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 Cin Ali’nin babası, yazın sıcak 

ve güzel havalarda gezmeyi çok 

severdi. Akşamüzeri işten dö-

nünce Cin Ali’yi, annesini, ab-

lasını, kardeşi Suna’yı alırdı. 

Beraberce mahallede bir akşam 

gezintisi yaparlardı. 
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Resimlerin altındaki noktalı yerlere 
resimlerin adını yazınız. 
 

 

 

 Akşam gezintisinden dönün-

ce, hep beraber sofralarını 

hazırlarlar. Babası ekmek ke-

ser. Ablası tabak, çatal ve ka-

şıkları getirir. Suna bardakları, 

peçeteleri; Cin Ali suyu, an-

nesi de yemekleri getirirdi. 
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 Hepsi sofraya oturur. An-

nesi herkesin tabağına yiyeceği 

kadar yemek koyar. Sonra ko-

nuşa konuşa, güle eğlene, 

neşeli neşeli yemeklerini yiyip 

bitirirler. Cin Ali sofrada çok 

dikkat eder. Üstüne hiç yemek 

dökmez. 
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 Her yemekten sonra ellerini 

yıkayıp, dişlerini fırçalardı. 

 Cin Ali’nin boyu kısa olduğu 

için, musluğun önüne bir ta-

bure koyardı. Üzerine çıkıp ay-

naya bakarak dişlerini fırça-

lardı. 
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 Ellerini yıkayıp dişlerini fırça-

ladıktan sonra, oturma odasın-

da otururlar. Babası gazetesi-

ni okur. Annesi örgü örer. 

Ablası nakış işler. Suna bebek-

leriyle oynar. Cin Ali de kitap-

ların resimlerine bakar. 
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 Cin Ali kitapları çok sever. 

Ablasının işi az olduğu zaman 

hikâye kitaplarını alır, ablasının 

yanına gider. 

 -Ablacığım, ne olur bunu 

bana oku! diye yalvarıp gönlü-

nü yapar. Hikâyeyi okutur. 
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 Bazen de babasının yorgun 

olmadığı zamanlar, babasının 

boynuna sarılır. “Babacığım 

bana hikâye anlat!” diye yal-

varıp babasına birkaç tane 

hikâye anlattırır. 
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 Ara sıra annesinin de boy-

nuna sarılıp ona da hikâye 

anlattırır. 

 Cin Ali terbiyeli, çok da 

akıllı bir çocuktur. Annesini, 

babasını hiç üzmez. Onlar ne 

derlerse onu yapar. 
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 Cin Ali okumayı çok isti-

yordu, sık sık: “Ah, ablam gi-

bi ben de bir okusam!” der, 

içini çekerdi. Ablası Atatürk 

İlkokulu’nda okuyordu. Ara 

sıra ablasıyla Atatürk İlkoku-

lu’na giderdi.  
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 Cin Ali, Atatürk’ü çok se-

verdi. Atatürk’ün resimlerine 

bakar: “Ben de okuyup Ata-

türk gibi olacağım.” derdi. 

Okullar açılmış, ablası okula 

gitmeye başlamıştı. 
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 Bir gün babası eve elinde 

küçük bir çantayla geldi. “Bak, 

Cin Ali, sana çanta, defter, 

kalem, silgi aldım. Yarın seni 

okula kayıt ettireceğim.” dedi. 

Cin Ali buna çok sevindi. Ba-

basının boynuna sarıldı. 
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 Cin Ali, o gün sevincinden 

sabaha kadar uyuyamadı. Sa-

bahleyin erkenden kalktı. Anne-

sini, babasını, ablasını kaldırdı. 

Aceleyle çaylarını içtiler. Çan-

tasını aldı. Ablası ile beraber 

babasının elinden tutup okula 

gittiler. 
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 Okula varınca, ablası kendi 

sınıfına gitti. Babası ile Cin 

Ali de kayıt olmak için, okul 

müdürünün odasına girdiler. 

Müdür, onları güler yüzle 

karşıladı. Sandalyeyi göstere-

rek oturmalarını söyledi. 
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 Okul müdürü Osman Bey, 

Cin Ali’ye: “Küçük sen okuya-

cak mısın? Okuyup da ne 

olacaksın?” diye sordu. 

 Cin Ali: “Ben, okuyup 

Atatürk olacağım!” dedi. 
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 Cin Ali’nin bu sözü, müdü-

rün çok hoşuna gitti. 

 Masasından kalktı, Cin Ali-

nin yanaklarını okşadı. Ona:  

 -Aferin Ali, çok çalış, Ata-

türk gibi büyük adam ol! dedi. 
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 Müdür Bey, Cin Ali’nin elin-

den tuttu. 1-A sınıfına götürdü. 

1-A Öğretmeni Gülşen Hanım’a: 

 -Bakın size çok iyi bir öğrenci 

getirdim, dedi. Gülşen Hanım 

da Cin Ali’nin yanaklarını okşadı. 
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 Cin Ali’nin boyu kısa ol-

duğu için, onu ön sıraya, 

Nevin’le Fatma’nın yanına 

oturttu. Cin Ali sıraya otu-

runca küçücük kaldı. Sırada 

sadece başı görünüyordu. 
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 Sayın Veli ve Öğretmenler: 

 Cin Ali hikâye kitapları, seri 

halinde çıkmakta ve kolaydan zo-

ra doğru bir sıra takip 

etmektedir. 

 Çocukların okuyamadığı, zor 

kelimelerden kaçınarak, bildikleri 

kolay kelimelerle, çocuklara tek-

rar ettire ettire, okumayı kavrat-

maktadır. Cin Ali hikâye kitap di-

zisini birinci kitaptan başlayarak, 

sıra ile okutunuz. 
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