


© ANADOLU KÜLTÜR
ISBN: 978-605-5276-11-9 

www.anadolukultur.org

Önerileri ve katkıları için dostlarımıza teşekkür ederiz:
Zainab Bahrani, Salam Al Kuntar, Görkem Yeltan, Mazın Rabiaa, Metin Fındıkçı, Shaker Al Shbib,

Mariam Bachich, Diana Miznazi, Hasan Kasem

Baskı 
Sena Ofset

Litros Yolu 2. Matbaacılar Sitesi E Blok 6. Kat 4NE 20 
Zeytinburnu İstanbul

T: +90 212 613 38 46   F: +90 212 613 03 21
www.senaofset.com.tr

Bu kitap, Suriye’nin kültürel mirası ile ilgili farkındalık yaratmayı ve çocuklar arasındaki arkadaşlık bağlarının güçlenmesine katkı 
sağlamayı amaçlayan “Çocuklar için Suriye Kültürel Mirası: Oyunlar ve Kitaplar” projesi çerçevesinde hazırlandı.

Anadolu Kültür ve Bright Fingers işbirliği ile gerçekleştirilen proje, Chrest Vakfı ve Açık Toplum Vakfı tarafından desteklendi. 





Zeyna, dedesinin armağan ettiği taşları yanından ayırmıyordu. 

Yeni okulundan sıra arkadaşı Aziz, Zeyna’nın çantasındaki 
renkli taşları görüp, “Bunlar nedir?” diye sordu. 

Zeyna gülümsedi ve Aziz’le taşlarının sırrını paylaştı: 
“Bu taşları bana dedem vermişti. Hepsi büyülüdür. 
Her taş geldiği şehrin sırlarını anlatırmış.”

Ailesiyle Türkiye’ye göç eden 
Zeyna ülkesini çok özlemişti. 
Suriye’den onlarla birlikte 
gelmeyen dedesini de. 







Zeyna’nın taşlarla ilgili anlattıkları Aziz’i şaşırtmıştı. O gece gözüne 
uyku girmedi. Taşların fotoğrafını çekebilmek için abisinin fotoğraf 
makinesini ödünç aldı. 

Ertesi sabah Zeyna’nın okul bahçesine dizdiği taşların fotoğrafını çekti.

“Haydi Zeyna, şimdi de taşların hikâyelerini dinleyelim,” dedi. 

Zeyna ve Aziz taşlara sorular sordular ama yanıt alamadılar. 

Umutsuzluğa kapıldıkları bir anda üzerlerine 
güneş ışığı düşen taşlar parıldamaya başladı 
ve rengarenk bir halıya dönüştü. 



Zeyna ve Aziz üstüne oturur oturmaz, altlarındaki halı 
havalandı. Uçan halının üstünde, bulutların arasından 
süzülürken içlerini heyecan ve mutluluk kapladı. 

Yavaşça alçalan halı güvercinlerin gezindiği büyük bir 
avluya indi.

Zeyna sevinçle bağırdı, “Aziz, Şam’a gelmişiz! 
Burası Emeviye Camii. Dedem, altın renkli 
mozaiklerini, mineli çinilerini, parlayan    
 mermerlerini hep anlatırdı,” dedi ve    
     dedesinden duyduklarını anlatmaya 
 devam etti. 





“Eskiden burada Aramilerin ve Romalıların tapınağı varmış. 
Sonra güzel bir kiliseye dönüşmüş. Bu muhteşem cami inşa 
edilmeden önce bir tarafı cami, bir tarafı kilise olarak kullanılmış. 
Emeviye Camii pek çok inanç için kutsal sayılır.” 



Aziz, “Duvara nakşedilmiş şu 
zümrüt renkli ağaca bak!” dedi.

Zeyna çantasından yeşil taşını çıkardı. 
Taş güneş ışığıyla parıldadı ve duvardaki 
zümrüt renkli ağacı avluya yansıttı.   

Halılarını ağacın altına serip keyifle nar 
sularını içtiler.





Uçan halıları yeniden yükselip bulutlara ulaştıktan sonra 
hanları, hamamları, camileri hatta yolları sarı ve pembe 
taşlardan yapılmış güzel bir şehre yaklaştılar.

Zeyna’nın gözleri parıldadı. “Burası Halep. Dedemle 
gelmiştim. Bu şehrin Gaziantep’in kardeşi ve Suriye’nin 
mücevheri olduğunu söylemişti.”



Uçan halıları çok eski bir kalenin olduğu meydana kondu.

Kaleye girip duvarlarında kocaman oyukların bulunduğu avluya 
açılan koridorda yürüdüler.

Zeyna avluya girer girmez sarı taşını oyuklardan birine yerleştirdi.

