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Hezarfen kitaplıktan bir kitap aldı. Sandal-
yesine oturup kitabı okumaya başladı. Babası 
kitabı Mevlevihane’den almıştı. Bir gün önce, 
Galata Mevlevihanesi’ne gitmişlerdi. Babası, 
Hezarfen’i sık sık Mevlevihane’ye götürürdü. 
Hezarfen, Mevlevihane’de sema gösterisi iz-
lemeyi çok severdi.

Sema gösterisi sırasında, Mevlevi dervişleri 
sürekli kendi etraflarında dönerlerdi. Hezar-
fen, elindeki kitabı okurken, Mevlevihane’deki 
sema gösterisi aklına gelmişti. Sema gösteri-
sine katılmayı çok istiyordu.

Hezarfen, bütün bunları düşünürken annesi-
nin sesi duyuldu:

— Hezarfen! Hezarfen!

Hezarfen kitaba o kadar dalmıştı ki anne-
sini ilk seslenişinde duyamadı. Az sonra annesi 
tekrar seslendi:

— Hezarfen! Hezarfen!
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Hezarfen hemen kitabı bırakıp annesine ce-
vap verdi:

— Efendim anne!

— Dışarıdan sesler geliyor. Galiba arka-
daşların sana sesleniyorlar.

Hezarfen pencereye doğru koştu. Gerçek-
ten de arkadaşları ona sesleniyorlardı:

— Hezarfen! Hezarfen!

Hezarfen pencerenin önüne geldi. Evleri gi-
riş katı olduğundan sokağı görebiliyordu. Pen-
cereden bakınca, arkadaşları İshak ve Ahmet’i 
gördü. Hemen pencereyi açtı ve arkadaşla-
rına seslendi:

— Arkadaşlar, hoş geldiniz.
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Hezarfen, neler olduğunu çok merak edi-
yordu. Acaba arkadaşları tatil günü neden 
gelmişti? Ahmet de İshak da çok endişeli gö-
rünüyordu. İlk konuşan Ahmet oldu:

— Hezarfen, senden yardım istemeye gel-
dik. Annenden izin alıp yanımıza gel! Acele et! 
Seni bekliyoruz.

Hezarfen, arkadaşlarına her zaman yardım 
ederdi. Arkadaşları bir sorun olduğu zaman, 
hemen onun yanına gelirdi. Hezarfen annesi-
nin yanına gidip ondan izin aldı. Vakit kaybet-
meden dışarı çıktı. Ahmet de İshak da çok he-
yecanlıydı. Ahmet hemen konuya girdi:

— Öğretmenimiz ödev verdi.

— Peki, hangi konuda?

Ahmet hemen cevap verdi:
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— Galata Kulesi’nin tarihi ile ilgili araştırma 
yapmamız gerekiyor.

Hezarfen bir süre düşündü. Cebinden bir 
kitapçık çıkarıp arkadaşlarına gösterdi:

— Bu kitapçıkta Galata Kulesi’nin tarihi an-
latılıyor. Galata Kulesi buraya çok yakın... 
Hep birlikte oraya gidelim! Hem kitapçıktan 
hem de yakından araştırma yaparız.

Galata Kulesi, Hezarfen’in oturduğu mahal-
leye çok yakındı. Mahalleden çıkar çıkmaz he-
men görünüyordu. Hep birlikte yürümeye baş-
ladılar. Bu sırada Ahmet konuşmaya başladı:

— Çocuklar, ben çok susadım. Bakkal Mar-
kar Amca’dan su alalım. Hava çok sıcak! He-
men bakkala koşalım!
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Markar Amca, mahallenin en eski bakka-
lıydı. Mahalledeki herkes onu çok severdi. 
Bakkala girer girmez, Markar Amca çocuk-
lara seslendi:

— Hoş geldiniz, çocuklar! Nereye gidiyor-
sunuz? Yoksa oyun mu oynayacaksınız? Hava 
çok sıcak! Dikkat edin!

— Hayır, Markar Amca! Ahmet ve İshak’ın 
ödevi için Galata Kulesi’ne gidiyoruz. Galata 
Kulesi ile ilgili araştırma yapacağız. Çok su-
sadık. Senden su almaya geldik.

Hezarfen konuşurken, Markar Amca da 
onlara sularını getirdi.

