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evgili okur!

Yeni bir ayın içinde, yeni bir heyecanla yine birlikteyiz işte.
Havaların ısınmasıyla doğada daha çok vakit geçirmeye
başlamışsınızdır. Hâliyle yürümek, koşmak, bisiklete
binmek gibi birçok etkinliği yapabileceğiniz güneşli günlerin
içinden geçiyoruz. Biz de bu ay fiziksel aktivitelerinize renk
katacak önerilerimizle karşınızdayız. Hepinizi
spor yapmaya davet ediyoruz.
Ayrıca minikaGO ekranında yayınlanmaya
yeni başlayan Hızlı Ayaklar isimli çizgi diziyi
izlemenizi öneriyoruz. Sporu, dostluğu
ve macerayı işleyen bu güzel çizgi dizinin
kahramanlarını ve ilgilendikleri spor
branşlarını bu sayımızda bulacaksınız.
Sizlere sunduğumuz dört süper hediyeyle
beyin jimnastiği yaptırıyoruz. Hazır mısınız?
Hediyelerden ilki, sizler için özel olarak hazırladığımız Bul Bul
oyunu. Dikkat ve hız gerektiren bu oyunu büyük bir keyifle
oynayacağınıza eminiz.
Koleksiyonunuza katacağınız mini kitap serimizde ise Kırılan
Yumurta isimli güzel bir hikâye kitabı var.
Sade tarzdaki spor çıkartmalarıyla dilediğiniz yeri süsleyebilirsiniz.
Son hediyemiz ise spor içerikli sorularla şekillenen
16 sayfalık bilmece-bulmaca eki. Şimdiden
hepinize kolay gelsin.
Ramazan ayınızın güzel geçmesini
diliyorum. Ayrıca Anneler Günü’nüz
ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve
Spor Bayramı’nızı kutluyorum.

k ay
e
c
e
Gel 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: Murat Eren

YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ

MERHABA

18

HIZLI AYAKLAR

16
SPOR

?
R
A
R
A
Y
E
Ş
I
E
N

MASAL

23

Mayıs 2019
5> HAKLARIM VAR

31> ÇİZGİLİ TARİH

6> MİNİKAGO EKRANI

34> KODLAMA

8> İYİ HABERLER

35> GÜVENLİ İNTERNET

10> MÜZELER HAFTASI

36> ŞAŞIRTICI HAYVANLAR

11> KAPAK KONUSU

38> GEZGİN SEZGİN

12> UÇAN VOSVOS

40> BEN OLSAM

16> SPOR NE IŞE YARAR?

42> NEŞELİ MİKROFON

18> HIZLI AYAKLAR

45> BENİM KITAPLIĞIM

22> TUHAF BİLGİLER

46> YAPTIM OLDU

23> MASAL

48> HAYDİ MUTFAĞA

26> TOSTLU TEST

49> YILDIZLI ŞEMSİYE

28> İŞTE BU HARİKA

50> ŞİİR

30> MIRILDANAN ÇOCUK

34

KODLAMA

ı
ş
r
a
K
e
l
!
a
r
a
m
i
V
Su i st a H a k k ı m
m
n
u
r
o

R!
A
V
M
I
R
HAKLA

K

Bu tür koruyucu önlemler; burada
tanımlanmış olan çocuklara kötü muamele
olaylarının önlenmesi, belirlenmesi, bildirilmesi,
yetkili makama havale edilmesi, soruşturulması,
tedavisi ve izlenmesi için gerekli başkaca
yöntemleri ve uygun olduğu takdirde adliyenin
işe el koyması olduğu kadar durumun
gereklerine göre çocuğa ve onun bakımını
üstlenen kişilere, gereken desteği sağlamak
amacı ile sosyal programların düzenlenmesi için
etkin usulleri de içermelidir.
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Resimleyen: Nur Dombaycı
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Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin
19. maddesidir. 20 Kasım 1989
tarihinde onaylanan bu sözleşmeyi
Türkiye, 1990 yılında imzaladı.

