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Başlarken

Sadî-i Şîrâzî, Selçuklu Devleti’nin hüküm 
sürdüğü yıllarda Şiraz şehrinde yaşamış büyük 
bir âlim, çok güzel kitaplar yazmış önemli bir 
şair ve bilge biridir. Bostân ve Gülistân onun en 
bilinen eserleridir.

Sadi’nin kitapları yetişkinlere hitap ediyor. 
İçinde yer alan kıssalar, kıssalardan çıkarılan his-
seler ancak olgun bir idrak ile anlaşılabilir. Fakat 
bu durum Bostân’da anlatılan bazı hikâyelerin 
çocuklarımızla paylaşılmasına engel değil.

Burada okuyacağınız hikâyeleri, Sadî-i 
Şîrâzî’nin Bostân’ından süzdüm. Bu hikâyeleri 
çocuklarımızın dünyasını göz önünde tutarak 
yeniden kaleme aldım. Maksadım bu çağın ço-
cuklarını Sadi’nin Bostân’ında güzel bir gezin-
tiye çıkarmak. 

Bir Demet Çiçek’in çocuklarımıza ve yarın-
larımıza iyilik, güzellik, sevgi ve samimiyet ge-
tirmesini umuyorum. 

Zeliha PAK
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Sevimli Dostlarımız

Çöller gündüzleri çok sıcak olur. Geceleri ise 
gündüzün aksine çölü sert bir soğuk kaplar. Bu 
yüzden çölde yaşamak da yolculuk yapmak da 
çok zordur. Hepsi birbirine benzeyen kum yı-
ğınları içinde yolunuzu şaşırma ihtimaliniz de 
yüksektir. Hiç kimse mecbur kalmadıkça bir 
çölden geçmek istemez. 

Ama olacak bu ya, adamın biri böyle bir çöl-
de yolculuğa çıkmak zorunda kaldı. Gündüzleri 
cayır cayır yanan, geceleri de uğul uğul fırtına-
ya teslim olan kocaman çölde yol alırken bir ku-
yunun başına ulaştı. Yanındaki su kırbasını bu 
kuyudan doldurmak istedi. 

Adam kuyunun başına ulaşınca bir de ne 
görsün… Kuyuya salacak bir kova yok. Kova olsa 
ip yok. İçerideki suyu almak mümkün değil. 
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