamıştı, kapıdan çıkıp dörtnala sürüp gittiler.
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Düşünelim, Tartışalım…
1. Adam “Nasıl olsa üçü de el malı. Bir işimize yaramayacaklar, bugün yarın 

eloğluna varacaklar. Şimdiden götürüp bir orman köşesine atayım, geçi-

mimiz kolaylaşsın!” diyerek kız çocukları ile erkek çocukları arasında adalet 

ve eşitliği sağlayamadı. Peki adalet ve eşitliği sağlasaydı kız çocuklarının 

hayatında nasıl bir fark olurdu? Tahmin edebilir misin?

2. Kadın adama şiddetle karşı çıkarak: “Sen delirdin mi? Kafayı mı yedin? Olur 

mu böyle şey!” der. Ancak adam “Sen karışma! Başka bir çare yok!” şeklinde 

cevap verir. Böyle bir karar tek başına adam tarafından verilebilir mi? Nasıl 

olmalıydı ? Açıklar mısın?

3. Kimi zaman erkekler karar verme yetkisini kendilerinde görür.  Bu durum 

adalet ve eşitliği nasıl etkiler? Uzlaşı ile verilen kararlar ile uzlaşı olmadan 

verilen kararlar arasında ne gibi farklar vardır?

4. Çocuklarına adil ve eşit davranan ailelerle adil ve eşit davranmayan aileleri 

karşılaştırabilir misin? Aralarında ne gibi farklar olabilir? 

5. Yoksulluk insanlara ayrımcılık yapma hakkı verir mi?

6. Sınıfınızda eşitsizlik olduğunda ne gibi sıkıntılar çıkabilir? Tahmin edebilir 

misin? Ne düşünürsün, ne hissedersin? Şimdiye göre neler farklı olabilir?

7. Okulunuzda eşitlik olmadığını ve size bodrumdan bir sınıf verdiklerini dü-

şünün, bu seni nasıl etkiler? Neler değişir? Artık okula gelmek için eskisi 

kadar istekli olur musun?

8. Eski mahallenizden yolların yapılmadığı, çöplerin toplanmadığı bir mahal-

leye taşınsanız, bu seni nasıl etkiler? Neler değişir? Bu yeni mahallede otur-

mak ister misin? 

9. İnsanların, adalet ve eşitliğin olmadığı yerden uzaklaşmak istediğini düşü-

nüyor musun? Örnek verebilir misin?

10. Kimi zaman birlikte yaşamak adına adaletsizliğe ve eşitsizliğe göz yumula-

bilir mi? 
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11. Adalet ve eşitliğin olmadığı bir yerde herkes kendine göre adalet ve eşitliği 

sağlamaya kalkarsa ne olur? 

12. Ekmek alırken biri, sıraya kaynak yapmaya çalıştığında ne oluyor? Kavga ya 

da tartışma çıktığı oluyor mu?

13. Oyun oynarken hile yaptığını anladığınız bir arkadaşınızla tartıştığınız veya 

ona küstüğünüz oldu mu? 

14. Adaletsizliğin ve eşitsizliğin olduğu durumlarda insanların arası bozulur 

mu?

15. Adaletsizlikle karşılaştığında huzurlu olabilir misin? Eşitlik ve adaletin hu-

zurla bir ilişkisi var mı?

16. Adalet ve eşitliği sağlamak ve korumak ile görevli kişiler, kurumlar görevle-

rini yapmazsa onlara karşı tutumumuz nasıl olur? 

17. Adalet ve eşitlik olmadığında güvensizlik ortaya çıkar. Bu durum birlikte ya-

şamı nasıl etkiler?

18. Adalet ve eşitliğin uzlaşı sağlama üzerinde nasıl bir etkisi vardır?

Bilgi Edinelim
Demokrasi ve demokratik bir yönetim için eşitlik ve adalet vazgeçilmez değer-

lerdir. Bir yerde demokrasi ve insan haklarından bahsediliyorsa orada eşitlik ve 

adaletin olması gerekir. Bir ülkede insanları bir arada tutan şey ekonomik, siyasi 

güçten ziyade eşitlik ve adaletli bir yönetim anlayışıdır. İnsanlar belki ekonomik 

koşullara tahammül edebilir, rıza gösterebilirler. Ancak adaletsizlik ve haksızlığı 

kabul etmeleri mümkün değildir.  

Adaletli ve eşit olmak, bunlara uygun davranmak aynı zamanda ahlaki bir 

konudur. Ahlak ve erdem sahibi insanların en önemli özelliklerinden birisi ada-

lettir. Bu anlamda çok zengin bir tarihsel mirasa sahibiz. Orta Asya Türk Devlet-

leri, İslam tarihi, Karahanlılar, Selçuklular ve Osmanlı tarihlerinde özellikle yöne-
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ticilerde aranan ilk ve en önemli vasfın  (niteliğin, özelliğin) adaletli olma olduğu 

bilinmektedir. Bu devletlerin hemen hepsinde adalet ve eşitlik önemli bir değer 

olmuş ve birlikte yaşam kültürü gelişmiştir. Ancak adalet ve eşitlikle ilgili sorun-

ların yaşanması, önce birlikte yaşama kültürüne zarar vermiş ardından ağır ağır 

devletin bütünlüğünü olumsuz etkilemiştir. 

Millet olabilmek için insanların ve grupların birbirlerine güvenmeleri ge-

rekmektedir. Bu güveni sağlamanın yolu yöneticilerin ve toplumdaki insanla-

rın birbirlerine eşit ve adil davranmalardır. Millet olmak, uzlaşma ile gerçekleşir. 

Uzlaşıyı sağlamanın ön koşulu ise karşılıklı güveni sağlamaktır. Bu güven sağla-

nabilirse toplumda hemen her konuda uzlaşmak mümkün olacaktır. Ancak bu 

güven sağlanamazsa çatışma ihtimali yüksektir.

O hâlde öncelikle aileden, okuldan ve yakın çevremizden başlamak üzere 

yaşamımızda adalet ve eşitliğe uygun davranışlar sergilemeliyiz. Ancak bu yolla 

mutlu olabilir, karşılıklı güven ve barış içinde yaşayabiliriz. 

Meraklı Çocuklar İçin 
“Üç Bacı” bir Anadolu masalıdır.
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Er Tapıldı ile Kardıgaç
Kardeşin Kardeşe Kıydığıdır

Hakan Hanım Nüşabe
Dört Kafadar

Uzlaşı



Er Tapıldı ile 
Kardıgaç
Bir zamanlar Katagan adlı bir boy yaşardı. Sürüleri bol, at 
yılkıları ise Kara-Dağ’dan Narın’a aşardı. Bu boyun Er-
mankan adında bir hanı vardı. Yaman bir han. Ermankan 

Kalmuklar’dan bir hanım ile evliydi. Bir oğlu oldu, adını 
Kudaynazar koydular. 
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Kudaynazar çabucak büyüyüp ele avuca sığmaz oldu. “Benden güçlüsü yok!” 
dedi. Bir elinde ok ile yay, bir elinde keskin kılıç. Ne kuş bıraktı, ne ceylan, ne dost 
tanıdı ne düşman... “Gözünün üstünde kaşın var.” diyeni tutup ipe gerdi, okları 
alnına hedefledi... 
Onun bu tavrından ötürü babasına şikâyet üstüne şikâyet geldi. Ermankan oğ-
lunu kınadı, ama o tınmadı. Atıp tutmaya, vurup kırmaya devam etti...Hayvanlar 
ürküp göçtü, kuşlar uçtu, dostlar uzaklaştı. Ülke bir yalnızlaştı, bir çölleşti ki ne 
canlı kaldı ne post, ne komşu kaldı ne dost... 

Bu böyle gidemezdi. Ak sakallı atalar, ak perçemli analar, şamanlar, şeşenler, 
bahşiler toplanıp Ermankan Han’a geldiler: “Oğlunun dizginlerini çek artık, oğlun 
kurda kuşa saygılı olsun, oğlun insan önüne ak yüzle çıksın!” dediler. 

Kudaynazar ne ata sözü dinledi ne de Aksakalların öğüdüne kulak verdi. Hep 
“Ben haklıyım.” diyerek yaptığı kötülüklerden vaz geçmedi. 

Kudaynazar düğün dernek de beklemedi, on altı yaşına girer girmez törelere bile 
boş verdi, bir kız kaçırıp evlendi ve beş oğlu dünyaya geldi: Altıbay, Kencebay, Ol-
cabay, Argınbay, Çargınbay. Beş oğlunu büyütüp besledi, kendisine daha çok gü-
veni geldi. Yeni isteklerle Ermankan Han’ın önüne çıktı, özbeöz atasına kafa tuttu. 

“Malı mülkü böleceksin, payımın hepsini vereceksin! Yoksa her yanı yıkacağım!” 

Ermankan ne yaptı ne etti, oğlunu ikna edemedi. Sonunda yeni bir köy kurdu, 
Kudaynazar’ı çocuklarıyla birlikte oraya koydu. Sürüler verdi, meralar, çayır-

lar, başı ak, göğsü kınalı dağlar, at yılkıları. “Bunlar sana da yeter, senden 
sonra gelene de,” dedi. “Yeter ki insan ol, insana dost ol. Yeter ki can-

lıya, bitkiye dost...” 

Kudaynazar: “Ben ne yapacağımı bilirim!” dedi. Yeni köye yerleşti. 

Yeni köye yerleşti ama istekleri bitmedi. Küstahlığı gitgide 
artıyordu. Yol kesip adam öldürüyor, sürülere el koyuyordu. 

Beş oğlunu da arkasına alıyor, oymaklara sefer düzenliyor-
du. Kimsede rahat kalmadı. Oymaklar bir araya geldiler, 

bu gidişi engellemek istediler. Ancak Kudaynazar daha 
baskın çıktı, arkasına kırk haydut yığdı. Kırk belâlı. Her 
biri birer insan azmanı... Her biri duygudan yoksun; Ali 
kıran baş kesen... Her yerde zulüm ve dehşet başladı... 
Kudaynazar’ın ünü yayıldı, yayıldı, uzak illerin de diline 
düştü. 
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Ermankan çaresiz, Ermankan bungun: “Ben öldükten sonra bu ülke buna mı ka-
lacak?” diye düşüncelere daldı. Başkaca çocuğu yoktu. Bir çare aradı. O yaşlı 
hâliyle evlenmeye karar verdi. 

Noygut boyundan Agaça adlı bir hanımla evlendi. Agaça hamile kaldı, dokuz ay, 
on günü heyecanla beklediler. Sonunda bir erkek çocuk dünyaya geldi. Adına ‘Er 
Tapıldı’ dediler. Yani ‘yiğit bulundu’. 

Katagan halkı büyük bir coşkuyla: “Yaşlı hanımız oymak mirasçısını buldu,” 
diyerek tören düzenledi. Sevinçle gülüp eğlendiler, o günü bayram ilan ettiler. 
Artık Ermankan’ın isteği yerine gelmişti; Er Tapıldı’yı besleyip büyütmek, eğitip 
yetiştirmek en büyük emeliydi. Huzur içinde bu işe başladı. 

Agaça mutluydu, bir yıl sonra bir de kız evlat doğurdu. Adını Kardıgaç koydu-
lar. Dünyalar Ermankan Han’ın oldu. Yaşlı olduğuna hayıflanıyordu... Acaba bu 
çocukları büyütebilecek miydi? Büyütüp kendi yerine koyabilecek miydi? Ya za-
mansız ölürse?.. Bu çocuklar yetim kalırsa? Ürküyordu.

‘Er ya da geç, olacak.’ dedi ve kendine bir mezar kazdırdı. Öyle bir mezar ki geniş, 
çok odalı. Öyle bir mezar ki ziyaret yeri gibi... Mezarın içine hazinelerini koydu, 
oradan saraya gizli bir yol açtırdı. Bu mezara kurgan dediler. Çocuklarını yanı-
na çağırdı. Kardıgaç’ı bir yanına, Er Tapıldı’yı diğer yanına aldı. İkisini de sardı, 
öptü, okşadı: “Üzgünüm çocuklarım.” dedi. “Çok üzgünüm, size bir gerçeği açık-
lamak zorundayım. Haydutbaşı Kudaynazar sizin büyük kardeşiniz... Yüz karası 
bir adam.” 

“Nee!” dediler. Çocukların ağzı açık kaldı.   

“Ne yazık ki doğru! Nerede yanlış yaptım bilemiyorum ama bu aileden bir haydut 
çıktı. Ben öldükten sonra size çok eziyet edecek, başınıza olmaz olmaz işler ge-
lecek. Sıkı durun, oymak halkı ile iyi kenetlenin, burnunuz havada olmasın... İşte 
gizli yol, işte gizli hazine. Çok zorda kalmadıkça kullanmayın...” 

İki kardeş ne diyeceğini bilemedi. Çok geçmeden Ermankan Han öldü. O günler-
de Er Tapıldı henüz on dört, Kardıgaç on üç yaşındaydı. Babasız kalınca şaşkına 
döndüler. 

Kudaynazar tam da bu anı bekliyor, kafasında bin bir hile kuruyordu. Kardeşleri 
için nasıl bir tuzak hazırladı? Neler yaptı, bu da meraklı mı meraklı bir konu. An-
latsam şaşarsınız, küçük dilinizi yutarsınız...
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Düşünelim, Tartışalım
1. “Kudaynazar, yeni köye yerleşti ama istekleri bitmedi. Küstahlığı git gide 

artıyordu. Yol kesip adam öldürüyor, sürülere el koyuyordu. Beş oğlunu 

da arkasına alıyor, oymaklara sefer düzenliyordu. Kimsede rahat kalmadı.” 

Kudaynazar’ın, babası Ermankan Han’la yaşadığı anlaşmazlığın sebebi nedir? 

2. Bu anlaşmazlıkta Kudaynazar’ın da haklı olduğu taraf olabilir mi?  

3. Kudaynazar’ın uzlaşmaz tavrına kim, nasıl tepki gösteriyor?  

4. Arkadaşlarınızla oyun oynarken anlaşmazlık yaşıyor musunuz? Anlaşmaz-

lıklarınızın konusunu ve bunları çözüm şeklinizi anlatınız. 

5. Eviniz, okulunuz, mahalleniz veya çevrenizde anlaşmazlıklar oluyor mu? 

Anlaşmazlıklar oluyorsa bunları örnek vererek açıklayınız?

6. En iyi arkadaşınla bile anlaşamadığınız konular oluyor mu? Anlaşamamak 

kötü bir şey mi?

7. Annenle babanın ya da öğretmenlerinin kendi aralarında anlaşamadıklarını 

görüyor musun? Sebebi ne olabilir?

8. Nasreddin Hoca’nın “Sen de Haklısın” fıkrasını biliyor musun? Anlaşamayan 

iki arkadaşını dinlediğinde ikisine de hak verdiğin oluyor mu? Anlaşmazlık 

yaşayan iki taraf da aynı anda haklı olabilir mi?

9. Bir anlaşmazlık durumunda mutlaka bir taraf haksız bir taraf haklı mı olma-

lıdır?

10. Bir anlaşmazlık durumunda kimin haklı olduğuna kim, nasıl karar verir?

11. Çözülemeyecek anlaşmazlıklar da var mıdır?

12. Hiç anlaşmazlığın olmadığı bir yaşam olabilir mi sence? Neden? 
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Bilgi Edinelim
İnsanların birbirlerine benzer özellikleri olduğu gibi farklı özellikleri de vardır. Bu 

farklılıklar doğaldır. Bu farklılıklar farklı ihtiyaçları beraberinde getirir ve kimi za-

man insanlar arasında anlaşmazlıklara neden olabilir. Anlaşmazlıklar da yaşamın 

bir parçasıdır ve doğaldır. Anlaşmazlıklar siyasi, ekonomik, sosyal, dinî, ahlaki, 

toplumsal ve bireysel alanlarda olabilir. Anlaşmazlıkların birçok nedeni olabi-

lir ancak temel sebep olarak; beceri, yetenek, kişilik, değer, ilgi ve inançların 

farklılığını ve bunun getirdiği farklı düşünce, duygu ve beklentileri gösterebiliriz. 

Bu farklılık ve beklentileri tartışırken ortaya çıkan iletişim engelleri de diğer bir 

nedendir. Farklılıklar doğaldır ama sadece kendimizin haklı diğerlerinin haksız 

olduğunu, yanlış ya da eksik düşündüğünü, hatalı olduğunu düşünmemiz an-

laşmazlıklara hatta kimi zaman çatışmaya neden olabilir. 

Birlikte yaşadığımız için ortak alanlarla ilgili kararları birlikte vermemiz gere-

kir ancak kişiler kendi çıkarları ile toplumun çıkarları arasında denge sağlanama-

dığında karar vermek zorlaşır. Farklılıklar ortak kararların daha nitelikli olmasını 

sağlayabilir ve toplumsal hayatı zenginleştirir ancak bunun için uzlaşının olması 

şarttır. İnsanlar kendi katkılarının olduğu kararlara daha fazla uyarlar. Çünkü alı-

nan kararlara katkı sağlamak o kararı sahiplenmeyi güçlendiren bir unsurdur. 

Uzlaşı sayesinde insanlar özgür bir şekilde tüm tarafların kabul edebileceği bir 

anlaşmaya varırlar ve alınan kararda herkesin katkısının olması sağlanır. Bu açı-

dan birlikte yaşamak için uzlaşı önemli ve vazgeçilmezdir.

Meraklı Çocuklar İçin
“Er Tapıldı ile Kardıgaç” bir Kırgız efsanesidir. “Er Tapıldı”, 2500 yıl önce ilk Türk 

hanlıklarından birinin kuruluşunu anlatır. Bu masalın devamı bir sonraki masal 

olan“Kardeşin Kardeşe Kıydığı”dır.

Kırgızistan
Tanrı Dağları ile Pamir Dağları’nın eteklerinde bulunan Kırgızistan, 198.500 kilo-

metrekarelik dağlık bir araziye sahiptir. Bu dağlar arasında güzel manzaralı Isık Köl 

(Işık Göl) ile ülkenin en bereketli topraklarının bulunduğu Fergana vadisi bulun-

maktadır. Doğal kaynakları zengindir. Kırgızistan, bağımsızlığını 31 Ağustos 1991 
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tarihinde kazanmıştır. Orta Asya’nın en eski Türk topluluklarından biridir. Baş-

kenti Bişkek’tir.

Kırgızlar binlerce yıllık bir kültüre sahiptir. Manas Destanı dünyanın en eski, en 

uzun destanıdır. Tarih boyunca ozanlar tarafından kopuz eşliğinde anlatılmıştır.

Kırgız bilgin Mirlan Namatov: “Masal ve destanlar, Kırgız ve diğer Türk boy-

larının tarihini, hayat tarzını, felsefesini, örf ve âdetlerini, hayal dünyasını ve 

dünyaya bakışını yansıttıkları için hayatın bir ansiklopedisi sayılırlar,” demiştir. 

“Üstelik çeşitli baskılara rağmen, bu eserleri kutsal bir emanet kabul ederek 

zenginleştirmeyi de başarmışlardır.”  

Cengiz Aytmatov şöyle diyor: “İnsan ve Âlem’in olağanüstü güçleri hakkın-

daki ‘Töştük’; insan ve tabiat ilişkisini içeren ‘Kococaş’, toplumun sosyal hayatını 

yansıtan ‘Kedeykan’, bir sevgi hikâyesi olan ‘Olcabay ile Kişimcan’ gibi destanlar 

Kırgızların dev Manas destanı ile kıyaslanınca küçük destanlar olarak adlandırıl-

maktadır. Oysa bu destanlar apayrı bir dünya ve tükenmez zenginliktir .”

İşte bu büyük “dünya ve tükenmez zenginlik” dünyaca ünlü Cengiz Aytma-

tov gibi bir yazar yetiştirmiştir.

Tölegön Kasımbekov, Tahavi Ahtanov, Mar Mayciyev, Süyünbay Eraliyev, 

Özkan Danikeyev, Tortogul Satılganov Kırgız Edebiyatı’nın önemli temsilcile-

rindendir.  Kırgızistan’da edebiyatın yanında tiyatro, bale, opera gibi sanatlar da 

gelişmiştir. Turgunbay  Sadıkov büyük bir heykel sanatçısıdır.

Tortogul  Satılganov’un “Olur mu?” şiirinden bir bölüm:

Savrulan yelesi olmazsa,

Atın güzelliği olur mu?

Şirin sözü olmazsa,

Dilin güzelliği olur mu?

Kıvrılarak otlar çıkmazsa?

Çimin güzelliği olur mu?

Yayılan mallar olmazsa,

Yaylanın güzelliği olur mu?

Kaz ve ördeği olmazsa,

Gölün güzelliği olur mu?

Kavurmasa sıcaklık,

Çölün güzelliği olur mu?

...

Ilgıt ılgıt her gün esmezse,

Yelin güzelliği olur mu?



Kardeşin Kardeşe 
Kıydığıdır
Ermankan Han’ın ölüm haberi 
çabuk yayıldı, obadan oba-
ya duyuldu. Herkeste 
bir Kudaynazar kor-
kusu başladı. 
Katagan şeşenleri, 
ak saçlı analar, 
bahşiler, ozanlar 
bir araya geldi-
ler. “Hanımıza 
yaraşır büyük 
bir cenaze töreni 
yapmak gerek,” 
dediler. “Özbek 
ile Kazak Han ve 
hanımlarını da 
davet etmek, Anci-
yan ile Arkagan’a 
haber gön-
dermek 
gerek...” 
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Er Tapıldı ile Kardıgaç birlikte oturmuşlardı; iki kardeş birbirine baktı.

Er Tapıldı: “Ağabeyim Kudaynazar’a da!” diye ekledi. Kardıgaç başıyla onay verdi. 

Aksakallı bilgelerin, ak perçemli anaların dudakları uçukladı. Bir süre sessizlik 
oldu. En yaşlı olan ozan sakallarını sıvazlayarak söz aldı: “Hanımız sağ olsun, 

size canımız kurban olsun, iyi düşünün. O, bu törene yaraşan bir adam de-
ğil. O haydut, o ev yıkan, ocak söndüren, cana kıyan...” 

Er Tapıldı: “Sizlere saygımız var.” dedi. “Dediklerinize inanırım. 
Atam da ölmeden önce aynı şeyleri söyledi. Ama o da ata-

mın oğlu. O, bizim büyüğümüz. Elleri davet edip onu dışa-
rıda bırakmak olmaz!”

“Olur!” dediler. “O buraya gönül yapmak için değil, tö-
ren yıkmak için gelir. Bütün beylere rezil oluruz.” 

Er Tapıldı, Kardıgaç’a baktı. Kardıgaç: “Söyle abi, 
büyük sensin!” dedi.  

“Olmaz!” dedi Er Tapıldı. “Yapılanların aynısını 
biz de yapmaya devam edersek ne Kardıgaç, 
Kardıgaç olur ne de ben, ben olurum. Belki ona 
karşı bir hata yapıldı, belki küçük düştü, onuru 
yaralandı, bir şans tanımak zorundayız.” 

