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evgili okur!
Yeni bir yıl geldi çattı. Takvimler 2019 yılını gösteriyor
artık. Ve minikaGO bu ay itibarıyla 2 yaşını doldurdu!
Yeni yılın ilk ayında yine harika bir sayıyla karşınızdayız.

Bu ayın konusunu takvimlere ayırdık. Güneş ve Ay takvimlerini
anlattığımız sayfalarla zamanda hem eğlenceli hem bilgi dolu
bir yolculuk yapacaksınız.
İkinci yılımıza özel beş hediye veriyoruz sizlere.
İlk hediyemiz hem ayraç hem takvim olarak
kullanacağınız bir masa takvimi. 12 karttan
oluşan özel illüstrasyonlu bu takvimi, yıl
boyunca yanınızdan ayırmayacağınıza eminiz.
Bilmece bulmaca meraklısı okurlarımız için
hazırladığımız 16 sayfalık ekimizle zamanın nasıl
geçtiğini anlamayacaksınız bile.
“Kardan Adam Ağladı” isimli mini masal
kitabımız da koleksiyonunuza katacağınız üçüncü hediyemiz.
Önceki sayılarda hediye ettiğimiz iki mini masal kitabını da bu
ayın sürpriz hediyesi olarak dergimizin paketi içinde bulacaksınız.
Şimdiden iyi okumalar dileriz.
Her sayısını özenle hazırladığımız dergimiz minikaGO’ya iki yıldır
hiç kesintiye uğratmadan gösterdiğiniz ilgi için bütün yazar
ve çizerlerimiz adına teşekkür ediyor; birlikte nice
sayılara ve yıllara ulaşmayı umut ediyorum.
Aynı zamanda bu ay yarıyıl tatilinin de
içinde olacağız. Bol bol kitap ve dergi
okuyarak dinlenmeyi ihmal etmeyin.
Hepinize iyi tatiller!
Mutlu ve sağlıklı bir yıl geçirmeniz dileğiyle…

y
ek a
c
e
l
Ge şmek
görü re…
üze

Yazışma Adresi: Barbaros Bulvarı Cam Han No: 153 Balmumcu 34349, Beşiktaş / İstanbul.
üyesidir.
Santral Telefon: (0212) 354 30 00 Turkuvaz Dergi: (0212) 326 33 34 Faks: (0212) 354 47 40 Yayın Türü: Yaygın Süreli
Yönetim Yeri: Barbaros Bulvarı, Cam Han, No: 153, Beşiktaş/ İstanbul Dağıtım: Turkuvaz Dağıtım Pazarlama A.Ş.
Yayımcı: TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ Matbaa Genel Müdürü: MEHMET KAMİLOĞLU
Basımcı: TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ Basıldığı Yer: Akpınar Mah. Hasan Basri Cad. No: 4, Sancaktepe-İstanbul.
Tel: (0216) 585 90 00 Dergi İşletme Müdürü: Hakan Demirci
Bu dergi basın meslek ilkelerine uymayı taahhüt eder. Yazı ve fotoğrafların tüm hakları MinikaGO dergisine, yayımlanan ilanların sorumluluğu ilan sahiplerine aittir.

Kapak İllüstrasyonu: Ersin Şahin

YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ

TAKVIM
BULUŞMASI

İKİ YAŞINA
YAKIŞIR!

NE SA
OLMU YI
Ş AMA
!

BEN
N
BİR İYE
ŞE
GÖR
MÜY Y
ORU
M?

L.
EĞİ
D
I
AR
AK!
YUK AĞI B
AŞ

16

HAYDİ
İÇERİ
GİRELİM!

23

MASAL

31

ÇIZGILI TARIH

Ocak 2019

5> HAKLARIM VAR

28> İŞTE BU HARİKA

6> MİNİKAGO EKRANI

30> MIRILDANAN ÇOCUK

8> İYİ HABERLER

31> ÇİZGİLİ TARİH

10> AYIN TAKVİMİ

34> KODLAMA

11> KAPAK KONUSU

35> GÜVENLİ İNTERNET

12> UÇAN VOSVOS

36> ŞAŞIRTICI HAYVANLAR

16> TAKVİM BULUŞMASI

38> GEZGİN SEZGİN

18> TÜRKLERİN KULLANDIĞI

40> BEN OLSAM

TAKVİMLER

42> NEŞELİ MİKROFON

19> TAKVİMLER OLMASAYDI

44> BENİM KITAPLIĞIM

20> TATİLDE NE YAPALIM?

46> YAPTIM OLDU

22> TUHAF BİLGİLER

48> HAYDİ MUTFAĞA

23> MASAL

49> YILDIZLI ŞEMSİYE

26> TOSTLU TEST

50> ŞİİR

ŞAŞIRTICI
HAYVANLAR

36

R!
A
V
M
I
R
HAKLA

a
m
r
u
K
k
e
n
!
r
Der
a
V
m
ü
ğ
ü
l
r
ü
g
z
Ö

1ma5dde

Taraf Devletler, çocuğun
dernek kurma ve barış içinde
toplanma özgürlüklerine ilişkin
haklarını kabul ederler.

Resimleyen: Nur Dombaycı

Bu hakların kullanılması,
ancak yasayla zorunlu
kılınan ve demokratik bir
toplumda gerekli olan
ulusal güvenlik, kamu
güvenliği, kamu düzeni
yararına olarak ya da
kamu sağlığı ve ahlâkın
ya da başkalarının
hak ve özgürlüklerinin
korunması amaçlarıyla
yapılan sınırlamalardan
başkalarıyla
kısıtlandırılamaz.

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin
15. maddesidir. 20 Kasım 1989
tarihinde onaylanan bu sözleşmeyi
Türkiye, 1990 yılında imzaladı.
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ekranı

LITTLEST PET SHOP
19 Ocak'tan itibaren her gü
n
10.00, 13.00 ve 17.30’da m
inikaGO
ekranlarında…

Hazırlayan: Özge Sayraç Mutlu

Bolca oyun, dünya kadar kahkaha ve rengârenk karakterlerle dolu
Evcil Hayvanlar Diyarı Paw-Tucket’a hoş geldiniz! Hepsi birbirinden
eğlenceli Minişlerle Littlest Pet Shop macerası devam ediyor.
oxie, Trip, Quincy, Jade, Edie ve Bev… Onların
oyunları, partileri ve maceraları hiç bitmez.
Eğlenceli ekibimizi, bazen Paw-Tucket’ta bir şarkı
yarışmasına hazırlanırken, bazen de bir lunaparkta
eğlenirken bulabilirsiniz. Ama durum ne olursa olsun,
birbirlerini çok sevmekten vazgeçmezler.
Eğlence devam ederken sizce Roxy’nin başı dertte
olabilir mi? Paw-Tucket’in Pop Müzik Yıldızı Savannah,
Roxie’den evine göz kulak olmasını ister. O yokken
evine, özellikle de çiçeklerine gözü gibi bakmalıdır
çünkü eğer çiçeklerine bir şey olursa Savannah çok
üzülür. Ama hiç hesapta olmayan bir terslik çıkar ve
Savannah’nın çiçekleri zarar görür. Roxie bu durumu
çözebilecek mi dersiniz?
Paw-Tucket’ta huzur ve mutluluk içinde yaşayan neşeli
evcil hayvanların dünyasına siz de misafir olun!
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lpman’da iki oba
arasındaki oyunlar
devam ediyor.
Alpman ve yakın dostları,
obalarını en iyi şekilde temsil
etmek için var güçleriyle
çalışıyorlar.
Sherlock Yack, gizemli olayları
bir bir çözüyor ve hayvanat
bahçesinde barış ve düzeni
sağlamak için elinden geleni
yapıyor.
Denizaltı Kaşifleri’nde, Nekton
Ailesi hem deniz altındaki
yeni canlı türlerini
keşfediyor hem de faydalı
birçok icat yapıyor.
Thunderbirds Are Go’da kendilerini

yardım etmeye adamış kardeşler,
haber aldıkları her acil durum
çağrısına deyim yerindeyse
yıldırım hızıyla müdahale
ediyor.
Meraklı ve yetenekli gazeteci
Geronimo Stilton da gizemli
haberlerin peşinde tüm
dünyayı dolaşıyor.
Kratt Kardeşler ise
dünyanın en ilginç canlılarıyla
el değmemiş topraklarda
yeni maceralar yaşamaya
devam ediyor.
Tüm bu renkli
hikâyeler için
minikaGO ekranından
ayrılmayın!

minikaGO Tatil
Ekranı yine eğlence
ve macera dolu.
En sevdiğiniz
kahramanlar çok
hızlı, çok cesur
ve bitmeyen bir
hareketin peşinde…
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Sonic Boom

17.00

Oscar Çöllerde

22.00 Kratt Kardeşler

12.00 Thunderbirds Are Go

17.15

Koyun Shaun

22.30 Geronimo Stilton

17.30

Littlest Pet Shop

23.00 Denizaltı Kaşifleri

12.30

Oscar Çöllerde

07.30 My Little Pony

12.45

Koyun Shaun

18.00 Geronimo Stilton

08.00 Tobot

13.00

Littlest Pet Shop

18.30

08.30 Alpman

13.30

İstanbul Muhafızları

19.00 İstanbul Muhafızları

08.45 Maceracı Yüzgeçler

14.00 Alpman

09.00 Sherlock Yack

14.30

09.30 İstanbul Muhafızları
10.00 Littlest Pet Shop

19 Ocak’tan itibaren

Peter Pan’ın
06.00 Yeni Maceraları
06.30 Ben ve Robotum
07.00 Denizaltı Kaşifleri

10.30 Geronimo Stilton
11.00

Rescue Bots

11.30

Sherlock Yack

23.30 Ben ve Robotum
00.00 Harika İşler Takımı
00.30 İstanbul Muhafızları

19.30

Maceracı Yüzgeçler

01.00 Keloğlan

Kratt Kardeşler

19.45

Alpman

01.30 Afiyet Olsun Dünya

15.00

Ben ve Robotum

20.00 Thunderbirds Are Go

15.30

My Little Pony

20.30 Sonic Boom

16.00 Denizaltı Kaşifleri
16.30

Tobot

21.00 Rescue Bots
21.30

Tobot

02.00 Harika İşler Takımı
Dede Korkut
02.30 Hikayeleri
03.00 Keloğlan
03.30 Afiyet Olsun Dünya
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eugma Antik Kenti’nden yasa dışı yollarla Amerika Birleşik
Devletleri’ne kaçırılan “Çingene Kızı” mozaiğinin on iki kayıp parçası,
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yıllar süren büyük çabalarıyla Türkiye'ye
getirildi. Milattan önce ikinci yüzyıla ait olan mozaiğin kayıp parçaları,
yirmi yıl aradan sonra Gaziantep'te sergilendi ve Zeugma Mozaik Müzesi’nde
ziyarete açıldı. Gaziantep’in sembolü olan ve tanıtımına büyük katkı sağlayan
“Çingene Kızı” mozaiği, 1999 yılında Zeugma mozaiklerinin kurtarılması
çalışmaları sırasında bir vatandaşın yardımıyla yapılan kazıda ortaya çıkmıştı.