Ve o anda...

Sarı taştan çıkan ışık gözlerini kamaştırdı ve onları 
eski zamanlara götürdü. Eski çağların tuhaf kıyafetlerini 
giymiş askerleri karşılarında buldular.



Askerlerden biri, “Kalede yabancı var!”
diye bağırınca Zeyna ve Aziz korku 
içinde en yakın kale kapısına 
doğru koşmaya başladılar. Halep Kalesi





Zeyna ve Aziz hemen kaleden çıkıp izlerini kaybettirmek için 
Halep Çarşısı’na girdiler. 

Güzellikleriyle insana şaşkınlık veren ipek kumaşlara, altın ve 
gümüş mücevherlere, mis kokulu otlara bakamadan soluk soluğa 
koşmaya devam ettiler. 

             Dükkân sahiplerinin ikram ettiği şekerleri 
                  bile alamadan oradan uzaklaştılar.



Uçan halıları göz açıp kapayıncaya kadar nehrin üzerinden 
geçip onları ortasında saat kulesi olan bir şehre indirdi. 

“Burası Humus olmalı. Dedem saat kulesini anlatmıştı.  
Bu meydan da Humus’un en hareketli yeriymiş,” dedi Zeyna. 

Meydanda kimsecikler yoktu.

Hüzünlü gözlerle etrafa bakındıktan sonra 
kaleyi, Halid Bin Velid’in türbesini ve camiini 
görüp Asi Nehri’nin kıyısında dinlendiler. 







Zeyna, önünden akan sessiz ve durgun suda halkalar oluşturmak için 
elindeki mavi taşı nehre fırlattı.
 
Taş suya değince halka yerine küçük bir sandala dönüştü. 
Aziz ve Zeyna sandala bindiler. 

Nehrin üzerinde yemyeşil kıyıları seyrettikleri eğlenceli bir 
yolculuğa çıktılar. 





Sandal kocaman tahta bir tekerleğe çarpınca Aziz irkildi. 
“Bu su fıçısı da neyin nesi?” diye sordu. 

Zeyna gülerek yanıtladı: “Aziz, Hama’ya gelmişiz. 
Bunlar Hama’nın su dolapları.”

“Lunaparktaki dönme dolaplara benziyorlar,” dedi Aziz hayretle.

“Dedem anlatmıştı. Su dolapları dönerken suyu nehirden  
alıyor ve tarlaları sulamak için toprağa veriyor.     
Bunları ilk kez Aramiler kullanmış,” dedi Zeyna.

Sandaldan inip kaleye doğru yürüdüler.

Kalenin surlarına çıkıp onları bekleyen 
uçan halılarının üzerine atladılar.  



Tekrar bindikleri halıları bu sefer uçsuz bucaksız bir denizin üzerinden 
süzülerek onları karaya indirdi. 

Aziz, “Kesin kaybolduk! Kim bilir bu halı bizi nereye getirdi?” diye sordu.

Zeyna da aynı tedirginliği duydu. Aklına taşları geldi ve mavi taşını 
denize attı. 

Taşın suya gömüldüğü yerden sevimli bir yunus çıktı, neşeli bir sesle 
“Hoş geldiniz,” dedi.

“Yolumuzu kaybettik de... Acaba neredeyiz?” diye sordu Zeyna. 

“Arvad Adası’nda,” dedi yunus.





Yeni arkadaşları, Aziz ve Zeyna’yı adanın etrafında dolaştırdı.  
 
“Burası, Suriye’nin Akdeniz’deki eşik taşıdır. Karşısı Tartus. Atalarım 
buraya Fenikelilerle gelmiş. O zamandan beri bizim aile Arvad Adası’nın 
kayalıklarında yaşar. Burada yaşayan herkes beni tanır,” dedi yunus.

Adaya çıkıp yemyeşil ağaçlı sokakları, gemileri, kaleleri, katedrali gördüler. 

Sevimli  arkadaşlarına teşekkür edip, onunla vedalaştılar. 

Uçan halılarına binip dönüş yoluna koyuldular.  





Halep Çarşısı

Emeviye Camii

Bu olağanüstü gezi bitmiş, uçan halıları onları yeniden 
okullarının bahçesine getirmişti.

Aziz ve Zeyna arkadaşlarına gezdikleri yerleri anlatıp Aziz’in 
çektiği fotoğrafları gösterdiler. Sonra, bu güzel fotoğrafları bir 
albümde toplayıp sınıfın kütüphanesine koydular.

Bundan böyle bütün arkadaşları Zeyna ve Aziz gibi Suriye’ye 
gidebilmek için büyülü taş aramaya başladı.   


































