Bir şaman söz aldı: “Ama o, ‘Han ben olacağım, 
büyük kardeş benim’ diyecek, bu yurdu gözden 
düşürecek...”

Er Tapıldı çenesini avuçlarının içine koyup dü-
şündü. Bütün gözler ona döndü: 

“Han olmak aslında onun hakkı. Çünkü büyük 
kardeş o. İsterse olur...” dedi. Bir uğultu, bir ho-

murtu, her kafadan bir ses yükseldi. Kimse böyle 
bir yanıt beklemiyordu. 

Er Tapıldı kesin sözlerle konuştu: 

“Bu yurt büyük, ona da yeter, hepimize de! Hazırlık baş-
lasın! Kırk deve, kırk tosun, kırk at, bin koyun kurban edilsin, 
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çadırlar dağın döşüne kurulsun!” Nökerlere döndü: “Deri getirin, davet 
yazayım.” 

Herkes Er Tapıldı’nın kararlı olduğunu anladı. Hemencecik yumuşak bir ceylan 
derisi getirip önüne koydular. Er Tapıldı ilk daveti ağabeysi Kudaynazar’a yazdı, 
görelim ne yazdı: 

“Kudaynazar Ağam’a, 

Elçi göndererek huzuruna, haber vereyim sana. Davet ettik seni atamızın son 
aşına... Kırgız Halkı törene hazırlanıyor. Katagan boyundaki tüm akrabaların seni 
başımızda arzuluyor. Yabancı misafirler de gelecek, seni aramızda görecek. 

Kırma bu kardeşini, eskileri unutalım, yeniden birlik olalım...”

Elçi mektubu alıp gitti, büyük tören hazırlığı başladı. Irmak kıyısına, dağ döşüne 
çadırlar kuruldu, saçak saçak halılar serildi. Bütün obalar, beyler, hanlar davet 
edildi. Bahadırlar, yiğitler kılıç kuşandı, ok sırtlandı, yay gerdi. Her yana nöbet 
duruldu.

Çok geçmeden elçi mektubu Kudaynazar’a ulaştırdı. Mektubu okuyan Kuday-
nazar öfkeyle ayağa kalktı: “Demek böyle ha! Demek böyle!” diye bağırdı. “Ben 
senin ağanım, ben senin baban yaşında adamım! Sen gelip beni kendin davet et-
medin ha! Demek sen kendini büyük bildin, elçi gönderdin, beni ayağına çağırdın! 
Göreceksin sen! Hesap vereceksin!” Kalem ve deri getirin diye işaret etti. Görelim 
ne cevap yazdı:  

“Lanet olası kurnaz yetim!

Elçini gönderdin, şahsen gelip davet etmedin. Canına okuyacağım! O töreni başı-
na yıkacağım, önümde eğilip aman dileyeceksin! O Noygut anan beni uzak koy-
durdu, seni han diktirdi. Öcümü alacağım, başını belâya sokacağım, ak kalpaklı 
Kırgız boyları benim olacak, haberin olsun!”

Mektubu gönderdi.  

Er Tapıldı bu mektubu alıp Katagan boyuna okudu. Şamanlar, şeşenler, akınlar 
uzun uzun düşündüler. Sonunda önlem alıp törene devam ettiler. 

Oymaklar, beyler, hanımlar, hakanlar sökün etti. Görülmemiş bir kalabalık oldu. 
Ermankan’ı atlarıyla, tahtıyla ve en değerli eşyalarıyla gömdüler. Şamanlar dua etti: 
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“Kutsal toprağımızın ey ulu ruhu, yolculuk günü geldi. Kalem kirpikli, ak bıyıklı 
bilge hanımız, ayrılık günü geldi. İlahi ateş kokulu, güneş renkli bilge hakanımız, 
yolculuk günü geldi... Yolun açık, önün aydınlık olsun... Bu oymaklar, bu dağlar 
seni unutmasın...”

Katar katar dizilmiş ak çadırların önüne döndüler. Hava günlük güneşlikti, dağın 
dibinden şırıl şırıl ırmak akıyordu. Irmağın kıyısında rengârenk meyve ağaçla-
rı, reyhanlar, yarpuzlar... Ağaçlarda bülbüller en hüzünlü şarkılarını söylüyordu. 
Sofraları ırmak kıyısına kurdular... Beyleri, hanım ve hakanları başköşeye buyur 
ettiler. Halk sofraya dizildi... 

Er Tapıldı: “Buyurun, afiyet olsun,” dedi.

Daha yemek yarı olmadan bir bağırtı, bir gürültü: “Hurra!..” sesleri koptu. Sesler 
yeri göğü inletti. Kudaynazar kırk haydutla sökün etti... Kırk belâlı. Her biri birer 
insan azmanı... Her biri duygudan yoksun; ali kıran baş kesen... Topluluğun içine 
yalın kılıç daldılar, zulüm ve dehşet başladı... Er Tapıldı’nın adamları hazırlıklıy-
dı. Karşı koydular. İnanılmaz cenk oldu, kaçanlar kaçtı, kaçamayanlar meydana 
serilip kaldı... Kudaynazar saldırdıkça saldırdı. Ortalık kan gölü... Er Tapıldı ile kız 
kardeşi Kardıgaç’ı yakalayıp kimseye göstermeden zindana attı, anneleri Agaça 
kadını öldürdü... 

Kudaynazar kendisini han ilan etti. “Bundan sonra bana kulluk edeceksiniz!” di-
yerek halkı sindirdi... 

Aksakallı bilgeler, göğsü kopuzlu ozanlar, bahşiler, şirin dilli şeşenler fırsat bul-
dukça şöyle dediler: “O kanlı günden sonra oymaklarımız bölündü, kardeş kar-
deşi vurdu, yaylaklarımız başkalarının eline geçti, gelenek hep böyle sürdü. Ne 
zaman hoşgörülü olundu, kardeş kardeş bir araya gelindi, anında dirlik düzen 
kuruldu, oymaklarımız büyüyüp serpildi, insanlarımız mutlu oldu.” 
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Düşünelim Tartışalım
1. Er Tapıldı‘nın Kudaynazar’ı davet etme amacı nedir? 

2. Er Tapıldı ağabeyi Kudaynazar ile uzlaşma yolu arıyor mu? Er Tapıldı ve ağa-

beyinin uzlaşması gerekiyor mu? 

3. Mavi kazağını mı mor kazağını mı giyeceğini seçerken biriyle uzlaşman ge-

rekiyor mu?  Ya da odanda nereye oturacağını seçerken biriyle uzlaşman 

gerekiyor mu?

4. Başka insanlarla beraber yaşamasaydık onlarla uzlaşmak zorunda kalır mıydık?

5. Derse zamanında gelme kuralıyla ilgili öğretmeninle uzlaşmaya çalışman 

mantıklı olur mu?

6. Karşımızdaki kişi bizimle uzlaşmak istemiyorsa ne yapmamız gerekir?

7. Uzlaşmak bizim faydamıza değilse de uzlaşmalı mıyız?

8. Müdürler her zaman çalışanlarıyla uzlaşmak zorunda mıdır?

9. Öğretmenler öğrencilere ilişkin kararlar alırken öğrencileri de hesaba kat-

malı mı?

10. Her zaman herkesle uzlaşmak mümkün müdür? 

11. Kardeşine doğum gününde ne alacağın konusunda bütün akrabalarınla uz-

laşman mı gerekiyor?

12. Sınıfımızı ne renge boyayacağımız konusunda uzlaşıya gerek var mı?

13. Belediye başkanı şehrin farklı noktalarını kendi ilgi ve isteklerine göre düzen-

leyebilir mi?

14. Trafikte en fazla kaç km hızla gidileceğine yolcular aralarında uzlaşarak karar 

verebilir mi?

15. Kendi evimizin çatısına kimseyle uzlaşmaya ihtiyaç duymadan baz istasyonu 

koyabilir miyiz?
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Bilgi Edinelim
Toplu yaşamın bir gereği olarak kimi konularda diğer insanlarla uzlaşmamız ge-

rekir. Çünkü herkes kendi yaşamını kendine göre düzenleyecek olursa birlikte 

yaşamamız zorlaşır. Uzlaşı birlikte yaşamayı kolaylaştır ve değerli kılar. İnsan 

sosyal bir canlıdır ancak sosyal yaşamının yanında kendine ait bir hayatı da var-

dır. 

İnsanlar başkalarını da ilgilendiren konularda uzlaşmak zorundadırlar. İn-

sanların kendi özel yaşamlarında, sadece kendini ilgilendiren konularda uzlaşıya 

varmaları gerekmez. Ancak uzlaşı gerektiren durumlarla gerektirmeyen durum-

ları birbirinden nasıl ayıracağımızı belirleyebiliyor olmamız gerekir. 

Toplumsal yaşamın bazı alanları kurallar ve yasalar ile düzenlenir. Toplum-

sal yaşamı düzenlemek üzere oluşturulmuş bu yasal düzenlemeler, uzlaşı ge-

rektiren durumlar değildir. Toplumsal düzen için yapılması gereken, kurallara 

uymaktır. Örneğin çevreyi temiz tutmak hem yazılı hem de yazılı olmayan bir 

kuraldır. Bu konu ile ilgili uzlaşı gerekmez. Ancak toplumsal yaşamın kimi alan-

larında yine de uzlaşı gerekir. Böyle durumlar kişilerin ortak yaşam üzerine farklı 

ilgi, ihtiyaç, değer ve inançları ile ilgilidir. Örneğin okullarda kıyafet serbestliği, 

hayvanların klonlanması ve kobay olarak kullanılması, internetin gizliliği vb.  

Kişisel yaşam alanlarında uzlaşı gerekmez. Zaten kişisel yaşam alanı top-

lumla ilgili değildir. Dolayısı ile kişi kendi yaşamında başkalarının hak ve özgür-

lüğünü ihlal etmemek şartıyla özgürdür; kendini ilgilendiren işlerle ilgili uzlaşıya 

gerek duymaz, kendi tercih, ilgi ve değerlerine göre istediği gibi karar verir. 



Hakan Hanım 
Nüşabe
Berde, Kafkas Dağlarının Hazer’e bakan eteklerinde. 
Eşi menendi yok güzellikte. Binlerce 
atlı bu topraklara 
gelmiş günün 
birinde. Çadır 
kurup Berde 
kentini çevirmişler. 
Korkuya kapılmış 
Hakan Hanım 
Nüşabe, adamlarını 
göndermiş:

“Bakın kimdir bu gelenler? Biz-
den ne isterler?”

Atlılar, atlanıp gitmişler, kısa za-
manda haber getirmişler: “Ge-
len Büyük İskender’dir.”

Nüşabe’nin dudakları uçuk-
lamış: Bu zalim bizim top-
raklarımızı da elimizden 
alır mı? Ona nasıl güç 
yetiştirebiliriz? diye kara 
kara düşünmüş; hemen 
ak perçemli anaları, ak-
sakallı ataları toplamış. 

İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi

UZLAŞI
130



İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi

UZLAŞI
131

Saray penceresinden Berde Dağları’nı, önünden dupduru akan Terter 
Irmağı’nı göstermiş:

“Bu yurt için ninelerimiz dedelerimiz büyük emek vermişler. Her karış toprağını 
karış karış işlemişler. Şimdi de batıdan biri gelmiş, kentimizi işgal etmiş, ne der-
siniz?” diye sormuş. Ak pürçekli analardan, aksakallı atalardan akıl alıp hizmet 
istemiş. En yaşlı, en bilge ana söze girmiş:

“Her bahar,  her yaz bu dağları çiçeklerle bezettin. Kışı bile bahara çevirttin. Bize 
kızanları da aramıza buyur ettin, siz de kendi renklerinizi ekin dedin. Yemyeşil 
ormanlarımız, şırıl şırıl akan çaylarımız daha da şenlendi...”

Başka bir aksakal söz almış:
“Bu topraklarda yetişen en has ipekle dokutturduğun leb-

beran kumaşlarını herkese pay ettik. Türkü ve oyun-
larla buluşan insanlar gibi biz de sizi çok sevdik... 

Kimsenin burnu kanamadı, kimse yoksulluk çek-
medi... Akıl yolundan şaşmayın, kentimizi koru-
yalım.” diye güvence vermiş.

Yine de İskender’in gelişiyle kentin büyüsü bozul-
muş. Telaş ve korku her yanı sarmış.

İskender çok güçlü bir kral. On binlerce  askeri var-
mış. Hakan Hanım Nüşabe’ye bir haber yollamış. “Bü-

yük İskender’in elçisi ziyaretinize gelmek istiyor.”

Nüşabe yine ak perçemli analara, aksakallı atalara da-
nışmış ve “Tabii!” demiş, “buyursun gelsin. Kapımız 

konuklara açıktır.”

Derhal sarayda bir telaş olmuş, amber ko-
kuları her yanı sarmış, yemek hazırlığı-

na başlanmış.

Elçi saraya gelmiş ki ne gelsin; 
her yan bezekler içinde... Her yan 
rengârenk çiçek. Birbirinden gü-

zel kadınlar ipekli giysileriyle sarayı 
doldurmuşlar. Elçinin ağzı açık kal-

mış. Onu alıp Nüşabe’ye götürmüşler.
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Nüşabe, tahtına oturmuş bir dünya güzeli... Mağrur bir duruşla elçi-
yi bekliyor, aya sen doğma ben doğayım, güne sen doğma ben doğayım diyor, 
güzelliğiyle ışık saçıyormuş. Elçi onu görünce yutkunmuş, beline kadar eğilerek 
Nüşabe’nin elinden öpmüş. Oysa görenek böyle değilmiş. Elçiler Hakan Hanım-
ların eteğinden öpermiş. Nüşabe’nin gülümsemesi yüzünde donmuş: “Bu gelen 
konuk elçi değil İskender’in taa kendisidir.” diye içinden geçirmiş. İnceliği elden 
bırakmadan elçiye yer göstermiş:

“Ey cesur kral, buyurun oturun. ” demiş. “İnsan kendi kendine elçi olur mu hiç?”

“Ben, İskender değil, onun elçisiyim.” diye cevap vermiş gelen.

“Beni aldatman neden? Gel gerçek atına bin sen.”

İskender iyice bozulmuş:

“Neden İskender’in ziyaretine gelmediniz, gelip de neden önünde eğilmediniz?” 
diye sözü değiştirmiş.

Bu kez Nüşabe çileden çıkmış. Kendini zor tutarak kadınlara işaret buyurmuş: 
“Sofra kurulsun!”

Çok geçmeden kızlar sofrayı kurmuşlar. Tabaklarda neler yokmuş, neler... Sibir-
ya işi boğum boğum ve yemyeşil aruzit taşları, yıldız yıldız yanan elmaslar, su 
yeşili zümrütler, bakır renkli yakutlar, İran işi turkuazlar, portakal sarısı topazlar, 
Hindistan’dan getirilmiş safir taşları...

‘Elçi’nin gözleri kamaşmış. Neye uğradığını şaşırmış...

Nüşabe: “Buyrun ey kral, yemeğe başlayın.” demiş.

“Bu ölçüsüzlük neden? Bunların elmas, yakut, cevher olduğunu anlamaz mıyım 
ben?” diye kızgınlıkla karşı koymuş gelen.

Nüşabe gülmüş: “Demek ki yemeğe bile yaramaz bu taşlar. Öyleyse bunlarla yü-
celir mi başlar? Uğrunda vuruşmaya değer mi? Çarpışmaya, savaşa ne gerek var?”

Misafir öfkelenmiş: “Uygarlık götürüyor İskender. Gittiği ülkelerde çağdaş kent-
ler, kentlerde pazar yerleri, tiyatrolar, kitaplıklar, tapınaklar, su yolları kuruyor...”

Nüşabe sözün doğrusunu söylemiş: “Kan dökerek götürülen uygarlık, öç alma 
savaşlarını beslemez mi? Kurduklarınızı, arkadan gelenler yıkıp geçmez mi? Bı-
rak her şey kendi doğallığı içinde gelişsin. Zor kullanarak hiçbir şeyi geliştire-
mezsin.”
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Konuk hırsla yerinden fırlamış: “Görüşeceğiz seninle! Hesap vereceksin!” demiş, 
pelerininin eteklerini yeldirerek kapıya yönelmiş.

Hakan Hanım arkadan bakıp bakıp acıyla gülümsemiş... 

Konuk, kapıdan çıkacakken duralamış, başını çevirmiş: “Dediğinizi düşünece-
ğim,”  diye yumuşak bir cevap vermiş, kapıdan çıkıp gitmiş.

Daha sonra Büyük İskender güçlü bir askerî hareketle Berde’yi de almış, kendi 
devletine katmış. Hakan Hanım Nüşabe de çevresindekilerini almış, bir gece ya-
rısı Berde’yi terk etmiş, ülkesini geri almak için yeni bir hazırlığa başlamış...  

Düşünelim, Tartışalım
1. Nüşabe Hanım bu benim ülkem deyip tek başına karar vermek yerine 

İskender’le görüşmeden önce  neden ak perçemli anaları, aksakallı ataları 

toplayarak onların fikrini alıyor?

2. Savaşın gereksizliğini Nüşabe Hanım Büyük İskender’e nasıl anlatıyor? Sağ-

lam gerekçeler öne sürebiliyor mu?

3. Hakan Hanım Nüşabe ile Büyük İskender’in uzlaşamamalarının nedeni nedir? 

4. Herkes kendinin haklı olduğunu düşünüyorsa ne yapmak gerekir?

5. Anlaşmazlık yaşadığınızda ne yaparsınız? Kendi kendine çözülmesini mi 

beklersiniz? Kavga mı edersiniz? Birinden yardım mı istersiniz? 

6. Uzlaşırken sadece istediklerimiz olsun diye kanıtı ve gerekçesi olmasını 

önemsemeden aklımıza gelen her şeyi söyleyebilir miyiz?

7.  Anlaşmazlık yaşandığında karşımızdakine ne, nasıl söylenirse ikna edici 

olur?  

8. Uzlaşmaya çalışırken laf ebeliği yaparak karşımızdakini bıktırıp haklı çıkmak 

doğru mudur?        

9. Açık fikirli, hoşgörülü ve sabırlı olma uzlaşı sürecinde ne işe yarar? Açıklayınız?

10. Uzlaşı sürecinde her şeyi hoş görmeli miyiz?
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11. Uzlaşmaya çalışırken haklı olduğumuzu düşünsek bile karşımızdaki kişiyi 

sabırla dinlememiz gerekir mi?  Konuyu örnek vererek açıklayınız.

12. Anlaşmazlık yaşadığınız kişiyle uzlaşmaya çalışırken kendi haklarınızı sa-

vunmak için yalan söyleyerek onu kandırsan olur mu?

13. Uzlaşı sürecinde empati yapmanın ne faydası olabilir, açıklar mısın? 

14. Uzlaşı sürecinde karşımızdakinin fikirlerini anlamaya çalışmamız ne işimize 

yarar? Bu bir zorunluluk mu?

15. Uzlaşmada hedefimiz ne olmalı? Haklı çıkmak ya da istediklerimizi kabul 

ettirmek mi?

16. Fikirlerimizi muhafaza ederek de uzlaşmamız mümkün müdür? 

17. Uzlaşı sağlamada, uzlaşmayı sağlamak mı önemli? Yoksa uzlaşı istemek, 

bunun için gayret etmek mi?

Bilgi Edinelim
Her gün çok sayıda sorunla karşılaşırız ve sürekli problem çözmemiz gerekir. 

Demokratik bir toplumda, birlikte yaşam alanlarıyla ilgili sorunların ortak akıl ve 

uzlaşı ile çözülmesi gerekir. Bunun için uzlaşı sürecini bilmek gerekir. 

Uzlaşı sürecinde öncelikle herkesin görüşlerini açıklamasına izin verilme-

lidir. Eğer farklı düşünen insanları dinlemez ve görüşlerini dikkate almazsak bu 

kişiler uzlaşma arayışından vaz geçerler. İhtiyaçlarını uygun olmayan şekillerde 

karışlamaya çalışabilirler hatta şiddete yönelebilirler.  Bu yüzden uzlaşı süre-

cinde açık fikirli, hoş görülü, sabırlı, olmamız; farklı düşünen insanlara güven 

vermemiz; empati yapmamız gerekir. Uzlaşı sürecinde taraflardan gerekçele-

rini mümkün olduğu kadar açık bir şekilde anlatmaları beklenir. Aynı zamanda 

taraflar görüşlerini açıklarken kimi zaman kanıtlar sunarak diğer insanları ikna 

etmeye çalışmalıdır. 

Uzlaşı sürecinde her zaman bir sonuca ulaşılamayabilir. Uzlaşı ile sorun 

çözmek tüm tarafların kabul edeceği bir sonuca varmak demektir. Dolayısı ile 
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bu sürecin uzun sürmesi ve yorucu olması doğaldır. Bu nedenle uzlaşı süre-

cinde sonuca ulaşmaktan ziyade, anlaşmazlık içeren konunun konuşulabilir ve 

tartışılabilir olması daha önemlidir. Bir konu tartışılamıyor ise tarafların birbiri 

ile ilgili çok güçlü ön yargıları olduğu söylenebilir. Bu ön yargı ilerleyen süreçte 

daha büyük sorunlara neden olacaktır. 

Uzlaşı yoluyla sorunları çözmeye çalışmak mucizeler yaratmaz. Yani tüm 

sorunlarımızı çözemez. Ancak ön yargıdan ve şiddetten uzak kalmayı sağlar.

Meraklı Çocuklar İçin
“Hakan Hanım ile Nüşabe” çok eski bir Azerbaycan efsanesininin bölümüdür. 

800 yıl önce ünlü Şair Genceli Nizami’nin yazdığı, “Büyük İskender’in Berde’ye 

Gelmesi ve Nüşabe  ile Görüşmesi” adlı eserinden alınarak düzenlenmiştir. 

Azerbaycan
Azerbaycan, Orta Asya ile Türkiye arasında geçiş kapısıdır. 1514 yılı, Çaldıran’da 

iki	kardeş	hükümdarın	–Yavuz	Sultan	Selim	ile	Şah	İsmail’in-	savaşmasıyla	bu	

kapı kapanmış, kuzeydoğuda kalan Türk yurtları Rusya tarafından işgal edilmiş-

tir. 1828 yılında yapılan ‘Türkmençay Anlaşması’yla Azerbaycan ikiye bölünmüş-

tür. Kuzey Azerbaycan Rusya’nın, Güney Azerbaycan İran’ın egemenliğinde kal-

mıştır. O tarihlerden sonra Orta Asya ile Türkiye arasında kültürel akış bütünüyle 

kopmuştur.

Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla, 1991 yılında Kuzey Azerbaycan, bağım-

sızlığına kavuşmuş ve “Azerbaycan Cumhuriyeti” adını almıştır. Azerbaycan çok 

zengin petrol ve doğalgaz yataklarına sahip kardeş ülkedir. Hazar Denizi’nin batı 

kıyısında yer alır. Dağıstan, Gürcistan, Ermenistan, İran ile komşudur. Nahcivan 

eyaletiyle de Türkiye’ye sınırı vardır. Başkenti Bakü’dür.