ekranı
Hazırlayan: Özge Sayraç Mutlu

NEFES KESEN MACERALAR

ALPMAN'DA
Oba Oyunları tüm
hızıyla devam ediyor.
Kartal Obası’nın beyi
Mehmet Bey ve Kaplan
Obası’nın beyi Tuğrul
Bey, çocuklara hem
zorlu hem de eğlenceli
görevler veriyor. Alpman
ve arkadaşlarının yeni
görevi saklanan oğlağı
bulmak. Tabii Oğuzhan
ve arkadaşlarından
önce…

E

llerinde bir bilmeceyle yollara düşen
Alpman, Kaçkar ve Melike vadiler,
tepeler, ormanlar aşıp oğlağı obalarına
götürmek için uğraşıyor. Rakipleri
Oğuzhan, Emir ve Gülşah’la karşılaştıkça doğru
yolda olduklarını anlıyorlar. Ancak onlardan daha
hızlı olmaları gerekiyor.
Bilmece şu: Aynı yere doğan güneş, farklı
yerlerden görünür. Onlar birbirine uzaktır.
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Melike cevabı buldu: İki Yamaç Vadisi. Ama
olamaz! Oğuzhan ve arkadaşları oraya geçen
köprünün üzerindeler bile. Tam karşıya geçmeye
iki adım kalmışken köprünün yıkılmasıyla Gülşah
çok büyük bir tehlike atlatıyor. Neyse ki Gülşah
harika tırmanma yeteneğiyle kurtulmayı başarıyor
ama şimdi onları oradan kim kurtaracak? Merak
edenler Alpman’ı kaçırmasın.

İ

İstanbul Muhafızları’nda karne günü
heyecanı var. Öğretmen tüm sınıfın
karnelerini dağıtırken, Gürgen’i zayıf
olan tarih dersine daha çok çalışması
için uyarır. Gürgen tabii ki biraz bozulur ama
yarınki sınırsız, bedava yemeği öğrenince bu
durumu hemen unutur. Öğretmen, tüm sınıfı
Adile Sultan Sarayı’na yemeğe davet etmiştir.
Ertesi gün Gürgen, Adile
Sultan Kasrı’na gider,
tüm yiyeceklerden
sipariş verir ve afiyetle
yer. Ancak bir terslik var.
Çünkü etrafta sınıftan hiç
kimse yok. Gürgen, hesap
gelinceye kadar da aslında
yanlış yere geldiğini asla fark
etmez.
Öğretmen Adile Sultan Sarayı
demiş ama Gürgen Adile
Sultan Kasrı’na gitmiştir.
Tabii hesabı ödeyecek parası
olmadığı için de bütün gece
bulaşıkları yıkamak zorunda
kalır. Hababam Sınıfı filmlerinin
de çekildiği yapıyı çok beğenir.

BURADA MİNİKAGO’ ' NUN
EKRAN AKIŞI VARDI, NEREYE
KAYBOLDU? SEVDİĞİM ÇİZGİ
FİLMLERİ KAÇIRACAĞIM.

Buna rağmen ona
zarar vermek için plan
yapmaktan geri durmaz. Tabii ki bizim
çocuklar Gürgen’in oyunlarını bozacaklar
ama nasıl? Cevabı
minikaGO
ekranında…

TELAŞ YAPMA YAHU.
BAK SİTENİN ADRESİNİ
GİRMİŞLER, ŞİMDİ HEMEN
BAKARIZ YAYIN AKIŞINA.

minikaGO’nun yayın akışı için www.minika.co m.tr adresini ziyar
et edebilirsiniz.
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BIR KARA DELIĞIN İLK FOTOĞRAFI

U

luslararası Olay Ufku (Event Horizon) Teleskobu,
bir kara deliğin ilk görüntüsünü yakalamanın
amaçlandığı uluslararası bir projenin adı. Proje
çalışmaları sonucunda 10 Nisan’da, Messier 87
galaksisinin merkezinde yer alan süper kütleli kara deliğin olay
ufkunun ilk fotoğrafı yayınlandı. Kara deliğin saat yönünde
döndüğü keşfedildi. 40 milyar km çapıyla Dünya’dan üç milyon
kat daha büyük olan dev kara deliğe, Hawaii dilinde “derin,
süslü karanlık oluşum” anlamına gelen “Powehi” adı verildi. Dünya’dan 500 milyon trilyon km uzaktaki
kara deliğin fotoğrafını çekmek için dünyanın farklı bölgelerinde yer alan 8 radyoteleskop kullanıldı.
54 milyon ışık yılı uzaklıktaki kara deliğin bu fotoğrafı, tarihin ilk kara delik fotoğrafı oldu. Fotoğrafta kara
deliğin “olay ufku” olarak adlandırılan, kütle çekiminin en güçlü olduğu eşik bölgesi görülebiliyor.

55. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Yapıldı
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun 55’incisi,
16-21 Nisan tarihlerinde gerçekleşti. Altı gün süren
dev organizasyonda büyük heyecan yaşandı. Türkiye
Bisiklet Federasyonu’nun (TBF) 1963 yılından bu yana
geleneksel olarak düzenlediği yarış, bu kez nostaljik bir
rotada sporseverlerle buluştu. İstanbul’dan başlayan
tur; Tekirdağ, Eceabat, Çanakkale, Edremit, Balıkesir,
Kartepe, Sakarya güzergâhında devam ederek tekrar
İstanbul’da sona erdi. Genel klasmanda ilk sırayı alan

Bora-Hansgrohe (Almanya) takımının 25 yaşındaki
Avusturyalı bisikletçisi Felix Grossschartner, şampiyon
oldu. Organizasyon ilk olarak Marmara Turu adıyla
başlamıştı. Federasyonun yaptığı açıklamaya göre
önümüzdeki yıllar için Karadeniz bölgesi katedilerek
başkent Ankara’da bitecek
bir rota üzerinde çalışılıyor.
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40 Dakika Ders,
40 Dakika Teneffüs

Yazarlara Hatıra Ormanı
Balıkesir’e bağlı Sındırgı ilçesinde 15-20
Nisan tarihlerinde 3’üncü Sındırgı Kitap
Fuarı gerçekleştirildi. Bu yıl fuar etkinlikleri
kapsamında ilçeye bağlı Çakıllı Mahallesi’ndeki
dikim sahasında hatıra ormanı oluşturuldu.
Başta fuara katılan 30 yazar olmak üzere
emeği geçenler adına toplam 200 fidan dikildi.
Dergimizin genel yayın yönetmeni H. Salih
Zengin’in de hatıra ormanında bir ağacı var.

Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu
kapsamında birçok farklı proje hayata geçiriliyor.
Bunlardan biri de “40 dakika ders, 40 dakika
teneffüs” uygulaması. Antalya’da pilot olarak
seçilen 14 ilk ve ortaokulda uygulama başladı. Bu
projeyle öğrencilerin ilgi, yetenek ve mizaçlarına
uygun alanda gelişimlerinin desteklenmesi
amaçlanıyor. Öğrenciler için 40 dakikalık
teneffüslerde resim, müzik, badminton, müzik, halk
oyunları, kick boks, futbol, judo, işaret dili, satranç,
masa tenisi, beştaş, yedi kiremit, bocce gibi
etkinlikler düzenleniyor. Teneffüsler 40 dakikaya
çıkınca önceden 08.30-14.30 olan okul saatleri,
08.20-16.00 oldu. Uygulama, 2019-2020 eğitim
öğretim yılının sonuna kadar devam edecek.

KÜLTÜR SANAT TURU
İzmir Çocuk Festivali, 11-12
Mayıs tarihlerinde
İzmir Arena’da
gerçekleştirilecek.
Etkinlik, 0-3 yaş
arası misafirlere
ücretsiz. Festivalde,
oyun ve oyuncak
firmaları başta olmak üzere çocuklarla ilgili çok sayıda
firma ve kuruluş yer alacak.
4. Bornova Bilim Şenliği, 22-25 Mayıs tarihlerinde,
Bornova Büyük Park’ta “Bilim ve Çocuk” sloganıyla
yapılacak. Şenlikte, atölyeler, bilim
parkı istasyonları, bilim temalı
oyunlar, bilim şovları yer alıyor.
Etkinliklere katılım ücretsiz.

