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Bu kitapçığın İstanbul’da eğitim gören ilköğretim 
öğrencilerine ulaştırılmasındaki katkılarından dolayı 
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teşekkür ederiz.

7 yaş ve üstü çocuklar için uygundur.

HIZIR’IN DENİZ RÜYASI



Sevgili Çocuklar
Sağlıklı bir yaşamın sağlıklı bir beslenmeyle mümkün olabileceğini anne babanızdan, doktorunuzdan,
öğretmenlerinizden pek çok defa duymuşsunuzdur.                                                       
 
Sağlıklı yiyecek ve içeceklerle beslenmek, sağlıklı yaşamın en önemli anahtarlarından biridir.
Geleceğimiz olan siz çocuklarımız, yeterli ve dengeli beslenmeli, aynı zamanda spor yapmalısınız.
Sağlıklı nesillere ve sağlıklı bir topluma ancak böyle ulaşabiliriz.                       

Su ürünlerimiz içinde önemli bir yere sahip olan balık, sindirimi kolay, büyüme ve gelişme
için gerekli protein, vitamin ve mineralleri içinde barındıran değerli bir besin maddesidir.                 

Yurdumuz üç tarafı denizlerle çevrili, göl ve akarsu gibi iç sular yönünden de zengin bir ülke.
Bundan dolayı balık ülkesiyiz, diyebiliriz. Fakat malesef yeteri kadar balık tüketmiyoruz. Dünya
ortalaması kişi başına yılda 16 kilogram balık düşüyor. Ülkemizde ise yarısı kadar, yani 8
kilogram. Oysa yeteri kadar balık tüketmek, sadece sağlıklı beslenmemizi sağlamayacak.
Balık üreten bir ülke olarak ekonomimize de katkı sağlayacaktır.                             

Sevgili Çocuklar;
Her yaşta ve her mevsimde yiyebileceğiniz balığı sofranızdan eksik etmeyin diye sizler için 
Hızır’ın Deniz Rüyası kitabını hazırladık. Bu kitapla, siz kıymetli çocuklarımıza balık yemeyi 
hatırlatıp, balığı sevdirmeyi amaçladık. Aynı zamanda sağlıklı bir çevreye de dikkat çekmek 
istedik. Balıkların yaşabilmesi için denizlerimizin temiz tutulması gerektiği konusunda bilinçli 
olmamız gerekiyor. Bu noktada sizlerin en büyük destekçilerimiz olacağınıza yürekten inanıyorum.

Sizleri sevgiyle selamlıyor, hayatınızın başarılarla dolu geçmesini diliyorum.

Mevlüt UYSAL
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Hızır babasıyla beraber her pazar
balık avına çıkan, balık yemeyi seven,
balıklardaki proteinlerin ne kadar sağlıklı,
ne kadar faydalı olduğunu bilen zeki bir
çocuktur.
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Ava çıkmaya karar verdikleri güzel bir pazar
sabahı Hızır babasına:

- Baba ben denizdeki balıkları ve diğer deniz canlılarını
yakından görmek istiyorum, dedi. Babası Hızır’a:
- Tabi ki Hızırcığım. Ama bunun için dalış kıyafetlerimizi
giymemiz gerekiyor. Önümüzdeki Pazar beraber dalıp
deniz dünyasını daha yakından tanıyalım, dedi.  7 



Buna çok sevinen Hızır, akşam
eve geldiğinde annesinin pişirdiği
çok lezzetli balıkları büyük bir
iştahla yedi.
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Daha sonra babasıyla beraber
dalış yapacağı günü heyecanla
bekleyerek uykuya daldı.
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Rüyasında babasıyla beraber
daldığını gören Hızır’ı, ilk
olarak şirin ve güzel bir Yunus
balığı karşıladı. Hayatında
ilk defa Yunus balıklarını bu
kadar yakından gören Hızır :

   -Baba bak ne güzel bir
    Yunus balığı değil mi,
    diye sordu.

Yunus balıkları Hızır’a
tebessüm ederek:
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- Hoş geldiniz arkadaşlar. 
Sizi, çok merak ettiğiniz 
deniz dünyasında
güzel bir yolculuğa 
çıkaracağız.

Büyük bir heyecanla, 
Yunuslarla beraber
keyifli bir maceraya
çıktılar.
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Hızır ilk olarak bir Hamsi balığına rastladı.
Hızır babasına:

   - Baba bak ne güzel bir Hamsi balığı değil mi, diye        
     sordu.