— Alın bakalım! Bu sıcakta ödeviniz için ça-
lışıyorsunuz. Aferin size! Sularınız benden! Ga-
lata Kulesi’nin daha önce itfaiye kulesi olarak 
kullanıldığını biliyor musunuz? İstanbul’da kul-
lanılan ilk itfaiye kulelerinden birisi, Galata 
Kulesi’ymiş.
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Hezarfen not alırken, Markar Amca’nın kızı 
Karine dükkâna geldi.

— Nasılsınız çocuklar?

— Ahmetlerin ödevi için Galata Kulesi’ne 
gidiyoruz.

— Biliyor musunuz? Galata Kulesi 67 met-
reymiş. Neredeyse 25 katlı bir apartman ka-
dar... Daha önce rasathane olarak kullanılmış. 
Ne kadar ilginç değil mi?

Çocuklar Karine’ye veda edip bakkaldan 
çıktılar. Köşeyi döner dönmez Galata Kule-
si’ni gördüler. İshak’ın aklı Karine’nin söylediği 
şeyde kalmıştı. Merak edip sordu:

— Rasathane ne demek?

Hezarfen, İshak’ın sorusuna hemen cevap 
verdi:
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— Yıldızların ve gökyüzünün izlenip araştı-
rıldığı yerlere “rasathane” denir. Galata Ku-
lesi yüksek olduğundan, burayı rasathane ola-
rak kullanmışlar. Yıldızları izleyip, onlarla ilgili 
bilgileri öğreniyorlarmış.

— O zamanlar teleskop var mıydı?

Hezarfen bir süre düşündü. Çok geçmeden 
cebinden metal bir eşya çıkarıp arkadaşlarına 
gösterdi:

— Yokmuş ama bunun gibi usturlaplar varmış.

— İyi ama usturlap ne demek?

— Usturlap, Güneş, Ay ve yıldızların gök-
teki konumlarını belirlemek için kullanılan bir 
ölçüm aletidir.

İshak ve Hezarfen konuşurken, birisi on-
lara sesleniyordu. Çocuklar sesin geldiği yere 
baktı. Karşılarında, ellerinde torbalarıyla Ma-
nav Mehmet Amca duruyordu.
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Az sonra Mehmet Amca, çocukların yanına 
geldi.

— Çocuklar, nereye gidiyorsunuz?

Hezarfen saygılı bir sesle cevap verdi:

— Ahmetlerin ödevi için Galata Kulesi’ne 
gidiyoruz. Galata Kulesi ile ilgili araştırma 
yapacağız, Mehmet Amca!

— Aferin size! O zaman, Hezarfen Ahmet 
Çelebi’yi de unutmayın! Biliyor musunuz? He-
zarfen “Binfen” demekmiş. Ahmet Çelebi, ço-
cukluğundan beri hep bilimle ilgilenmiş. Yıllar 
sonra, Galata Kulesi’nden Üsküdar’a kadar 
uçan ilk insan olmuş. Siz de bilimle ilgilenirse-
niz, ileride çok önemli bir buluş yapabilirsiniz. 
Ama önce iyi beslenmeniz lazım. Alın baka-
lım! Her birinize bir tane kırmızı elma... Vita-
min deposu... Afiyetle yiyin!
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Mehmet Amca çocuklara elmalarını verip 
yoluna devam etti. Az sonra İshak konuşmaya 
başladı:

— Demek Galata Kulesi’nden Üsküdar’a ka-
dar uçmuş! Üsküdar bize göre Boğaz’ın kar-
şısında değil mi? 15 Temmuz Şehitler Köprü-
sü’nü geçtikten sonra... Ne kadar da uzak!

Hezarfen, İshak’ın meraklı sorularına hemen 
cevap verdi:

— Evet, Üsküdar’a kadar uçmuş. Hem de 
kendi yaptığı kanatlarla... Bir kuş gibi uçmuş. 
Zaten küçüklüğünden beri kuşları inceliyormuş. 
Düşünsenize, havada uçan bir insan... Ne ka-
dar ilginç, değil mi?

Çocuklar az ilerideki Laleli Çeşme’de el-
malarını yıkayıp afiyetle yediler.
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İshak’ın aklına takılan bir şey daha vardı.

— Peki, neden ona “Binfen” demişler?