Kızıl Gezegen Mars
Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Mars keşif
aracı InSight’ı, Kızıl Gezegen’in yüzeyine indirdi. Uzay
aracının yolculuğu ise altı ay sürdü. Araç, Mars’taki
deprem faaliyetlerini, yeraltı ısısı ve gezegenin
çekirdeği konusunda veriler toplayacak ve on altı
metrelik bir sondaj çalışması yapacak. Çekirdeğin yapısı
ve büyüklüğü konusunda da bilim insanlarının ilk kez
fikir sahibi olmasını sağlayacak. InSight, son altı yıl içerisinde
NASA’nın Mars’a indirdiği ilk uzay aracı.

Dede Korkut, UNESCO Listesi’nde
Türk Destanı “Dede Korkut” UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası
Temsili Listesi’ne oy birliğiyle kabul edildi. Dede Korkut kültürünü oluşturan
destan, masal ve müzik içerisindeki dilden dile, kuşaktan kuşağa aktarılan
değerler; Türkiye’nin kültürel belleğinde canlılığını koruyor. Geçmişle bugün
arasındaki kültürel bağın güçlenmesine, kültürel devamlılığın, aidiyet ve kimlik
anlayışının geleceğe taşınmasına katkıda bulunuyor.
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100 Temel Eser Listesi
Kaldırıldı

Hayvansız Eğlendiren Sirk
Hayvansız Türkiye Sirki’nin sahibi Ulaş Cankurt ve
eşi Melike Cankurt, eğlenceli gösterileriyle Türkiye’nin
dört bir yanını geziyor. Senelerdir göçebe yaşam tarzını
benimseyen çiftin çocukları da sirk yaşamının hareketliliği
içinde büyüyor. Sihirbazlar, jonglörler, akrobatlar ile zaman
hızla geçiyor. Sirkte hayvanlı gösteriler için maskotlar
kullanılıyor. 55 kişilik Türkiye Sirki, şubat sonuna kadar
Ankara’daki alışveriş merkezlerinde gösteriler sunacak.

Orta ve ilköğretim öğrencileri için
on üç yıl önce Millî Eğitim Bakanlığı
tarafından hazırlanan 100 Temel Eser
listesi yürürlükten kaldırıldı. Sahte
ve uygunsuz yapılan basımlar ile
yapılan bazı değerlendirmeler listenin
kaldırılmasındaki nedenler arasında…
Genelgenin yürürlükten kaldırılmasıyla
öğrencilerin, bir eser listesiyle sınırlı
kalmadan; öğretmenlerin rehberliğinde,
Anayasa'ya, yasalara ve millî eğitimin
temel amaçlarına ters düşmeyecek;
millî ve insani değerlere saygılı bütün
eserlerden yararlandırılması hedefleniyor.

KÜLTÜR SANAT TURU
Bursa Uluslararası Bebe, Çocuk Hazır
Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı,
9 - 12 Ocak tarihleri arasında
TÜYAP Bursa Fuar ve Kongre
Merkezi’nde gerçekleştirilecek.
Ayrıntılı bilgi için: junioshow.com

5-13 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek. Ayrıntılı
bilgi için: cukurovakitapfuari.com

Afyonkarahisar İl Kültür
ve Turizm Müdürlüğü
tarafından Aralık 2018’de
başlatılan “Masallarla
Aileler için Matematik Oyunları
Afyonkarahisar Yarışması”
Programı, Nesin Matematik Köyü’nde
devam ediyor. Yarışmaya
5-6 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek. Program,
4 Mart’a kadar eser
ilköğretim 3’üncü sınıf öğrencileri ve ailelerine
gönderilebilecek.
yönelik. Programa otuz aile katılabilecek. Ücret bilgisi Yarışmanın amacı okul
ve diğer detaylar, bernasahin@nesinvakfi.org adresine öncesi yaş gruplarına
e-posta gönderilerek öğrenilebilir.
yönelik, yeni ve özgün
masal metinlerinin
Çukurova 12. Kitap
yazılmasını desteklemek.
Fuarı, TÜYAP Adana
Ayrıntılı bilgi için:
Uluslararası Fuar ve
afyonkulturturizm.gov.tr
Kongre Merkezi’nde
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Hazırlayan: Sühâ Yıldız

İlk Türk Uçağı

Jülyen Takvimi
Milattan önce 1 Ocak 45 yılında Jülyen
takvimi ilk kez kullanılmaya başlandı.
Roma hükümdarı Jül Sezar, o zamana
kadar kullanılan takvimdeki karışıklıkları
çözmek için bilim insanlarını görevlendirdi.
İskenderiyeli astronomi bilgini Sosigenes’ten
yardım alarak bir takvim hazırlattı.
Sosigenes, bir yılı 365 gün olarak hesaplayıp
oluşan mevsim kaymalarını düzeltmeyi
hedeflemişti. Jül Sezar, temmuz ayının
ismini değiştirerek kendi adından gelen
July ismini verdi. Bu takvim 16’ıncı yüzyıla
kadar kullanıldıktan sonra yerini Gregoryen
takvimine bıraktı. Türkiye’de bu takvim, 1
Ocak 1926 tarihinde kullanılmaya başlandı.

Nuri Demirağ´ın
fabrikasında üretilen
Türk yolcu uçağının
ilk uçuş denemesi, 10 Ocak 1944 tarihinde
Yeşilköy´de yapıldı. “Nu.D-38” ismi verilen
uçak; 325 km hız, 1500 metre irtifa ve 1000
km menzile sahipti. Deneme uçuşlarından
olumlu sonuçlar alınınca, Nu.D-38 ile 26
Mayıs 1944 tarihinde, İstanbul-Ankara arası
ilk tanıtım seferi yapıldı. Uçakta iki pilot, iki
gazeteci ve Nuri Demirağ vardı. Uçak, Ankara
Havaalanı’na başarıyla indi.

Türkçenin İlk Dil Bilgisi Kitabı
Divanü Lügati´t-Türk, dilimizin yazılmış
ilk sözlüğü ve ilk dil bilgisi kitabıdır. Yazarı
Kaşgarlı Mahmut, eserini 25 Ocak 1072
tarihinde yazmaya başlamıştı. O devirdeki
bütün Türk topraklarını karış karış gezerek
yazdığı ve 12 Şubat 1074 tamamladığı bu eser,
Türkçenin 11’inci yüzyıldaki dil özelliklerini
belirten, ses ve yapı
bilgisine ışık tutan
önemli bir dil bilgisi
kitabı.
Eserin sonunda yer alan ve o
dönemdeki Türklerin yaşadığı
yerleri gösteren harita

Bu Ay Başka Neler Olacak?
• 1 Ocak: Yılbaşı
• 6 Ocak: Kısmi Güneş Tutulması
• 3-9 Ocak: Verem Savaş Eğitimi Haftası
• 7-14 Ocak: Beyaz Baston Görme Engelliler
Haftası

• 10 Ocak: Türkiye Çalışan Gazeteciler Günü
• 15 Ocak: Kirli Hava ile Savaş Haftası
• 16 Ocak: Dünya Hijyen Günü
• 18 Ocak: Yarıyıl Tatilinin Başlangıcı
• 20 Ocak: Dünya Sarılma Günü
• 21 Ocak: Tam Ay Tutulması
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Yazan: H. Salih Zengin
Resimleyen: Betül Akzambaklar

AYIN KONUSU

Eksilen ve
Eklenen Şeyler…

ir yıl daha eksildi ömrümüzden. Ve takvim yapraklarına
upuzun 365 gün daha eklendi. Hayatın formülü kısaca bu
işte; eksilen ve eklenen şeylerin toplamı…
Eksilen bir şey var yaşadığımız
şehirlerde. Toprak eksiliyor sözgelimi
betonlar arttıkça, ağaçlar daha bir eksik
apartmanlardan. Arttıkça arabalar, eksilip
gidiyor çiçekler bir bir hayatımızdan…
Yüzümüzde de eksilen bir şey var,
bunu görüyorum. Elimize eklenen dijital
cihazların ışıltısı, arttırıyor yüzümüze
yansıyan aydınlığı ama eksiliyor gibi
geliyor bana kalbimizin saf ışığı…
Eksiliyor rüzgârın sesi, ağaçların hışırtısı,
kelebeklerin kanat çırpışı, salyangozların
yaldızlı izi, çimenlerin büyüyüşü,
uçurtmaların yükselişi, gökyüzünün kuşu,
yeryüzünün huşusu… Çünkü ekleniyor
hayatımıza masum görünen binlerce pusu.
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Hayatımıza
görüntüler
eklendikçe;
eksiliyor
kelimeler,
cümleler
dudaklarımızın arasından. Masallar
eksiliyor, gerçekler arttıkça…

Eksiliyor işte çocuklar artan bombalar
yüzünden, daha ne diyeyim? Ekleniyor
anlamsız bir boşluk, eksilen anlamlı
boşlukların yerine.
Böyle böyle artıyor işte yaşımız, takvim
yaprakları eksilip durdukça hayat
duvarımızdan. Biraz daha eksilmesin iyi
şeyler diye sana çocuklar gibi güzel bu
dergiyi hazırlamamız hep bundan…
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Takvim Buluşması
Merhaba, ben İrfan! Eğlenceli tişörtüyle
bize bir şeyler anlatan Ayşe abla ile tanıştırayım
sizi. Bir konu seçer ve mahalledeki çocukları toplar.
Sonra anlatacağı şeyle ilgili bir yere götürür. Az önce
konumuzun takvimler olduğu söyledi. Fazla bir şey
kaçırmadan sen de bize katıl!

Evet gençler, size son buluşmamızda Güneş’i ve Ay’ı izlemenizi söylemiştim.
İzlenimlerinizi sonra konuşacağız ama şimdi sıra bende. Başlıyoruuum! Takvim;
zamanı yıl, ay ve günlere ayıran sistem demek. Çok eskiden insanlar, Güneş’in doğup
batmasını ve mevsimleri biliyormuş. Çünkü Güneş doğunca hava aydınlanıyor ve
batınca hava kararıyor. Bazıları dolunay görünce taşlara çizgi kazımış ve bilinçli olmasa
da zamanı ölçmeye çalışmış.

Tarımın ve ekonominin gelişmesiyle birlikte zamanı kaydetme ihtiyacı daha çok doğmuş.
Ay, dolunay hâlinden sonra inceliyor; yaklaşık 29 gün sonra tekrar dolunay oluyor.
Güneş’in gökyüzünde kalma süresine göre mevsimler belirli sırayla birbirlerini takip ediyor.
İşte eski insanlar bunu fark edince takvimleri oluşturmaya başlamış. Birbirinden farklı
topraklarda yaşayan gelişmiş toplumlar, ihtiyaçlarına göre kendi takvimini oluşturmuş.
Peki, modern diyebileceğimiz ve ay yılı esas olan ilk takvimi oluşturanlar sizce kimler?
Hmm...
İpucu veremez misin
Ayşe abla?

Yine kıyamadım size.
Bu uygarlık aynı
zamanda yazıyı da
icat etmiş.
Süpersin Merve!
Sümerlerden sonra
Mısırlılar ve Romalılar da
önemli. Şöyle ki...
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Ha ha!
Sümerleeeer!

