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Tüm ejderha prensleri ve ejderha prensesleri için  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Ejderha Prensi“ hikayesi, Almanya'yı ve Almancayı tanımak isteyen küçük çocuklu mülteci ailelerini hedeflemektedir. 
 
Almanca olan resimli kitabın yanında Arapça, Darice, Farsça, Fransızca, Kurmancı, Peştuca, Soranice ve Türkçe olan 
kitap ekleri verilmektedir. Bu çevirileri ayrıca www.drachenprinz.com/distribution adlı sayfada bulabilirsiniz. 
 
Deutsche Welle, „Ejderha Prensinin“ sesli kitaplarını çeşitli dillerde üretmiştir. Bunları ücretsiz olarak 
www.drachenprinz.com/audio sayfasından örn. telefonunuza indirebilirsiniz. 
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3 
Bugün, Lisa bir mektup yazdı. Bunun için babasının telefonunu kullandı ve annesinin daktilo etmesini istedi. Sonuçta Lisa 
henüz dört yaşında ve yazmasını bilmiyor. 
Acaba kime yazdı? Tabii ki mektup arkadaşı Yasin'e! Yasin çok uzakta yaşıyor, şu an kötü şeylerin olduğu bir yerde. 
Ama çok şükür yakında Almanya'ya gelecek. 
 

4 
Ertesi sabah Yasin'in babasının bir sürprizi var. Yaşasın, Lisa yazmış. Yasin babasının çıktısını bile aldığı mektuba 
hayretle bakıyor. „Baba, bana okur musun?“, diyor. 
 

5 
Sevgili Yasin, 
çok yakında Almanya'ya geliyorsun. Buna o kadar seviniyorum ki! Burada birlikte çok güzel şeyler yaşayacağız, mesela 
anaokulunda. Annem beni oraya bu sabah götürdü. 
 

6 
Ben anaokulundayken annem işe gidiyor veya cam silmek gibi sıkıcı işler yapıyor. Anaokulunda bir sürü çocuk var ve 
neredeyse hiç yetişkin yok.Bu çok güzel değil mi? Bütün gün oyun oynuyoruz. 
Ama benim daha uykum vardı ve kahvaltıda çok oyalandım. O yüzden geç kaldık ve acele etmemiz gerekti. 
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7 
Anaokulunda dedim ki: „Günaydın, Bayan Wenninger!“ 
Bayan Wenninger, anaokulu öğretmenimiz, geç kalmamızdan hoşlanmıyor. O yüzden biraz sert baktı. 
Ama sonra bize bir masal okudu ve hepimizin birer kez sayfa çevirmesine izin verdi. 
 

8 
Yasin de birçok masal biliyor. O yüzden Lisa'ya şöyle cevap verdi: 
Ben, en çok, ailesini çok çok kötü bir ejderhadan kurtaran ve ardından hayatının sonuna kadar mutlu olan cesur prensin 
hikayesini seviyorum. 
Bugün çantamı hazırladım çünkü her an yola çıkabiliriz. Maalesef yanıma çok fazla şey alamıyorum. 
Bayan Wenninger'i komik buldum. Peki sen saat okumasını biliyor musun? Dedem bana kendisi küçükken taktığı kol 
saatini verdi. 
Sevgiler, Yasin 
 

9 
Sevgili Yasin, 
tabii ki de saat okuyabiliyorum! 
Büyük ibre on ikiyi ve küçük ibre üçü gösterince, annem beni anaokulundan almaya geliyor. Küçük ibre altıyı gösterince 
akşam yemeği yiyoruz ve küçük ibre sekizi gösterince uyku vaktim gelmiş oluyor. Henüz uyumak istemiyor olsam bile! 
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10 
Bugün otobüse bindik. Kendi arabamızın olmasından veya taksiye binmekten çok daha ucuz. 
Otobüse binmek isteyenin otobüs şoföründen bilet alması gerekiyor, yoksa insanın başı gerçekten belaya girebilir. Bazı 
otobüsler iki katlı – öyle olunca en çok yukarıda cam kenarında oturmayı seviyorum. 
Yakında birlikte otobüse bineceğiz! 
Sevgiler, Lisa 
 

