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 Cin Ali’nin mahallelerinde bir 

çocuk bahçesi vardı. Cin Ali’nin 

annesi güzel havalarda, her 

hafta çarşamba günü, Cin 

Ali’yi, Suna’yı, ablası Selma’yı 

çocuk bahçesine götürürdü. 
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Resimlerin altındaki noktalı yerlere resimlerin adını yazınız.  

 

 

 

 

 Suna, Cin Ali, ablası Selma, 

haftanın çarşamba gününü 

sabırsızlıkla beklerdi. 

 Bir Pazar günü Cin Alilere 

teyzesi, teyzesinin küçük kızı 

Nermin’le, teyzesinin oğlu 

Mehmet gelmişlerdi. 
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 Annesi misafirlerini bahçeye 

havuzun yanına götürdü. Ba-

bası havuzun kenarında bulu-

nan büyük söğüt ağacının altına 

bir masa koydu. Sandalye geti-

rip masanın etrafında oturdu-

lar. 



Cin Ali-8    (Cin Ali Çocuk Bahçesinde) 

 

 

 

 
 Havuzun kenarında, söğüt 

ağacının gölgesinde, Cin Ali’nin 

babası, annesi, teyzesi, ablası 

oturup konuşmaya başladılar. 

 Cin Ali ile Mehmet ayakta 

durdular. Suna ile Nermin de 

yere oturdular. 
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 Epeyce konuştuktan sonra 

annesi semaveri, Suna çay bar-

daklarını getirip masaya koydu. 

Cin Ali, Mehmet, Nermin se-

maveri görünce, “Çay içeceğiz.” 

diye sevindiler. Teyzesi, ablası, 

babası da sevindi. 
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 Cin Ali’nin babası çayı bar-

daklara koydu. Çaylarını içtiler. 

Mehmet, teyzesinin yanına geldi. 

 Teyzeciğim, geçen gün bize, 

“Sizi çocuk bahçesine götürece-

ğim.” diye söz vermiştin. “Haydi, 

bizi götür.” diye rica etti. 
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 Teyzesi: 

 -Çocuklar, bugün sizi Selma 

ablanızla beraber çocuk bahçe-

sine göndereceğim. Ama cadde-

lerde kaldırımlardan gidip ge-

lirseniz, orada yaramazlık yap-

mazsanız, dedi. Buna çok sevin-

diler. 



Cin Ali-8    (Cin Ali Çocuk Bahçesinde) 

 

 

 

 

 Caddelerde yürürken kaldı-

rımdan gidip geleceklerine, 

yaramazlık yapmayacaklarına 

söz verdiler. Teyzesi de Selma 

ile çocuk bahçesine gitmelerine 

izin verdi. 

 El ele tutuşup çocuk bahçe-

sinin yolunu tutular. 
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 Çocuk bahçesinin kapısına 

geldiler. Kapıda bir simitçi vardı. 

Camekânın içine simitleri ter-

temiz dizmiş “Gevrek simit!” di-

ye bağırıyordu. Simitçiden birer 

tane simit aldılar, yiyerek bah-

çeye girdiler. 
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 Çocuk bahçesinde tahtere-

valli boştu. Koşup tahterevalliye 

bindiler. Nermin’le Cin Ali bir 

tarafa, Mehmet’le Suna da bir 

tarafa bindiler. Mehmet’le Su-

na bir zıplayışta havalandı. 

Nermin ile Cin Ali’yi yere in-

dirdiler. 
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 Tahterevalliden sonra, kay-

ma yerine gidip kaydılar. Ora-

dan bıkınca, tren gibi yapılmış, 

içi delik künkler vardı. Oraya 

gittiler. Künklerin bir başından 

girip öbür başından çıkmaya 

başladılar. Bu künk tren de çok 

hoşlarına gitti. 



Cin Ali-8    (Cin Ali Çocuk Bahçesinde) 

 

 

 

 
 Salıncaklar boşalmıştı, treni 

bırakıp salıncağa koştular. Kızlar 

bir tarafa bindi, erkeler de bir 

tarafa bindi. Ablaları Selma da 

onları salladı. Bu salıncaklar da 

çok hoşlarına gitti, inmek iste-

miyorlardı. 
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 Dört kişilik salıncaktan sonra, 

tek kişilik salıncaklara gittiler. İki 

salıncak vardı. Salıncağa önce 

Nermin’le Mehmet bindi. Cin 

Ali Mehmet’i, Suna da Nermin’i 

salladı. Sonra da Cin Ali ile 

Suna bindi. 
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 Salıncakta epey sallandıktan 

sonra, kum havuzuna gittiler. 

Kum havuzunda kumdan tepe-

ler, dereler ve yollar yaptılar. 

Mehmet’le Cin Ali ayaklarını 

bellerine kadar kumla örttüler. 
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 Bahçede epeyce oynadılar. 

Akşam olmuştu. Ablaları Selma: 

“Haydi, artık akşam oldu, eve 

gidelim.” dedi. Onlar da: “Pekiyi 

gidelim.” dediler. Elbiselerinin 

tozlarını çırptılar ve memnun 

olarak bahçeden ayrıldılar. 
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 Bahçenin kapısında, beyaz 

külahlı dondurmacı vardı.  

 -Dondurmaa, kaymaklı! diye 

bağırıyordu. Dondurmacı da, 

dondurması da temizdi. Ablaları 

birer dondurma aldı. Yiyerek 

sevine sevine evlerine döndüler. 
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