Güneş yılı esaslı ilk takvimi oluşturanlar ise Eski Mısırlılar.
Mısır, Nil Nehri kıyısında kurulu bir medeniyetti ve
tarım yapılıyordu. Ancak Mısırlılar, Nil’in
ne zaman taşacağını bir türlü doğru
hesaplayamıyordu. Ekonomide kriz
yaşanıyordu. Onlar da Ay’a bakmak
yerine yıldızları ve Güneş’i izlediler.
Gündüzle geceyi 12’şer eşit parçaya bölerek
bugünkü 24 saatlik zamanı bize hediye ettiler.
Nil’in hangi ayda yükseldiğini de hesaplamış oldular.

Aradan geçen uzun yıllardan sonra Romalılar da Mısırlıların hazırladığı takvimini
kullanmış. Ama gerçekte gece ile gündüz süresi Mısırlıların takvimindeki gibi eşit değil.
Mesela 21 Aralık’ta ülkemizde 15 saat gece, 9 saat gündüz yaşanıyor. Ayrıca artık yıl sıkıntısı
da çözülemiyor ve askerî seferler arasında zamanlama sorun oluyor. Yeniden yapılan
hesaplamalarla her dört yılda bir şubat ayına bir gün eklendi ve şubat 29 gün olarak
ayarlandı. Böylece günümüzde kullandığımız takvime en yakın hesaplama yapılmış oldu.

Bizim çocukları epey
yordum. Biraz dinlensinler sonra
onlarla kendi takvimlerimizi yapacağız.
Sen de kendi takvimini yaparsan
bizimle paylaşmayı unutma.
Hoşça kal!
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Yazan: Sare Tanrıverdi Resimleyen: Esra İlter Demirbilek

Sümerler eğitime çok önem vermiş. Ziggurat adındaki binaların
en üst katında gökyüzünü izlemişler. Böylece hilalden bir önceki
evre olan Yeni Ay’ın bugünkü hesapla bazen 29 bazen 30 günde
bir tekrar göründüğünü keşfetmişler ve bunu 1 ay olarak kabul
etmişler. Bu olay 12 kez tekrar edince de geçen zamanı
1 yıl olarak ilan etmişler. Bir yıl ise 354 gün olarak
hesaplanmış ve artık yılları
bulmuşlar.

Türklerin

Yazan: Neva Gümüş Resimleyen: Nur Dombaycı
Toplumlar ihtiyaçlarına ve inanışlarına göre
çeşitli takvimler kullanmışlar. Sence Türkler
hangi takvimleri ne zaman kullanmış?
Haydi zamanda yolculuk yapalım.

Kullandığı Takvimler
12 Hayvanlı
Türk Takvimi

Türklerin kullandığı
en eski takvimdir.
Türkler İslamiyet’i kabul
etmeden önce 6 ve
9’uncu yüzyıllar arasında
kullandı. Her yıla bir
hayvanın adı verildi ve
aylar, sayılarla ifade
edildi. Güneş yılı esaslı
takvimde, bir yıl, 365 gün
5 saatti. Günümüzde
benzer bir takvim Çin’de
kullanılıyor.

Celali
Takvimi

Hicri
Takvim

Büyük Selçuklu
Devleti’nin yaptırdığı
ve ticarette kullandığı
takvimdir. Ay yılı
esaslı takvimlerde
hasat zamanı sürekli
değişiyordu. Bu da
ticaret faaliyetlerini
aksatıyordu. Takvimin
başlangıç yılı 1079’dur.
Güneş yılı esaslı
takvimde bir yıl, 365
gün 6 saatti.

Hesap Zamanı
1) Hangi ay kaç gün çeker?
Ellerimizi yumruk yapınca tümsek ve çukurlara
göre ayların kaç gün çektiği hesaplayabilirsin.

Türkler İslamiyet’i
kabul ettikten sonra
ve Osmanlı'da, ay yılı
esaslı olan hicri takvim
kullanıldı. Başlangıç
yılı Hz. Muhammed’in
Mekke’den Medine’ye
göç ettiği tarih olan
622’dir. Bir ay yılı,
354 gün 8 saattir.
Artık dini günleri ve
bayramları hesaplarken
kullanıyoruz.

Osmanlı Devleti’nde
1839 yılından itibaren
ekonomi ve ticarette
kullanılan takvim.
Maaş ödemeleri,
vergi alımları buna
göre belirleniyordu.
Günlük hayatta hicri
takvim kullanılıyordu.
Başlangıç yılı Hicret
Olayı (622)’dır. Güneş
yılı esaslı takvimde bir
yıl, 365 gün 6 saatti.

Güneş yılı esaslı
olan Miladi takvimin
başlangıç yılı, Hz.
İsa’nın doğumunu
temsilen 0 olarak
kabul edilir ve bu yıla
milat denir. Ülkemizde
1926 yılından beri
kullanılıyor. Diğer adı
Gregoryen takvimidir.
Bir yıl, 365 gün 6 saattir.
Dört yılda bir şubat ayı
29 gün çeker.

3) 6’ıncı yüzyılda hangi yıllar
var? 2019 kaçıncı yüzyıl oluyor?

2) Milattan önce 3200 mü daha
eski yoksa milattan önce 546 mı?

Yüzyıl; yüz yıllık süre, asır demek. Kısaca
“yy.” olarak yazılır. Yani…

Milat

Milattan sonra (M.S.)

6. yy; 700-799,

0

2019

Milattan önce (M.Ö.)

546
546

2016, 2020, 2024 gibi 4’ün
katı olan yıllarda şubat, 29
gündür. Peki neden?

Miladi
Takvim

Takvim ve zaman hesabını
kolayca yapabilmen için
sana bazı ipuçlarımız var.

3200

Çünkü bir yıl, 365 gün
6 saattir. 6 saat her dört
yılda bir 24 saat eder.
Yani 1 gün. Bu gün de
şubat ayının 29’uncu
günü olarak yaşanır.

Rumi
Takvim

+

2019

Milat tarihi 0 (sıfır) olduğu ve sayılar
sıfıra yaklaştıkça küçüldüğü için M.Ö.
3200 tarihi daha eski bir zaman. Bir ipucu
daha! M.Ö. 546’da madeni parayı icat
eden ilk uygarlık Lidyalılar yıkılmıştı. Şöyle
bir hesap yapınca o tarihten günümüze
kadar tam 2565 yıl geçmiş oluyor.
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= 2565

16. yy; 1500-1599 yılları
arasını ifade eder.
2019 yılı 21’inci,
622 yılı 7’inci yüzyıldır.
Yıl üç haneli ise ilk
sayıya, dört haneli
ise ilk iki sayıya
1 ekleyerek yılların
hangi yüzyılda
olduğu buluruz.

Dünya kendi etrafında dönerken, Güneş’in etrafında
da döndü. Döndü, döndü ve döndü. Günler haftaları,
haftalar ayları ve aylar da bir yılı oluşturdu. Böyle uzun
bir yolculuktan sonra 2018 gitti, 2019 geldi. Ne kadar
sistemli geçiyor zaman değil mi? Tam da bu döngüyü
durduracak bir sorumuz var sana.

Takvimler olmasaydı ne olurdu?
m Zaman takip edilemezdi ve belki de kaybolurdu.
m Takvimler olmasaydı zaten takvimlerden haberimiz olmazdı.
m Sınav tarihlerimiz karışabilirdi. Çalışmadığımız bir
sınavsa bu durum biraz eğlenceli olabilir.
m Mevsimler öğrenilemezdi. Ne yani? Yaz tatili
yapamayacak mıydık?
m Tasarlanacak bir takvim olmadığı için onları
masamıza koyamaz ya da duvarımıza asamazdık. Biz
duvarımızdaki renkli takvime bakmayı çok seviyoruz. Bu
ihtimal de hoşumuza gitmedi.
m Bitkilerin ne kadar sürede ve hangi
mevsimlerde büyüdüğünü tespit edemezdik.
Bitkiler doğru zamanda ekilmediği ya da
dikilmediği için düzgün yetişmezlerdi.
m Haftalık, aylık ve yıllık planlar
yapılamazdı. Tam da gelecek ay
geziye gitmeyi planlıyorduk.
Bak yine “Gelecek ay”
dedik. Ay gelmeyecekse ne
gelecek?
m Takvim yapraklarından uçak
yapamazdık. Şimdi nereden
bulacağız o kadar kâğıdı?

m Özel günler ayarlanamazdı. Ramazan
Bayramı yoksa dedemizin elini öpmek de mi
yok? Bu durumda 23 Nisan da mı olmayacak?
Ama o bizim bayramımııız!

m Doğum tarihleri ve günleri
bilinemezdi. Acaba o zaman
yaşımız büyür müydü?
Büyürdü ama ne kadar
büyüğünü hesaplayamazdık. Yani bu demek
oluyor ki doğum günü hediyesi de yok.
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İşte bunlar, aklımıza gelen
bazı ihtimaller… Doğrusu
kafamız iyice karıştı. Sen neler
düşünüyorsun bu soruyla ilgili

Yazan: Sahra Kulemir Resimleyen: Saadet Ceylan

Takvimler Olmasaydı...

Resimleyen: Saadet Ceylan

Yoğun bir okul döneminden sonra 18 Ocak’ta yarıyıl
tatili başlayacak. Belki de dergimizi okuduğun şu anda
tatil çoktan başlamıştır. Her iki ihtimalde de sizler için
hazırladığımız fikirleri inceleyip harekete geçebilirsiniz.

v “Uykuya doydum” deyinceye kadar uyuyun.
v Kar yağarsa hemen kardan adam yapma ekibinizi toplayın.
v Kar yağınca sahlep ya da sıcak çikolata içmek keyiflidir, deneyin.
v Seçtiğiniz bir sinema filmi veya tiyatroya oyununa gidin.
v Bir akşam evde ailecek isim-şehir oynayın.
v Ülkemizde 18 yaş ve altındaki gençlerle çocuklara müze ve örenyeri
ziyaretleri ücretsiz. Böyle bir yeri ziyaret edin.
v Evinizde çalışan bireylerden birisinin iş
yerine, uygunsa bir defa birlikte gidin.
v Tatilde günlük tutmaya başlayın. Zaten
tutuyorsanız en güzel gününüzü hikâye
tadında yazın.
v Bir yemek tasarlayın, evdeki büyüklerinizle
birlikte onu yapın. Bakalım hayalinizdeki yemek
olacak mı?
v Sizden uzakta yaşayan bir akrabanıza telefon edin, hâl ve
hatırını sorun.

v Çevrenizde bulunan ve tarihî değere sahip cami, konak, çeşme, kütüphane
gibi birkaç yapıyı ziyaret edin, oralarda fotoğraf çekin.
v Sokağınızdaki kedilere ve köpeklere evinizden yiyecekler götürerek ikram
edin. Kuşlar için sokağa, balkona ve pencere önüne yem bırakmayı unutmayın.
v Birkaç defa anne veya babanıza
“Bugün sana nasıl yardım
edebilirim?” diye sorun.
v Eğlenceli olan kısa bir tiyatro
oyunu yazın. Oyunu, arkadaşlarınıza
ya da ailenize sergileyin.
v Çevrenizdeki kuşları gözlemleyin. Onları
resimlemeye çalışın.
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Yukarıdaki önerilerden yaptıklarınızı bizimle
paylaşabilirsiniz. Biz de En İyi Arkadaşım
köşemizde yayımlayabiliriz. İyi tatiller

TUHAF BİLGİLER

Hazırlayan ve Resimleyen: Ferit Avcı

Elini Sürme
Her kuşun eti yenmez, diye bilinen bir
atasözümüz var. İşte bu kuş için söylenmiş
olabilir. Papua Yeni Gine’de bulunan Pitohui
kuşu dünyada zehirli olarak yaşamını
sürdüren tek kuş. 1992 yılında Chicago
Üniversitesi’nden bir araştırmacı tarafından
bulunan bu zehirli kuşun tüy ve derisindeki zehir, bir fareyi öldürebilecek güçte. Gösterişli
olması yüzünden birçok canlının hedefinde. Buna rağmen hiçbir yaban hayvanı Pitohui’yi
avlamaya yanaşmaz. Etçil bir tür olan Pitohui, güçlü zehirleri olan böcek türleri ile beslenir.