— Çünkü fen bilimlerini ve diğer bilimleri 
çok iyi bilirmiş. Halk da ona, ilim ve fenni çok 
iyi bilen anlamında “Binfen” demiş.

— Ne kadar ilginç! O zaman biz de Ah-
met’e “binköfte” demeliyiz. Çünkü o da köf-
teyle çok ilgileniyor. En sevdiği yemek köfte...

Çocuklar neşeyle gülüştüler. Aslında İshak 
haklıydı. Ahmet köfteyi çok severdi. Bazen sa-
bah kahvaltısında bile köfte yerdi. Çocuklar 
gülmeye devam ederken, aniden bir ses duy-
dular. Sesin geldiği yere baktılar. Birisi karşı 
apartmanın önünden onlara sesleniyordu:

— Hezarfen! Ahmet! İshak! Bana bakın! Bu 
taraftayım!
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Sesin sahibi, okuldan arkadaşları olan Zey-
nep’ti. Zeynep arkadaşlarını görünce onlara 
seslenmeden edememişti. Hezarfen ve arka-
daşları, Zeynep’e doğru koştular. İlk konuşan 
Hezarfen oldu:

— Nasılsın Zeynep?

— İyi değilim! Kedim Toraman kayboldu. Sa-
bahtan beri ortalarda yok! Nereye gitti bilmi-
yoruz. Bu yüzden çok üzgünüm.

— Merak etme! Çok uzağa gitmemiştir. Bi-
razdan gelir. İstersen biz de ararız.

Zeynep, kedisini çok severdi. Okuldan çı-
kar çıkmaz hemen eve koşup Toraman’a sarı-
lırdı. Toraman kaybolduğu için çok üzülmüştü. 
Hezarfen, Zeynep’in üzgün halini görünce onu 
teselli etmeye çalıştı:

— Üzülme, hep birlikte arayıp buluruz. Biz 
de Toraman’ı çok seviyoruz.
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— Bulursanız, hemen buraya getirin lütfen, 
olur mu? Onu şimdiden çok özledim.

— Peki, eğer bulursak hemen sana getiririz. 
Çocuklar, haydi Toraman’ı arayalım!

Toraman çok şişmandı. Rengi sapsarıydı. 
Tüyleri o kadar çoktu ki, adı tüy yumağına 
çıkmıştı. Bazen ortadan kaybolurdu. Kısa süre 
sonra tekrar ortaya çıkardı. Hezarfen ve ar-
kadaşları, Toraman’ı bulmak için mahallede 
dolaşmaya başladı. Bu sırada Ahmet söze 
girdi:

— Acaba yine nereye gitti? Bu kedi hiç ye-
rinde durmuyor. Hatırlıyor musunuz? Geçen 
ay yine kaybolmuştu.

İshak da çok üzülmüştü:

— Hezarfen! Ne yapacağız?
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Hezarfen bir süre düşündükten sonra arka-
daşlarına seslendi:

— Aklıma bir fikir geldi. Toraman en çok 
neyi sever?

Çocuklar hiç düşünmeden aynı anda cevap 
verdiler:

— Ciğeeeeeeeeer!!!!!

Çocuklar çok haklıydı. Toraman ciğeri çok 
severdi. Başka mahallede bile olsa ciğer ko-
kusunu alırdı. Kokuyu aldığı zaman da hemen 
ciğer yemeye koşardı. Hezarfen’in aklına ge-
len fikir, belki de Toraman’ı bulmalarına yar-
dım edecekti. Hezarfen, bir süre daha dü-
şündü ve konuşmaya başladı:

— Galiba Toraman’ın yerini biliyorum! Ço-
cuklar beni takip edin! Acele edelim!
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Hep birlikte koşmaya başladılar. Çok geç-
meden köşeden döndüler. Sokağın başında 
bulunan Kasap Hayri Amca’nın dükkânına 
geldiler. Hezarfen kasap dükkânının önünde 
durduğunda, Hayri Amca hemen dışarı çıktı.

— Çocuklar, neler oluyor? Nefes nefese 
kalmışsınız.

Hezarfen biraz soluklanıp konuşmaya baş-
ladı:

— Bizim Toraman kayıp, Hayri Amca! Onu 
arıyoruz.

— Çocuklar, sakin olun! Merak etmeyin! To-
raman gayet iyi... Tezgâhta kalan ciğerlerin 
kokusunu almış. Sabahtan beri burada... Daha 
önce, bu kadar iştahlı bir kedi görmemiştim. 
Bir tezgâh dolusu ciğer yedi.