Prof. Nerimanov’un deyişi ile söylersek; Azerbaycan kültürü, ister Dede 

Korkut öyküleriyle simgeleşen ozan, âşık, bahşi (baksı) kültüründe; ister Fuzulî 

edebiyatıyla simgeleşen kopuzda, tarda, kemanda; ister mimaride, halı ve resim 

sanatında ve ister halk danslarında olsun, coğrafi alanla sınırlanamayacak kadar 
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etkili bir kültürdür. Dinî inancını bile bu kültürle biçimlendirmiş, o inancı kendine 

özgü hâle getirmiştir. Sözün, sesin, rengin, yontunun ve inancın oluşturduğu 

mucizeyle kendi varlık dünyasını oluşturan Azerbaycan, kültüre dayalı bir geç-

miş yaratmıştır. 

Sadece Leylâ ile Mecnûn’un ilk kez 12. yüzyılda Genceli Nizamî (1141-1203) 

tarafından derlenip yazıldığını örnek vermek Azeri Edebiyatı’nın ne kadar önemli 

olduğunu göstermek için yeterlidir. Kim bilir Nizamî’ye gelinceye dek bu aşk 

öyküsü daha kaç yüzyıl anlatılmış ancak yazılmamıştı. Leylâ ile Mecnûn 16. 

yüzyılda Fuzulî tarafından yeniden yaratılarak dünyaya yayılmıştır. Leyla ile 

Mecnun’un operası 1907 yılında Üzeyir Hacıbeyli tarafından yazıldı. O tarihten 

beri de sahneden inmiyor, bütün dünya operalarında gösteriliyor... 

Azerbaycan Şairi Samet Vurgun’dan bir şiir:

Azerbaycan 
El bilir ki sen menimsen, 

Yurdum, yuvam meskenimsen 

Anam, doğma vetenimsen.. . 

Ayrılar mı gönül candan 

Azerbaycan Azerbaycan...

….

Men bir uşak, sen bir ana 

Odur ki bağlıyam sana 

Hangi semte hangi yana 

Hey uçsam da yuvam sensen 

Elim, günüm, obam sensen...”



Dört Kafadar
Bir eşek varmış. Gözleri halka halka kara, kulakları dik, sır-
tı ala. Bahçede karnını doyurup küllüğün üstüne çıkmış. Bir 
sağa bakmış, bir sola. Küllerin üstünde bir güzel yuvarlanıp 
anırmış. Güneşin altında uzanıp yatmış. Derin derin düşün-
celere dalmış: 

“Acaba beni sevip sayan var mı bu dünyada?” 

Bu düşünce aklına takılmış. Olur a! Kimin aklına takılmaz? 
Tanıdıklarını bir bir sayıp, tırnağını katlamış ama onu 

seven birini bulamamış. “Hep eşeklik yaptın, kim-
seye sıcak davranmadın, arkadaşsız kaldın.” diye 

kendi kendini azarlamış. “En iyisi bir arkadaş 
bulayım, iyilik yapayım, şanım 

kalsın.” diye karara 
varmış. 
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Derhal yerinden kalkıp sefere çıkmış. Yol onu nereye götürürse... Gide gide bir 
yamaca varmış. Yamaçta bir koç. Boynuzları iri ve kıvrım kıvrım... Kuyruğu kalın 
mı kalın. Gözleri halka halka kara, sırtı ala...

Eşek yüksekten anırıp bir selam vermiş. Koç onu görür görmez içtenlikle meleyip 
cevap vermiş: “Nasılsın eşek ağa? Bu yol götürür seni uzaklara.” 

Eşek, koçu kendine yakın bulmuş, kibarca anırıp bir öneride bulunmuş: 

“Aaa iii aaa! İyiyim koç kardeş, ikimizin de sırtı ala, gözlerimiz kapkara. Gel arka-
daş ol sen bana! Birlikte çıkalım yola.”  

Öneriye hemen itiraz etmiş koç: “Neden gidecekmişiz? Kurdu var, kuşu var, bu 
mevsimin soğuk kışı var, nedir senin derdin?” 

“Bir derdim, bir kederim yok benim. Ama ne demiş atalarımız? Doğanlar ölür, ne 
adı kalır ne sanı, eğer bir iyilik edersen, adın akıllara yazılır. İşte ben de bu yüzden 
çıktım yola, bir iyilik yapmak yaraşacak, gel sen de katıl bana.” 

Öyle ya! Koç da hiç iyilik yapmamış. Eşeğin bu sözlerini doğru bulmuş:  

“Sizin bu seferinize katılıp ben de eşlik etsem mi acaba?” 

Eşek sevinçle kuyruğunu kulağını havada sallamış: 

“Pekâlâ olur ama yiyeceğini nasıl halledeceğiz?”

Koç boynuzunu dikerek cevap vermiş: “Merak etme sen, gittiğim her yerde yem 
bulurum ben.” 

“Haydi katıl bana, çıkalım yola.”

Eşekle koç beraberce yola çıkmışlar, az gitmişler, uz gitmişler, daha 
bir arpa boyu yol gitmeden bir kümesin üstünde öten bir horoza 
rast gelmişler. Horoz ki ne horoz... Tüyleri çil çil ala, kuyruğu dimdik... 
Gözleri halka halka kara. 

Eşek, horozun minicik gözlerini kendi iri gözlerine benzetmiş, kibarca anırıp bir 
öneri ile dile gelmiş: 

“Aaa iii aaa!.. Üçümüzün de gözleri kapkara. Gel arkadaş ol sen bana! Birlikte 
çıkalım bu yola.” 

Öneri horozu çok kızdırmış: “Üüü ürü üüü! Siz beni tilkiye yem mi edeceksiniz?” 
demiş.
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Eşek anırıp cevap vermiş: “Olur mu öyle şey, verir miyiz seni tilkiye? Yola çıkarız 
birlikte, dünyayı dolaşıp bir iyilik ederiz, bilgimizi artırır geri döneriz.”

“Üüü ürü üüü! Güveneyim mi size?”

“Yol gitmekle güven kazanılır, korkma. Nasıl kıyarız sana? Aaa iii aaa!”

Bu kez horozun da hoşuna gitmiş: “Üüü ürü üüü!” diye ötüp bir sıçrayışta eşeğin 
sırtına binmiş. Yola koyulmuşlar. 

Az gitmişler uz gitmişler, dere tepe düz gitmişler, sonunda bir kirpiye rast gel-
mişler.  

Kirpi dikenlerini sivriltmiş, yol kıyısına dikilmiş. Gelip gidenleri saymaktaymış. Üç 
arkadaşı görünce:

“Bih, bih!” demiş, “Nereye böyle dostlar? Aceleniz ne?” 

Eşek cevap vermiş: 

“Sende ok gibi dikenler, bende pektir çifteler, horozun düdüğü tizdir, koçun boy-
nuzları da pektir. Gel katıl bize, arkadaş olalım, bu yola birlikte çıkalım.”  

Kirpi eğilip kendi bacaklarını göstermiş: “Bu adımlarla mı?”  

Koç meleyerek yere yatmış: “Meee! Düşündüğün şeye bak!” demiş. “Gel bin sır-
tıma, çıkalım yola.”

“Zaten evimi sırtımda taşıyorum, bir de senin sırtına kendi sırtımla nasıl binerim? 
Yüzüm kızarır hicap ederim.”

“Düşündüğün şeye bak, arkadaş arkadaşa yardım etmez mi? Hadi gel!”

Kirpi minik adımlarla koçun sırtına çıkmış, yumuşacık yünlerini döşek edip yat-
mış: “Ooooh! Gel keyfim, gel!” Böylece üç kafadar dört olmuş, bu tehlikeli yola 
koyulmakta uzlaşmış.

Bir söyleşi, bir şenlik gırla gitmiş... Keyifle ilerlemişler. Ne kadar yol aldıklarını 
hiçbiri bilememiş. Dupduru akan çaylardan, yemyeşil bağlardan geçmişler. Gele 
gele bir dağ yamacına gelmişler. Dünya çok güzel... Kayalar sarp, uçurumlar de-
rin, çınarlar göklere baş vermiş, şelaleler çağlamakta. Fakat kayaların dibinde 
boz bir kurt aç aç yalanmakta... 

Ödleri kopmuş.

Kurt kulaklarını öne yatırmış, ağzının suyu akmış. 
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“Siz saklanın,” demiş eşek, “zor biriyle karşı karşıyayız. Benim size bir iyilik et-
mem gerek!” 

“Olmaz!” demiş koç, “seni onun önünde yalnız bırakamayız. Onunla da konuş-
malıyız, anlaşıp birlikte yola koyulmalıyız!”

Üçü de onaylamış koçu, korkarak kurda yaklaşmışlar, acaba kurtla nasıl uzlaş-
mışlar? 

Düşünelim, Tartışalım
“Aaa iii aaa!.. Üçümüzün de gözleri kapkara. Gel arkadaş ol sen bana! Birlikte 

çıkalım bu yola.” diye önermiş eşek. Bu öneri horozu çok kızdırmış: “Üüü ürü 

üüü! Siz beni tilkiye yem mi edeceksiniz?” demiş. 

1. Masalın yukarıdaki bölümü dikkate alındığında eşek ile horozun yol alırken 

eskisine göre birbirlerine daha çok güvendiklerini söyleyebilir miyiz? Ne-

den? Yolculuğun bundan başka ne gibi kazanımları olmuştur?

2. Korkarak kurda yaklaşıyorlar. Yaralanmamak ya da kurda yem olmamak için 

kendi aralarında uzlaşmaları gerekiyor. Uzlaşma olursa ne olur, olmazsa ne 

olur tahmin edebiliyor musunuz?

3. Evde ya da okulda bir anlaşmazlık yaşadığını düşün, anlaşmazlık devam 

ederken hayatın nasıl oluyor, uzlaşmadan sonra nasıl oluyor, ne gibi farklı-

lıklar oluyor açıklar mısın? Hangi durumda kendini daha iyi hissediyorsun?

4. Anlaşmazlık yaşadığında uzlaşma ihtiyacı hissediyor musun? Neden?

5. Anlaşmazlık yaşamak seni yoruyor mu? Neden? Açıklar mısın?

6. Bir anlaşmazlığı uzlaşıyla sonuçlandırmak başka bir sorun çıkmayacağı an-

lamına gelir mi?

7. Anlaşmazlık durumunda mı daha hoşgörülü ve sabırlı oluyorsun yoksa uz-

laşmaya varınca mı? Neden? 

8. Anlaşmazlık yaşadığın arkadaşlarınla bir oyunda, aynı takımda olmak ister 

misin? Bu senin için nasıl zorluklar oluşturabilir?
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9. Anlaşmazlık yaşadığın arkadaşının cüzdanını düşürdüğünü gördün, yine de 

onu uyarıp cüzdanını almasını söyler misin? Neden?

10. Anlaşamadığımız kişilerle konuşmamak doğru mudur? 

11. İnsanların hak ve özgürlüklerine saygı göstermek için onlarla anlaşmamız 

gerekir mi? Anlaşamadığımız kişilerin hak ve özgürlüklerini ihlal etmeye 

hakkımız var mı? Böyle yaparsak neler olabilir?  

12. Anlaşmazlık yaşadığımız kişilere düşman mı olmamız gerekir? Anlaşmazlık 

aramızdaki ilişkiyi nasıl etkiler, neleri değiştirir? Örnek vererek açıklar mısın?

13. Her anlaşmazlık uzlaşı ile sonuçlanmalı mıdır? Böyle olmazsa ne olur?

14. Anlaşmazlık ve uzlaşı diğer insanlarla ilişkilerimizi nasıl etkiler?

15. Sence anlaşmazlık yaşayan insanların mı yoksa uzlaşan insanların mı sosyal 

hayatı daha rahat devam eder? Neden? Açıklar mısın? 

16. Anlaşmazlıkları şiddet ile çözmeye kalktığımızda ne gibi sorunlarla karşıla-

şırız?

17. Uzlaşı sürecinde kullandığımız kelimeleri nasıl seçmeliyiz? 

 Seçtiğimiz bu kelimeleri; sevgi, nefret, aşağılama, hakaret vb. açıdan de-

ğerlendirir misin? 

18. Anlaşmazlık çıktığında karşı tarafa saygısızca davranmak çözüm sürecini 

nasıl etkiler?
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Bilgi Edinelim
Demokratik bir toplumun üyeleri şiddetten uzak, barış içerisinde yaşamalıdır. 

Bunun için toplumda yaşayan insanların birbirleri ile yaşama isteklerinin güçlü 

olması gerekir. Bu isteğin bir göstergesi olarak bireylerin kendisi dışındaki kişileri 

hesaba katarak düşünmeleri ve onlarla özgür iradelerini kullanarak uzlaşmaları 

gerekmektedir. Uzlaşının olmadığı yerde anlaşmazlık ve çatışma vardır. Uzlaşı-

dan yana olan insanlar aynı zamanda birlikte yaşama kültürüne sahip insanlardır. 

Anlaşmazlık ve çatışma toplumsal çekişme ve kutuplaşmaya neden olduğun-

dan ülkenin sosyal, ekonomik ve siyasi olarak gelişmesini engeller. Bu tür top-

lumda barış dili kullanılmaz. İnsanlar birbirini dinlemeye tahammül edemezler. 

Bu nedenle insanlar kendilerini ifade etme aracı olarak şiddete başvurabilirler. 

Oysa uzlaşı kültürünün hâkim olduğu bir toplumda insanlar hak ve özgürlükle-

rini daha iyi kullanırlar. Çünkü toplumdaki insanlar kendi dışındakilerin de hak ve 

özgürlüklerine saygı duyarlar. Onların hassasiyetlerine duyarlı olurlar.  

Anlaşmazlıkların çözülebilmesi için uzlaşı sürecinde insanların hak ve öz-

gürlüklerine saygılı olmak gerekir. Uzlaşı sürecinde insanlar birbirlerinin kişilik 

özellikleri, değerleri değil uzlaşılacak konu hakkında konuşmalıdır. Aksi hâlde 

uzlaşı süreci sağlıklı ilerlemez. Uzlaşı ile alınan kararlar her zaman mükemmel 

değildir. Kimi zaman uzlaşı ile alınan bir karar başka bir soruna da neden olabilir. 

Bu durumda uzlaşıdan vazgeçmek yerine ortaya çıkan yeni sorunu da uzlaşı 

yoluyla çözmek gerekir. İdeal bir uzlaşıda kazan-kazan anlayışı hakim olmalıdır. 

Yani uzlaşma isteği gösteren herkesin kazanacağı bir anlaşma yapmak hedef-

lenmelidir. Ailenizle veya arkadaşlarınızla tartışırken ya da okulda yöneticileri-

nizle, öğretmeninizle okula ve sınıfa yönelik kararlar alırken, sorunları çözerken, 

sokakta oyun oynarken uzlaşıya ihtiyaç duyulabilir.
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Meraklı Çocuklar İçin
Bu masal çok eski bir Uygur masalıdır. Bu masalla Alman masalı Bremen Mızı-

kacıları arasında bir benzerlik arayabilirsin.

Uygur Özerk Bölgesi 
Uygur Özerk Bölgesi, Doğu Türkistan olarak da adlandırılır. Yüzölçümü 

Türkiye’nin iki katı kadardır. Çin içindeki en geniş idari bölgedir. Uygurlar tarih 

sahnesinde antik dönemden beri var olan en eski Türk topluluklarından biridir.  

Göktürk Devleti dağıldıktan yüz yıl sonra onun yerine 745’te Uygur Kağanlığı 

kurulmuştur. Bu kağanlık Orta Asya’daki Türk boylarını birleştirmiş, serpilip ge-

lişmiş ve yaklaşık 100 yıl yaşamış, kendinden sonraki kültürlerin temelini atarak 

tarihe karışmıştır. Büyük Kaşgar uygarlığı da onun ürünüdür.  

Uygur bölgesi yüzyıllarca Çin’in dünyaya, dünyanın Çin’e açıldığı kapı ol-

muş, kervan yolları, ipekyolu buradan geçmiştir. Çin’den sonra matbaayı geliş-

tirerek “hareketli harfleri” kullanan ilk halk Uygurlar olmuştur.  

Uygurlar yerleşik hayata geçen ilk Türk toplumudur. Bu nedenle mimari, 

resim, heykel ve yazı sanatlarında mükemmel eserler ortaya koymuşlar ve ken-

dilerinden sonraki dönemleri fazlasıyla etkilemişlerdir. Mani inanışları, Budist 

stupaları, mezar yapıları ve tapınakları ile Karahanlı, Gazneli, Büyük Selçuklu, 

Timur vb. devletlerin mimari yapılarına etki etmişler, duvar resimleri ve özellikle 

minyatürleriyle de Arap sanatına, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı minyatür sana-

tına temel kaynak olmuşlardır. 

Uygur yazılı belgeleri ile resimleri 1902-1914 yılları arasında yapılan kazılar-

da Prof. A. Grünwedel ve arkadaşları tarafından ortaya çıkarılmıştır. Bu belge-

ler 2-11.yüzyıllar arasını kapsamaktadır. Toplam 45 bin sayfadır. Türkçe, Çince, 

Farsça, Sanskritçe el yazmalarıdır. 19.500’ü Uygurcadır (Türkçe). Bugün bu yaz-

malar Berlin’de bulunmakta ve araştırmacılarını beklemektedir. 



İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi

UZLAŞI
144

Uygur Şairi Muhemmetcan Reşit’ten bir dörtlük:

Kötü günler benimle gidecek

Kötü günler benimle gidecek

İyi günler seninle olsun 

Ben de çekeyim diken derdini 

Kızıl güller senin olsun...



İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi

İNSAN OLMAK
145

Balıkçıoğlu’nun Başına Gelenler
Balıkçıoğlu’na Rastlayan
Küçük Sultan’ın Kitaplığı
Balıkçıoğlu’nun Dönüşü

Kurallar



Balıkçıoğlu’nun 
Başına Gelenler
Bir zamanlar, ırmak kıyısında bir balıkçı ya-
şarmış. Kara, kuru, kaşları çalı gibi gözleri 
derin, yoksul bir adam... 

Bir gün oğlunu da alıp göle balık tut-
maya gitmiş. Ağı sulara atmış, az 
sonra bir balık yakalamış. 
Öyle bir balık ki pulları 
rengârenk, yanar dö-
ner, öyle bir balık ki 
güneş ışıkları bile 
onun yanında sö-
nük... Dünya güzeli 
bir balık.

Balık, ağın içinde çırpınmış, tu-
zaktan kurtulamamış.

Balıkçı: “Oğulcuğum bu balık 
hiçbirimizi doyurmaz.” de-
miş. “Ama onu pahalıya sa-
tabiliriz. Sen ağın yanında 
bekle, ben şehre gideyim, 
paralı bir müşteri getire-
yim.”
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Balıkçı uzaklaşır uzaklaşmaz balık insan gibi dile gelmiş:

“Ey kardeş, at suya beni gideyim, ömür boyu sana dua edeyim...”

Balıkçıoğlu şaşırmış. Bir babasının arkasından bakmış, bir balığa:

“Seni bırakırsam babam beni öldürür.” demiş. “O gelince sorayım, kabul ederse, 
seni bırakayım.”

Balık, yalvaran gözlerle çocuğa bakmış:

“Korkma! O seni öldürmez, beni de geri suya göndermez. Serbest bırak 
beni.”

Balıkçıoğlu balığa acımış, ağın bir ucunu yırtıp onu serbest bırakmış. Balık atla-
yıp anında dalgalara karışmış.

Çok geçmeden balıkçı, müşteri ile gelmiş. Ağı kaldırmış, balık yok.

“Nereye gitti bu balık?” diye sormuş.

Çocuk cevap vermeden müşteri ağı göstermiş:

“Baksana ağ yırtık, oradan kaçmış olmalı.”

Balıkçı, oğluna bir tokat atmış:

“Eve gidince sen görürsün gününü! Seni öldürmezsem 
bana da balıkçı demesinler.”

Müşteri araya girip balıkçıyı yana çekmiş: 

“Dokunma çocuğa! Bir balık için çocuk öldürülür 
mü?”

Fakat adam yine de çocuğun üstüne yürümüş, öf-
kesini bir türlü yenemiyormuş. Güçlü kuvvetli müş-

teri adamın ensesinden yakalamış. 

“Nasıl adamsın sen yahu!” 
diye bağırmış. “Etse etse 
balık on lira eder. Al sana 
elli lira. Çocuğa dokun-

ma!”

Müşteri at arabasına binip oradan ayrılmış. 
Ama Balıkçı yine de oğlunu tehdit etmiş: 
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“Sen emanete hıyanet ettin. Hele bir eve gidelim, görürsün!”

Öfkeyle çekip eve gitmiş.

Balıkçıoğlu, korkudan ırmak kıyısında kalmış, yerinden bile kıpırdayamamış. 
Gece olunca usulca eve gelip gizlice içeri girmiş. Başından geçenleri anasına 
anlatıp:

“Aney,” demiş, “Torbama yiyecek koy, gizlice çıkıp şehre gideyim, kendime bir iş 
edineyim. Bu adamla yaşamak zor.”

Kadın torbaya yiyecek koyup oğlunun kulağına fısıldamış:

“Sen haklısın oğul. Çık yola ama yolculuğun da bir kuralı var, unutma. Dikkat et 
edindiğin arkadaşlara. Eğer ekmeği bölüp küçüğünü kendisine alıyor, büyüğünü 
sana veriyorsa o arkadaş sağlamdır. Hastalanır, yolda kalırsan o da seninle kalı-
yorsa gerçek arkadaş odur, unutma!”

Balıkçıoğlu, anasını kucaklamış, evden hüzünle ayrılmış. Yol onu nereye götü-
rürse...

Düşünelim, Tartışalım
1. Anne: “Sen haklısın oğul. Çık yola ama yolculuğun da bir kuralı var, unutma. 

Dikkat et edindiğin arkadaşlara. Eğer ekmeği bölüp küçüğünü kendisine 

alıyor, büyüğünü sana veriyorsa o arkadaş sağlamdır.” demiş. Buna göre 

yolculuğun da kuralları olur mu? 

2. “Hasta iken hapşırmak yasaktır.” gibi bir kural olabilir mi? Neden?

3. Nefes almanın kuralı olur mu?

4. Faydası olmayan kural olur mu? 

5. Kurallar her zaman insanların yararına mıdır?

6. Büyüklerin bazen mantıklı olmayan ve işe yaramayan kurallar koydukları 

oluyor mu? Örnek verip açıklar mısın?

7. İnsan kendi kendine kural koyar mı? 
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8. Çocuklar kural icat edebilirler mi?

9. Bazen kuralları çiğneyebilir miyiz? Örnek verebilir misin? Bir günlüğüne 

tüm kurallar kalksa ne yapmak isterdin?

10. Bir günlüğüne trafik kuralları kalksa trafik ışığı, polis, yaya geçidi, uyarı lev-

haları kaldırılsa orada trafik nasıl işlerdi?