Teneke İnsan
Robot, insanların yapamadığı zor ve tehlikeli işleri yapan otomatik
makinedir. Montaj, paketleme, nakliye, uzay araştırmaları,
ameliyat, laboratuvar gibi pek çok alanda insanların en büyük
yardımcısıdır. Her şey hayal kurmayla başlar. İlk robot 1954’te
George Devol’in çalışmaları ile ortaya çıkar. Dijital
olarak çalışan ve programlanan bir robot icat eder.
1961 yılında ilk endüstriyel robot Unimate, otomobil
fabrikasında çalışmaya başlar. 1984 yılında
Almanya’da hafızasında 5 bin kelime bulunan ve konuşmaya
programlanan bir robot, insanlarla karşılıklı
konuşturulur. Günümüzde fiziksel özellikleri
insana benzeyen, hareketlerin yanında
düşünceleri ile de taklit eden yapay
zekâya sahip robotlar yapılmakta.

Sarı Top
Futboldan sonra seyircisi en çok olan sporlardan biri de
tenis. Toprak ve çim kortta oynanır. Dünyada dört büyük
turnuva vardır. Avustralya Açık, Fransa Roland Garros, İngiltere
Wimbledon ve Amerika Açık. Bu turnuvaları milyonlarca izleyici
takip eder. En uzun tenis karşılaşması 12 Haziran 2010 yılında
Wimbledon’da yapıldı. Fransız Nicolas Mahut ile ABD’li John
Isner arasındaki karşılaşma üç gün aralıklarla devam etti. Toplam
11 saat 5 dakikada tamamlanan karşılaşmayı John Isner kazandı.
BİZ SOLUCANLARIN BEŞ TANE
KALBİ VAR. BURADAKİ BİLGİLER
BUNDAN DAHA MI TUHAF YANİ?

22

masal

Yazan: Fatma Nur Yılmaz
Resimleyen: Betül Akzambaklar

en Saniye.
Dokuz yaşındayım. En azından
geleceğe gitmeden önce öyleydim.
Evde oturmuş takvim yapraklarından
uçaklar yapıyordum. Sonra birdenbire
kendimi 2019 yılında buldum. Biliyorum,
kâğıttan uçak yaparken kendimi 2019
yılında bulmuş olmam inanılır gibi değil.

BEKLE BİR
HAMAK
KURAYIM
KENDİME
DE
ONDAN
SONRA
BAŞLA!

Ama dinlersen eğer, sana
olan biten her şeyi
HEYY
anlatacağım.

GÜZEL
BİR MASAL
BULDUM
BURADA.
OKUYAYIM MI?

Okuldan yeni
gelmiştim. Annem
mutfaktaydı ve
içeriden yemek
kokularıyla beraber
bir de müzik sesi geliyordu:
“Takvimlerden haberin yok mu?”
Takvimlerden haberim vardı elbette. 2018
yılının Ocak ayındaydık. Ve benim canım;
2017, 2016 ve 2015 yıllarında olduğu gibi
yapmam gerekenleri yapmak istemiyordu.
Vaktimi, yapmam gerekmeyen şeyler
yaparak geçirmek istiyordum. Birisi bana
yapmam gerekenleri hatırlattığında şöyle
söylüyordum:

“Bi’ saniye…”

Ve o bir saniye asla bitmiyordu. Nasılsa
ödevlerimi yapmak, kitap okumak, odamı
toplamak ve sene sonundaki resim
yarışmasına hazırlanmak için daha çok vakit
vardı. Hem şimdi şarkıdaki bu sözler de bana
bir fikir vermişti. Neden yemek hazır olana
kadar gidip takvim yapraklarından uçaklar
yapmıyordum? Doğrusu babaannemden
başkasının onlarla ilgilendiği de yoktu.
Önce takvimin ilk yaprağını kopardım.
Uçlarından büküp ikiye katlayarak bir
uçak yaptım. Fakat 1 Ocak 2018’i
gösteren takvim yaprağından
yaptığım uçak uçmadı.
İlk denemem başarısızlıkla
sonuçlanmış olabilirdi
ama daha önümde
364 gün vardı.
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Bir uçak daha yaptım sonra bir tane daha ve bir tane daha. Odamı
toplamak bedenimi yoruyordu, ödevlerimi yapmaksa zihnimi.
Yapmam gerekenler yorucuydu. Oysa kâğıttan uçaklar yapmak
ne bedenimi ne de zihnimi yoruyordu, üstelik eğlendiriyordu.
Vaktimizi boşa harcamamak hakkında söylenenler abartılmış
olmalıydı. Hiçbir şey yapmadan ya da boş işler yaparak
geçirilen birkaç on dakikanın kimseye bir zararı yoktu. 228’inci
uçağımı havalandırırken tam olarak böyle düşünüyordum.
Ayrıca kâğıttan uçaklar konusunda oldukça yol kat etmiştim.
Bu son uçağım tam bir ustalık eseriydi, avizenin etrafında
iki tur attıktan sonra ancak duvardaki saate çarparak
durmuştu. Olanların farkına da bu uçak kazası
sayesinde vardım. Yoksa saate bakmak aklıma bile
gelmeyecekti. Saate bakmamla da aklım başımdan
gitti zaten.
Çünkü tam tamına 6 saat 8 dakikadır
takvim yapraklarından uçaklar yapıyordum!
Altı saat…
Sekiz dakika…
Uçaklarımı olduğu gibi bırakarak mutfağa koştum.
Annem bulaşık yıkıyordu.
“Yemek yediniz mi?” diye sordum. Annem hiçbir şey
anlamamış gibi baktı yüzüme.
“Yemişlerdir tabii, hatta tekrar bile
acıkmışlardır, bunca saat geçmiş”
dedim kendi kendime.
Pişmandım.
Boşa vakit
harcamak
konusunda
asıl abartan
bendim.
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Altı saat boyunca uçak yapmak ne demekti?
Hemen odama gidip bilgisayarımı açtım.
Resim yarışmasına başvuru yapmayı
erteleyip duruyordum, artık bu işi
halletmeliydim. Fakat o da neydi?!
Yarışmaya başvuramıyordum çünkü
yarışma yapılmıştı, birinci bile
açıklanmıştı. Bir yanlışlık olmalıydı,
yarışmanın sene sonunda
olduğundan emindim. Masa
üstündeki takvime baktım. Şöyle
yazıyordu:

ZAMAN GEÇMEK
BİLMİYOR. İLKBAHAR
GELSE DE BAL
YAPSAM…

“Sevgili Saniye,

Yapman gerekenleri ertelemek
için söylediğin “bi’ saniye”ler olarak
burada o kadar çok olduk ki birleştiğimizde
boşa geçen koca bir yıl ettik. Bu gidişe artık
bir dur dememiz gerektiğine karar verdik ve
senden bu bir yılı aldık. Şimdi bir yıl içinde iki
01.01.2019
yılı yaşaman gerekecek. Yani iki yılın biriken
O gün yaşadığım ikinci şok da bu oldu. işlerini bir yıl içinde yapmalısın. Umarız bu
senin aklını başına getirir.
Biraz düşünce bunun ablamın
yaptığı kötü bir şakadan başka bir şey
İmza: Bi’ saniyeler”
olamayacağına karar verdim. Kesinlikle
öyle olmalıydı. Bunu anlamak için babama
tarihi sormam yeterliydi. Babam, şakadan
hoşlanmazdı. Muhakkak doğruyu
söyleyecekti. Öyle de oldu; doğruyu
söyledi ve bilgisayarımdaki takvimi
doğruladı.
Olanlar şaka değildi. Nasıl olduysa
kopardığım her takvim yaprağıyla
beraber bir gün ileri gitmiştim ve
takvim bittiğinde bir yılı geride
bırakmıştım. Böylece bir anda
2018’den 2019’a gelmiştim.
Odama döndüğümde saatimin
fırıl fırıl dönen saniyesinin üzerinde
onunla beraber fırıl fırıl dönen bir not
buldum:
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Yazan: Kuşbeyin

Resimleyen: Berk Öztürk

Tostlu Test
~T AKV IM~

1. Takvimde bir ay olsanız hangi ay olmak isterdiniz?

A Nisan B Temmuz C Eylül D Gökteki ay

2. Bir takvimi yılın ilk gününden son

gününe kadar düzenli olarak kullandınız mı?

a Hayır, bunu ancak dedem yapabiliyor.
b Takvimim yok ki.
c Bu yıl yapmayı düşünüyorum.
D O kadar düzenli değilim.

3. Takvimler olmasa...

a Günleri şaşırırdık. b Bir şey değişmezdi.
c Kaos çıkardı. D Takvimler olsun.

4. Bir takvimde en çok...

a Günün sözünü seviyorum.
b Günün yemeğini merak ediyorum.
c O gün doğan çocuklara koyulacak isimler
D İlginç insanların hayat hikâyeleri
5. Hangi tür takvimi seversiniz?

a 365 sayfalı duvar takvimi b Renkli resimli 12 sayfalı duvar takvimi
c Masa takvimi D Telefonumdaki takvim
6. Zamanı neyle ölçeriz?

a Takvimle b Saatlesadece ölçtüğümüzü sanırız. D Metreyle
c Zaman ölçülemez,
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8. Takvim ; zamanı ay, hafta, gün gibi
çeşitli birimlere böler. Başka?

a Bir elmayı da ikiye böler.
b Bölüyormuş gibi yapar, zaman nasıl bölünsün ki?
c Zaman pasta mı yani?
D Biz kabul ettiğimiz için böyle, yoksa bir şeyin bölündüğü yok.
9. Kaç çeşit takvim vardır?

a Hicri takvim b Miladi takvim
c Çin takvimi D Ablamın pembe takvimi

10. Bu yıl takvim alacak mısınız?

a Evet, kırtasiyeden alacağım.
b Ben almıyorum, bir komşumuz her yıl getiriyor.
c Bu yıl da kendisi gelsin, almayacağım.
D Takvimsiz olmaz.
11. Takvimde en sevdiğim günler...

a Bayram ve tatil günleri b Cuma ve cumartesi
c Her sabah yeni bir başlangıçtır. D Yaşadıkça, umut oldukça her gün güzel.
12. Bir takvim hazırlasaydım, bu...

a İçinde bütün hayvanların çizilmiş olduğu bir takvim
olurdu.
b Her gün yeni ve şaşırtıcı esprilerin olduğu bir takvim
olurdu.
c Yarısının tatil olduğu bir takvim olurdu.
D Bilmiyor olabilirsiniz ama dünyanın en zor
işlerinden biri takvim hazırlamaktır.
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Yazan: Erol Erdoğan Resimleyen: Fatma Betül Yıldız

“P

asta takvimi yapmak istiyorum.”