11 
Sevgili Lisa, 
Annem, noel bayramının sizde çok güzel olduğunu söyledi, özellikle kar yağdığında. Otobüsler karda da gidebiliyor 
mu? 
Bizim en önemli bayramımız Ramazan ayından sonra olan. Ramazanda sadece güneş battıktan sonra yemek yiyebiliriz. 
Ardından büyük Ramazan bayramını kutluyoruz ve çocuklara hediyeler veriliyor. 
 

12 
Ama sanırım bu sene kimseye hediye verilmeyecek. Artık anneannemde yaşıyoruz. Orası daha güvenli. 
Maalesef anneannem bizimle gelmek için fazla yaşlı. Belki bir daha hiç görüşemeyeceğimiz için ağlıyor. 
Düşünsene! Anneanneme gittiğimizde o kadar acele etmemiz gerekti ki, dedemin saatini unuttum. O kadar üzgünüm ki. 
Yakında görüşme dileğiyle, 
Yasin 
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13 
Sevgili Yasin, 
Kar yağdığında otobüsler çoğunlukla gecikiyor ve yetişkinlerin morali bozuk oluyor. Ama ben karı seviyorum ve tabii ki 
noel bayramını da seviyorum. 
Noel çelenkinin üstündeki mumları yakıyoruz ve noel ağacını süslüyoruz. Eğer uslu olmuşsam, noel baba bana hediyeler 
getiriyor. 
Kim bilir, belki o zaman sana yeni saat de getirir...! 
Sevgiler, Lisa 
 

14 
Yasin'in son mektubundan beri çok zaman geçti. Lisa her gün Yasin'in artık ne zaman Almanya'ya geleceğini soruyor. 
„İnşallah yakında!“, diye cevap veriyor annesi. 
Lisa'nın dikkatini dağıtmak için annesi onunla alışverişe gidiyor. Bir vitrinde Lisa kol saati görüyor. Bir ibresi prense, diğer 
ibresi ejderhaya benziyor 
„Bu Yasin'in olmalı!“, diye bağırıyor Lisa. 
 

15 
Sonra bir sabah telefon çalıyor. Annesi çok heyecanlı bir şekilde: „Arayan Yasin'in annesiydi. Nihayet gelmişler!“, diyor 
Çantaya Yasin ve ailesi için kek ve birkaç elbise koyuyor. Diş fırçası bile var aralarında. Lisa renkli kağıda sardığı saati 
getiriyor. 
Ve 1, 2, 3 – haydi! 
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16 
Büyük bir evin önünde bir sürü insan duruyor. Çok yorgun görünüyorlar. Ama çocuklar neşeli şekilde oynuyorlar. 
Küçük bir erkek çocuğu onlara doğru el sallıyor. Lisa'nın annesi, onunla ve ebeveynleriyle tokalaşıyor. „Hoşgeldiniz!“, 
diyor. Utangaç bir şekilde Lisa, Yasin'e hediyesini veriyor. Yasin, önce kağıdı yırtıyor, ardından saati görüp neşeyle 
gülüyor. Lisa şaşırıyor. Yasin'in gözleri ne kadar da parıldıyor gülerken. 
Yasin'in annesi biraz mahçup görünüyor. „Maalesef bizim sizin için bir hediyemiz yok. Geldiğimiz gemi o kadar küçüktü 
ki, uyumak için uzanamıyorduk bile. Bagaj için hiç yer yoktu.“ 
Ama bunun hiçbir önemi yok, diye düşünüyor Lisa.  Asıl mesele Yasin'in nihayet gelmiş olması! 
 