11. Kurallar artık işe yaramıyorsa hâlâ uymaya devam etmeli miyiz?

12. İlkçağda da kurallar var mıydı sence? Nasıl kurallar olabilir? Tahmin edebi-

liyor musun?

13. Zaman içerisinde değişen kurallar var mıdır? Örnek verip neden değiştiğini 

açıklayabilir misin?   

14. Küçükken uymak zorunda olduğun ama şimdi uymak zorunda olmadığın 

bir kural hatırlıyor musun? 

15. Kuralların değişmesinin sebepleri neler olabilir?

16. Sizin evde kural olan bir şeyin başka bir arkadaşının evinde kural olmadığını 

fark ettiğin oldu mu? Bu farkın sebebi ne olabilir?

17. Yazılı olan kurallara, yazılı olmayanlara göre daha mı çok uyulur? Neden?

18. Bazı kurallar hiçbir yerde yazmaz. Sence neden? Bunlara örnek verebilir 

misin?

19. Yazılı kural, bir kuralı kâğıda yazıp duvara asmak mı demektir?

20. Sınıfınızda uyman gereken ama bir yerde yazılı olarak belirtilmemiş kuralla-

ra örnek verebilir misin?

21. Herkesin uyduğu ama yazılı olmayan bir kural biliyor musun? Nedir?
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Bilgi Edinelim
Kural, davranışlarımıza yön veren, uyulması gereken ilkedir. Kurallar insanların 

toplum içindeki ilişkilerini düzenler. İlk bakışta kurallar insanların hak ve özgür-

lüklerini sınırlıyor gibi görünse de aslında bir yönüyle de hak ve özgürlüklerini 

korurlar. Kurallar bizi kısıtlamak için değil huzurumuzu sağlamak için konul-

muştur. Örneğin sınıfınızda kurallar olmasa sınıfın nasıl olabileceğini hiç düşün-

dünüz mü? 

Kurallar yazılı olan ve yazılı olmayan kurallar olarak ikiye ayrılır. Yazılı kurallar 

devlet tarafından konulur. Bunlar karşımıza yasalar şeklinde çıkar. Eğer yasalara 

uygun davranmazsak devlet tarafından ceza verilir. Örneğin otomobiller kırmızı 

ışıkta geçerse devlet o araç sahibine para cezası verir. Aynı şekilde yasalar ge-

reği hiç kimse bir diğer insanın canına ve malına zarar veremez. Hiç kimse bir 

diğer insanın hak ve özgürlüğünü kısıtlayamaz. Hak, özgürlük ve sorumluluk-

larımız devlet tarafından yasalarla düzenlenmiştir. Okul kurallarının çok büyük 

kısmı yazılı kurallara örnek verilebilir. 

Yazılı olmayan kurallar ise görgü kuralları, din ve ahlak kuralları ile gelenek, 

görenek, örf ve âdetlerin getirdiği kurallardır. Örneğin ülkemizde bayramlarda 

çocukların büyükleri ziyaret etmesi, onların ellerini öpmesi; büyüklerin ise kü-

çüklere hediye vermesi ile ilgili yazılı bir kural yoktur. Aynı şeklide hapşırırken 

ağzın kapatılması gerektiğini söyleyen yazılı bir kural yoktur. Ancak bunlar gör-

gü, gelenek, görenek hâline gelmiş yazılı olmayan kurallardır. Bu kurallar toplum 

içinde kendiliğinden ortaya çıkmıştır. Bu kurallar da toplumdaki insan ilişkilerini 

düzenlerler. Ancak bu kurallara uyulmadığında yazılı kurallara uyulmadığındaki 

gibi devletin ceza vermesi söz konusu değildir. Bir kişi gelenek, görenek, örf, 

âdetler gibi yazılı kurallara uymadığında toplum tarafından ayıplanır, kınanır.

Bazen kurallar ihtiyaca ve zamana göre esnetilebilir, değiştirilebilir veya kal-

dırılabilir. Örneğin çok yakın zamana kadar ilkokul öğrencilerinin önlük giymesi 

bir kuraldı. Ancak bu kural kaldırıldı. Kurallar işe yaradığı sürece varlığını sürdü-

rür. 



İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi

KURALLAR
151

Meraklı Çocuklar İçin
“Balıkçıoğlu’nun Başına Gelenler” bir Süryani masalıdır. Bu masal sırasıyla 

“Balıkçıoğlu’na Rastlayan”, “Küçük Sultanın Kitaplığı” ve “Balıkçıoğlu’nun Dönü-

şü” adlı masallarla devam etmektedir.

Süryaniler
Süryaniler’in kökeni 5000 yıl öncesine dayanır. Mezopotamya’da yeşeren ve 

uygarlığın gelişiminde önemli rol üstlenen eski Mezopotamya halklarının, yani 

köklü bir kültürün mirasçılarıdır. Günümüzde ise Anadolu’da ve dünyanın deği-

şik bölgelerinde dağınık bir şekilde yaşamalarını sürdürmektedirler.

Süryani halkı eski çağlardan beri birçok şair ve yazar yetiştirmiştir. Bunların 

başında ünlü şair Mor Efrem (doğ. 285- öl. 373) ile İslam uygarlığının gelişme-

sine en büyük katkıyı sunanlardan biri olan Sabit bin Kurra gelir. Sabit bin Kur-

ra; 821 - 901 yılları arasında yaşamış, büyük bir bilim insanı, doktor, çevirmen 

ve yazardır. Döneminde halifenin başhekimi olmuş, eski dünya klasik eserlerini 

Arapça’ya çeviren grubun başında yer almıştır. O grubun etkileriyle bugünkü 

Avrupa uygarlığının temelleri atılmıştır. Ayrıca Naum Faik (1868-1930), Favlos  

Gabriel (1912-1971), Şair Yuhanun Salman (1914-1980) gibi isimler de Süryani 

Edebiyatı’nın önemli temsilcilerindendir.

Örneğin Naum Faik’in 1908’de çıkarttığı “Doğu Yıldızı” adlı edebiyat dergi-

sinden sonra sayısız takipçisi olmuştur.

Süryani edebiyatına Anadolulular damgasını vurmuş olsa da coğrafyanın 

diğer parçasında yaşayan filozoflar, şairler, din adamları da zengin bir edebî mi-

ras bırakmışlardır.

 Süryani Şairi Mor Efrem’den bir dörtlük:

“Günahlarımın öyküsünü, sana anlatıyordum.

İbadette hep benim için gözyaşı döküyordun.

Şimdi de tam zamanıdır, senden dilemeye.

Hastalıklarım için dua et çünkü tabipler çaresiz.”



Balıkçıoğlu’na 
Rastlayan
Balıkçıoğlu çıkmış yola, karanlık çökmüş her yana... 
Serin bir yel esiyor, ağustos böceklerinin sesi geliyormuş; 
yanıp sönen ışıltılarla her biri bir yana uçuyormuş. 

...
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Biraz sonra bir atlı arkadan yetişmiş ve Balıkçıoğlu’nun kente gittiğini öğrenince 
sevinmiş: “Ben de şehre gidiyorum. Birlikte gidelim mi?”

Balıkçıoğlu: “Neden olmasın?” demiş. “Yolculuk daha zevkli geçer.”

Adam attan inmiş, birlikte yürümüşler. Bir çeşme başına gelince yine Balıkçıoğlu:

“Yolumuz uzun.” demiş. “Acıktık, bir şeyler yiyelim mi?”

Yolcu: “Ama benim yanımda yiyecek yok, üzgünüm.” demiş.

Balıkçıoğlu, torbayı indirip yere koymuş: “Bende biraz var.” demiş. “Elimizi yüzü-
müzü yıkayalım, yiyeceği aramızda paylaşalım.” 

Balıkçıoğlu, yıkanmak için eğilmiş, Yolcu torbayı kapıp ata atlamış, atı kamçıla-
yıp dörtnala kaçmış. 

Balıkçıoğlu, hayretler içinde arkadan bakakalmış: 

“Aney ne kadar da haklıymışsın sen aney...” diye hüzünle başını sallamış.

Balıkçıoğlu, şehre yaklaşırken genç bir yolcu koşarak ona yetişmiş. Her yanı toz 
duman, bir torbası varmış, sırtına uyan: 

“İyi yolculuklar kardeş, nereye böyle?” diye sormuş.

“İş aramaya gidiyorum.” 

Genç yolcu, sevinçle cevap vermiş: “Ben de iş arayacağım. Adım Olcay. İstersen 
beraber gidelim?”

Balıkçıoğlu kabul etmiş, bir süre sonra şehre girmişler. Sırtını dağa yaslamış eski 
bir şehir. Oyma oyma taş binalar. Nakışlı, kavisli pencere ve kapılar. Bir yanda 
bazalt sütunlu kilise yapılar, bir yanda mermer sütunlu cami ve hanlar, türbe ve 
manastırlar... İpek Yolu’ndan gelip geçen kervanlar. Dağın üstünde ise bir kale 
varmış. Kaleden aşağı şırıl şırıl sular akarmış... Şehri adım adım dolaşmış, şehre 
hayran kalmışlar... 

Olcay: “İstersen bir oda kiralayıp burada kalalım, iş bulup çalışalım.” demiş. “Bu 
şehir çok güzel, ne dersin?”

Balıkçıoğlu: “Haklısın, benim de hoşuma gitti bu şehir, kalalım. Ama odanın kira-
sını eşit ödeme, ev işlerini sırayla yapma kuralını kabul edersen?”

Genç yolcu severek kabul etmiş. 

Cami ve kilise kitaplıkları kitapla doluymuş. İş çıkışı kitap okumaya gidiyorlarmış.
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Her gün bir tellal elinde davulla şehir sokaklarında dolaşıyor, tokmağı davula vu-
rup haber duyuruyormuş: “Duyduk duymadık demeyiiin!” 

Balıkçıoğlu: “O haber nedir?” diye ev sahibine sormuş. O da:

“Padişahımızın bir kızı var. Çok kültürlü, kibar ve dünya güzeli.” demiş. “Ama 
kimseyle konuşmuyor artık. Bir kural koymuş, ama açıklamıyor. Babasının yeri-
ne o padişah olacak ama bir kelime bile konuşmuyor. Kızını kim konuşturabilirse 
padişah ona ödül verecek, tellal onu duyuruyor.” 

İki arkadaş kızın bu kuralı neden koyduğunu çok merak etmişler. Her gün işe gi-
diyor, iş çıkışı kitaplığa koşuyorlarmış. O kitaplarda o kadar güzel bilgiler varmış 
ki, kimse bilmiyormuş, kitaplığa da kimse gelmiyormuş... 

Kitaplıktan eve yorgun dönüyorlarmış. 

Masanın üstüne ortak bir kasa koymuşlar. Balıkçıoğlu o gün kasaya üç lira at-
mış, Olcay on lira. Balıkçıoğlu fark edip şaşırmış:

“Ama sen çok para koydun. Olur mu öyle şey? Kuralı bozdun.” demiş.

“Neden olmasın? Bugün ben çok kazandım, yarın da sen kazanır koyarsın.” 

Balıkçıoğlu: ‘Aney, dediğin arkadaş bu galiba.’ diye düşünmüş, bu genç yolcuya 
daha da yakınlık duymuş. ‘Sana karşı kanım kaynadı.’ diyecekken kapıda yine 
tellalın sesi:

“Duyduk duymadık demeyiiin! Padişahımızın bir buyruğu vaaar! Kim ki kızını ko-
nuşturuuur, büyük ödül alııır!” 

Birçok insan sarayın önüne akın ediyormuş. Giden herkesi içeri alıyorlarmış ama 
içeri giren çok geçmeden geri çıkıyormuş. 

Büyük ödülü almak için herkes koşup geliyor, şansını bir kez deniyormuş. 

Ev sahibi: “Siz de gidip şansınızı denesenize!” demiş.

“Biz hekim değiliz ki,” diye cevap vermişler.

“Sıraya girenler de hekim değil. Bunların hekim olmadığını padişah da biliyor, 
ama belki bir çare olur diye giden herkese bir şans veriyor...”

İki arkadaş birbirinin yüzüne bakmış. Balıkçıoğlu: 

“Belki haklısın,” demiş. “Denemekte yarar var. Ya konuşursa...” Arkadaşına dön-
müş. “Ben çok yorgunum, uyumak istiyorum. İstersen sen git, yarın da ben gi-
derim.” 
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Olcay kalkıp sarayın yolunu tutmuş. Kapının önünde hâlâ kuyruk. Sıra gelince 
onu da içeri almışlar. 

“Acaba padişah kızının dilini açabilecek miyim?” diye genç adam merak içindey-
miş...

Düşünelim, Tartışalım
1. Balıkçıoğlu: “Haklısın, benim de hoşuma gitti bu şehir, kalalım. Ama odanın 

kirasını eşit ödeme, ev işlerini sırayla yapma kuralını kabul edersen?” demiş. 

Balıkçıoğlu, genç yolcuyla ev işlerini sırayla yapma kuralını koyarken onun 

özgürlüğüne bir sınırlama mı getiriyor? Yoksa aralarındaki ilişkiyi mi düzen-

liyor?

2. Çocukların on sekiz yaşına gelmeden araba kullanamaması özgürlüklerinin 

kısıtlandığı anlamına mı geliyor?

3. Evde ve okulda kurallar olmasaydı kendini daha özgür hisseder miydin? 

Neden, açıklar mısın?

4. Kurallara uyarak özgür yaşayabilir miyiz? Kurallar hak ve özgürlüğümüzü 

korumamızı sağlayabilir mi?

5. Derste sesiz olma kuralı olmasaydı ders dinleme hakkını kullanabilir miydin?

6. Bahçesinin etrafına çit çeken biri senin istediğin yere gitme özgürlüğünü 

sınırlandırıyor mu? Peki bu yaptığı ile kendi hakkını koruyor olabilir mi? Çit-

lerle kurallar arasında bir benzerlik var mıdır?

7. Çitler de bazı şeyleri sınırlandırır ve bazı şeyleri korur, kurallar da böyle midir?

8. Trafikteki hız sınırı hızlı araba kullanma özgürlüğümüzü kısıtlar mı? Neden?

9. Okulda özgürlüğünü kısıtlayan kurallar var mı? Bunları kim ve neden koyuyor?

10. Gece odanda istediğin bir müziği çok yüksek sesle dinleyebilir misin? 

 Neden?

11. Herkesin düşündüğünü ifade etme hakkı ve özgürlüğü var. Peki bunu herkesin 

aynı anda kullanması mümkün mü? Kurallar buna bir çözüm getirebilir mi?
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Bilgi Edinelim
Toplumsal yaşamın olduğu yerlerde hiç kimse sınırsız hak ve özgürlüğe sahip 

değildir. Kimsenin kendilerine, diğer insanlara, diğer canlılara ya da çevreye za-

rar verme hak ve özgürlüğü yoktur. Hak ve özgürlüklerin kullanımını kurallar 

ve yasalar düzenler. Kuralların özel bir biçimi olan yasalar kimi zaman hak ve 

özgürlüklerimizi sınırlar gibi görünebilir ancak aslında hakkımızı korumak için 

vardır. Örneğin trafik ışıkları belki bir süre bizlerin seyahat hakkını engeller. An-

cak en az bu hak kadar önemli bir hakkımızı hem bizim hem de diğer insanların 

can ve mal dokunulmazlığını korur. O hâlde kurallar insan hak ve özgürlüklerini 

sınırlamak için değil bunların kullanımını düzenlemek için oluşturulmuştur. 

İnsanların tüm hak ve özgürlüklerini sorumlu bir şekilde kullanması birlikte 

yaşam kültürü için vazgeçilmezdir. Kişilerin ne zaman, nerede ve nasıl davrana-

caklarını belirleyen hukuk kurallarının olmadığı bir toplumunda kargaşa ortaya 

çıkar.

İnsan hak ve özgürlüklerini korumak bakımından yazılı kurallar yazılı olma-

yan kurallara göre daha etkilidir. Hak ve özgürlükler en temel kurallar olan ya-

salar ile güvence altına alındığından onlara yaptırım gücünü hukuk verir. Yazılı 

olmayan kuralların yaptırımları ise toplum tarafından düzenlenir. Çünkü bu ku-

ralların bazıları hem toplumdan topluma değişir, hem de yaptırım güçleri hukuk 

kurallarına göre daha zayıftır. Toplumların ahlak anlayışı, gelenek ve görenekleri 

farklı olabilir. Üstelik ahlaka ve geleneklere aykırı davranışlarda bulunanlara uy-

gulanan yaptırımlar ayıplama ve kınama şeklinde olduğundan kişilerin olumsuz 

davranışlarını engellemede yetersiz kalabilirler. 



Küçük Sultan’ın 
Kitaplığı 

Padişah uzun boylu, ince, asık suratlı, eli belinde... Divan 
odasında sinirle dolaşıyor, pencere önüne gelince dışarı 

bakıyormuş. Kapı açılınca dönmüş. Olcay’ı görmüş:
“Bana bak delikanlı!” diye sesini yükseltmiş, “Bıktım artık 

ödül almak için gelenlerden. Eğer becerin varsa gir içeri, 
yoksa alırım kelleni.”
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Genç adam ürkmüş: “Ben ödül almaya gelmedim padişahım. 
Bir yardımım olur mu diye geldim.” demiş. “İsterseniz dönebilirim.”

Padişah vezire işaret etmiş. Vezir genç adamı alıp kızın sarayına götürmüş. İçeri 
girer girmez Olcay şaşırıp kalmış. Her yan ipekliler, atlaslar içinde. Sedirlerin üs-
tünde halı minder ve yastıklar. Ortalıkta İsfahan halıları ve bütün duvarlar kitap-
lık... İpek ciltli kitaplar rengârenk. Divanda kitap okuyan güzel bir kız. Anası kızını 
okşuyormuş. Genç adam, beline kadar eğilip selam vermiş. Kız, kitaptan gözle-
rini bile kaldırmaya tenezzül etmemiş. Sadece anası oturmalarını işaret etmiş.

Kızın kitaplara tutkunluğunu gören Olcay: ‘Ortak bir dil bulabiliriz’ diye düşüne-
rek vezire dönmüş: “Gece uzun vezirim.” demiş. “Bir masal, bir hikâye anlatın...”

Vezir: “Devlet işlerinden hikâye ve masal öğrenmeye zaman bulamadım. Biliyor-
san sen anlat. Ama meraklı olsun.” demiş.

“Ooo, çok meraklı hikâyeler biliyorum, dinlemeye sabrınız var mı?” 

Vezir: “Var, var!” diye cevap vermiş ve pencerenin önündeki sedire oturmuşlar. 

“Bir arkadaşım var.” diye başlamış Olcay. “Dürüst ve bilgiye susamış. Bu kente 
gelirken yolda tanıştık. Köyünden kaçmış. Bir oda bulup işe başladık. Bir kural 
koydu, ikimiz de işimizi eşitçe yapıyor, rahat ediyoruz. Kitap okumaya bol zaman 
buluyoruz.”
Bu giriş, padişah kızının ilgisini hemen çekmiş. 
Genç adam sevinçle devam etmiş: “İyi ki karşılaşmışız, kardeş gibi olduk. Her 
gün iş çıkışı kitaplığa gidiyoruz. Ama bizden başka kimse gelmiyor. Çok kitap 
okuyoruz.”
Padişah kızı, kitabı kapatıp 
dikkatle dinlemeye başlamış. 
“Bugün arkadaşım, okuduğu çok meraklı 
bir hikâye anlattı. Size de anlatayım mı?”
Vezir: “Anlat anlat!” demiş. 
“Mısırlı bir vezir varmış. Adı Sinuhe. Sinuhe’nin döneminde Kral Amenemhet yeni 
başkent kurmuş. Dünyada geniş bulvarlı, geniş caddeli, meydanlı, bahçeli ilk 
başkent. Yapılarda, yapım ustalığında, işçilikte, sanatta büyük gelişmeler olmuş. 
Ama ne acıdır ki kurduğu bu başkentin sefasını sürememiş. Ve bir şubat günü 
aniden ölmüş. Kralı, Sinuhe’nin öldürdüğünü öne sürmüşler.”
Vezir: “Allah korusun!” deyip titremiş. 
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Olcay minderin üzerinde keyifle bağdaş kurmuş: “Sinuhe derdini kimseye anla-
tamamış. Yakalanıp öldürülecek. O da Mısır’dan kaçıp Filistin’e yerleşmiş. Ev-
lenmiş, çoluk çocuk sahibi olmuş. Yine de Mısır her gün rüyalarına giriyormuş. 
Benim arkadaşım Balıkçıoğlu da tıpkı onun gibi bir haksızlığa uğramış.”

Vezir: “Ne gibi?” diye sormuş.
“Sinuhe’nin hikâyesini bulup okudu, gözleri dolarak kendi hikâyesini bana anlattı.”

Vezir sakalını avuçlayarak: “Bırak sen arkadaşını! Sinuhe’nin sonu nasıl olmuş?” 
diye sormadan edememiş.

“Anlatayım. Amenemhet’in oğlu kral olunca babasının ölüm olayını on yıl boyun-
ca araştırmış. Sonuçta Sinuhe’nin katil olmadığını anlamış. Bir elçi göndererek 
onu Mısır’a davet etmiş.”

Vezir: “Peki Sinuhe dönmüş mü?” diye sormuş.
“Dönmez mi! Apar topar Mısır’a dönmüş, sarayda görkemli bir törenle karşılan-
mış. Sinuhe o kadar etkilenmiş ki bütün yaşadıklarını kaleme almış. O zaman 
kapların üstüne yazılıyormuş. Yazarken kaplar, testiler yetmemiş. O da kolay 
yazı yazılacak bir araç aramış. Sonunda papirüs kâğıdını bulmuş. Anılarını onun 
üstüne yazmış. İşte o kitap dünyadaki ilk kitaptır. Adı: ‘Sinuhe’nin Hikâyesi’. 
Bir taşla iki kuş. Hem papirüsü hem de kitabı bulmak hoş bir olay değil mi? İlk 
hikâyeden başladık. Belki sen de bir icat yaparsın, adın Sinuhe gibi binlerce yıl 
sonraya kalır...”

Vezir alaya alındığını düşünerek: “Yok canım, nerdeee!” demiş. 
Olcay: “Olabilir, neden olmasın! Sinuhe de senin gibi bir vezirmiş. İşte arkadaşım 
Balıkçıoğlu’nu bu hikâye çok etkiliyor. Babası da onu çağırsa çok sevinecek, Si-
nuhe gibi hemen geri dönecek. Çünkü o da köyünden kaçmış.”

Vezir alayla gülmüş: “Senin arkadaş da babasını kral, kendisini vezir sanıyor galiba!”

Genç adam: “O vezirden daha yetenekli bir arkadaştır!” diyerek vezirin gülüşünü 
ağzına tıkamış. 

Padişah kızı kahkahayla gülmüş. Konuşur diye susmuşlar. Ama o konuşmamış. 
Olcay devam etmiş: “Arkadaşım anasını çok özlüyor. Onu köyüne ben götürece-
ğim, ama onunla bir görüş ayrılığımız var. Bir orta yol bulamadık.” 