Yaratıcı Çocuk Festivali, 25-26 Mayıs tarihlerinde
İstanbul Küçük Çiftlik Park’ta gerçekleştirilecek. İkinci
yılına giren festivale her yaştan çocuklar ve aileleri
davetli. Festivalde, çocuklar ve ebeveynler için oyun
atölyeleri, söyleşiler, gösteriler ve konserler var.

18-24 MAYIS ARASI MÜZELER
HAFTASIYMIŞ. BİR MÜZEYE GİDELİM Mİ?

Yazan: Neva Gümüş

GİDELİM BENCE . BÖCEK MÜZESİ
VAR MIDIR ACABA ?

Müzeler Haftası

Müze, geçmişle
geleceğin bir araya
geldiği mekândır.
Ait olduğu topluma
saygınlık kazandırır.
Çünkü bir müze,
birikim, emek,
araştırma, koruma
ve sergilemenin
sonucunda ortaya
çıkar. Günümüzde
bilimden sanata,
arkeolojiden
askerîye,
etnografyadan özele
pek çok türde müze
var. Sizin ilginizi
çeken müzeler
hangileri?

Sındırgı Güreş Evi

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Müzesi

üm dünyada 18 Mayıs tarihi Müzeler Günü
olarak kutlanıyor. Bugüne özel etkinlikler
yapılıyor. Örneğin Avrupa Müzeler Gecesi
etkinliği kapsamında seçilen müzeler, saat
23.00’e kadar açık oluyor ve ücretsiz geziliyor. Karanlıkta
mumyalar arasında dolaşma fikri kulağa nasıl geliyor?
Ülkemizde ise 18-24 Mayıs haftası Müzeler Haftası
olarak kabul ediliyor. Biliyor muydunuz, Kültür ve Turizm
Bakanlığına bağlı müze ve ören yerlerini 18 yaşından
küçükler ücretsiz olarak ziyaret edebiliyor.

T

Galatasaray Stadyum Müzesi

Fenerbahçe Spor Kulübü Müzesi

yorumunuzla tekrar yapabilirsiniz. Eğlenceli olabilir.
Peki ya sizce spor müzesi olabilir mi?
Tabii ki olur. Sporla ilgili tarihsel ve güncel eserlerin,
araç-gereçlerin, somut ve somut olmayan spor
mirasının tarih boyunca geçirdiği dönüşüme spor
müzelerinde şahit olabilirsiniz.

İsviçre’de bulunan Lozan Olimpiyatlar Müzesi, İsveç’teki
Ulusal Spor Müzesi, Finlandiya’da Helsinki Olimpik
Stadyumu’nun içinde yer alan Finlandiya Spor Müzesi,
Şöyle bir düşünün. Müzelerle ilgili aklınıza gelen ilk şey İngiltere’deki Ulusal Futbol Müzesi, Estonya Spor
ve Olimpiyat Müzesi ile Avustralya’nın Melbourne
nedir? Boş bir mekânda sergilenen ya da açık havada
kentindeki Ulusal Spor Müzesi dünyada en çok bilinen
dikili olan taşlar mı? İşte şu an yanıldınız. Çünkü artık
spor müzelerinden. Ülkemizde ise ilk olarak Beşiktaş
müzeler yaşayan mekânlar olarak aramızda. Buralarda
Jimnastik Kulübü Müzesi, Fenerbahçe Spor Kulübü
çeşitli etkinlikler, atölyeler, konserler düzenleniyor. Bu
Müzesi, Galatasaray Stadyum Müzesi sayılabilir. Güreş
hafta kapsamında siz de arkadaşlarınızla buluşup bir
resim müzesine gidebilirsiniz. Beğendiğiniz resmi, kendi meraklıları ise Balıkesir’de yeni açılan Sındırgı Güreş
Evi’ni ziyaret edebilir. Tüm müzeler sizleri bekliyor!
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AYIN KONUSU