17 
Bir kaç hafta sonra Lisa'ya misafir geliyor. Annesi, Yasin ve ailesini davet etmiş. Birlikte bahçedeki küçük masada 
oturuyorlar. 
Yasin'in annesi şu an kaldıkları yurttan bahsediyor. Yasin'in babası burada kalabilmeleri ve çalışabilmeleri için gitmesi 
gereken resmi daireden bahsediyor. Gülerek: „Çok uzun beklediğimiz zamanlarda Yasin memurlara 'Günaydın!', diyor, 
yeni saatine bakıyor ve sert görünüyor.“, diyor. 
 

18 
Yasin, babasının gülmesine çok seviniyor. Çok uzun zamandır babası bunu yapmamıştı. 
İki erkek birlikte mangal başında duruyorlar. Mangalın sol üst tarafında sığır eti, onun sağında Lisa'nın annesi için sebze 
şişleri ve onların altında Lisa için soya peynirinden yapılmış küçük sosiscikler kızarıyorlar. Şöyle ki, Lisa ve annesi et 
yemiyorlar. 
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19 
Yemekten sonra Lisa, Yasin'e kırmızı salıncağını gösteriyor. Yasin, salıncakta oturan Lisa'yı güzelce sallıyor. Ay, bu çok 
eğlenceli! 
Birlikte yeni dili çalışıyorlar. Bunun için Yasin eşyaları gösteriyor ve Lisa „çiçek“ veya „kelebelek“, diyor. 
 

20 
Bugün pazartesi. Kahvaltı diğer günlerden çok daha hızlı gerçekleşiyor. Acaba Lisa anaokuluna gitmek için neden bu 
kadar acele ediyor? 
„Geliyor musun, anne?“, diye bağırıyor. 
Anaokulunda herkes çok heyecanlı. Bayan Wenninger, Lisa içeri girdiğinde „Günaydın!“, demeyi bile unutuyor. 
Sonra birdenbire Yasin ve annesi kapıda beliriyorlar. Oley, işe yaramış! Lisa ve Yasin artık aynı ana okuluna gidiyorlar! 
 

21 
Öğle yemeğine brokoli, pilav ve domates sosu var. Tatlı olarak ise vanilyalı puding var. 
Yasin başlangıç olarak birazcık denemek istiyor. Mmm, hiçte fena değilmiş, diye düşünüyor. 
 

22 
Yine de Yasin, annesinin onu almaya gelmesine seviniyor. Bugün Lisa ve annesi ile birlikte çarşıya gidecekler. 
 

23 
Yolda, köpeği Anton'u dolaştıran Lisa'nın komşusu Bay Meier-Müllerich ile karşılaşıyorlar. „Anton'u sevebilir miyim?“, diye 
soruyor Lisa. Tabii ki! Anton seviniyor ve kuyruğunu sallıyor. 
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24 
Lisa'nın annesi onlara çok pahalı olmayan süper marketleri gösteriyor. Çünkü Yasin'in ailesinin şu an fazla parası yok. 
Bazı alışveriş arabalarında çocuk oturağı bile var. Lisa, Yasin'i şekerlemelerin yanından doğru itiyor. 
Kasada para ödeniyor. Fiyatlar evdekinden çok daha az görünüyor, diye hayrete düşüyor Yasin. „Maalesef bu daha 
ucuz olduklarının anlamına gelmiyor. Fiyatları önce çevirmek gerekiyor.“, diye açıklıyor annesi. „Buradaki para bizim 
oralarda olan paradan farklı.“ 
 

25 
Sonra parka gidiyorlar. Çocuklar futbol oynuyorlar. 
Bir çift bankta oturuyor ve öpüşüyor. Yasin sıcak güneşi seviyor. Bu ona birazcık evini hatırlatıyor. 
Sadece insanların bu kadar kısa kıyafet giymeleri tuhaf geliyor. „İnsanların giyecek bir şeyleri yok mu?“, diye soruyor. 
„Var“, diyor Lisa'nın annesi. „Ama hava sıcak olunca insanlar fazla terlememek için kısa pantolon ve tişört giymeyi tercih 
ediyorlar.“ 
 