Vezir: “Nedir o?” diye sormuş. Padişah kızı soluğunu tutmuş.

“Sinuhe’nin kitabı dört bin yıl önceki dönemi bize bildiren tek eser olduğu için ‘bu 
eser kraldan daha önemlidir’ diyor. Ben de diyorum ki Amenemhet’in oğlu daha 
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önemli kişiymiş. Taa o zaman katilin Sinuhe olmadığını yıllar sonra ortaya 
çıkarmış, onu Mısır’a davet etmiş, adalet yerini bulmuş. Arkadaşım da inat edi-
yor, ‘Sinuhe çok daha önemlidir... O kitap yazmasaydı ne o dönemi ne de adaletin 
yerini bulduğunu bilemeyecektik, papirüs bulunmayacak, kitap da olmayacaktı,’ 
diyor. Sizce hangimiz haklıyız?”

Vezir: “Sen haklısın!” diye yapıştırmış. “Tabii ki Kral, Sinuhe’den çok daha önem-
lidir! Krallar, padişahlar her zaman önemlidir.”

Aylardan beri ilk kez padişah kızı gülümseyerek dile gelmiş:

“Elbette arkadaşın haklı. Sinuhe kitabı yazmasaydı, neyi bilebilirdik ki?”

Vezir bu sözleri duyunca, ağzı açık kalmış: “Aaa! Sultanım konuştunuz! Allah’ıma 
çok şükür!” Koşar adım oradan ayrılmak istemiş fakat küçük Sultan elini kaldı-
rarak: 

“Dur Vezir, otur yerine!” diye bağırmış. “Bana iyi kulak ver! Adalet nasıl yerine 
getirilmiş, ‘Sinuhe’nin Hikâyesi’ni okuyup ayrıntısını öğreneceksin.” 

Vezir: “Ama Sultan’ım devlet işlerinden okumaya zaman kalmıyor ki...”

Küçük Sultan ciddileşmiş: “Devlet işleri de o nedenle yürümüyor zaten. Bilgi yok, 
bilge yok, dedikodu var, hakaret var. İnsanların yarısını, yani kadınları kapının 
arkasına koydunuz, yarım akıllı oldunuz...”

Susmuş, uzun bir süre susup pencereden uçsuz bucaksız toprakları seyretmiş. 
Vezir yere bakıyormuş, annesi ile Olcay da Küçük Sultan’ın onurlu duruşuna.

Sonra Küçük Sultan pencereden dönmüş: “Gidin! Gidin Sinuhe’nin Hikâyesi’ni 
okuyun sonra gelin... Kim çabuk okursa o vezir olacak yoksa Balıkçıoğlu vezir 
atanacak.” 

Vezirin içine bir korku girmiş. Gitsin mi yalvarsın mı bir an tereddüt geçirmiş:

“Ama Sultanım devlet işlerinden zaman bulamıyorum...”

Küçük Sultan kapıyı göstermiş: 

“Üç gün sonra beklerim.”

Genç Adam: “Arkadaşımı da getirebilir miyim?” diye sormuş.

Küçük Sultan gülümseyerek başıyla: “Tamam!” işareti yapmış.

Gitmişler.



İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi

KURALLAR
161

Düşünelim, Tartışalım
1. Küçük Sultan, vezirler ve vekiller okumadığı için konuşmama kararı almış. 

Okuyan kişiler bulunca kuralını bozup konuşmaya başlamış. Yani kendi 

koyduğu kuralı kendisi bozmuş. Sultan kuralı çiğnediği için kendini ceza-

landırmalı mı sence? 

2. “Bir arkadaşım var. Sakin, dürüst ve bilgiye susamış. Bu kente gelirken yol-

da tanıştık. Köyünden kaçmış. Bir oda bulup işe başladık. Bir kural koydu, 

ikimiz de işimizi eşitçe yapıyor, rahat ediyoruz. Kitap okumaya bol zaman 

buluyoruz.” Arkadaşlar kendi aralarında kural koyabilirler mi?

3. Küçük Sultan gibi sizin de oluşturduğunuz ancak uymadığınız bir kuralınız 

var mı? Bu kurala neden uymadığınızı ve sonuçta kendinize herhangi bir 

ceza verip vermediğinizi açıklar mısınız?

4. Oyun oynarken kurallara uymayan arkadaşlarınızla ile ilgili ne yapıyorsu-

nuz? Kurallara hiç uymayan arkadaşınızı bir daha oyuna alır mısınız?

5. Öğretmeniniz sınıfta kurallara uymayanlarla ilgili ne yapıyor? Onları gör-

mezden gelse, hiçbir şey yapmasa ne olur?

6. Kurallara uymayanlar bunun bedelini ödemezse kuralların işe yaramaya 

devam edeceğini düşünüyor musun? Açıklar mısın? 

7. Sıra arkadaşınızla belirlediğiniz ortak bir kural var mı? Nedir? Açıklar mısın?

8. Sınıfınızda hep beraber koyduğunuz bir kural var mı? Bu kurala uyuyor mu-

sun? Neden?

9. Başkalarının belirlediği kurallar senin isteklerini yapmana engel olduğunda 

ne yaparsın?

10. Okulunda sen gelmeden önce konulmuş kurallara uyuyor musun? Neden? 

Sana sorulmadan koyulan kurallara uymak zorunda mısın?

11. Oyun oynarken koyduğunuz kurallara uyuyor musun? Uymasan ne olur?

12. Trafik kurallarına uyar mısın? Trafik kurallarını koyarken senin de fikrin so-

ruldu mu?
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13. Genellikle başkalarının koyduğu kurallara mı uyarız? Yoksa kendi koyduğu-

muz kurallara mı? Neden?

14. Kimse kurallara uymazsa ne olur? Kurallara uymak önemli mi? Neden?

15. Bir kurala her zaman uyulmalı mıdır? Yoksa kurallar bize mantıklı geldiğinde 

mi onlara uymalıyız?

16. Sınıfta öğretmeninin koyduğu bir kuralı çok sevdiğin bir arkadaşın için ihlal 

etmen uygun olur mu? Neden?

17. Bir kural anlamsız ve işe yaramazsa ona yine de uymak zorunda mıyız? 

Neden? 

18. Kurallara uyma nedenlerimiz farklı farklı olabilir. O halde kurallara hangi 

nedenlerle uyduğumuzu bilmek önemli midir? Bir kural örneği verip neden 

bu kurala uyduğunu açıklar mısın? 

19. Kurallara sadece ceza almamak için mi uymalıyız? Neden?  

20. Trafikte hız sınırına birisine zarar vermemek için mi uymalıyız yoksa ceza 

almamak için mi? 
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Bilgi Edinelim
Kurallar oluşturulma biçimine göre  “kendiliğinden oluşan” ve “oluşturulan ” 

kurallar olarak ikiye ayrılabilirler. Bir otorite tarafından yapılmış veya konulmuş 

kurallara “oluşturulan kurallar”, bunların dışındakilere de “kendiliğinden oluşan 

kurallar” denir. Toplumda ahlak, örf, âdet gibi kendiliğinden oluşan kurallar var-

dır. Bunun yanında toplumsal hayatı düzenlemek üzere yapılan kanunlar ise 

oluşturulan kurallardır. Her iki kural türü de düzen sağlamak için vardır. Oluştu-

rulan kurallar, oluşumuna katkı yapma durumumuza göre kendi koyduğumuz 

kurallar ve başkalarının koyduğu kurallar olarak ikiye ayrılır. Oluşumunda katkı-

mız olsun ya da olmasın ayırt etmeden tüm kurallara uymalıyız. 

Nasıl toplumun düzenlenmesi için kurallara ihtiyaç varsa özel yaşamımızı 

düzenlemek için de kurallara ihtiyaç duyarız. Bu kurallara örnek olarak kişinin 

sadece kendini ilgilendiren tüm kuralları verebiliriz. Bunun yanında kişiler sos-

yal yaşamlarındaki kuralların oluşmasına da katkı yapabilirler. Evde, okulda ve iş 

yaşamında diğer bireylerle ortak kurallar oluşturabilirler. Kişiler kendi koydukları 

kurallara daha rahat uyabilirler çünkü kural koyulurken ihtiyaçlarını ve gereksi-

nimlerini hesaba katarlar. 

Kimi zaman kuralların oluşmasında katkı yapamayız. Evdeki, okuldaki, ma-

halledeki kuralların bir kısmı ebeveynlerimiz, öğretmenimiz, büyüklerimiz ve 

toplumun diğer üyeleri tarafından konulur. Gelenek, göreneklerimiz de birer 

kural olup toplumsal hayatın içerisinde şekillenmiştir. Bayramlarda büyükleri zi-

yaret etmek bu kurallardan biridir. Bunların yanında devletin koyduğu kurallar 

da vardır. 

Devletin koyduğu kuralların bir kısmı en temel haklarımızı bir kısmı da dü-

zeni korumak içindir. Anayasamızda yer alan eğitim hakkı ve trafik kuralları bun-

lara örnektir. 

Kurallar toplumu düzenleyen ve haklarımız koruyan önemli ilkelerdir. Ku-

rallara uymayan kişilere, eşit ve adaletli bir şekilde yaptırım uygulanmalıdır. Aksi 

hâlde kurallara uyulmasını beklemek gerçekçi olmaz. İnsanların özgür iradele-

riyle ihlal ettikleri kuralların sorumluluğunu almaları, sonuçlarına katlanmaları 

gerekir. Bu hem hukuki hem da ahlaki bir gerekliliktir. 



Balıkçıoğlu’nun 
Dönüşü
Küçük Sultan ile Büyük Sultan, iki arkadaşıyla 
birlikte Padişah’a gitmişler. Padişahın 
sevinci sonsuz… Gözyaşları içinde 
kızını kucaklamış. 
Padişah, Olcay’a: “Sana çok te-
şekkür ederim delikanlı. Sen 
olmasaydın...”
Olcay: “Özür dilerim padişahım,” 
diyerek Balıkçıoğlu’nu göstermiş. 
“Ben sadece arkadaşımın bana 
anlattıklarını aktardım, Küçük 
Sultanımız çok etkilendi...”
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“İkinize de teşekkür ederim. İkiniz de artık bu sarayda kalacaksınız, eğitiminizi 
ben üstüme alıyorum. Dileyin benden ne dilerseniz!”

“Biz bir şey istemiyoruz,” demiş Olcay. “Sağlığınızı istiyoruz.”

Padişah, Balıkçıoğlu’na dönmüş: “Sen de mi bir şey istemiyorsun evlat?”

“Ben istiyorum Padişah’ım. İki at ödünç istiyorum. Arkadaşımla atlara binelim, 
gidip ailelerimizi ziyaret edip dönelim. Anam çok merak içindedir, yolumu gözler.”

Padişah gülümsemiş: “Bu kadarcık mı?”

“Daha ne olsun Padişahım? Biz üç yıl daha çalışsak bir at alamazdık, şimdi iki at 
birden istiyoruz.”

Küçük Sultan söze girmiş: “Üç at. Ben de onlarla gitmek, halkımı 
görmek istiyorum.”

Padişah, buyruk vermiş, derhâl yol hazırlığı yapılmış. Ertesi 
gün şafak sökerken atlara binmişler. Atların yeleleri, kuyrukları 
kınalanmış, alev renginde... Surlardan çıkmışlar. 

Bir süre yol aldıktan sonra yaya gitmekte olan yabancı bir adama rastlamışlar: 

“İyi günler ey yolcu. Nereye böyle?”

Adam cevap vermiş: “Köye dönüyorum kardeşler.”

Balıkçıoğlu, onu hemen tanımış. Köyden yola çıkarken yolda karşılaştığı ekmek 
torbasını kaçıran adam. Hemen attan inmiş: “İş buldun mu? Günlerin nasıl geçti?”

“Bir buldum, bir bulamadım, köy en iyisi. Dönmekten başka çarem yok.” 

Birlikte yol almışlar. Yaptığını yüzüne vurmamış. Bir pınarın başında durmuşlar:

“Acıktık.” demiş Balıkçıoğlu. “Elimizi yüzümüzü yıkayıp bir şey yiyelim.”

Yabancı yolcu: “Benim yanımda yiyecek bir şey yok.” demiş.

Balıkçıoğlu, eyerin arkasına bağlı heybeden tavuk etleri, sebzeler, 
meyveler çıkarmış. Zengin bir sofra kurmuş. Hepsi elini yüzü-
nü soğuk suda yıkamış. Bir de bakmışlar ki yolcu hiç birini 
beklemeden atıştırmaya başlamış bile:

Balıkçıoğlu, yolcunun eline vurmuş: “Bana bak arkadaş, sende 
hiç bir değişim olmadı mı?” demiş. “Kural tanımaz mısın sen?”

Yolcu, bir şey söylemeden kalkmış: “Ben sizin atlara yetişemem. 
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Zaten aynı yere gitmiyoruz, gitmem gerek.” diyerek yola devam etmiş. 
Küçük Sultan: “Adama karşı neden öyle davrandın?” diye merakla sormuş. 

Balıkçıoğlu: “Kendisi anlamıştır ne demek istediğimi.” demiş. Yemeklerini ye-
mişler, yeniden atlara binmişler. Atlar dörtnala kalkmış. Bir süre sonra Fırat kıyı-
sına varmışlar. 

Olcay: “Durun burada.” demiş, attan inmiş. Balıkçıoğlu’nun köyü karşıda.

Balıkçıoğlu ile Küçük Sultan da attan inmişler. Olcay: “Sana çok teşekkür ederim 
Balıkçıoğlu. Bir zamanlar hayatımı kurtarmıştın...”

Balıkçıoğlu şaşırarak sözünü kesmiş: “Ne zaman?”

“Bu Fırat’ın kıyısında. Ağın ucunu yırtıp beni suya bırakmış, babandan olmaz 
azar işitmiştin!”

Balıkçıoğlu’nun hayret dolu bakışları arasında Olcay cebinden iki tane inci çıkar-
mış. Bir ipliğe takmış: “Ayrılık anı geldi Balıkçıoğlu. Eğer bana ihtiyacınız olur-
sa bu incileri birbirine sürün, ben hemen yanınızda olacağım.” İncileri Küçük 
Sultan’ın boynuna asmış:

“Size başarılar, size mutluluklar dilerim.” demiş. Ve bir çırpınışta balık olmuş. 
Öyle bir balık ki pulları rengârenk, yanar döner, öyle bir balık ki güneş ışıkları bile 
onun yanında sönük kalırmış... Balıkçıoğlu ile Küçük Sultan’ın şaşkın bakışları 
arasında suya atlamış.

Balıkçıoğlu gülümseyerek arkadan el sallamış. Bir süre ırmak kıyısında kalmışlar:

“Aney, söylediğin gerçek arkadaş budur işte!” diye mırıldanmış. Atları eve doğru 
sürmüşler. 

Düşünelim, Tartışalım
1. Balıkçıoğlu, eyerin arkasına bağlı heybeden tavuk etleri, sebzeler, meyveler 

çıkarmış. Zengin bir sofra kurmuş. Hepsi elini yüzünü soğuk suda yıkamış. 

Bir de bakmışlar ki rastladıkları yolcu hiçbirini beklemeden atıştırmaya baş-

lamış bile. Balıkçıoğlu, yolcunun eline vurmuş:” Bana bak arkadaş, sende 

hiçbir değişim olmadı mı? Kural bilmez misin sen?” demiş. Balıkçıoğlu’nun 

yolcunun eline vurma sebebi nedir?
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2. Sofrada uyulması gereken kurallar nelerdir? Bunlara uyulmadığında ne olur?

3. Okulda uyulması gereken kurallar nelerdir? Bunlara uyulmadığında ne olur?

4. Toplumda uyulması gereken kurallara uyulmaz ise ne tür sorunlar ortaya 

çıkar? Örnek verebilir misin?

5. Kutadgu Bilig’de “Halkın bütün uygunsuzluklarını beyler düzeltir, bey uy-

gunsuzluk ederse onu kim düzeltir?” diye yazıyor. 950 yıl önce sorulmuş bu 

sorunun cevabı sence ne? Neden? Açıklar mısın?

6. Toplumda avukat, hâkim ve savcılara niçin ihtiyaç duyulmaktadır? Mahke-

meler neden vardır?

7. Evinize hırsız girdiğinde olayı çözmeye mahallenin manavı gelir mi? 

 Gelse ne olur?

8. Kantinde sıraya girmediğinizde ne tür sorunlar yaşarsınız?

9. Kurallar olmasaydı birlikte yaşamamız zorlaşır mıydı? Nasıl?

10. Otobüse binerken sırayla binme kuralı olmasaydı ne olurdu? Otobüsün du-

rağa yaklaşması ve sonrasını hayal edebiliyor musun? Kavga ya da tartışma 

çıkar mıydı?

11. Ev yapımıyla ilgili kurallar olmasaydı çevremiz nasıl görünürdü? Kurallara 

uygun yapılmayan gecekondu mahalleleri nasıl görünüyor?

12. Mahkemelerde herkese aynı şekilde mi davranılır? Yoksa maaşı fazla olana 

daha mı esnek davranılır?

13. Hapis cezasına çarptırılan biri kendi yerine başkasının hapis cezası almasını 

sağlayabilir mi?

14. Kurallara uyulan bir yerde mi insanlar birbirlerine karşı daha olumlu duygu-

lar beslerler uyulmayan yerde mi?

15. Yasalar olmasa, kötü niyetli yöneticiler vatandaşların haklarını ellerinden al-

mak için bunu kullanabilirler mi? Kuralların olması devlet karışışında bizim 

haklarımızı güvenceye alır mı?

16. Krallıkların olduğu zaman hukuk üstünlüğü yoktu ve kral ne derse o kural 

oluyordu. Sence bu durum halkı nasıl etkilemiştir? 
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Bilgi Edinelim
Toplum hayatında insan ilişkileri kurallarla düzenlenir. Kurallar yoluyla kişiler ve 

kurumlar arası hak ve sorumluluklar düzenlenmektedir. Kurallar bir yandan bir-

likte yaşayabilmek için bazı hak ve özgürlüklerimizi kısıtlar bir yandan da kişile-

rin hak ve özgürlüklerini kullanmalarını garanti altına alır. Birlikte huzurlu ve ba-

rış içinde bir yaşam sürebilmek için kural koymak ve kurallara uymak önemlidir.

Kurallara uyulmazsa toplumda kargaşa  meydana gelir. Bu kargaşa birlikte 

yaşamayı zorlaştırır, kimi zaman da imkânsız hale getirir. Kuralların olmadığı bir 

yerde hak, özgürlük ihlali vardır, adalet ve eşitlik sağlanamaz. Hiç kimse bu ih-

lallerle yaşamak istemez. Bu ihlaller insanlar ve gruplar arasında anlaşmazlıklara 

neden olur. Bu sebeple kural koymak ve bu kurallara uymak kadar kurallara 

uyulmadığında bununla ilgili yaptırım uygulamak da önemlidir. Kural ihlalle-

rinde herhangi bir yaptırım uygulanmazsa kurallar etkisiz hale gelir. Kurallara 

uyulmadığında, eğer kural yazılı bir kural ise insanlar yaptırım ile karşılanır. Yazılı 

olmayan kurallara uyulmadığında ise ayıplama ve kınama ile karşılanır. 

İnsanlar arasındaki ilişkiler gibi birey ve devlet arasındaki ilişkileri de kurallar 

düzenler. Hukuk kurallarıyla yurttaşların devlete, devletin yurttaşlara karşı so-

rumlulukları belirlenmiştir ve hukukun önünde herkes eşit tutulmuştur. Buna 

“hukukun üstünlüğü” denir, hukukun üstünlüğü sayesinde yurttaşların hak ve 

özgürlüklerini kullanmaları ve devletin korunması sağlanır.
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Dağoğlu
Ödül Kimin Hakkı?

Taze Fidanın Meyvesi
Yaşlıları Ne Yapmalı?
İkizler ile İki Kurbağa

Birlikte Yaşama



Dağoğlu
Bir zamanlar herkes 
göçebeymiş. İnsanlar bir 
yerden bir yere at üstünde, 
deve üstünde göçermiş. 
Dağoğlu olmasa bu 
göçebelik bugün bile 
sürermiş...

Bir akşam vakti 
insanlar bir dağ 
eteğinde yolculuğa ara 
vermiş. Hayvanları 
çayıra bırakıp çadırları 
kurmuşlar. Yorgun 
olmayan yok. Karınları 
aç... Ocaklar 
yakılmış, kebap 
kokusu her yana 
yayılmış. Çobanlar 
hayvanların 
başında. Atlar 
kişniyor, 
kuzular 
meleşiyor... 
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Yaşlı ve yorgun bir dede dağın dik yamacına doğru çekilmiş. Seslerin kesilmesini 
beklemiş. Toprağa oturup kendini dinlemiş. Yaslı ve perişan. Gözleri yaşlı...

“Ey Tanrım!” demiş. “Yedi kız verdin bana, yedi de oğlan. Hepsini tek tek aldın 
acımadan. Her birinin bir yerde kaldı mezarı. Şimdi ben ne yaparım? Hangisinin 
mezarını bulup da ağlarım? Ben ölünce nerede kalırım?”  

Gözlerinden sel gibi yaş dökmüş: “Eğer bir yurdum olsaydı ey Tanrım, çocukları-
mın yanında yatardım, böyle diyar diyar dolaşmazdım...”  

Birdenbire bir uğultu, bir gürültü duymuş. Göçebeler yemek yeyip söyleşiyor san-
mış. Fakat kulak verip bakmış. Herkes uykuda... Uğultu giderek artmış. Altındaki 
toprak kımıldamış, yaşlı dede korkuya kapılmış. Toprak biraz daha sallanmış. 
Çok geçmeden dağ karpuz gibi yarılmış. Dağın içinden uzun boylu, geniş omuz-
lu, kalın bilekli genç bir adam fırlamış. 

“Senin sesini duyup da geldim ey dede.” demiş.

Dede korkudan büzülüp toprağa yapışmış.

“Korkma ey dede! Sen haklısın. İnsanın yeri yurdu yoksa, insan ölüsünü bile ne-
rede bıraktığını bilmiyorsa, toprağı ekip biçmiyorsa nasıl mutlu olur?”  

Dede kulaklarına inanamamış. Bu iri yarı genç daha da yaklaşmış: 

“Ben sana yardım etmek istiyorum ey dede. Siz insanları zorluklardan kurtarmak 
istiyorum. Madem bu dağa geldiniz madem bu dağı bir geceliğine yurt edindiniz, 
kalın burada. Ben bu dağın oğluyum. Adım Dağoğlu. Dağın eteğini vereyim size. 
Burası bana da yeter size de.” 

Yaşlı adam derinden iç geçirmiş: “İyi söylersin ey Dağoğlu evlat. Güzel iştir, has 
iştir. Ben bu dediklerini insanlara nasıl kabul ettiririm? Onları göçmekten nasıl 
döndürürüm?”  