Yazan: H. Salih Zengin
Resimleyen: Betül Akzambaklar

ayıs ayındayız ya, bu çok güzel. Havada güneş, yerde çiçekler...
Buna bir de Anneler Günü’nü ekle istersen. Ve şimdi ne güzel olur,
başını bu yazıdan kaldırıp annene kocaman gülümsesen…
işe giden bir anneye:
Sabahları sen gidince kanatları çekilmiş bir
güvercin oluyorum. Elinin dokunmadığı bir
yer kalmayan evimizde, dokunulmamış bir
boşluk oluyor içim. Sert bulutlar dolaşıyor
gökyüzümde.
işten dönen bir anneye:
Yanağıma getiriyor akşam, senin yanağını.
Yorgun parmaklarına konan bir kuş oluyorum
sevinçten.
kahvaltı hazırlayan bir anneye:
Hadi söyleyeyim: Hafif tıkırtılar arasında
kahvaltı hazırlamanı izliyorum erken
kalktığımda. Sabahın o vakti kırlara
benziyorsun, üzerindeyse mavi çiçekli
elbisen. Porselen demlikte kaynamaya
başlayan menekşe çayına ne güzel şarkılar
söylüyorsun sen.

anneme:
Güzelsin de nasıl söylesem: Rüyama
giren kuşlar kadar güzelsin. Bunu, sen
yanaklarımdan öp diye geceleri korktuğumda,
melekler gibi gelmenden biliyorum.
Güzelliğine yakışan tek yerin cennet
olduğunu fısıldıyor yıldızlar. Anneciğim, ne
çok yıl olmuş tatlı sesinle uyanmayalı…
mayıs ayının ikinci pazarına:
Ne zaman takvime baksam bütün
merhametlerin toplandığı bir resim
oluyorsun. O resimde sana papatya uzatan
küçük bir çocuk oluyorum ben de. Anneler
Günü’nü kutluyorum yine, buradan uzattığım
bir demet çiçekle…

yeni anne olan bir anneye:
Bir bebeğin yüzünde ne varsa
aynısı sende de var. Bir
öpücüğünle nasıl uyuyor bir
bebek, bunu hâlâ anlamış
değilim.
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OFFF, NE KADAR UĞRAŞSAM
DA KOŞAMIYORUM.
YÜRÜMEKTEN BAŞKA BİR SPOR
YAPAMAMAK NE FECİ BİR ŞEY!

Yazan: Sare Tanrıverdi Resimleyen: Saadet Ceylan

SÜR ÜNM E SPO RU DİY E
BİR BRA NŞ OLS A KES İN
MAD ALY A ALIR DIM .

Amatör ya da profesyonel spor yapmanın bize pek çok faydası var.
Evet, sağlıklı bir vücut ilk akla gelen ama peki ya diğerleri? Düzenli spor
yapan arkadaşlarımız zaten bu yazdıklarımızı çoktan yaşayıp görmüştür.
O zaman yapmayan arkadaşlarımız için hızlıca yazımıza geçelim.

Turp Gibi Vücut
Düzenli spor yapan birinin ciğerleri daha
kuvvetlidir. Merdivenleri nefes nefese
kalmadan çıkabilir. Refleksleri çevikleşir.
Bir eşyası düşerse onu havada hemen
yakalayabilir. Hayatındaki hareketle her
an maceraya hazırdır ve kilosunu dengede
tutabilir. Kasları ve kemikleri kuvvetlenir. Bu
da enerji dolu ve dayanıklı bir vücut demek.
Kulağa havalı geliyor.
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Kuvvetli Hafıza
Şarkı sözlerini hemen ezberlemek, önemli notları
kafada tutmak, unutma sorunu yaşamamak… Sporla
bunların hepsi mümkün. Çünkü yapılan araştırmalara
göre düzenli spor hayatı beyin hücrelerini yeniliyor.
Spor yapan birinin hafızası daha keskin oluyor. Beyin
kıvrımları arasından koşarak gelen bilgiler…
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Hızlı Çözüm Üretme
Bir Sürü Sağlam Arkadaş
Antrenmanlarda ya da spor yaparken farklı bir çevreyle
vakit geçirirsiniz. Bu da farklı bir alanda yeni arkadaşlıklar
kurmanızı sağlar. Takım sporu yapan biri paylaşmayı,
birlikte hareket etmeyi ve liderliği yaşayarak öğrenir.
Bireysel sporlar da ise kendini yönetmeyi… Kamplar,
yarışmalar, geziler… İlginç, heyecanlı ve eğlenceli anılarla
zenginleşen bir iç dünyaya kim hayır der ki?