26 
Sokağa geri döndüklerinde bir adamla karşılaşıyorlar. 
Onlara kaba şeyler söylüyor. Lisa korkuyor. Ama çok şükür o an iki polis geçiyor oradan. Polis, adama kızıp onu 
gönderiyor. 
Ardından Lisa ve Yasin'ın telsize konuşmalarına bile izin veriyorlar. „Merhaba!“, diye bağırıyorlar. 
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27 
Polis onlara açıklıyor: „Almanya'da sırf farklı oldukları için insanlara karşı bir şey söylenemez. Nereden geldikleri, neye 
inandıkları fark etmiyor. Yine de bazı insanlar bazen kötü davranabiliyorlar.“ 
 

28 
Yasin'in ebeveynleri bugün erkenden Almanca kursuna gittikleri için, Yasin ve Lisa'yı, Lisa'nın annesi anaokuluna 
bırakıyor. „Almanca kursu yetişkinler için anaokulu gibi bir şey. Ama orada oyun oynanmıyor.“, diye açıklıyor Yasin. 
Bugün bisikletle gidiyorlar. Yasin Lisa'nın bisikletini ödünç alıyor. Bu süreçte Lisa, annesinin bisikletine annesiyle birlikte 
biniyor. 
 

29 
Anaokul sınıfıyla birlikte Lisa ve Yasin hayvanat bahçesine gezi yapıyorlar. 
İkili grup halinde fil otlağının yanından geçiyorlar. „Birbirinizin ellerini tutun!“, diyor Bayan Wenninger. 
„Ne kadar çok çeşit çeşit hayvan!“, diye hayret ediyor Yasin. Sevmeli hayvanat bahçesinde keçilere yem veriyorlar. 
 

30 
Anaokuluna geri döndüklerinde Bayan Wenninger masal kitabını getiriyor. Bugün Yasin masal seçebilir. Acaba 
hangisini dinlemek istiyor olabilir? Tabii ki de ailesini kötü,kötü ejderhadan kurtaran ve hayatının sonuna kadar mutlu 
olan cesur prensin hikayesini. 
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31 
Bir zamanlar çok güzel ama kötü kötü ejderhalar tarafından tehdit altında olan bir ülkede, ailesiyle birlikte bir prens 
yaşarmış. Kurtulmak için ailesiyle birlikte çöle kaçmış. Susuzluktan neredeyse ölmek üzereyken kalacak yer arıyorlarmış. 
Ama hiçbir yerde onlara yer yokmuş. 
 

32 
Çok şükür yakın zamanda kabul edildikleri küçük bir köye ulaşmışlar. 
Burada her şey evdekinden çok farklıymış, prens birazcık korkuyormuş. Ancak zamanla yabancı dili öğrenmiş, yabancı 
yemeklerden yemiş ve yabancılar arkadaşları olmuş. 
 

33 
Sonra, birçok ay sonra, birlikte prensin ülkesine gitmişler ve ejderhaları püskürtmüşler. 
 

34 
Lisa ve Yasin de bu arada gerçek arkadaş oldular. Yasin'in henüz pek Almanca bilmemesine rağmen Lisa sadece onunla 
oynuyor. Parktaki çocuklar Yasin'in neden hiçbir zaman konuşmadığını sorunca Lisa şu şekilde açıklıyor: 
„Yasin aslında uzak bir ülkenin prensi. Kötü, kötü bir ejderha Yasin'i ve ailesini oradan kovaladı. Ama bir gün, Yasin'in 
büyüdüğü vakit, Yasin geri dönmek ve ejderhayı püskürtmek istiyor. 
Tabii ki bütün çocuklar ejderha prensiyle oynamaktan hoşlanıyorlar. 
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