Dağoğlu yaklaşıp usulca dedenin yanına oturmuş. Elini avucunun içine al-
mış. Şafak sökene kadar söyleşmişler. 

Derken insanlar uyanıp çadırlardan çıkmaya başlamışlar. Hepsinin dudak-
larında bir ıslık. Köpekler kuyruklarını sallayarak yalanıyormuş. Kuzular, 
danalar meleyerek doğruluyormuş. Çobanlar ayakta. Kadınlar ateş yakı-
yor, çocuklar koşuşuyormuş... Gökyüzü alabildiğine lacivert, yeryüzü ala-
bildiğine yeşil, çiçekler rengârenk.

Büyükler çadırları sökmeye başlamış.
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Dağoğlu: “Neden susuyorsun ey dede? Bak hazırlık başladı, gidecekler. Söyle 
gitmesinler, seni dinleyip burayı yurt edinsinler...” 

Dede yerinden fırlayıp insanların arasına koşmuş: “Sökmeyin çadırlarınızı!” de-
miş. “Dağoğlu yerleşin diyor, bize yardım etmek istiyor.”  

“Hayır! Biz gideceğiz, yol çekiyor bizi!” demişler.  

Dağoğlu da ağır ağır yaklaşmış: “Gitmeyin!” demiş. “Gelin size bu yurdun her 
yanını göstereyim. Görmediğiniz, tadını bilmediğiniz nimetler vereyim.” 

Hepsini toplayıp dar yollardan, yeşillikler arasından deniz kıyısına indirmiş. Bağ-
lar, bahçeler... Bahçelerde çeşit çeşit meyve ağaçları... Her birine bir tadımlık 
meyve sunmuş: “Bunlar sizin olsun, kalın burada!” demiş. Hoşuna gitmiş insan-
ların. “Kalalım!” demiş yarısı. Diğer yarısı susmuş.

Sanki “Kalalım!” diyenlerin sesini duymuş deniz. Duyup da sevinçten kabarmış, 
beyaz köpüklü suları dalgalanmış, büyümüş, üstlerine gelmiş. 

İnsanlar korkuya kapılmış. Susanlar tam da bir bahane bulmuş: “Kandırıyor bu 
Dağoğlu bizi! Gidelim!” demişler.

“Kalalım!” diyenler. “Gidelim!” diyenler arasında tartışma çıkmış.

“Çadırlarımızı yamaçlara kuralım.” 

“Hayır, gidelim!” diyenler olmuş.

Anlaşamamışlar. Yarısı hayvanlarına yükü yükleyip yola koyulmuş. Öteki yarısı 
ise kalmış. İşte o kalanlarla yerleşik hayat o zaman başlamış, ilk köyleri onlar 
kurmuş. İlk fidanları onlar dikmiş, ilk tarlaları onlar açmış, bir yurt edinmişler...

Dağoğlu: 

“Artık benim görevim bitti. Haydi hoşça kalın! Bu yurt sizi mutlu edecek.” demiş. 
Dağa doğru dönmüş, dağ yeniden titremiş, sarsılmış, ortadan yarılmış. Dağoğlu 
yarıktan içeri süzülmüş. Dağın ağzı kapanıvermiş. O kapanan yerde yeni bir dağ 
yükselmiş. İnsanlar o dağa bir tapınak yapmış, tapınmaya, dağın başını ziyaret 
etmeye başlamışlar. 

Oranın adı ‘Dağoğlu Ziyareti’ olarak ünlenmiş. Bugüne kadar herkes orayı ziyaret 
ediyor, adaklar adıyor, bir daha bu dağın çevresini kimse terk etmiyormuş... 

Bu satırları yazan da orayı ziyaret etmiş, nereye gitse, dönüp dönüp oraya gel-
miş. Kendini daha da mutlu hissetmiş... 
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Düşünelim, Tartışalım
1. “Eğer bir yurdum olsaydı ey Tanrım, çocuklarımın yanında yatardım, böyle 

diyar diyar dolaşmazdım...”  “Korkma ey dede! Sen haklısın. İnsanın yeri 

yurdu yoksa, insan ölüsünü bile nerede bıraktığını bilmiyorsa, toprağı ekip 

biçmiyorsa nasıl mutlu olur? Kalın burada! Yurt edinin!” Yurdu olmak, yurt 

edinmek, neden önemlidir? Yurt sadece bir toprak parçası mıdır?

2. Topraklarımızı güçlü devletler işgal ettiğinde Mustafa Kemal Atatürk ve ar-

kadaşları kolları sıvadılar, yurdu kurtarmak için zorlu bir savaşa başladılar. 

“Ordu yok.” dediler, Mustafa Kemal: “Kurulur.” dedi. “Para yok.” dediler, “Bu-

lunur.” dedi. “Düşman çok.” dediler, “Yenilir.” dedi. Atatürk bu sözüyle ne 

anlatmak istemiş olabilir? 

3. Bir yeri yurt edinmeden oranın toprakları ekilebilir,  ürünleri kaldırılabilir mi? 

 Neden? Açıklar mısın?

4. Dil, kültür, edebiyat, sanat, mimarinin yurt ile ilişkisi nedir? Her milletin yur-

dunda bunlar aynı mıdır? 

5. Dünyadan rastgele 1 milyon insan seçip bir adaya koysak orası onlar için 

yurt olur mu? 

6. Yerleşik hayata geçmemiş toplumlar da bir yurda sahiptir diyebilir miyiz?

7. İnsan dışındaki canlıların bir yurdu var mıdır? Bir yurda ihtiyaç duyarlar mı?

8. Bir toprak parçasının yurt olabilmesi için üstünde yaşayanlar arasında nasıl 

bir bağ olmalıdır? Tartışınız. 

9. Aynı yurtta yaşayanlar birbirlerine karşı yakınlık hissederler mi? Neden?

10. Yaşadığımız yer hayatımızı nasıl etkiler? Yurdumuz kutuplarda olsaydı evle-

rimiz nasıl olurdu?

11. Yurdumuzda düğünlerimiz, asker uğurlamalarımız, yemek yeme biçimleri-

miz birbirine benziyor mu?

12.  Bir toprak parçasının yurt olması için yaklaşık ne kadar zaman geçmesi 

gerekir?
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13. Bir yerin yurt olabilmesi için neler gerekir?

14. Kültürü bir yapıştırıcıya benzetebilir miyiz? Sizce kültür neleri birbirine ya-

pıştırır?

15. Kendi kendimize yetemez miyiz? Mecbur olduğumuz için mi başkalarıyla 

birlikte yaşarız? 

Bilgi Edinelim
Toplumların yaşamlarını sürdürebilmek için bir yurda ihtiyaçları vardır. Yurt en 

genel anlamıyla insanların üzerinde yaşadıkları toprak parçasını ifade eder. An-

cak yurt sadece bir toprak parçası değildir. O toprak parçası üzerindeki yaşamı 

şekillendiren kültürü, değerleri ve yaşayış biçimini de kapsar. Birbirinden farklı 

insanların aynı yerde yaşamasını sağlayan onları birbirine bağlayan ve yaşadık-

ları yeri yurt yapan da sahip oldukları ortak kültürdür.

Kişinin kendisini yaşadığı topraklara ait hissetmesi için yaşadığı topraklar-

daki kültürü, yaşayış biçimini, değerleri hem benimsemiş hem de geliştirmiş 

olması gerekir. Bu şekilde kişilerde yurt sevgisi de gelişir. Yurt sevgisi gelişmiş 

yurttaşlar bu sevgilerini görevlerini en iyi şekilde yaparak gösterirler.
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Meraklı Çocuklar İçin
“Dağoğlu” bir Gagavuz (Gökoğuz) masalıdır. Gagavuzların çok güzel başka ma-

salları da vardır

Gagavuzlar ya da Gökoğuzlar
Gagavuz sözcüğü Gök Oğuz’dan türetilmiştir. Çünkü kökleri Oğuz boylarına 

dayanmaktadır. Gagavuzlar dağınık olarak Dobruca, Ukrayna ve Bulgaristan’ın 

dağlık bölgelerinde ve Moldova Cumhuriyeti’ne bağlı “Gagavuzeli Özerk 

Cumhuriyet”inde yaşarlar. Sayıları tam olarak bilinmemektedir. Gagavuz Türk-

çesi, bulundukları bölge nedeniyle, Slav ve Romen dillerinin etkisinde kalmıştır 

ancak hâlâ Türkiye Türkçesine yakın bir ağızla konuşulmaktadırlar. 

Osmanlı Dönemi’nde, imparatorluğun sınırları içerisinde yer alan Gagavuz-

ların, hâlâ Türkiye ile ilişkilerinin devam ettiği bilinmektedir. 

Gagavuz sözlü edebiyatı yazılı edebiyatının gelişmesinde etkili olmuştur. 

Gagavuz yazılı edebiyatının temelinde kendini halkına adamış ve Gagavuzların 

hayatında büyük iz bırakmış insanlar vardır. Bunların başında Dionis Tanasoğ-

lu, Nikolay Baboğlu ve Dmitriy Karaçoban gelmektedir. Bu insanlar, çocukların 

kimliğini kaybetmemeleri için masal derleyip yayımlamaya çok önem vermiş-

lerdir. Ayrıca bu şahsiyetler yazarlığın yanı sıra, etnoğrafya, tarih, eğitim, sinema, 

folklor, resim ve daha başka alanlarda çalışmış, güçlü bir Gagavuz kimliğinin 

oluşması için hayatlarını adamışlardır. 

Gagavuz Şairi Dionis Tanasoglu’dan bir şiir:

Böcek, böcek gel bana, 

Bir laf söyleycem sana,

Yapacam ben bir evceğiz

Sen taşı bana kumcağız

Sen taşı bana sucağız

Sen taşı bana otçağız

Evceğzi ben yapacam

Sen de orda yaşaycan...



Ödül Kimin Hakkı?
Bir zamanlar dul bir kadın varmış. Dört çocuğu ile birlikte 
yaşarmış. Çocuklardan biri kız, ötekiler oğlanmış. Kız, ülke-
nin en güzel kızıymış Onu bir gören bir daha unutamazmış... 
Anası ile kardeşleri kızı göz bebekleri gibi korurlarmış. 
Üç oğlan ise yakışıklıymış; görkemli, güven veren... Avcıymış 
üçü de çalışkan, soğukkanlı, cesur... Avdan elleri dolu dolu 
dönerlermiş. 
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Bir gün azıklarını almış, uzak dağlara ava gitmişler. Kış gelmeden, çok 
avlanmak, kalın kürklerle dönmek istiyorlarmış... 

Anne ile kız evde kalmış. Akşam vakti ana çadırdan çıkıp bahçeden sebze 
getirmeye gitmiş. 

Geniş kanatlı, yedi başlı bir ejderha tam da bu anı bekliyormuş. Çadıra 
dalmış, kızı kanatlarının arasına bastırmış, anında uçup bulutlara ka-

rışmış...

Ana geri gelmiş ki, ne gelsin? Çadır bomboş, kızı yok. Aramış, ta-
ramış biçare kadın, kızını bulamamış. Hıçkırarak ağlamaya başla-
mış. Komşular koşup gelmiş. “Nasıl olur?” diye kadınlar dizlerini 
dövmüş. Sanki yer yarıldı da kız yere girdi. Ataman (köy yönetici-
si) yardımcılarını toplamış, hep birlikte kızı aramaya karar vermiş. 
Köy bekçisini, İlbay’dan (kent yöneticisinden) yardım istemeye 

göndermiş.

Ertesi gün kardeşler oynaya güle avdan dönmüşler. Dönmüşler ki, ev 
kalabalık. Anne iniltiler içinde... Herkes suskun, herkes yas içinde.

“Ne oldu ana can? Neyin var?” 

“Daha ne olsun, daha ne olsun? Siz babanız gibi cesur, siz babanız gibi doğru, 
dürüst. İyilikte üstünüze yok. Acılar neden gelip sizi buluyor, bilmiyorum!” 

Üç kardeş daha da telaşlanmış: “Söyle ana, ne oldu?” 

“Bir anne olarak önce bilmek istiyorum, gücünüz neye yeter?”  

Üç kardeşin üçü de müthiş meraklanmış: “Ne oldu ana, bizi çatlatma!”  

“Soruma cevap verin!”  

En büyük oğul anasının önünde diz çökmüş: “Bozkırların içinde bir iğneyi, deniz 
ve deryaların içinde bir ekin tanesini bile bulabilirim ana can.”

Ortanca oğul, ağabeyinin yanına diz çökmüş: “Bir vuruşta göklerin derinliklerine 
uçabilirim. Gök gürültüsü koparabilir, devleri dize getirebilirim...” 

Sıra küçüğe gelmiş: “Ben de bu ellerimle her şeyi tutabilirim ana. Tutar ve elden 
bırakmam. Düşen bir taşı değil, çöken bir kayalığı bile tutabilirim...” 

Ana, oğullarının üçünü birden kucaklamış. Olup bitenleri anlatmaya başlamış: 
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“Kız kardeşinizi yitirdik oğul. Kim aldı, kim götürdü, belli değil. Bir an içinde yer 
yarıldı, yere girdi sanki...”

Birden fenalaşmış üç kardeş de. Gözyaşlarını tutamamışlar. Komşular yetişmiş, 
kimi su getirmiş, kimi de üç kardeşin yüzünü ıslatmış. İlk şaşkınlıktan sonra üçü 
de kendine gelmiş. Büyük kardeş: 

“Gözyaşıyla bir şeyi halledemeyiz kardeşler,” demiş. “Zaman yitirmeyelim. 
Atlanalım. Anamdan helallik alıp bacımızı bulmadan bu yurda 
dönmeyelim...”

Bu sözlerden sonra ananın elinden öpmüş, tulpar atlara atlamışlar. Yel olup ka-
natlanmışlar. Komşular da onlarla birlikte dağlara vadilere yayılmış. 

* * *

Üç kardeş kız kardeşi aramakla işe başlamış. İkinci gün büyük kardeş bulutların 
arasında ejderhayı keşfetmiş: Ejderha kız kardeşi kanatlarının arasına almış, yıl-
dırım gibi dolanmaktaymış. “İşte! İşte kardeşim!..” demiş. “Dikkatli olalım!” 

Bu sözü duyar duymaz ortanca kardeş yayını gerip havalanmış. Çok geçme-
den ejderhayı yüreğinden oklamış. Ejderhanın kanatları gevşeyip sarkmış. Kız, 
kanatlarının arasından kayıp yüzlerce metre yukarıdan çığlık çığlığa düşmeye 
başlamış: “İmdaaat!” Bütün köylü kol kola tutuşup kızı canlı kurtarmak için ke-
netlenmiş.

Küçük kardeşin yüreği deli gibi dövünmüş, bacaklarına güç verip kız kardeşi 
tam yere çakılacağı sırada hoplayıp havada yakalamış, usulca köylülere vermiş. 
Heyecanla onu kucaklamışlar. Hep birlikte genç kızı yaşlı anneye götürmüşler... 
Anne sevinçten çadıra sığamamış, bütün köylü göz aydınlığı vermiş, sanki toy, 
bayram. Hepsi merakla kıza bakmış, yara bere yok, sapasağlam. 

İlbay, bahadırlarıyla yardıma gelmiş. Kızın bulunduğunu görünce o da sevinmiş: 
“Gözünüz aydın, gözünüz aydın. Kızı kurtaran kardeşe ödül verelim!” demiş. 
“Kendilerini tehlikeye attılar, kızımızı kurtardılar.”

Üç kardeş: “Bizim en büyük ödülümüz kız kardeşimiz.” demişler. “Biz ödül için 
onu kurtarmadık ki.”

“Olsun!” demiş İlbay, “Böyle başarılı iş yapanların hakkıdır ödül!”

Bir aksakal: “En büyüğe verelim,” demiş. “Çünkü ejderhayı o görmeseydi, kız bir 
daha bulunamayacaktı.”  
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Bir başka bilge kadın karşı çıkmış: “Olmaz öyle şey! Ödül ortancanın hakkıdır. O 
ejderhayı vurmasaydı, büyük kardeşin onu görmesi ne işe yarayacaktı?” 

Bir başka aksakal başka bir görüş ileri sürmüş: “Ödülü hak eden asıl kişi küçük 
kardeştir. Kızı o kurtarmasaydı, kız yere çakılıp zaten ölecekti.” 

Aralarında bir tartışma başlamış. Günlerce süren bir tartışma. Sonra bütün köylü 
bu tartışmaya katılmış. Köy halkı da üçe ayrılmış. 

Bir kısmı: “Ödül büyük kardeşin olmalı!” diyormuş.  

Bir kısmı: “Hayır, ortancanın!” 

Üçüncü grup da: “Küçüğün!” 

İlbay da hangi grup haklı, ödülü hangi kardeşe verelim diye düşünüyormuş. Peki, 
sen ne düşünüyorsun sevgili okur? Ödül hangi kardeşin hakkı olmalıydı?

Düşünelim, Tartışalım
1. “Ataman yardımcılarını toplamış, hep birlikte kızı aramaya karar vermiş. Köy 

bekçisini, İlbay’dan yardım istemeye göndermiş.”  Ataman İlbay’dan neden 

yardım istemiş? İlbay neyi temsil ediyor? 

2. Apartmanda yönetici, sınıfta başkan, takımda kaptan var, her grubun bir 

lideri var. O hâlde insanların birlikte olduğu yerlerde de bir düzenleyiciye 

ihtiyaç var mıdır? Bunu kim gerçekleştirir? 

3. Yurttaşların eğitim hakkını kullanmasını kim nasıl sağlar?

4. Sağlık hakkımızı kullanabilmemiz için ne tür kurumlara ihtiyaç vardır? Bun-

ları kim düzenler? 

5. Polis olmadan da birlikte yaşayabilir miyiz?

6. Birlikte yaşamak için her zaman bir lidere ya da kurallara ihtiyaç var mıdır?

7. Mahkemeler ne işe yarar? Olmasaydı ne olurdu? 

8. Belediyeler olmasa hayatımız nasıl etkilenir? Tahmin edebilir misin?
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9. Günlük hayatımızı kolaylaştıran hizmetleri (belediye otobüsleri, okullar, 

hastaneler vb.) kim sağlıyor? 

10. AKUT, Kızılay, Yeşilay vb. sivil toplum kuruluşlarının birlikte yaşamaya katkı-

ları nelerdir?

11. Muhtarın, belediye başkanının, kaymakamın, valinin ve başbakanın görev-

lerini biliyor musun? 

12. TEMA Vakfı üyesi olsaydın bu durumda ne gibi çalışmalarda yer alırdın? 

13. Halka verilen hizmetleri organize eden kurumlar olmasaydı birlikte yaşa-

mamız zorlaşır mıydı? Nasıl? 

14. Sence devlet kurumlarının olmadığı yerde yaşam nasıl olur? 

Bilgi Edinelim
Bir yurtta birlikte yaşayan insanların güvenlik, sağlık, hukuk, eğitim vb. ihtiyaçları 

vardır. Bunların karşılanabilmesi için düzenleyici bir kuruma ihtiyaç vardır. Bu 

kurum yurttaşların ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak belirli kurallar içeri-

sinde bir düzen oluşturur. Örneğin yurttaşların eğitim ihtiyaçlarını karşılamak 

üzere bir kamu kurumu olan eğitim kurumları açılmasını ve eğitim hizmeti ver-

mesini sağlar. Yurttaşların sağlık ihtiyaçları için sağlık ocakları, dispanserler ve 

hastanelerin açılmasını sağlar. Aynı şekilde yurttaşların güvenlik ihtiyacını kar-

şılamak üzere polis ve ordu teşkilatı vardır. Bu düzeni kuran ve belirli kurallara 

göre çalışmasını sağlayan bir güce ihtiyaç vardır. İşte bu güç bütün kurumlarıyla 

devlettir. Devlet kurulu düzeni korumanın yanında, yurttaşların sorunlarını çöz-

mek, ihtiyaçlarını karşılamak üzere eğitim, sağlık, ekonomi, güvenlik, kültür gibi 

alanlarda çeşitli yeni kurumlar kurar. İşlevlerini ihtiyaca göre değiştirip geliştirir. 

Devlet tüm kamu hizmetlerini tüm yurttaşlara ulaştırmak zorundadır. Bu hiz-

metlerden aynı şekilde ülkemiz yurttaşı olmayanların da faydalanması gerekir. 

Çünkü bir devlet sınırları içerisindeki her kişiye hizmet etmek, onun ihtiyaçlarını 

karşılamak durumundadır.



İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi

BİRLİKTE YAŞAMA
181

Günümüzde toplumun ihtiyaçları farklılaşmış ve çoğalmıştır.  Yurttaşlar 

kendi ihtiyaçlarını kendileri karşılamak, sorunlarının çözümüne destek olmak ya 

da devlete seslerini duyurmak için sivil toplum kuruluşlarını (STK) oluşturmuş-

tur. STK hem sorunların ortaya konulmasında hem de çözümlenmesinde hem 

de takibinde devlete destek olur. Aynı zamanda devletin keyfî uygulamaları ile 

ilgili diğer insanların dikkatini çekmek gibi önemli bir işleve sahiptir. Her geçen 

gün STK’ların sayısı ve işlevi artmaktadır. Bir ülkedeki demokrasinin gelişmişliği 

hakkında STK sayısı, STK’ların niteliği ve üye sayısı fikir vermektedir.

 

Meraklı Çocuklar İçin
“Üç Kardeş ile Bir Bacı” bir Kalmuk masalıdır. 

Kalmuk Özerk Cumhuriyeti
Kalmuklar, Rusya Federasyonuna bağlı özerk bir cumhuriyettir. Volga Nehri, 

Dağıstan, Stravropol bölgesi ve Çeçenistan arasında yer alır. Yaklaşık Türkiye’nin 

Ege Bölgesi büyüklüğündedir. Nüfusun büyük çoğunluğunu Kalmuklar oluştu-

rur. Dilleri Türkçedir. 

Bölgeye Cengiz Han Dönemi’nden itibaren yerleşmeye başlamışlar, ancak 

asıl yoğunluğa 17. yüzyılda ulaşmışlardır. Yörenin Rus egemenliğine girmesi ile 

birlikte Rus nüfus artmaya başlamış İkinci Dünya Savaşı’nda Almanlarla iş bir-

liği yaptıkları gerekçesiyle Kalmuklar, Çeçenler, İnguşlar ve Kırım Tatarları gibi 

Sibirya’ya sürülmüşlerdir. 1955’ten sonra itibarlarının geri verilmesi ile birlikte, 

hayatta kalan Kalmuklar ülkelerine geri dönmüşler ve özerk cumhuriyetlerine 

tekrar kavuşmuşlardır. 

Kalmuklar Budizm’i benimsemiştir. Günümüzde Budist kültürünü yeniden 

canlandırma çabası içindedirler. Devlet başkanlarının ünlü bir satranç oyuncusu 

olması ve 1998 yılında dünya satranç şampiyonasının başkent Elista’da yapıl-

ması, pek az bilinen bu ülkenin tanınmasını sağlamıştır.