Hezarfen haklı çıkmıştı. Toraman her za-
manki gibi ciğer yemeye gelmişti.
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Biraz soluklandıktan sonra hemen bahçeye 
koştular. Toraman, önüne konan bütün ciğer-
leri yemiş, bir ağacın dalında uyuyordu. He-
zarfen hemen Toraman’a seslendi:

— Toraman! Toraman!

Toraman uykuya öyle bir dalmıştı ki, Hezar-
fen’i duyamadı. Az sonra İshak ve Ahmet de 
aynı şeyi yaptılar. İkisi birden Toraman’a ses-
lendiler. Toraman kimseyi duymuyordu. Ço-
cuklar Toraman’ı nasıl uyandıracaklarını düşü-
nürken birdenbire bir ses duydular:

ÇAAAAAAAAAAAAAAT!!!!!!!!!!

Kimse ne olduğunu anlamamıştı. Az sonra, 
tekrar aynı sesi duydular:

ÇAAAAAAAAAAAT!
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Hezarfen, ikinci “çaaat!” sesinden sonra ne-
ler olduğunu anlamıştı:

— Çocuklar, galiba dal kırılıyor. Toraman’ı 
taşıyamadı. Dikkat edin!

Çocuklar kenara çekilir çekilmez, dal or-
tasından ikiye ayrıldı. Toraman, ne olduğunu 
anlayamadan kendini yerde buldu. Yere dü-
şer düşmez, karşısında Hezarfen’i gördü. He-
men Hezarfen’in kucağına atladı. Galiba bi-
raz korkmuştu.

Hezarfen, Toraman’a sevgi ile sarılıp bahçe-
den çıktı. Bu sırada, Hayri Amca onları gördü.

— Çocuklar, buldunuz demek... Aferin size! 
Hemen evine götürün! Zeynep, kedisini çok 
özlemiştir.

Hezarfen ve arkadaşları, Hayri Amca’ya te-
şekkür edip yola çıktılar. Kısa süre sonra Zey-
nep’in sokağına geldiler. Zeynep pencerenin 
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önünde sandalyeye oturmuş, Toraman’ı bekli-
yordu. Toraman kaybolduğu için çok üzgündü. 
Hezarfen’in kucağında Toraman’ı görünce he-
men bağırmaya başladı.

— Toraman! Toraman! İyi misin? Nereye 
kayboldun? Seni çok merak ettim. Neden 
uzaklara gidiyorsun? Seni çok özledim!

Hezarfen, Toraman’ı sıkı sıkı tutuyordu. To-
raman eve girmek istediğinden, Hezarfen’in 
kucağından inmek istiyordu. Galiba uykusu bö-
lünen Toraman tekrar uyumak istiyordu. He-
zarfen, az sonra Toraman’ı kucağından indirdi.

Toraman hemen zıplayıp camdan içeri girdi. 
Şaşkın gözlerle Zeynep’e baktı. Az sonra ka-
nepeye zıpladı. Bir süre sonra da kanepede 
uyumaya başladı. Zaten ciğerden sonra en 
sevdiği şey uyumaktı. Zeynep, Toraman’ın uyu-
duğunu görünce arkadaşlarına seslendi:
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— Çocuklar, çok sağolun! Toraman’ı getir-
diğiniz için teşekkür ederim. Peki siz nereye gi-
diyordunuz?

— Ahmetlerin ödevi varmış. Galata Kule-
si’ni araştıracağız.

— Babam orada çalışıyor. Biliyor musunuz? 
Galata Kulesi’nin ağırlığı 10 bin ton geliyor-
muş. Babam söylemişti. Ne kadar ağır değil 
mi? Size iyi çalışmalar... Tekrar teşekkürler...

Hezarfen ve arkadaşları, yavaş yavaş ora-
dan ayrılırken, İshak konuşmaya başladı.