Yeliz’in cümlesi evdekilerin ona bakmasına
sebep oldu. Yeliz’in erkek kardeşi Samet
ise pastayı duyar duymaz, “İşte bu
harika, pasta yiyeceğiz!” diye bağırdı. Kardeşine
şaşıran Yeliz, “Pasta değil, takvim” diyerek yanlış
anlaşılmayı düzeltmek istedi.
Baba Hasan Bey emin olmak için, “Kızım pasta
mı yapacaksın?” diye sordu. Kızının cevabı gayet
netti: “Hayır babacığım, takvim.”
Herkesin merakı iyice artmıştı. Anne Selma Hanım
ile Hamdi dede konuşmaları dikkatle izliyordu. Selma
Hanım'ın “Peki kızım, biraz daha açar mısın?” ricası
üzerine, Yeliz o gün dinlediği semineri anlattı. Okula
gelen bir uzman, orta son sınıf öğrencilerine “Takvim
Çeşitleri” başlıklı seminer vermişti. Yeliz seminerde,
tarihte çok sayıda takvim kullanıldığını öğrendi.
Takvim adları tuhafına gitmişti. Seminerden sonra
“Hayvan takvimi olursa, pasta takvimi de olur” diye
düşündü.
Mesele anlaşılmıştı. Babası, “O zaman say bakalım
pasta yılının aylarını” der demez, Yeliz defterini
açarak planladığı takvimdeki ayları okumaya başladı.
“Çikolatalı Pasta, Çilekli Pasta, Meyveli Pasta,
Profiterollü Pasta, Kestaneli Pasta, Rulo Pasta,

BU YAZI
UZUN
OLMAMIŞ MI
SENCE DE?

Karamelli Pasta, Ahududulu Pasta, Muzlu Pasta,
Baton Pasta, Fıstıklı Pasta…”
Yeliz on bir pasta ismi saymıştı. Annesinin “Senin
takvimde ay sayısı on bir mi?” sorusuna, Yeliz’in
verdiği cevap herkesi güldürdü: “Beğenilen pasta, son
ay tekrar edecek. Böylece son ay, herkesin ayı farklı
olacak.”
Bu arada, konuşmaları sessizce dinleyen Hamdi dede
kendince mırıldanıyordu: “Döl dökümü, kuzu ayı,
yazbaşı, abrul, yağmur ayı, karakış, kovan, zemheri,
gücük…”
“Dedeciğim, sen ne sayıyorsun?” diye sordu Yeliz.
Dedesi, “Kızım, bunlar da bizim köyün ayları” diye
cevap verdi. Dede konuşurken gözlerinden birkaç
damla yaş aktı, belli ki yine eski günlerini hatırlamıştı.
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YA
KÖŞENİN DE ADI DEĞİŞMİŞ,
DİKKAT ETTİN Mİ?

SOHBET EDELİM
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Yaşı bizden çok büyük olanlarla
takvimler ve aylar üzerine sohbet
edelim. Bakalım farklı neler duyacağız?

Yazan: Ali Nergis Resimleyen: Esin Şahin

MIRILDANAN ÇOCUK

vet, nerede kalmıştık? Bakkal dehşet
içinde bana bakıyordu. Fakat gözlerini
benden uzaklaştırmak zorunda kaldı.
Çünkü dükkâna yeni bir müşteri grubu
gelmişti. Bir anne ve yanında çok yaramaz
oldukları belli olan beş yaşlarında iki erkek
çocuk.
Onlar daha kapıdan girerken, çocuklardan
kırmızı püsküllü şapkası olan ter ter tepinerek
abur cubur istediğini söylüyordu. Evet, böyle
diyordu: “Abur cubur!”
Diğer çocuk ise daha sakin gözükmekle birlikte
durmadan tekrarlayarak istediği şey şuydu: “Ali
Baba’nın uzay çiftliğinde yetişmiş portakal!”
Ben zaten tuhaf bir durumdaydım ama duyduklarımdan
sonra daha da tuhaf oldum ve bakkal amcanın onlara
vereceği cevaba kulak kesildim. Ne diyecekti acaba?
Dudaklarının ve kaşlarının aldığı biçime bakılırsa iyi
şeyler söylemeyeceği kesindi. Bu sırada çocukların
annesi de kendi isteğini mırıldandı: “Tuz ruhu!”
Bakkal çaresiz gözlerle tekrar bana baktı ve şöyle dedi:
“Bugün dünyada neler oluyor anlamıyorum. Ayrıca
bütün bunlar neden beni buluyor?”

Çocuklar susmuyordu, anne tuz ruhu istiyordu, ben
paranın üzerini bekliyordum, bakkal garip bir öfkenin
içindeydi.
Ve bakkal birden bana dönüp şöyle dedi: “Kapatıyorum!
Bakkalı kapatıyorum. Acil olarak eve gitmem lazım,
birden acıktığımı hissettim. Evet kapatıyorum, herkesi
dışarı alabilir miyim acaba? Buyurun paranızı da alın”
dedi ve binbir güçlükle bulup verdiğim parayı yeniden
bana uzattı.

Kadın bir şey anlamamıştı, çocuklar abur cubur ve
o garip isimli çiftlikte yetişen portakalı mızıldanarak
istemeyi sürdürüyorlardı.

Çikolatayı alamamıştım. Elbiselerimi karman çorman
hızla toplayarak hiç giymeyi bile düşünmeden eve
koştum. Odaya girince elbiseleri fırlatıp yatağa uzandım
ve olanları düşünmeye çalıştım.

Bense nihayet ulaşabildiğim parayı çıkarıp bakkala
uzatmış ve tekrar nasıl giyineceğimi düşünerek ve
buradan bir an önce çıkmayı isteyerek bekliyordum.

Bakkal ve o anne ile iki çocuk ne yapmıştı? Bilmiyorum,
hiç bilmiyorum. Dışarıda soğuk bir hava vardı ve rüzgâr
arada bir pencereye çarpıp “buradayım” diyordu...

30

SAYIN YAZAR, SALYANGOZLARIN TARİHİNİ DE YAZSA YA!
ANIN .
ÇİZG İLERİ Nİ BEĞE NİYO RUM BU SAYF
BA?
ACA
İŞ
KİM ÇİZM

ÇİZGİLİ tarİh

YIL 888...
YANİ BUGÜNDEN 1130 YIL
ÖNCE. YER; ŞANLIURFA…

ASTRONOMİ VE MATEMATİK ÂLİMİ
Yazan: H. Salih Zengin Resimleyen: Dağıstan Çetinkaya

BATTANİ

BU GARİP BİNA DA
NEDİR BÖYLE BATTANİ?

NEYE BENZİYOR
SENCE?

BİLMEM? YANGIN
KULESİ GİBİ BİR
ŞEY. ANLAYAMADIM
YANİ PEK.

AY'IN VE GÜNEŞ'İN
HAREKETLERİNDE
büyük gizemler
var.

BU BİR
RASATHANE.

YANİ? NE İŞE
YARIYOR?

SEN MATEMATİKÇİ
DEĞİL MİYDİN?
GÖKYÜZÜ NEREDEN
ÇIKTI ŞİMDİ?

İLİMLER
BİRBİRİYLE
İLİNTİLİDİR. VE
EVRENİN SIRLARI
RAKAMLARIN
GİZEMİNDE
SAKLIDIR.

AY'IN VE GÜNEŞ'İN
HAREKETLERİNİ
İNCELEYECEĞİM.
ALLAH KOLAYLIK VERSİN BATTANi.
MATEMATİKTEKİ BAŞARIN DİLLERE DESTAN.
SİNÜS, KOSİNÜS, TANJANT, SEKANT VE
KONsEKANT’I BULDUN.
TRİGONOMETRİNİN MUCİDİSİN.

BENCE ASTRONOMİDE
DE BAŞARILI
OLACAKSIN ÜSTADIM.

İNŞALLAH. GAYRET
BİZDEN, TEVFİK
ALLAH’TAN.
ASTRONOMİ
ÇALIŞMALARIMIN
TEMELİNİ BUNLAR
OLUŞTURUYOR ZATEN.

HAYDİ BANA MÜSAADE,
SANA KOLAY GELSİN.
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BATTANi KURDUĞU RASATHANEDE
GÜNLERCE, GECELERCE AY’I VE GÜNEŞ’İ
İNCELEDİ. SÜREKLİ NOTLAR ALDI.

NİHAYET
GELİŞTİRDİĞİM SİSTEMLE
GÜNEŞ VE AY’IN ÇAPLARINI
ÖLÇMEYİ BAŞARDIM.
ŞİMDİ GÜNEŞ’TE BİR YIL,
AY’DA İSE BİR AY İÇİNDE
OLAN DEĞİŞİMLERİ
KAYDETMELİYİM.

BU TUHAF
ALETLE Mİ?
EVET. O TUHAF ALET BİR
GÜNEŞ SAATİ. ADI DA
ZÂTÜ’L-HALAK. yani bir
halkalı usturlap.

BİR YIL SONRA…
BENİ ÇAĞIRMIŞSIN
AZİZİM BATTANi.

EVET DOSTUM SENİ
ÇAĞIRDIM. YAPTIĞIM
ÇALIŞMALAR MEYVESİNİ
VERDİ. KAFAMI YILLARDIR
MEŞGUL EDEN BİR ŞEYİ
ARTIK TAM ANLAMIYLA
HESAPLADIM
SANIRIM.

GÜNEŞ VE AY TUTULMALARINI GÖZLEMLEDİM.
AY VE GEZEGENLERLE İLGİLİ BİLİNEN BİRÇOK
YANLIŞI DÜZELTTİM.
BU HARİKA BİR HABER ÜSTAD.
DUR DAHA BİTMEDİ…
ASIL OLAY ŞU…

HIMMM.
BUNUNLA NEYİ
KEŞFETTİN
BAKALIM?

NEDİR? HEYECANLANDIM
ŞİMDİ.

AYNEN ÖYLE. YAPTIĞIM HESAPLAMALAR
SONUCUNDA BİR YIL, 365 GÜN 5 SAAT
46 DAKİKA 32 SANİYE* SÜRÜYOR.

MATEMATİK BİLGİM VE GELİŞTİRDİĞİM
ALETLER SAYESİNDE GÜNEŞ YILINI TAM
OLARAK HESAPLADIM.

BU KADAR HASSAS
BİR ÖLÇÜME PES
DOĞRUSU. YAMAN
ADAMSIN BATTANi!

CİDDEN Mİ? BU BİR
TAKVİM DEMEK!