Taze 
Fidanın 
Meyvesi

Sıcak bir bahar günü padişah, 
vezirini, vekilini yanına alarak yü-

rüyüşe çıkmış. Derken yolda yaşlı bir kadına rastlamış. Beli 
iki büklüm, parmakları çatlak çatlak ama iş yapmakta çok 
koçak... Kadın küçük bir fındık fidanına emek veriyor, dibi-
nin toprağını gevşetiyor, sonra da su döküyormuş. 
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Padişah kadının yanına gitmiş:

“Günaydın Ey Kadın Ana!” demiş. “Neden bu yaşta iki büklüm fidana emek veri-
yorsun? Bu fidanın yıllar sonra meyve vereceğini bilmiyor musun?”

Yaşlı kadın başını kaldırmadan yanıt vermiş: “Biliyorum!”

“O zamana kadar senin artık yaşamayacağını da biliyor musun?”

Yaşlı kadın doğrulup ayağa kalkmış:

“Sevgili Padişahım,” demiş, “senin baban çalışıp devlet gelirlerini artırmasaydı, 
sen bugün bu devleti nasıl yönetecektin?”

Yaşlı kadının sözleri padişahın hoşuna gitmiş. Çıkarıp kadına birkaç altın hediye 
etmiş. Yaşlı kadın altınları alıp fındık fidanına dönmüş:

“Sana çok teşekkür ederim ey fidan.” demiş.

Padişah şaşırmış:

“Ey Kadın Ana, altınları veren ben, teşekkürü alan fidan, 
bu nasıl iş?” diye sormuş.

“Allah yardımcın olsun padişahım. Benim fidanın 
şimdiden meyve verdiğini görmüyor 
musun? Kimbilir gelecekte bu halka ne meyveler vere-
cek, ne meyveler... Asıl teşekkürü o hak etmiyor mu?”

Bu cevaptan sonra padişah çıkarıp birkaç altın daha uzatmış. Kadın parayı aldık-
tan sonra padişahın önünde gülerek eğilmiş.

Padişah merakla sormuş: “Neden güldün?”

“Bugün benim fidandan ikinci kez meyve alıyorum padişahım. Her ağaç yılda bir 
kez meyve verir ama benim fidan günde iki kez verdi.” demiş.

Düşünelim, Tartışalım
1. Padişah: “Günaydın Ey Kadın Ana!” demiş. “Neden bu yaşta iki büklüm fidana 

emek veriyorsun? Bu fidanın yıllar sonra meyve vereceğini bilmiyor musun?” 

Kadın Ana yaşlı ve iki büklüm hâliyle meyvesini alamayacağı bir fidana neden 

emek veriyor? 
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2. Fidanlar büyüyünce orman olacak. Sen hiç ormanı olan bir kişi gördün mü? 

Ormanlar kime aittir?  

3. Toplumun ortak malları nelerdir?

4. “Bu topraklar bize atalarımızdan miras kalmadı, biz onları çocuklarımızdan 

ödünç aldık.” sözü ile ne anlatılmak istenmiştir? 

5. Gelecek kuşaklara ne bırakmak isterdin? Neden?

6. Dünya sadece insanlara mı aittir? Diğer canlılarla ortak paylaşımlarımız var 

mıdır?

7. Mahallemizin temizliğinden sadece belediyenin temizlik görevlileri mi so-

rumludur?

8. Köy çeşmesinden bazı ailelerin su kullanması yasaklanabilir mi?

9. Parklardaki banklar kime aittir? Üstlerine isim yazmak doğru bir davranış mı-

dır? Neden?

10. Ozon tabakasının delinmesi seni ilgilendirir mi?

11. Diktiğin ağaç sadece senin mi? Bahçenizde ya da parklarda benim ağacım 

dediğin bir ağaç var mı? Yıllar önce senden başka biri de o ağacı sahiplenmiş 

midir? Yıllar sonra başka biri de sahiplenir mi? Peki o ağaç aslında kimin?

12. Okulda oturduğun sıra sadece sana mı ait? Bunları kullanırken dikkatli ol-

man gerektiğini düşünüyor musun? Neden?

13. Yapılan icatlar kime ait? Sadece yapan insana mı ait? 

14. Tarihi eserler kimin? Sadece üzerinde bulunduğu ülkeye mi ait? 

15. Yaptığımız her şeyi kendimiz için mi yaparız? Ürettiğimiz her şeyi kendimiz 

için mi üretiriz? 

16. Toplumun ortak malını birisi kendi malıymış gibi kullanırsa ne olur? 

17. Birisi toplumun ortak malına zarar verirse (otobüslerin koltuklarına zarar 

verse, okulun camını kırsa vb.)  ne yapmalıyız? 
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Bilgi Edinelim
Demokratik toplumlarda her birey eşit hak, özgürlük ve sorumluluklara sahip-

tir. Bunların bir kısmı ortak yaşam alanlarına ilişkindir ve paylaşmayı gerektirir. 

Paylaşılan her şey üzerinde herkesin hakkı vardır. Örneğin toplu taşıma araç-

ları hepimizindir. Daha geniş düşünürsek bu ülke hepimizindir, hatta bu dünya 

hepimizindir. İnsanlar kendisine ait olanı korurlar. O halde kamuya ait olan her 

şeyi korumalıyız. Kimi zaman bu koruma diğer insanlarla dayanışma, iş birliği ve 

yardımlaşma gerektirir. 

İnsan su içer, elektrik kullanır, yolda yürür, otobüse biner, okula gider, köp-

rüden geçer, sağlık ocağına gider. Bunlar gündelik hayatın bir parçasıdır. Ka-

muya ait olan araç gereç ve alanların hiçbiri özel olarak bir kişiye ait değildir. 

Toplumun ortak mallarının korunması, geliştirilmesi de bütün yurttaşların so-

rumluluğundadır. Atalarımız bunu “Bindiğin dalı kesme”, “Su içtiğin pınara taş 

atma” sözleriyle anlatmıştır. Ortak malları kullanırken bencil olmamalı, ihtiyaç-

larımızı karşılayacak şekilde kullanmalıyız. 

İnsanlar topluma ait olanı paylaştıkça ve ondan faydalandıkça kendilerini 

topluma ait hissederler. Topluma ait olana, bize ait olan bilinci ile bakarsak onu 

korur, geliştiririz. Topluma ait olanı koruma sorumluluğu olan yurttaşların sayısı 

arttıkça toplumda sevgi, saygı, dostluk, dayanışma, kardeşlik gibi değerler de 

güçlenecektir.

Meraklı Çocuklar İçin
Bu masal, Anadolu ve Mezopotamya masal hazinemizden sadece bir tanesidir. 

Doğu Anadolu’dan Musul’a kadar Türkler, Kürtler, Araplar arasında anlatılır. 



Yaşlıları 
Ne Yapmalı? 
Geçmiş zamanın birinde genç bir han varmış: 
Çalışkan, diri, yakışıklıymış. Varsıllığı çok, 
toprakları genişmiş... Çalışacak çok insana 
ihtiyacı varmış. Fakat yaşlılar 
çalışamazmış. Genç insanlar 
da yaşlılara baktıkları için 
birçok iş yarım kalırmış. 
Han kızmış: “Bu yaşlıları 
ne yapmalı?” diye vezi-
rine kizirine sormuş. 
Sonunda yaşlılar hak-
kında ölüm kararı 
çıkarmış: “Kimin 
yaşlısı varsa öl-
dürecek! Kim öl-
dürmezse, ben 
onu öldürece-
ğim! demiş.
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Herkes korkuya kapılmış. Ama ne korku... Yaşlıları öldürmeye başlamışlar. Ama 
Eget adında bir delikanlı babasına kıyamamış. Yerin altına bir dehliz eşip yaşlı 
babayı oraya saklamış. 

Bir zaman sonra komşu çar ile han arasında savaş ilan edilmiş. Bütün gençler 
silahları kuşanıp atlara binmişler. Eget savaşa gitmeden önce yaşlı babasını zi-
yaret etmiş: “Bir öğüdün var mı babacan?”

“Savaş kolay değil oğul.” demiş baba. “İki ülke de güçlüdür, savaş uzun sürecek. 
Aç, susuz kalacaksınız!” Derinden bir iç geçirmiş. “O kadar aç kalacaksınız ki 
hanın atı dâhil atlarınızı kesip yiyeceksiniz. Sen atını kesme! Atı hana ver!”

“Ama baba o seni öldürmek istedi.”

Yaşlı baba sözünü kesmiş: “Han atsız olmaz! Askerlere sesini yetiştiremez, ana 
yurdumuz elden gider.”

Eget, babasının boynuna sarılıp ellerinden öpmüş. 

Baba: “Daha sözüm bitmedi.” demiş. “Atı kesmek zorunda kalırsan eyeri bırak-
ma, geri getir. Seninle alay edebilirler, aldırma! Ne kadar ağır da olsa eyeri kendi 

sırtına bağla ve getir. Eyer atsız kalmaz. Eyer yoksa at bulunmaz...”

Eget, yola koyulmuş. Gerçekten de savaş çok uzun sürmüş, her iki taraf-
tan da binlerce insan ölmüş. İki taraf da birbirini yenememiş. Aç kal-

mışlar, sonunda atları kesip yemişler. Han da atını kesmiş ama Eget 
kesmemiş. Bir süre sonra han: “Atı kes artık!” diye buyruk vermiş. 

Atını o da kesmiş. 

İki taraf da aç biilaç, savaşa ara vermek zorunda kalmışlar. Herkes 
yayan yapıldak geri dönmüş. Kimi atın eyerini, dizginini birlikte 
almış, kimi orada bırakmış. Yol uzun, takatleri yok... Eyeri taşı-
yanlar da yükten kurtulmak için eyerleri atmışlar, Eget atmamış. 
Yürümüşler de yürümüşler, iyice yorgun düşmüşler. Her biri 
içinden: ‘Ah bir at olsa! Atsız Tatar mı olur?’ diyormuş. ‘Bir at 

olsa da binip evimize gitsek...” 

Gerçekten de süt beyazı bir at dağdan süzülerek çıkıp gel-
miş, şahlanıp ortada dönmüş. Herkeste bir heyecan!.. 

Her biri onu yakalamaya çalışmış... Fakat at çifteler 
savurmuş, kişnemiş, şahlanıp kaçmış. Dağı do-

lanıp Eget’in yanına gelmiş. 
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Eget: “Teşekkür ederim.” demiş. “Gel gir bu eyerin altına!” Beyaz at sevinçle eye-
rin altına girmiş, başını Eget’in omzundan aşırmış. 

Eget, hana yaklaşmış: “Buyur hanım, bu at size yaraşır. Binin.” demiş. 

Han, sevinçle ata binmiş. Yola devam etmişler, bir süre sonra bir deniz kıyısına 
gelmişler. Kent yakın. Eve ulaşmaya az kalmış. Deniz kıyısında biraz dinlenmeye 
karar vermişler. Deniz dimdik derinleşiyor, dibinde göz alıcı bir pırıltı görünüyor-
muş. Altın mı, pırlanta mı, belli değil.

Han: “Dalıp çıkarın!” diye buyruk vermiş. Dalan boğulmuş, dalan boğulmuş. Ak-
şam olmuş, pırıltı yok olmuş. 

Han: “Burada yatalım, o pırıltıyı yarın çıkaralım.” demiş. Yatmışlar. Eget gizlice 
koşup babasına ulaşmış. Kucaklaşmışlar. Eget deniz kıyısındaki pırıltıyı anlat-
mış. “Nasıl çıkarabiliriz?” diye sormuş. 

Baba gülmüş: “Ey oğul, o pırıltı denizin altında değil.” demiş. “O pırıltı çınar ağa-
cının tepesinde paha biçilmez bir elmas taşıdır. Denize yansıyor. Hanın yaşlı de-
desi oraya koydurdu ki darda kalan onu alsın!” 

Eget, dönüp gizlice askerlere katılmış. Ertesi gün şafakta uyanmışlar. Han, as-
kerleri yine denizin kıyısına dizmiş. “Pırıltı aşağıda. Haydi bakalım, sırayla dala-
caksınız.” demiş.

Eget öne çıkmış: “İnsanlar ölmesin hanım, bırakın onu ben alıp geleyim!” 

Han izin vermiş. Herkesin şaşkın bakışları arasında Eget çınar ağacına tırman-
maya başlamış. Biraz sonra elinde paha biçilmez elmasla inip gelmiş: “Buyurun 
hanım!”

Han şaşıp kalmış. “Dün neden indirmedin?”

“Bilmiyordum!”

“Kimden öğrendin? Bu aklı sana kim verdi?”

Eget heyecana kapılmış: “Babam!” diye ağzından kaçırmış.

“Neee?  Baban mı?”

Eget korkuya kapılmış ama artık saklayacak durum kalmamış: 

“Evet babam. Beni öldürseniz de artık gerçeği söyleyeceğim. Siz buyruk verince 
ben babama kıyamadım, onu bir dehlizin içinde sakladım. Başım dara girince o 
bana yol gösteriyor.” 
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Han, bir süre düşünceye dalmış. Sonra: “Haydi gidiyoruz!” diye buyruk 
vermiş. Bitkin hâlde kente dönmüşler: “Çabuk git babanı getir Eget.” demiş. 

Herkeste bir korku bir heyecan: Eget’in babasını da kendisini de öldürecek diye 
beklemeye başlamışlar. 

Eget, dehlizden babasını çıkarıp getirmiş. Han, eğilip adamın elinden öpmüş:

“Yaşlıları öldürdüğüm için bağışlayın beni. Akıl danışacağımız kimse kalmadı. 
Siz bana başdanışman olun.” demiş. Eget’in babası kabul etmiş. 

Han, bu kez Eget’e dönmüş: “Ölümü göze alarak babanı sakladığın için seni kut-
luyorum.” demiş. “Meğer deneyimli insan ne kadar önemliymiş. Seni kendime 
başvezir ilan ediyorum...”

O günden sonra hanın işleri başarıyla yürümüş, yaşlılar küçükleri sevmiş, yol 
göstermiş, küçükler de yaşlılara saygı duymuş, onlara hürmet etmekte kusur et-
memiş... Bu masal da burada bitmiş. Gökten üç elma inmiş;  birini anlatan, birini 
yazan, birini de okuyan yemiş...

Düşünelim, Tartışalım
1. Eget savaşa gitmeden önce yaşlı babasını ziyaret etmiş: “Bir öğüdün var 

mı babacan?” “Savaş kolay değil oğul.” diye cevap vermiş baba. “İki ülke de 

güçlüdür, savaş uzun sürecek. Aç, susuz kalacaksınız! O kadar aç kalacak-

sınız ki hanın atı dâhil atlarınızı kesip yiyeceksiniz. Sen atını kesme! Atı hana 

ver!”  Yaşlı adam kendisine ölüm cezası verdiği halde neden hanı koruyor? 

Korkudan mı, yurdunu kaybetmek istemediğinden mi? Devlete karşı so-

rumlu davrandığından mı?

2. Eget’in babası ülkesine karşı sorumluluğunu nasıl yerine getiriyor?

3. Vergi veriyor musun? Kimler vergi verir?  Verdiğimiz vergiler nereye gidiyor?

4. Sınıf başkanlığı seçiminde oy kullanmazsan ne olur?

5. Okul yönetiminin yaptığı bir uygulamayı beğenmedin, ne yaparsın?
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6. Kimi zaman televizyonda gösteri ve yürüyüş yapan insanları görüyor musun? 

Sence ne yapmaya çalışıyorlar? Gösteri ve yürüyüş yapmak kötü bir şey 

midir? Ne zaman kötü bir şey hâline gelir?  

7. Oy kullanmak niçin önemlidir? Oy kullanarak hükûmeti seçip nasıl yöneti-

leceğini belirleyebildiğimizin farkında mısın?

8. Verdiğimiz vergi karşılığında devletten neler isteme hakkımız var? 

9. Evde ailenin diğer üyelerine karşı sorumlulukların olduğu gibi, yaşadığın ül-

kede de diğer insanlara karşı sorumlulukların var mı? Neler? Peki, sen diğer 

insanlardan ne bekliyorsun?

10. Aynı haklara ve özgürlüklere sahip olduğumuz gibi aynı sorumluluklara da 

sahip miyiz? Kadınlar ve çocuklar askere gider mi? Çocuklar vergi verir mi, 

oy kullanır mı? Peki, çocukların yurttaşlık sorumlulukları nelerdir? 

11. Ülkeyi yönetenleri ve devlet memurlarını yanlış işler yaptıklarında uyarmak 

yurttaşların görev ve sorumluluğu mudur? 

12. Bir yönetici yanlış bir iş yaptığında yaptığı şeyin yanlış olduğunu dile getiren 

yurttaş ile bu konuda dilekçe hakkını kullanıp düzeltilmesini isteyen yurttaş 

arasında ne fark vardır?

Bilgi Edinelim
Yurttaş olmak bir ülkede yaşayan kişiyi hak ve özgürlükler bakımından ayrıcalıklı 

hâle getirir. Ancak yurttaş olmak aynı zamanda kişiye sorumluluklar da yük-

ler. Bir ülkedeki düzen yurttaşların sorumluluklarını yerine getirmesi ile sağlanır. 

Örneğin yurttaşların bir işte çalışma, vergi verme, seçimlere katılma gibi sorum-

lulukları vardır. Demokrasi ile yönetilen ülkelerde aktif yurttaş olmak önemlidir. 

Aktif yurttaş bu sorumlulukları etkili ve özenli bir şekilde yerine getirir. Bunun 

yanında aktif yurttaş görev ve sorumluluklarını yerine getirmekle kalmaz hakla-

rını da arar. Aktif yurttaş kendi hakları yanında diğer insanların hakları için de ha-

rekete geçer, diğer insanları da harekete geçirir. Aktif yurttaş toplumdaki sorun-

ların çözümü için diğer insanlarla iş birliği ve dayanışma içerisinde hareket eder. 
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Bu kapsamda sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve karar alma süreçlerine 

aktif katılım gösterir. Aktif yurttaş aynı zamanda eleştirel ve sorgulayıcıdır. Kendi 

kararını kendisi alır. Kimsenin dayatma ya da telkinleri ile eyleme geçmez. Aktif 

yurttaş özgür ve bağımsız davranır. 

Yurttaşların sadece devlete değil aynı zamanda diğer yurttaşlara karşı da 

sorumlu davranması gerekir. Örneğin bir kaza gördüğümüzde ambulansı ara-

mak, kalabalık yerlere bırakılmış sahipsiz bir çanta gördüğümüzde polise haber 

vermek, orman yangınlarını ilgili yerlere bildirmek, diğer insanların hak ve öz-

gürlüklerine saygı göstermek, hak ve özgürlük ihlaline uğrayan insanlara yardım 

etmek vb. Aslında bu sorumluluklar insan olmak ile ilgilidir. Bu nedenle insanla-

ra diline, dinine, kültürel durumuna ya da ten rengine göre değil sadece insan 

oldukları için sorumluluk duymamız gerekir. Bu ülkede yaşayan herkes bizim 

kardeşimizdir. Onlar da en az bizim kadar kıymetlidir.

Aktif yurttaşlık için bir çocuk ile yetişkinin yapması gerekenler farklıdır. Yurt-

taşlık sorumluluğu bakımından yetişkinlerin yapması gerekenler daha fazladır. 

Ancak hepimizin kendimiz, diğer insanlar ve ülkemiz için yapabileceğimiz bir 

şeyler vardır. Örneğin çocukların en önemli görevlerinden biri derslerine çalış-

mak, bedenlerini ve zihinlerini geliştirmektir.

Meraklı Çocuklar İçin 
“Yaşlıları Ne Yapmalı? ” bir Tatar masalıdır.

Tatarlar 
“Tatar” sözcüğü 732 yılına dayanan Kültigin Anıtları’nda geçer. Kaşgarlı Mahmut, 

ilk sözlüğümüz “Divanü Lügati’t Türk”te Tatarların Uygurlara komşu olduğunu 

yazmıştır. Tatarların bir kısmı 13. yüzyılda Avrupa kapılarına kadar gelmiş, Avrupa 

kıtasına yerleşmiştir. 1242’de Altın Orda Hanlığı’nı kurmuşlardır. Bu devlet 200 

yıldan fazla yaşamış, kardeş kavgaları ve tarafların uzlaşmaz tavırları sonunda 
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parçalanmış. Topraklarında Kazan, Kırım, Astragan, Nogay ve  Sibir Hanlıkları 

kurulmuş. Kırım Hanlığı 1441-1783 yılları arasında en uzun hüküm süren Han-

lıktır. 

Kırım, 1783 yılında Çariçe Katerina tarafından işgal edilmiş, insanlar göçe 

zorlanmıştır. Bir bölümü Romanya’ya, Anadolu ve Lehistan’a kadar birçok ülke-

ye yerleşmiştir.  Bu tarihten Sovyetler Birliği’nin dağıldığı güne kadar inanılmaz 

acılar, dramlar, sürgünler yaşamışlardır. 

Kırım ve Kazan’da Tatar aydınları, 19. yüzyılda yoğun bir “eğitim seferberliği” 

başlatmışlardır. Gaspıralı İsmail Bey gibi aydınlar, Tatarların öz geçmişlerini ve 

gelecekte alacakları yeri ve rolü çok iyi öğrenmeleri gerektiğini yazı ve kitap-

larıyla dile getirmişlerdir. Tatarlar, bu çağrıya büyük ölçüde uymuştur. O aydın-

lar Osmanlı’dan Orta Asya’ya kadar bütün aydınlarımızı etkilemişlerdir. Tatarlar 

zengin bir kültür ve edebiyata sahiptirler.

1944 yılında topraklarından sürülen, kıyılan, katledilen Tatarlar, 1991 yılında 

“Özerk Kırım Tatar Cumhuriyeti”ni ve 1992 yılında Kazan’da “Tataristan Özerk 

Cumhuriyeti”ni kurmuşlardır. 

Tatar Şairi Abdullah Tukay’dan bir şiir:

Ana Dili
Ey anadilim, ey güzel dil, ana baba dili! 

Senin sayendedir dünyada öğrendiklerim 

Önce annem beşikte bu dille ninni söylemiş, 

Geceler boyu ninem kulağıma masal üflemiş

Ey anadilim! Seninleydi ettiğim ilk dua:

“Affet.” demiştim, “Beni, annemi ve babamı, ey Hüda!”



İkizler ile İki Kurbağa
Dereden sen gel, tepeden ben,
Dağları sen aş, çayları ben, 
Kardeşini sen sev, bacımı ben,
Derdini sen çek, nazını ben,
Kavalını sen çal, sazımı ben,
Kuzuları sen besle, kazları ben,
Kışa sen dayan, yaza ben,
Geyiğe sen bin, ata ben,
Vara vara varalım, 
Altay dağları görünsün, 
Masal kapısı açılsın, 
Hikâye burada başlasın...
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Bir zamanlar bir kağan varmış; çalışkan, bilge ve zengin. Yurdu büyük bir ırmak 
boyunca uzanır, ırmak bütün yurda bolluk ve bereket taşırmış. 