— 10 bin ton mu? Ne kadar da ağır? Bu 
kadar ağır bir binayı nasıl yapmışlar ki?
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İshak sorusuna cevap alamadan Galata Ku-
lesi’nin önüne gelmişlerdi. Kule gerçekten de 
görkemli bir yapıydı. Tuğladan duvarları vardı. 
O kadar büyüktü ki çocuklar yanında küçü-
cük kalmışlardı. Az sonra içeri girip en üst kata 
çıktılar. Buradaki manzara çok güzeldi. İleride 
Topkapı Sarayı, Ayasofya Müzesi ve Sultan 
Ahmet Camii gözüküyordu. Galata Köprüsü 
ve Yeni Camii de görünüyordu. İstanbul’un bir-
çok tarihi eseri gözlerinin önüne serilmişti. İshak 
ve Ahmet hemen not almaya başladılar.

Hezarfen arkadaşlarını uyardı.

— Çocuklar, Galata Kulesi’nin daha önce 
rasathane ve itfaiye kulesi olarak kullanıldı-
ğını da yazın! Yolda gelirken öğrendiğimiz bil-
gileri de unutmayın! Markar Amca’dan, Meh-
met Amca’dan ve Zeynep’ten öğrendiğimiz 
bilgileri de defterlerinize not alın! Bugün ne 
kadar çok şey öğrendik!
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Her şeyi not aldılar. İshak manzaranın res-
mini bile yapmıştı. Az sonra Hezarfen tekrar 
konuşmaya başladı:

— Kitapçıkta yazdığına göre, Galata Kulesi 
528 yılında yapılmış. Daha sonra bir savaşta 
yıkılmış. 1348 yılında Cenevizliler kuleyi tek-
rar yapmışlar. Yani ilk olarak 1500 yıl önce 
yapılmış. Bir yangında zarar görünce tamir 
etmişler. Bir kere de depremde hasar görmüş.

Ahmet öğrendiği her şeyi not alıyordu. Bi-
raz şaşkın biraz da meraklı bir sesle konuş-
maya başladı:

— Kule ne kadar çok şey yaşamış! Ne ka-
dar da eski! Çok yüksek ve çok ağır... Bugün 
Galata Kulesi ile ilgili o kadar çok şey öğren-
dik ki, ödevimiz bu yüzden çok güzel olacak. 
Teşekkürler Hezarfen!
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— Bana değil, bize bildiklerini anlatanlara 
teşekkür etmelisiniz! Herkes bildiği şeyleri bi-
zimle paylaştı. Asıl onlara teşekkür etmeliyiz. 
Çocuklar, son notlarınızı da almalısınız! Artık 
eve dönme zamanı...

Herkes aşağıya inmişti. Tam kapıdan çıka-
cakları sırada birinin kendilerine seslendiğini 
duydular.

— Hezarfen! Ahmet! İshak!

Sesin sahibi, Zeynep’in babası Necati Am-
caydı. Necati Amca çocukların yanına gelip 
onlarla sohbet etmeye başladı:

— Çocuklar nasılsınız? Burada ne yapıyor-
sunuz?

— İyiyiz, Necati Amca! Galata Kulesi ile il-
gili bir ödev hazırlıyoruz.

— Aferin size! Biliyor musunuz? İstanbul de-
nilince, akla ilk gelen yer burasıdır.



39



40

Galata Kulesi, İstanbul’un en önemli simge-
sidir. Bu bilgiyi de ödevinize yazın! Akşam ol-
mak üzere, artık eve dönmelisiniz!

Çocuklar, Necati Amca’ya teşekkür ettikten 
sonra Galata Kulesi’nden ayrılmak üzere ha-
zırlanmaya başladılar.

İshak yaptığı resmi çantasına koyarken, Ah-
met de son notlarını yazıyordu. Galata Kulesi 
ile ilgili öğrendikleri her şeyi tek tek not etmiş-
lerdi. Bir süre sonra evlerine doğru yola çıktılar.

Hezarfen eve giderken yine Toraman’ı gördü. 
Bu kez ciğer peşinde değil, uyuma peşindeydi. 
Evin penceresine uzanmış mışıl mışıl uyuyordu. 
Çok geçmeden evine gelen Hezarfen, annesi-
nin hazırladığı yemekleri babaannesiyle birlikte 
afiyetle yedi. Annesi, ona ciğer yemeği yapmıştı. 
Hezarfen, Toraman’ı düşünüp gülmeye başladı.
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Annesi, Hezarfen’in neden güldüğünü anla-
madı. Bir süre sonra uykusu gelen Hezarfen, 
dişlerini fırçalayıp yatağına yattı ve mışıl mışıl 
uyumaya başladı.