*BUGÜN SON DERECE GELİŞMİŞ TELESKOPLAR VE
HESAPLAMALAR SONUCU BU DEĞER, 365 GÜN
5 SAAT 48 DAKİKA 46 SANİYE OLARAK HESAPLANIYOR.
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AYRICA MÜSLÜMANLAR AÇISINDAN SORUN olan
BİR MÜŞKÜLÜ DAHA HALLETTİM.

NEdir o BATTANi?

KIBLENİN TESPİTİ DOSTUM. MALUM BİRÇOK
FARKLI COĞRAYADA KIBLEYİ DOĞRU TESPİT
ETMEK ZOR. AMA HESAPLAMALARIMLA BU
SORUNU DA ÇÖZDÜM.

BUNU NASIL BAŞARDIN?

MÜTHİŞ BİR BULUŞ DOĞRUSU.

ÖNCELİKLE MEKKE’NİN ENLEM
VE BOYLAMINI HESAPLADIM.
SONRA HANGİ ŞEHRİN KIBLE
YÖNÜNÜ BELİRLEYECEKSEM
ORASININ ENLEM VE
BOYLAMINI HESAPLIYORUM. BU
İKİSİNİN ARASINDA ÇEŞİTLİ
İŞLEMLER YAPIYORUM.

BATTANİ’NİN ÇALIŞMALARI
BUNLARLA SINIRLI KALMADI
ELBETTE. GÜNEŞ’İN DÜNYA’DAN
EN UZAK BULUNDUĞU NOKTADAKİ
HAREKETİNİ KEŞFETTİ. DÜNYA’YA
GÖRE GÜNEŞ’İN YÖRÜNGE
EĞİMİNİ VE DÜNYA’NIN DÖNÜŞ
EKSENİNDEKİ DEĞİŞME DEĞERLERİNİ
HESAPLADI. KENDİSİNDEN BEŞ ASIR
SONRA GELEN KOPERNİK’İN 23 DERECE 35 DAKİKA OLARAK
BULDUĞU DÜNYA’NIN EKLİPTİK EĞİMİNİ O, 23 DERECE
OLARAK HESAPLADI. BU, BUGÜN BİLİNEN AÇI DEĞERİNDEN
SADECE YARIM DAKİKALIK BİR FARKA KARŞILIK GELİYORDU.

BATTANİ’NİN GÜNÜMÜZ DÜNYASINA ASIRLAR
ÖNCESİNDEN KATKISI ÖYLE BÜYÜKTÜR
Kİ AY'DAKİ BİR KRATERE ONA İTHAFEN
ALBATEGNIUS ADI VERİLMİŞTİR.

ORTA ÇAĞ'DA BATI DÜNYASINDA ESERLERİ LATİNCEYE
ÇEVRİLEN İLK MÜSLÜMAN BİLİM ADAMI OLAN BATTANİ,
BATI’DA ALBATEGNIUS ADIYLA BİLİNİR.

BUGÜN KULLANDIĞIMIZ
VE GÜNEŞ YILI ESASINA DAYANAN
TAKVİME BATTANİ’NİN YAPTIĞI ARAŞTIRMA
VE HESAPLAMALARIN ETKİSİ ÇOK BÜYÜKTÜR.
929 YILINDA GÖZLERİNİ HAYATA YUMAN URFALI
ÜNLÜ BİLİM İNSANI, YAPTIĞI ÇALIŞMALARLA ADINI
SONSUZLUĞA YAZDIRMAYI BAŞARMIŞTIR.
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kodlama

Hazırlayan: İsmail Tonbuloğlu Resimleyen: Esra İlter Demirbilek

ROBOKOD’UN MEVSİMLERE YOLCULUĞU!

S

evgili dostumuz Robokod, sanal gerçeklik
stüdyosunda bir yolculuk yapacak.
Yolculuğunda odalardaki görüntüleri
kaydedecek. Her bir oda, bir ayı temsil ediyor.
Örneğin ocak ayı karlı ortamla kış mevsimini,
eylül ayı da dökülen yapraklarla sonbahar
mevsimini gösteriyor. Robokod’un bir odayı
görebilmesi ve kayıt edebilmesi için herhangi
bir kenarına gelmesi yeterli. Robot dostumuz,

resimdeki noktadan harekete başlayacak.
Senden tüm mevsimleri görebilmesi için
gerekli olan kodlamayı yapmanı bekliyor.
Robokod’un kış, ilkbahar, yaz ve sonbahar
sıralamasıyla mevsimlerin tamamını sanal tur
ile görebileceği ve kaydedebileceği kodlama
seçeneklerini bulabilir misin? Bir mevsimi
görmesi için o mevsimde yer alan üç aydan
birini görüntülemesi yeterli.

Başlangıç Noktası

A
B

C

ETKİNLİK ÖNERİSİ
Robokod için aylara veya mevsimlere göre
tüketilen meyveleri belirleyip, o aya ulaşan
rotayı kodlayabilirsin. Kodladığın rotaları
arkadaşlarından kalemle çizmesini isteyip
eğlenceli bir etkinlik oluşturabilirsin.

BEN AĞ
Y A P IY O R U
M.
YETER BA
NA.

BENİ KODLAMAYA
GEREK YOK.
34 TOPRAĞIN
ALTINA GİDİYORUM.
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Cevap Anahtarı: A ve C
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Yazan: Ahmet Furkan
Resimleyen: Tamer Çevik

Sosyal medya hesaplarını kullanırken
daha dikkatli olmalısın. Verdiğin
uygulama izinleri, kişisel bilgilerinin
başkasının eline geçmesine neden olabilir.
O yüzden aşağıdakilere dikkat etmelisin:

Her Şeye

İzin Verm

eyin

Saldırganlar
tarafından
oluşturulan uygulamalar
kişisel bilgilerini çalabilir.
Bu nedenle vermiş olduğun
uygulama yetkilerini kaldırmayı
unutma!. Sosyal ağların
uygulama bölümlerine
girerek izinleri kontrol et.

Sosyal medya hesaplarında özel bilgilerini herkese açık şekilde paylaşmamalısın. İşte
herkesten saklaman gereken özel bilgilerin:
*Nüfus cüzdanının fotoğrafı *Doğum tarihin *Eğitim durumun
*Annenin evlenmeden önceki soyadı *Yakın akraba bilgilerin
*Okulunun ve evinin adresi
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Yazan: Deniz Özen Resimleyen: Ferit Avcı

Kimlik Kartı

A

tlar, otobur memelidir. Yani bitkilerle
beslenirler ve doğurarak çoğalırlar.
Evcil olan atlar, hara isimli tesislerde
yetiştirilir. Yabani atlar ise bozkırlarda
sürüler halinde yaşar. En meşhur at türleri
Arap, İngiliz, Çin, ahal teke ve midillidir.
Erkeğine aygır ya da beygir, dişisine
kısrak, yavrusuna tay denir. At, burun
delikleri geniş olan büyük gözlü bir
hayvan. Kulakları küçük ama çok iyi
işitir. Uzun püsküllü bir kuyruğu ve
çok kuvvetli bacak kasları, boynunun
üzerinde gür kıllardan oluşan yelesi
var. Ömürleri 20 ile 30 sene arasında.
Üçüncü parmakları geniş bir tırnakla
çevrili ve bu tırnağa “toynak” denir.
Toynağın üzerine basarak yürürler. Atların
insanlardan 18 tane fazla kemiği var.
Dünya’nın en küçük atının boyu sadece
43 santimetre.

Hastalıkları İyileştirir
Atlar, pek çok hastalığın tedavisinde
kullanılıyor. Saygı, şefkat, iletişim kurabilme ve
kendine güven konusunda problemleri olan
insanlara da yardımcı olurlar.

Asil, Duygusal ve İtaatkâr
Atlar, sevgi dolu hayvanlardır. İnsanlarla sıkı bağ
kurabilirler. Ayrıca insan sesindeki farklı duyguları
sezebilirler. Cesur, atılgan ve sahibine son derece
itaatkârdır. Sahibi dilerse doludizgin ve dörtnala
koşar, isterse aheste yürür, isterse durur. Akıllı ve
duygusal hayvanlardır.

36

Ayakta Uyuyabilirler
“Ayakta uyuyorsun” lafı ilk önce atlar için söylenmiş
olabilir. Çünkü onlar, kemiklerinin kilitlenme özelliği
sayesinde ayakta durarak da uyuyabilirler. Kendini
güvende hissederse yatarak da uyuyabilir. Yatarak
uyumak atlar için daha sağlıklı. Yalnız olan bir at
içgüdülerinin sayesinde bir tehlike uyarısına karşı derin
uyuyamaz ve bu nedenle uyku kalitesi düşer.

Atların
Yürüyüş
Biçimleri
Atların değişik yürüyüş
biçimleri var. Bunlar atın
dört ayağının yere temas
durumu, dördünün birden
havada oldukları zaman
diliminin uzunluğu, her seferinde kaç
nal sesi duyulduğu gibi özelliklere göre;
tırıs, rahvan, rahim, ramize, eşkin,
dörtnal gibi isimler alır. Attan ata
ve duruma göre yürüyüş şekli
değişiklik gösterir.

Hızlı Koşarlar
Atlar çok iyi koşar. Şimdiye kadar kaydedilen en hızlı
yarış atı saatte 88 kilometre hıza ulaşmış. Atların
dörtnala ortalama hızları saatte 44 kilometre. Atların
birbirlerine gıpta etme huyları vardır. Birbirlerine
imrenerek daha hızlı koşup öne geçmek isterler.

Gözleri Açık Doğar
Atın yavrusuna tay adı verilir. Yavrunun
gözleri açık olarak doğar ve birkaç
dakika sonra ayağa kalkarak annesini
takibe başlar. Bütün atlar otla
beslenir ve geviş
getirmezler.
Ayrıca atlar
kusamaz.

At Deyip Geçme
At Yarışları ve Binicilik
At yarışları en eski ve yaygın sporlardan
biridir. İlk at yarışları, eski Türk
devletlerinde yapılmış. Yarışlar düz ve
engelli koşu olmak üzere ikiye ayrılır.
Binicilik sporu ise dünyada iki canlının
bir arada yaptığı tek olimpik spor.

İnsanlarda dört farklı kan grubu
bulunurken bu sayı atlarda sekiz
tanedir. Karada yaşayan tüm
hayvanlar arasında en büyük
göze sahip hayvan olan atlar
iki kör nokta dışında 360
derece görüşe sahiptir.
Gri ve yeşil rengi ayırt
edemezler. Bir atın yaşı,
dişinden anlaşılır.

g e zg İ n
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Aydın’ı
Geziyoruz

Merhaba arkadaşlar! Ben Gezgin
Sezgin. Bu ay Ege Bölgesi’nin güzel
şehirlerinden AYDIN’dayız.
Aydın Arkeoloji Müzesi
Şehir merkezinde yer alan müzede,
bölgedeki antik kentlerden
çıkartılan çok sayıda eser
sergileniyor. Toplumun müzeyle
olan ilişkisini kuvvetlendirmek için
burada, Müze Okul Eğitim
Projesi sürdürülüyor.