Günün birinde bu ırmak aniden kurumuş. Tek damla su akmaz olmuş. Ba-
lıklar çırpınıp ölmüş, kuşlar verimli topraklara uçup göçmüş, hayvan sürüleri su-
suzluktan zayıflamaya başlamış. Bağlar, bahçeler kurumuş, her yan bomboz... 
Bütün insanlar şaşkın ve aç! 

Kağan, kurultayı ırmak kıyısındaki saraya çağırmış. Halk toplanıp gelmiş. 

Kağan: “Bu ırmak neden kurudu?” diye sormuş. “Bunun sebebini bulmalıyız. 
Yoksa biz de balıklar gibi öleceğiz.”

Konuşma-tartışma başlamış. Herkes bir fikir ileri sürüyor, yüz yaşında bilge bir 
ana ise hep susuyormuş. Herkes onun düşüncesini merak ediyormuş. Sonunda 
kağan:

“Neden susuyorsun ey ak saçlı ana? Senin bir düşüncen yok mu?” diye sormak 
zorunda kalmış.

Yaşlı ana gözüne düşen saç perçemini geri atıp üzgün bir ifadeyle:

“Var, var ama söylemeye dilim varmıyor,” diye cevap vermiş.

Bütün halk dikkat kesilmiş. Kağan merakla sormuş: “Nedir o?”

“Irmağın kaynağında iki kocaman kurbağa belirdi; biri altın sarısı, biri gümüş 
renginde. Bunlar ırmağın suyunu içiyor, bir damla su bırakmıyor.”

Kağan heyecanla sormuş: “Neden dilin varmıyor ey ana? İki yiğit gönderip onları 
oradan kovamaz mıyız?”

“Hayır!” demiş yaşlı ana. “O kurbağalar sizin ikiz çocuklarınızı alıp yutmak isti-
yorlar. Çocukları verirseniz ırmak akacak, vermezseniz bütün yurdumuza ölüm 
fermanı yağacak.”

Kağan sarsılmış, karısı: “Vermem çocuklarımı!” diyerek ağlamaya başlamış. Ka-
ğan karısını sakinleştirmeye çalışmış. Düşünmüşler. 

Kağan, yaşlı anaya tekrar sormuş: “Başka hiç umut yok mu ey ana?”

Bilge ana gözlerini yerden kaldırmadan: “Üzgünüm,” demiş. “Ne yazık ki çare 
yok!”

Kağan ilk kez çaresiz ve iktidarsız kalmış: “Çocuklarım benim gözbebeğim. Da-
marlarımda akan kan, canım, ciğerim...” Söz boğazında düğümlenmiş. “Ama bü-
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tün halk ölecekse... bütün hayvanlar...” diye kekelemiş, “başka çare yoksa ne 
yapalım, onları götürün.”

Karısı itiraz etmiş, halk ağlamış, ama ırmağın kurumasını, bütün hayatın durma-
sını kim kabul eder? 

Kağan buyruğu yinelemiş: “Götürün benim ikizleri kurbağalara teslim edin, ırma-
ğın önünü açsınlar!” 

Çocuklar da bu uğursuz haberi duyunca ağlamaya başlamışlar. Bütün halk o 
acıya katılmış. Kağanla karısı çocukları kucaklayıp gözyaşı dökmüşler...

İki tane güçlü kuvvetli bahadır, çocukları ana ile babanın yanından 

Kupkuru ırmak yatağından gitmişler gitmişler... Çocukların gözünde yaş, bacak-
larında takat kalmamış. Moloz yarıklarından, sivri kayaların arasından geçmiş, 
ırmak kaynağına yaklaşmışlar. 

Kurbağalar uzaktan görünmüş, biri altın renginde, biri gümüş... İkisi de kocaman 
birer dev. Vıraklamalarından kulak tutulmuş. Avurtları şiştikçe sanki bir boğa... 
Çocukları karşılarında bulunca hop oraya zıplamışlar, hop buraya. 

İkizleri ter basmış, bedenleri tir tir titremiş, gözlerinde yaş...

Altın renkli kurbağa:

“Geldiniz demek!” diye insan gibi dile gelmiş. “Yaklaşın yaklaşın! Yaklaşın da ne 
halt ettiğinize bakın!”

İkizler umutsuzca yaklaşmışlar.

Gümüş renkli kurbağa arkada uzanan derin bir yarık göstermiş.

“Bakın buraya,” demiş öfkeyle, “daha da yakına gelip bakın! Çok şiddetli bir dep-
rem oldu burada, topraklar yarıldı, ırmak bu yarığa akıyor. Su yatakları kurudu, 
biz açıkta kaldık, kuşlar uçup gitti, balıklar öldü.”

İkizler korku içinde yarığın kıyısında durmuşlar. Çağıl çağıl su sesi. Biri cesaretini 
toplayıp sormuş:

“Peki ne olacak? Irmak hep bu yarığa mı akacak?”

Altın sarısı kurbağa cevap vermiş:

“Sus! Bekliyoruz işte! Irmaklar aktı, atalarınız baktı. Göletler kurmadınız, felaket-
ler gelir diye aklınızı çalıştırmadınız! Şimdi canınızdan olacaksınız!”

alıp götürmüşler.
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Çocukların aklı başından gitmiş. 

Kurbağalar bir soluk çekerek biri ikizlerden birini, diğeri de ötekini yutmuş. Baha-
dırlar koşarak oradan uzaklaşmış...

O anda inanılmaz bir şey olmuş: Yarıklar suyla dolmuş, ırmak yeniden yatağında 
akmaya başlamış. Kurbağalar ırmağa atlamış, ırmak ile birlikte akıp kağanlığa 
ulaşmış. 

Ulaşmışlar ki herkes ikizlerin yasını tutuyor. İkizleri Kağanlık Sarayının önündeki 
kıyıya canlı olarak tükürmüş, suya atlayıp gitmişler... O sürprizi sadece yüz ya-
şındaki ana biliyormuş, hemen kağanla karısına müjde götürmüş...

Düşünelim, Tartışalım
1. Artık ırmak akmayınca kağan ilk kez çaresiz kalmış: “Ama bütün halk öle-

cekse... bütün hayvanlar...” diye kekelemiş, “başka çare yoksa ne yapalım, 

onları alıp götürün,” diyerek ülke ve halk zarar görmesin diye çocuklarını 

kurban vermiş. Halkın ölecek olması kağanı neden kaygılandırıyor?

2. Okullar açılınca sıranın üstünde ders kitaplarını hazır buluyorsun. Bu kitap-

ları sana kim göndermiş olabilir?  

3. Sokakları ışıklandırmak kimin görevidir?

4. Yeni doğan bebeklerin aşılarını kim takip ediyor ve yapıyor? 

5. Parkta sana oturacak yer yapmak ve oyun alanlarını düzenlemek kimin işi?

6. Seyahat, yerleşme, düşünce açıklama vb. hak ve özgürlüklerini kullanırken 

güvenliğini kim sağlar? 

7. İnsan haklarını ve çocuk haklarını kim ve nasıl korur?

8. Ülkemizdeki hak ve özgürlüklerin daha da geliştirilmesini nasıl sağlayabili-

riz? Bu kimin sorumluluğunda gerçekleşebilir? 

9. Devlet yurttaşlarına eşit davranmazsa ne olur?
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10. Tüm yurttaşların yasalara uymasını kim ve nasıl sağlar? 

11. “Devlet ana” ve “devlet baba” ifadelerini hiç duydun mu? Sence devlet ne-

den ana ve babaya benzetilmiş olabilir?

12. Devlet yaptığı harcamalar için gerekli parayı nereden bulur?

13. Sadece insanların hak ve özgürlükleri mi korunmalı? Doğanın, hayvanların 

hakları ne olacak? Bunlar ile ilgili sorumluluklar kimin? 

14. Hasta olduğunda annen ve babandan başka seninle ilgilenmek kimin so-

rumluluğudur?

15. Mahallemizdeki çöpler toplanmasa ne olur? Bunu yapmak kimin görevi?

16. Yöneticiler sadece kendilerine oy veren yurttaşların hak ve özgürlüklerini 

korumakla mı görevli? Onu seçmeyenlere daha az özen gösterse bu uygun 

olur mu?  Neden? 

17. Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte yurttaşlar ne gibi hak ve özgürlüklere kavuş-

muştur?

18. Devlet görünmez ama kurumları görünür, devlet görevlerini kurumlarıyla 

ve yöneticileriyle gerçekleştirir. Bu kurumları biliyor musun? Sayabilir mi-

sin? 

Bilgi Edinelim
Devlet, milletin ülke üzerinde örgütlenmiş hâlidir. Devlet soyut bir varlıktır. Dev-

let sahip olduğu kurumlar ve semboller ile somut hâle gelir. Bunlara bayrak, 

meclis, ordu, emniyet teşkilatı, hastane, okul vb. örnek verilebilir. Sözü edilen 

kurumlarda çalışarak bazen devleti kendimiz de temsil ederiz. Seçim yoluyla 

oluşturulmuş hükümetler devlet adına yetki ve otoriteyi kullanırlar. Bu yetki ve 

otorite kanunlarla belirlenmiştir. Devlet yurttaşları için vardır. Devletin en temel 

görevleri; 



İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi

BİRLİKTE YAŞAMA
198

1- Tüm yurttaşlarının can ve mal güvenliğini, hak ve özgürlüklerini korumak, 

2- Yurttaşlarının beslenme, barınma, sağlık, eğitim, iş, eğlenme, kendini geliş-

tirme, vb. ihtiyaçlarını karşılamaları için imkân oluşturmak,

3- Ülkede kuralları uygulayarak düzeni sağlamak,

4- Yetkiyi milletten aldığının bilinci ile milleti adına ülkeyi yönetmektir.

Devletin önemli görevlerinden birisi de yurttaşlarının insan haklarını öğren-

mesini sağlamak ve yaptığı işlerde insan haklarını dikkate alarak demokratik ya-

şamı güçlendirmektir. Devlet bunun için özellikle dezavantajlı gruplara yönelik 

pozitif ayrımcılık uygular. Böylece sınırları içindeki her bir yurttaşının ülkesinde 

mutlu ve huzurlu yaşamasını sağlar. Devlet yurttaşlarının ihtiyaçlarını karşılamak 

için vardır. Ancak bu her şeyi devletten beklememiz gerektiği anlamına gelmez. 

Bizler de yurttaş olarak görev ve sorumluluklarımızın bilincinde olmalıyız.

Meraklı Çocuklar İçin
“İkizler ile İki Kurbağa” bir Hakas masalıdır. Bu masal Sibirya Sagay Türklerinden 

ve 31 yaşında dünyanın en genç ordinaryüs profesörü olan Pora Hızıloğlu’nun 

(Nikolay Katanov) yüz kırk yıl önce derlediği yüzlerce masaldan biridir. 

Hakas Özerk Cumhuriyeti
Hakas Orta Asya’da küçük bir ülkedir. Rusya’nın içinde Altay ve Tuva Özerk 

Cumhuriyetleri arasında yer alır. Burası Sibirya’nın güneyinden kuzeyine kadar 

geçen Yenisey Irmağı’nın sol havzasıdır. Hakas, göller ve ırmaklar yönünden 

oldukça zengin bir ülkedir. İrili ufaklı 500 civarında göl, 324 ırmak ve çay bulun-

maktadır. Ülke ormanlarla kaplıdır. Başkenti Abakan’dır.

İsmi Hakas’tır ancak burada Hakas Türklerinden çok Ruslar yaşamaktadır. 

Tarihin en eski çağlarından 20. yüzyılın başına kadar burada Türk nüfusu daima 

çoğunlukta olduğu için ülke bu adı almıştır.

Yeraltı ve yerüstü doğal kaynaklar açısından çok zengin olan Hakas halkı, 
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târihi olarak da Orta Asya’daki en eski Türk halklarındandır. Her yerde, mal var-

lığı ile gömülmüş hanların tepe biçiminde yükseltilmiş türbeleri vardır bunlara 

“Kurgan” denir. Ülkede kaya resimleri, yazıtlar ve tapınaklar mevcuttur. Bunların 

sayısı 30 binden fazladır. Bu nedenle burası bilim dünyasında Sibirya’daki “Arke-

olojik Mekke” olarak adlandırılmaktadır. Kazılar ilerledikçe Türklerin gerçek tarihi 

ve zengin uygarlığının gün yüzüne çıkması beklenmektedir. Hakaslar, hâlâ eski 

Türk dini olan Şamanizm’e inanırlar. 

Hakasların sözlü edebiyatları zengindir. Bu ürünler içerisinde çok hacimli 

olmayan, fakat eski Türk kültür ve inancının izlerini yoğun bir şekilde taşıyan 

kahramanlık destanları önemli bir yer tutar. Hakas foklorunda destanlar çoğun-

lukla “alıptığnımah” bazen de “çaalığnımah” şeklinde adlandırılmakta, bunları 

icra eden destancılara da “haycı” adı verilmektedir. En çok bilinen destanları Alıp 

Soyan, Altın Pirkan, Ay Mökö, Kan Mergen, Altın Taycı, Kan Tögös, Altın Kız’dır. 

Masal ve destanlarını 19. yüzyılda Pora Hızıloğlu (Nikolay F. Katanov) derlemiştir. 
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aç biilaç Aç, umutsuz, çaresiz.

adapa Sümer yazarları tarafından çivi yazısıyla M.Ö 1750 yıllarında 

yazıya geçmiş dünyadaki ilk masal kahramanı.

aksakal Bir meslekte yaşça, kıdemce ileride ve yetenek bakımından 

üstün niteliğe sahip olan kimse, bilge kişi.

âlem Evren, dünya, cihan.

Ali kıran baş kesen Kaba ve zalim insanları anlatan bir ifade.

ark İncecik su kanalı.

astragan Dünyada en eski ve en çok aranılan kürk çeşidi. Adını Hazar 

Denizi kıyısındaki Astrahan şehrinden alır.

ataman Köy yöneticisi, muhtar.

atlas Yüzü parlak, sık dokunmuş bir tür ipekli kumaş, saten.

avurt Yanağın ağız boşluğu hizasına gelen bölümü.

aziz Kıymetli, değerli.

azman Aşırı gelişmiş.

azurit Mavinin koyu tonlarında bir çeşit bakır cevheri, kıymetli bir taş.

bahadır Yiğitlik gösteren kimse.

bahşi Ozan, akın.

baştankara Bir kuş cinsi.

bazalt Koyu renkli, sert bir çeşit yanardağ kütlesi.

bende Kul.

beniz Yüz.

berkut Türk kültüründe zümrüdüanka kuşu.

bezek Süs, ziynet ve bir eseri süslemeye yarayan motiflerin her biri.

A

B
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biçare Çaresiz.

bozkır Ağaçsızlığın egemen olduğu, kurakçıl otsu bitkilerden olu-

şan, sıcak ve ılıman iklimlerde geniş alanlara yayılan doğal 

bölge.

C-Ç

cenk Savaş.

cevher Değerli süs taşı, mücevher.

cüda Yurt, baba ocağı gibi çok sevilen şeylerden ayrılmış olan, 

uzak kalmış olan.

cüsse Beden, gövde.

Çuvaşlar İdil (Volga) boylarında yaşayan, özerk devleti de olan küçük 

bir Türk topluluğu.

-D-

dehliz Üstü kapalı, dar ve uzun geçit.

derbeder Yaşayışı ve davranışı düzensiz kimse.

diyar Yurt, ülke.

doruk Dağ, ağaç vb. yüksek şeylerin tepesi, en yüksek yeri, zirve.

dul Eşi ölen ya da eşinden ayrılan kimse.

-E-

erişmek Ulaşmak, yetişmek.

evelik İri yapraklı, yapraklarından yemek yapılan bir bitki.

evlek Tarlaya tohum ekmek için saban iziyle bölünen kısımlardan 

her biri, bahçelerde sebze ve meyveleri dikmek için ayrılan 

parçalardan her biri.

eyer Binek hayvanlarının sırtına konulan, oturmaya yarayan nesne.

C

D

E

Ç
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-F-G-

ferman Buyruk, emir.

fırdolayı Her taraf, çepeçevre.

gırla gitmiş Alabildiğine, çokça.

gözden ırak Göz ile görülemeyecek yerde.

gurbet Doğup yaşanılmış olan yerden uzak yer.

-H-

ha bire Durmadan, ara vermeden, arka arkaya, sürekli olarak.

has Katışıksız, en iyi cinsten.

hayıflanmak Kaybedilen bir fırsat için üzülmek.

helâl Kurallara, geleneklere, inançlara uygun. 

heybe Binek hayvanlarının eyeri üzerine geçirilen veya omuzda 

taşınan, içine eşya koymaya yarayan, kilim veya halıdan ya-

pılmış iki gözlü torba.

hıyanet Kutsal sayılan şeylere el uzatma, kötülük etme veya karşı 

davranma, hainlik, ihanet.

hürmet Saygı.

-İ-

iktidarsız Gücü, yeteneği olmayan, beceriksiz, yetersiz.

ilahi Tanrı’yı övmek, ona dua etmek için yazılıp makamla oku-

nan nazım.

ilbay Şehir yöneticisi, vali.

istismar Birinin iyi niyetini kötüye kullanma, sömürme.

F

H

i

G
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-K-

kağan Devlet başkanı, hakan, imparator.

kalpak Kesik koni biçiminde deri, kürk veya kumaştan yapılmış 

başlık.

karar kılmak Karar vermek.

Kaşgar Uygur Türklerinin bir şehri.

kavis Bir eğrinin sınırlı bir kısmı, eğmeç.

kıble-i âlem Büyük âlemde kendisine yönlenilen kişi.

kırk belâlı Zalimler grubu.

kışlak Kışın kayvanlarla birlikte barınılan yer.

kızan Çocuk.

kizir Yardımcı.

koçak Atik, başarılı.

koruluk Ormandan küçük ağaçlık alan.

körük Eskiden ateşin derecesini yükseltip demiri yumuşatmak 

için kullanılan bir iş aleti.

kurgan Tepe biçiminde mezar, höyük.

kuşanmak Beline kuşak, kılıç, kemer bağlamak, giyinmek.

kuşluk Günün sabah ile öğle arası dönemi.

kuytu Issız, sessiz ve göze çarpmayan, tenha yer.

kuzukulağı Nemli yerlerde yetişen, yaprakları salata olarak kullanılan, 

çiçekleri iki evcikli ve kırmızımtırak bir bitki, ekşikulak.

küstah Saygısız, kaba, terbiyesiz kimse.

K



İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi

204 SÖZLÜK

-L-M-

lebberan 2300 yıl önce Azerbaycan’ın Berde şehrinde üretilen ipek-

ten bir kumaş.

lehçe Bir dilin ses, yapı ve söz dizimi özellikleriyle ayrılan kolu.

mağrur Kurumlu, gururlu, kendini beğenmiş, kendine güvenmiş.

manastır Hıristiyan din adamlarının tapınma amacıyla kent hayatın-

dan uzakta, kırlık ve dağlık yerlerde yaptıkları dinsel yapı.

medik Kars’ta kovuk olarak adlandırılan, geniş yapraklı, yaprakları 

toprağa serilen, pembemsi çiçeği olan bitkinin kökü.

melul Üzgün, boynu bükük, zavallı.

menend Eşi benzeri yok.

mera Hayvan otlakları.

mitolojik Mitoloji ile ilgili.

moloz Toprak ve kireçle karışık taş kırıntıları, inşaat atığı.

müjde Sevindirici haber verileceği zaman söylenen bir söz.

mülk Ev, dükkân, arazi gibi taşınmaz mal.

müteşekkir Teşekkür etme durumunda olan.

nimet Yaşamak için gerekli her şey; yiyecek içecek, özellikle ek-

mek.

nöker Hizmetçi.

Noygut Orta Asya’da bir Türk boyu.

L

N

M
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oba Göçebelerin konak yeri.

oymak Bir bölgede oturanlar, hısım akraba topluluğu. 

örs Biçimleri yapılacak işe göre değişen, üzerinde maden dö-

vülen, çelik yüzeyli, demir araç.

özerk cumhuriyet İç işlerinde bağımsız, dış işlerinde daha büyük bir devlete 

bağımlı olan yönetim biçimi.

papak Genellikle Azerbaycan ve Kafkasya’da giyilen, kuzu derisin-

den veya yününden yapılan, uzun tüylü başlık.

papirüs Nil kıyılarının bataklık kesimlerinde yetişen Cyperus Papy-

rus adlı bitkiden yapılan bir tür yazı gereci.

perçem Alına dökülen bir tutam saç, kâkül.

sedir Arkalıksız, üstü minderli ve yastıklı olabilen, oturmaya veya 

yatmaya yarayan ev eşyası, divan.

safir taşı Mavi renkte, kıymetli bir taş.

sökün etmek Birçok kişi veya şey birbiri ardından gelmek, görünmek.

sükûnet Durgunluk, dinginlik, hareketsizlik, sessizlik.

şafak Güneş doğmadan önce beliren aydınlık.

şah Tarihte İran veya Afgan hükümdarı için kullanılır; padişah, 

sultan.

şaman Gelecekten haber veren, büyü yapma gibi işler gören; ruh-

larla ilişki kurarak hastaları iyileştirdiğine inanılan din adamı.

Ö

R

Ş

O

P

S
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şamanlık Kuzey ve Orta Asya’da Türkler, diğer kıtalarda da başka top-

luluklar arasında günümüze kadar süregelen doğaya tap-

ma, doğaüstü ruhlara inanma temeline dayalı inanış, Şa-

manizm.

şeşen Güzel konuşan, sözü dinlenilen bilge kişi.

takat Bir şeyi yapabilme, başarabilme gücü, güç, hâl, derman, 

kuvvet.

talih Şans.

tebdilikıyafet Kıyafet değiştirmek.

tellâl Herhangi bir şeyi, olayı veya bir şeyin satılacağını halka du-

yurmak için çarşıda, pazarda yüksek sesle bağıran kimse.

tenezzül Kendi durumundan daha aşağıdaki bir işi, bir durumu kabul 

etme.

topaz Kahverengi veya soluk sarı renkte değerli taş.

toy Ziyafet, eğlence, düğün. Bir de acemi anlamına gelir.

tulpar Türk kültüründe uçan at.

tutkun Gönül vermiş, bağlanmış.

-V-

varlı Zengin.

varsıllık Zengin olma durumu, zenginlik.

vekil Birinin, işini görmesi için kendi yerine bıraktığı veya yetki 

verdiği kimse.

vezir Padişahlıkta devletin bakanlık, valilik gibi yüksek görevle-

rinde bulunan ve paşa unvanını taşıyan kimse.

T

V



İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi

207SÖZLÜK

-Y-

yad etmek Anmak.

yarpuz Yabani nane.

yayan yapıldak Yayan ve yalın ayak, çıplak ayakla.

yetim Babası ölmüş olan çocuk.

yılkı At, eşek gibi tek tırnaklı hayvan sürüsü.

yiter giderem Kaybolup giderim.

yitirmek Ne olduğunu, nerede bulunduğunu bilememek, kaybet-

mek.

Y
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