Aradan iki gün geçmiş, okullar açılmıştı. He-
zarfen okuluna gidip evine geri döndü. En sev-
diği kitabı okurken, aniden sesler duymaya baş-
ladı. Sesler, pencerenin önünden geliyordu.

— Hezarfen, Hezarfen!

Pencerenin önündekiler Ahmet ve İshak’tı. 
Hezarfen hemen pencereyi açtı. İshak da Ah-
met de çok heyecanlı görünüyordu. Konuş-
maya başlayan İshak’ın sesi ise çok mutluydu.

— Hezarfen, sana teşekkür etmeye geldik. 
Ödevimize yardım ettiğin için çok teşekkürler... 
Senin sayende çok güzel bir ödev hazırladık.

Hezarfen çok mutlu oldu. Böbürlenmek ye-
rine alçakgönüllü bir sesle arkadaşlarına ce-
vap verdi:
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— Önemli değil, çocuklar! Arkadaşlar böyle 
günler için vardır. Ben de sizin sayenizde Ga-
lata Kulesi ile ilgili çok şey öğrendim. Asıl ben 
size teşekkür ederim. Peki, öğretmeniniz ödevi 
beğendi mi?

— Evet, hem de çok beğendi.

— Çok sevindim. Peki, not verdi mi?

Bu soruya İshak da Ahmet de aynı cevabı 
verdi:

— Yıldızlı PEKİYİİİİİİİİ!!!
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MİNİ SÖZLÜK
Alçakgönüllü: Başkalarını küçük gör-

meyen, büyüklenmeyen.
Apartman: Birden çok katı olan, her 

katında bir veya birden çok daire 
bulunan bina.

Araştırma: Herhangi bir konuda bir 
gerçeği ortaya çıkarmak amacıy-
la ve türlü yöntemlerle yapılan 
çalışma.

Bakkal: Çeşitli yiyecek, içecek malla-
rının satıldığı dükkân ya da satan 
kimse.

Bina: Oturmak, iş yeri olarak kullan-
mak ya da buna benzer amaçlar-
la yapılmış yer, yapı.

Böbürlenmek: Kendini büyük görmek, 
kibir.

Buluş: İlk defa bulunan, icat.
Fenni: Matematik, fizik, kimya gibi 

bilimlere hâkim kişi.
Fikir: Zihnin oluşturduğu düşünce.
Görkem: Gösteriş, görünüş.
Gösteri: Bir topluluk önünde oyna-

nan oyun veya gösterilen beceri.

Hasar: Herhangi bir olayın yol aç-
tığı kırılma, dökülme, yıkılma gibi 
zarar.

Heyecan: Herhangi bir nedenle or-
taya çıkan güçlü duygu durumu.

İlim: Bilim.
İştah: Yemek yeme isteği.
Mahalle: Bir yerleşim yerinin bölün-

düğü parçalardan her biri.
Sema gösterisi: Mevlevî dervişlerin 

özel kıyafetleriyle yaptıkları bir 
tür ibadet.

Simge: Belirli bir anlamı olan harf, 
biçim ve benzeri bir işaret.

Tamir: Bozulan bir şeyi onarma, ona-
rım.

Teleskop: Gök cisimlerini gözlemeye 
yarayan büyük dürbün.

Teselli etmek: Avutmak.
Tezgâh: Üzerinde iş görülen, satış 

yapılan uzunca ve yüksek masa.
Yapı: Bina maddesine bakınız.



10  FARKI BUL
İki resim arasındaki 10 farkı bulunuz.

İKİ RESİM ARASINDAKİ 10 FARK
1. Yapraktaki tırtıl
2. Pencere
3. Uğur böceği’nin benekleri

4. Kelebeğin benekleri
5. Hezarfen’in gözlük rengi
6. Hezarfen’in fuları

7. Hezarfen’in arması
8. Ahmet’in gözlük çerçevesi
9. Ahmet’in sağ kolundaki çizgiler
10. Papatya



BOYAMA ETKİNLİĞİ



KELİME AVI
Harfler arasında saklı 5 ismi bulunuz.

H R P C V C T

E Ö P G C V O

Z A Ğ A Z P R

A Y T L K S A

R C Ğ A Z Ğ M

F R F T Ç A A

E C Ç A Ğ K N

N K Ğ H S Z C

İ S H A K Z P

M E V L E V İ