   - Senin balıkları ne kadar çok sevdiğini ve bu yüzden
     de ne kadar zeki bir çocuk olduğunu biliyoruz,aferin     
     Hızır.
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Özellikle biz balıklar büyüme
ve beyin gelişiminde çok
önemli bir yere sahibiz.
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Yunuslarla beraber yolculuğa
devam eden Hızır ve babası,
ışıl ışıl parlayan denizyıldızlarını
gördü. Hızır büyük bir
şaşkınlıkla:
 - Baba bak gökyüzündeki
   yıldızların aynısından
   denizlerde de var, dedi.

 - Evet, oğlum, bunlar da
   denizyıldızı, ne kadar
   güzeller değil mi?
   Denizyıldızlarının
   herhangi bir yeri
   koptuğunda kendini
   yenileyebilme özelliği
   vardır, dedi. Hızır
   heyecanla babasına
   bakarak:

 - Evet, babacığım,
   deniz dünyası tahmin
   ettiğimden de güzelmiş.
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Yolculuğa büyük bir sevinçle devam eden Hızır’ın
karşısına bu sefer bir Lüfer balığı çıktı. Hızır ve
babasına ‘’hoş geldiniz’’ diyen Lüfer:

   - Beni tanıyabildin mi, diye Hızır’a sordu.

   - Evet, tanıdım, sen Lüfer balığısın. En küçüğünüze
     Defne Yaprağı, biraz büyüğünüze Çinekop, en
     büyüğünüze de Kofana derler.
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Defne yaprakları sizin yavrularınız,
onları satın almamalıyız.

Lüfer balığı Hızır’ın bu kadar
duyarlı ve akıllı bir çocuk olmasına
çok sevindi.
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Lüfer balığının yanından uzaklaşırken, Yunus
balıkları, Hızır ve babasına:

   - Şimdi sizi denizlerimizin en yaşlısı ve en bilgesi olan
     bilge deniz kaplumbağasıyla tanıştıracağız, dediler.
     Deniz dibindeki rengârenk mercanları ve süngerleri
     hayranlıkla izleyerek devam eden Hızır’a, mercan ve
     süngerler seslendiler:

   - Merhaba Hızır ben mercan, bu da arkadaşım deniz
     süngeri. Biz deniz suyunu filtreleyerek temizleriz.
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Kısa bir süre sonra Kalkan balıkları tarafından korunan
bilge deniz kaplumbağasının yuvasına geldiler. Kalkan
balıkları dip balığı olup yanlış avlanma yüzünden
denizlerimizde ender rastlanan balıklardır.
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Hızır ve babasına ‘’hoş geldiniz’’ diyen bilge deniz
kaplumbağası, Hızır’a:

   - Dünyamızı nasıl buldun Hızır, beğendin mi,
     diye sordu.

   - Evet, çok beğendim, dedi Hızır.
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 - Bak Hızır, denizlerimiz eskiden çok daha
güzeldi. Daha çok balık, daha çok deniz
canlıları vardı. Ama siz insanlar bizleri
hiç düşünmeden çöplerinizi attınız,
denizlerimizi kirlettiniz, aşırı ve bilinçsizce
avlandınız, diyerek insanlara olan
kırgınlığını anlattı.

Derin bir ‘’of’’ çeken deniz kaplumbağası:
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Bu duruma çok üzülen Hızır:

   - Okuldaki arkadaşlarıma sizin bu
      anlattıklarınızı anlatacağım ve asla denizleri
      kirletmeyeceğim, dedi.

Sabah olduğunda büyük bir heyecanla
kalkan Hızır rüyasını babasına anlatmaya
başladı.
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Hızır’ı, büyük bir dikkatle dinleyen babası:

  - Evet Hızır, deniz kaplumbağasının anlattıkları
     çok doğru. Siz çocukların sağlıklı bir şekilde
     büyümesini, sizlerin daha güçlü ve daha zeki
     çocuklar olmasını sağlayan balıkların yaşadığı
     denizleri temiz tutmalıyız ki, her zaman balık
     yeme şansımız olsun.
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Hızır :

Haklısın Babacığım,
şimdi okula gidiyorum 
ve okuldaki arkadaşlarıma
da, bu rüyamı anlatıp, 
denizleri kirletmememiz
gerektiğini söyleyeceğim 
dedi ve okulun yolunu 
tuttu.

 29 



 30 



 31 



BOYAMA
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BOYAMA
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Bulunuz
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