AYDIN
ARKEOLOJİ
MÜZESİ

Millî Park
Doğa gezilerini ve yaz tatillerini sevenler için
Aydın’da gezilecek doğal güzelliklerden biri Dilek
Yarımadası Büyük Menderes Deltası Millî Parkı.
Yarımada içerisinde birçok tepe, köy ve vadi
bulunuyor. Park içinde bilindiği kadarıyla bugüne
kadar 805 adet bitki türüne rastlanmış. Ayrıca
çeşitli kıyı şekillerine sahip kumsallarıyla
kıyı bölgeler ilgi çekiyor.
Bafa Gölü
Sığ bir tatlı su gölü olan
Bafa, Ege Bölgesi’nin en
büyük gölü. Gölün çevresi
zeytinliklerle çevrili. Göl
çevresi; manzara
bütünlüğü içinde, yabani
hayvan ve bitki örtüsüne
sahip olduğundan tabiat
parkı ilan edilmiş. Bir
tekne turuyla göldeki
adalar üzerindeki eski
yapıları görebilirsiniz.
Ayrıca bu park çevresinde
224 çeşit kuş türü yaşıyor.

Kuşadası Kumsalları
Kuşadası, Aydın’ın en
turistik ilçelerinden biri.
Dünyaca ünlü
kumsallar, yazın ilgi
odağı hâline geliyor.
Bazı kumsalları,
caretta caretta
cinsi deniz
kaplumbağalarının
yumurtlama alanı.

AYDIN
2017 yılı itibarıyla
nüfusu 1.080.839’dur.
Plakası: 09
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Aphrodisias Antik Kenti
Aphrodisias (Afrodisias) Antik Kenti, sadece Aydın’ın değil,
Türkiye’nin en önemli arkeolojik yerlerinden biri. Kentin
kuruluşu M.Ö. 13’üncü yüzyıla kadar dayanıyor. Burada
Roma dönemine ait tapınak, stadyum, tiyatro vb. yapılar inşa
edilmiş. Kenti gezdikten sonra buradan çıkartılan eserlerin
sergilendiği Afrodisias Müzesi’ni de ziyaret edebilirsiniz.

Milet Antik Kenti

Tralleis Antik Kenti

Magnesia Antik Kenti

Ne Yiyelim?
Aydın’da hem tarihî hem de doğal güzellikler oldukça fazla. Gezi sırasında enerji toplamak için
yörenin kendine özgü yemeklerini deneyebilirsiniz. İşte bazıları: kulak çorbası, yuvarlama,
keşkek, zeytinyağlı börülce, kırlı patlıcan kızartma, paşa böreği, Çine köfte, enginar yemeği,
tahinli pide ve zerde tatlısı. Ayrıca zeytin ve incir de yemeyi unutmayın.

Çine Köfte

Zerde Tatlısı

İncir
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Zeytin

Hazırlayan: Esila Öner Resimleyen: Servet Gürbüz

Apollon Tapınağı
Dünyaca ünlü Apollon Tapınağı, kutsal
bir mekân olan Didyma yani Didim’dedir.
Tapınağın olduğu bölge çok eski
zamanlarda bilgelik merkezi olarak bilinir.
Didyma dışında bölgenin en ilgi gören ve
önemli antik kentleri arasında Nysa,
Milet, Magnesia ve Tralleis da yer alıyor.
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Yazan: Semih Can Resimleyen: Merve Özdoğan

Akıllı Takvim
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Ben olsam akıllı bir duvar
takvimi icat ederdim. Dijital
olan bu takvim sadece tarihi
göstermeyecek. Her gün ekran
değişecek ve bana o günle ilgili
tarihte olan her şeyi sesli ve
görüntülü olarak anlatacak. Çok
şey istemiyorum değil mi?

BEN DE HEP
S A L L A N A N B IR
H A M A K ...

Bir Robot
Bir robot, ne istersek hemen anında
yapıyor. Okula o kaldırıyor, o giydiriyor,
kahvaltıda ne yemek istersek hemen 10
saniyede yapıyor. İnsan gibi olup dışarı
çıkabiliyor. Annemiz işe gittiğinde bize
yardımcı olabiliyor.
Cemre Naz Gümrah (7) Eskişehir

Arabalı Yatak
Ben olsam tekerlekli bir yatak yapardım.
Yatağın üstünde bütün dünyayı gezerdim.
Yatağın kolları olurdu ve bize içecek getirirdi.
Biz de oyunlarımızı çok keyifle oynamış
olurduk. Yolda arabalı yatak çok keyifli olurdu.
Zeynep Oğuzlar (7) Ankara
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Neden Bulucu
Bebeklerin neden ağladığını söyleyen bir makine
yapmak isterdim. Böylece kardeşim ağlayınca
neden ağladığını anlayıp onun ağlamasını önlerdim.
Berke Hancı (6) Sinop

Yılmaz Tank
Bu tank, normal bir tank değil. Bu tankın dört
güçlü zırhı var. Paletlerinin altında araba gibi dört
tekerleği var. Mızrak gönderebiliyor.
Ömer Akif Yılmaz (9) Hatay

Yardımcı Robot
Ben olsam yardımcı robot yapardım. Yemek yapan,
dersime yardımcı olan, yatağımı düzelten, benimle oyun
oynayan, benimle okula gelen bir robot icat etmek isterdim.
Esra Alkaya (7) İstanbul

Yazı Yazma Makinesi
Okulda öğretmenler sayfalarca yazı yazdırıyor,
çocuklar çok yoruluyor. Bu yüzden söyleneni
anlayıp, deftere yazan bir makine yapmak isterdim.

Ben Olsam
köşemizde icatları
yayınlanan bu
arkadaşlarımız
bizden çok güzel
birer kitap kazandılar.
Tebrik ederiz.

Efe Aras Okumuş (10) İstanbul

SEN
OLSAN...

Peki sen olsan ne hayal ederdin? Neleri tasarlamak isterdin? İlginç, komik, akıl almaz ve parmak
ısırtan icatlarınızı adresinizle birlikte bize yazın. Dergimizde icadı yayınlanan arkadaşlarımıza
sürpriz hediyelerimiz var. Bekliyoruz... Adresimiz: dergi@minikagodergi.com.tr
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Sizi en iyi anlatan
üç kelime hangileridir?

Sizi hayatta en çok mutlu
eden şey nedir?

Özgürlük, doğa, kalem.

Kendim için bir şeyler yapmak. Çizim
yapmak, bisiklet sürmek, gezmek vs. ne
olduğunun önemi yok, bir şeyleri isteyerek
yapmak beni en çok mutlu eden şey.

En sevdiğiniz ve “İyi
ki çizmişim” dediğiniz
kitabınız?

Duymaktan en çok
hoşlandığınız ses hangisidir?
Neden?

Birbirinden ayırmak zor. Ama
keyif alarak çizdiğim iki kitabım
var. Batu ile Tarçın İstanbul’da ve
Yeşil Günlük.

Sanırım dalga sesleri. Huzurlu, dingin ve özgür
hissediyorum.

Çocukluk kahramanınız kimdi? Sizi
çeken özelliği neydi?

Dünyanın en güçlü teleskobunu
yapsanız nereyi görmek isterdiniz?

Babamdı. Her şeyden önce iyi, dürüst bir insan
olabilmeyi onda gördüm.

Evrenin büyüklüğünü düşününce bunun bir
sınırının olmadığını düşünüyorum. Bu beni çok
heyecanlandırıyor.

Yeni bir gezegen ya da kıta
keşfetseniz ona hangi ismi verirdiniz?
Buna verecek net bir cevabım yok fakat o an
keşfettiğimde bana verdiği his çok önemli.
Vereceğim isim de o zaman oluşurdu.
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Hangi olağanüstü güçlere sahip
olmak isterdiniz? Neden?
Işınlanabilmek güzel olurdu sanırım. Yeni yerler
keşfetmekten keyif alıyorum. Bazen de sevdiğim
bir yere tekrar gidebilmeyi o an için çok
istiyorum.

En sevdiğiniz hayvan? Niye?

Çocuklar için nasıl
bir dünya hayal
ediyorsunuz?

Kuş. Özgür olabilmesi.

Bir yol olsanız bu yolun nereye
gitmesini isterdiniz?

Yalanın olmadığı
herkesin eşit
yaşayabildiği,
yeşilini mavisini
kirletmediğimiz,
barış içinde
yaşayabileceğimiz
bir dünya hayal
ediyorum.

Çocukluğuma giden bir yol olmasını isterdim.

Size göre dünyanın
en iyi icadı hangisidir?
Neden?
İlk olarak yazı tasarlamanın
başlangıcı, diğeri ise müzik.
Onunla insanların hislerine
dokunabilme...

1

985’te Sındırgı, Balıkesir’de doğdu. 1999 yılında
Kütahya Güzel Sanatlar Lisesi’nde resim eğitimine
başladı. 2003’te Marmara Üniversitesi Resim-İş
Öğretmenliği, Grafik Bölümünü kazandı. Lisans
eğitimi bittikten sonra illüstrasyon üzerine yoğunlaştı.
Yayın sektörüyle başlayan serüvenini reklam, ürün ve
oyun üzerine çalışmalar yaparak genişletti.
Hâlihazırda reklam ajanslarına, Trt Çocuk, minikaGO
gibi dergilere çalışmalar yapıyor. Çalıştığı oyun
projelerinde consept artist olarak çalıştı ve aynı
zamanda kendi oyun projesi üzerinde çalışmalarını
sürdürüyor.
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Eren Dedeleroğlu
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BİLİMİN ÖNCÜLERİ

her şeye bir şişe zeytinyağı,
Işığın Efendisi olan Heysem,
de kaşık ile başlar. Deney
üç cam kavanoz ve bir tane
n Heysem’ in bazı cevaplara
ve gözlem yapmayı çok seve
ler ise sorularına cevap
ihtiyacı vardır. Bu malzeme
ı
ştırmalar
rucusu olan bu bilim insan
nomi ve matematikle ilgili ara
tro
bulabilmesi için… Optiğin ku
as
ik,
Fiz
er.
çiz
ıyla
lar
tay
lümlerini de
i serisinde farklı
aynı zamanda gözün tüm bö
en anlatıyor. Bilimin Öncüler
nd
eri
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rom
bir
rgu
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ı
i bekliyor.
hayatın
Sina ile ilgili kitaplar da sizler
i
İbn
yapar. Bu kitap, Heysem’ in
ve
zi
Ra
i,
rab
Fa
y,
Be
hazırlanan Uluğ
inlari.com.tr
yazar ve çizerler tarafından
cuk Yayınları, 120 sayfa, erdemyay
Ço
em
Erd
m,
yse
He
i
İbn
isi
nd
Özdoğan), Işığın Efe
Elif Akardaş (Resimleyen: Merve

ŞİİRLERLE KARDEŞ ÇOCUKLAR

HAYALPEREST
ÇOCUKLAR
Kerem ve sınıf arkadaşları için
tatil bitmiştir ve okul başlamıştır.
Yeni öğretim dönemine ise
onları bir sürpriz bekler. Yeni
öğretmenleri, derse başlamadan
önce tüm öğrencilerinden beş
dakika boyunca hayal kurmalarını
ister. Tabii bir kuralı vardır: Hayal
kurarken kimse korkmayacak ve kendini sınırlamayacak.
Geçmiş ve gelecekte yolculuğa çıkan Kerem ve
arkadaşlarıyla tanışmaya hazır mısınız?

Şiir, duyguları anlatmanın en etkili yollarından biri.
Duyguları anlatmak ise sizin yaşlarınızda kazanıldığında
iletişimi ve insanın kendini ifade etmesini kuvvetlendirir.
Tanıttığımız bu kitapta,
rengârenk çizimler eşliğinde
tam kırk altı şiir sizleri bekliyor.
Büyüklerin eskilerde bıraktığı
güzel hayallerinizi şiirlerle
zenginleştirmeyi unutmayın!
Mustafa Ruhi Şirin (Resimleyen:
Mustafa Delioğlu), Harflerin
Kardeşliği, Uçan At Yayınları,
96 sayfa, ucanat.com.tr

Fuat Sevimay (Resimleyen: Mustafa Delioğlu), Hayal Kurmak
Bedava, Hep Kitap Yayıncılık, 131 sayfa, hepkitap.com.tr

ANNEANNEM VE ÇİÇEKLERİ
Anneanneler, bazen çocuklar için oldukça şaşırtıcı olabiliyor. Onların gizemli dünyas
ı
aslında pek çok eğlenceyi barındırabilir. Nasıl mı? Tanıttığımız kitaptaki anneanne,
her
tanıdığını bir çiçekle bağdaştırmış. Bir süre onun yanında kalan torunu, bunu keşfede
ne
kadar epey bir macera yaşamış. Tabii kitap boyunca anneannenin gizemli dünyası
torun
için asla unutulmayacak anılara zemin hazırlamış. Çizimleri de etkileyici olan bu kitabı,
hem kardeşlerinizle hem de büyüklerinizle zevk alarak okuyabilirsiniz.
Alp Gökalp (Resimleyen: Duygu Topçu), Anneannemin Güzel Çiçekleri, Can Çocuk Yayınlar
ı,
84 sayfa, cancocuk.com
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YAPINCA OLUYOR KANKA.

Bir MÜZİK ALETİ maketi yapar mısın?

S

evgili arkadaşlar, geçen ay sizden kardan adam istemiştik. Arkadaşlarımızın güzel maketleri
işte burada. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sıra sende! Önümüzdeki ayın maket konusu
MÜZİK ALETİ. İstediğin malzemeden herhangi bir müzik aleti tasarla. Sonra da fotoğrafını çekip
dergi@minikagodergi.com.tr adresine 20 Ocak’a kadar gönderebilirsin. Haydi bakalım, usta eller iş başına!

Erdem Balcı (7) Bayburt

Muhsin Aydoğdu (9)
Kayseri

Cennet Yağmur
Akpınar (7) Isparta

Furkan Aslantekin
(9) Balıkesir

Berin Ceyla Demir (5) Konya

Cemre (6) - Yunus Emre (4)
Acar Bursa
Göktürk Eşkil (9) Ankara

Elif Gürbüz (9)
Ankara

Azade Odacı (7) Bursa

Mustafa Said Özkaynak
(6,5) İstanbul

Zeynep (3,5) - Kerem (7,5)
İzmir

Eymen Atilla Öztekkök
(6) Yozgat

Zeynep Özkan (8) Bursa
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BENİM SÖZLÜĞÜM

Güzide Ecem İlhan (9) Düzce

Muhammed Yakup
Polat (9) Düzce

huşu (isim) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .sayfa 11
Arapça kökenli olan kelimenin aslı da “huşu”dur.
Alçak gönüllülük demektir. Ayrıca Allah’a boyun
eğme, gönlü saygı ile dolu olma anlamı da vardır.

köstek (isim)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . sayfa 15

Beren (6) - Bilge (3)
Harmanbaşı Kayseri
Kazım Demir Belene
(6) İzmir

Türkçe kökenli bir kelimedir. Metinde bazı eşyalara
ve boyuna süs için takılan, altın, gümüş vb.nden
yapılmış zincir demektir. Ayrıca kelimenin, hayvanın
kaçmasını önlemek için iki ayağına bağlanan kısa
ip veya zincir; balık iğnesini oltaya bağlayan misina
parçası ve engel anlamları da vardır.

muhakkak (zarf) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .sayfa 25

Almila Hilal Tokmak (6)
Ankara

Arapçada gerçekleştirmek, sağlamlaştırmak
anlamındaki “tahkik” kelimesinden türemiştir. Sıfat
olarak kullanıldığında doğrulanmış, gerçek; zarf olarak
kullanıldığında şüphesiz, kesinlikle, mutlaka demektir.

tevfik (isim) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . sayfa 31
Arapçada uygun olmak anlamındaki “vefk” kelimesinden
türemiştir. Allah’ın yardımına kavuşma demektir.

müşkül (isim) . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .sayfa 33

Ela Ceylin Çalışkan (9)
İzmir
Ömer Hüseyin Dursun
(8) İstanbul

Dilimize Arapçadan geçen kelimenin aslı “müşkil”dir.
Güç olmak anlamındaki “işkal” kökünden türemiştir.
Dilimize “müşkül” olarak geçen kelime isim olarak
kullanıldığında zorluk, güçlük anlamındadır.

hara (isim) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . sayfa 36
Fransızca kökenli kelimenin aslı “haras”tır.
At üretme çiftliği demektir.

Beril Böyükgöz (8) Çorum

Kemal Mert (8,5) - Alper
Şahin (5) Ak Osmaniye
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Hazırlayan: Behiye Betül

Haydi

Y

eni bir yıla girdik. Şimdi de yeni
lezzetler için mutfağa girme
zamanı. Tarçınlı bir takvim
yapıp afiyetle yemeye hazır mısınız?

Tarçınlı Takvim

1

Önce şeker ve yağı
yoğuralım. Sonra
pekmez ve yumurta
sarısını ekleyip yoğuralım.
En son un, zencefil, tarçın
ve kabartma tozunu katıp hamur haline getirelim.

2

Tarçın lı Ta kvim

140 gram tereyağı
3/4 su bardağı şeker
1/2 su bardağı pekmez
1 yumurta sarısı
1 tatlı kaşığı zencefil
1 yemek kaşığı tarçın
3,5 su bardağı un
a tozu
Yarım paket kabartm
çay bardağı pudra
• Yazı Kreması: Yarımsu
şekeri, 1 tatlı kaşığı

•
•
•
•
•
•
•
•

Hamurumuzu bir buzdolabı
poşetine koyup 30 dakika
buzdolabında dinlendirelim.

4

3

Merdane ile yarım parmak
kalınlığında dikdörtgen bir
hamur açıp 31 adet kare, 1
adet uzun dikdörtgen keselim. 180
derecede 12-15 dakika pişirelim.

Yazı kreması için pudra şekeri ve
suyu iyice karıştıralım. (Fazladan
su eklemeyelim. Pudra şekeri
bekledikçe eriyip suyla kıvam alacaktır.)

5

Bir şırınga içine kremayı alıp
kurabiyelerimizin üzerine ocak
takvimini hazırlayalım. İsterseniz
bu krema ile kardan adam ve kar
taneleri bile çizebilirsiniz.

..
Afiyet olsun.
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Sudayken balık gibi yüzen Atakan Malgil
henüz 13 yaşında… Ancak yüzme yarışlarında
yaşından daha fazla dereceye ve şampiyonluğa
sahip. Disiplinli bir sporcu olan arkadaşımız,
çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

S

ekizinci sınıf öğrencisi olan Atakan, beş yıldır
yüzme sporuyla ilgileniyor. Yazlığa gittiğinde
yüzebilmesi için babası onu bir kursa yazdırıyor
ve arkadaşımızın profesyonel spor hayatı
böylece başlıyor.
Kaliteli bir antrenman grubuyla çalıştığını söyleyen
Atakan, grupta kendisi gibi şampiyonlar ve
rekortmenlerle antrenman yapması sayesinde daha
iyi bir performansa ulaştığını söylüyor. Yoğun geçen
antrenmanlardan okulu belirli bir düzende götürmenin
zor olduğunu ancak aynı disiplinle beraber yürütmeye
çalıştığını da ekliyor.
Yüzme hakkındaki düşüncelerini sorduğumuzdaysa
düşüncelerini şu şekilde paylaşıyor: “Yüzme çok
uzun vadeli spordur. Sürekli yüksek tempoda, her gün
antrenman yapmak zorundasınız. Bu durum tabii ki
yaşamıma disiplin katıyor. Yarışırken öncesinde her
zaman heyecanım oluyor. Ancak suya girdiğim zaman
sadece o yarıştaki hedefime odaklanıyorum. Geçen
yıl 17 Kasım’da 400 Metre Karışık Yarışı’nda Türkiye
rekoru kırdığımda; tribünde bulunan başta babam ve
annemin mutluluğu görmek, arkadaşlarımın sevinç
çığlıklarını duymak unutamadığım anlar arasında.”
Atakan’ın “En Değerli Yüzücü Ödülleri” de bulunuyor.
Hayallerini ise büyük bir heyecanla aktarıyor:
“20-23 Aralık’ta İstanbul’da ve 29-30 Aralık’ta
Mersin’de Türkiye rekoru denemelerim olacak.

İnşallah hedeflerime ve hayallerime ulaşıp Türk yüzme
tarihine geçerim. Her yüzücüde olduğu gibi benim de
en büyük hayalim tabii ki Olimpiyat Oyunları. Bunun
için ne kadar çok çalışmam gerektiğinin farkındayım.
2024 Paris ve 2028 Los Angeles’ta düzenlenecek olan
olimpiyatlara katılmak rüyalarım arasında.”
Atakan onu destekleyenleri unutmuyor ve ekliyor:
“Öncelikle benim her zaman ve her koşulda yanımda
olan anne ve babama, antrenörlerime, arkadaşlarıma
ve bize bu çalışma ortamını sağlayan kulübüme
teşekkür ederim.”
Biz de gelecekte ülkemizi başarıyla temsil edeceğine
inandığımız Atakan’ı tebrik ediyor, çalışmalarında
başarılar diliyoruz.

te…
Atakan, yüzme hocası Volkan Burak Tuncil ile birlik
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Takvimlerde Büyümek
Unutma sakın sen çocuk kaldıkça
Karlar daha beyaz düşecek toprağa
Toprağa düşen karlar gibi
Bütün melekler toplanacak uykunda
Unutma sakın sen çocuk kaldıkça
Yeşerecek baharda solgun ağaçlar
Baharda yeşeren ağaçlar gibi
Hep gülümseyecek seninle çocuklar
Unutma sakın sen çocuk kaldıkça
Güneş ısıtacak göğü ve denizi
Isınan gök ve deniz gibi
Saracak annenin kolları seni
Unutma sakın sen çocuk kaldıkça
Rüzgâr uçuracak kuyruksuz uçurtmaları
Kuyruksuz uçan uçurtmalar gibi
Selamlayacaksın haylaz bulutları
Unutma sakın sen çocuk kaldıkça
Takvim yaprakları zamandan düşecek
Düşen takvim yaprakları gibi
Çocukluk gemin hep yüzecek

İllüstrasyon: Nur Dombaycı

H. Salih Zengin
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