Odaklanma sorunu yaşayan biri spor
yaparak bunu yenebilir. Ve artık dikkat
gerektiren işleri fazla yorulmadan
yapabilir. Problemleri hızlıca çözer ve
anlama becerisi yükselir. Ayrıca bizden
size bir tavsiye: Çözüm odaklı biri olun.
Böylece ne kadar üretken olduğunuzu da
görebilirsiniz. Bazen en güzel fikirler spor
yaparken aklımıza gelir.

Mutlu Bir Yaşam
Spor yapmak hormonları da dengelediği için iyi bir
ruh hâline sahip olursunuz. “Offff, canım çok sıkılıyor”
cümlesi ağzınızdan çok sık çıkmaz. Bir branş sporu ile
ilgileniyorsanız aynı zamanda bu sizin hobiniz de olur.
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Yazan: Sahra Kulemir Resimleyen: Murat Eren

minikaGO ekranlarının 23 Nisan’da başlayan yeni
çizgi dizisi Hızlı Ayaklar, spor okulundaki çocukların
maceralarını anlatıyor. Peki, kahramanlarımız kimler mi?
Haydi onları yakından tanıyalım.
Merhaba, ben Ali! Eğlenceli, akıllı ve pratik zekâlıyım. Disiplinsiz ve
tembelmişim. Biraz abartıyorlar sanki. Bu okuldan önce hiç spor yapmadım.
Koşuyla tanışınca bu sporu çok sevdim. Koşu, tüm zamanların en eski spor
dallarından biri. Kas yapım, koşucu olmak için çok uygunmuş. Önce okuldaki
en büyük rakibim Hasan’ı müsabakalarda
geçmeliyim. Sonra okulumu ve ülkemi başarıyla
temsil etmek istiyorum. Kim bilir? Belki de
ileride Usain Bolt veya Ramil Guliyev kadar
başarılı bir koşucu olurum.
Benim adım da Hasan. Okulun en başarılı öğrencisiyim.
Havalı ve popülerim. Bu ünümü Ali’ye kaptırmaya hiç niyetim
yok. Biraz sert ve sinirliyim galiba. Bunda babamın beni başarı
odaklı büyütmesinin etkisi var. Şimdilik pek fazla arkadaşım yok.
En yakın arkadaşlarım Zeynep ve Hakan. Babam hep hızlı bir
koşucu olmamı istedi. Bir süre sonra kendimi bu okulda buldum.
Amacım çok çalışarak en iyi olmak.

Selam, ben Zeynep! Tekvandocuyum. Sakin gözüksem de sinirli biriyim. Dört
kardeşin en büyüğüyüm. Bu yüzden hep sorumluluk sahibi oldum. Birisini sevmem
için güvenmem gerekir ancak kimseye hemen güvenmem. Öfkelendiğimde
kimseye zarar vermemek için tekvandocu oldum. Zaten tekvandoda amaç rakibi
yaralamak değil, doğru teknikleri doğru zamanda kullanarak rakipten
fazla puan almak. Hedefim bir an önce siyah kuşağa kavuşmak ve
olimpiyatlarda ülkemizi en başarılı şekilde temsil etmek.

Adım Hatice. Ben de tekvandocuyum. Benim için sadece iki zaman var:
tekvandodan öncesi ve müsabaka anı. Tekvando yapmıyorken çok narin,
hassas ve kırılganım. Ancak bir tekvando müsabakasında en az Zeynep
kadar atılgan, çevik ve güçlüyüm. Biliyor musun, Kore kökenli bu sporda
sporcular, ustalık ve tecrübelerine göre zamanla derece anlamı taşıyan
beyaz, sarı, yeşil, mavi, kırmızı ve siyah kuşaklar kazanır.
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Herkese merhaba! Adım Yusuf. Güreşçiyim. Güreş bizim
ata sporumuzdur. Çok disiplinli ve planlıyım. Beslenme
alışkanlıkları, antrenman biçimleri gibi konuların üzerinde
mühendis gibi çalışırım. Mayoma ve ayakkabıma kendi
icatlarım olan ve başarımı arttıracak detaylar eklerim.
Müsabakalardan önce rakibimin detaylı analizini yaparım.

Benim adım Hakan. Yaşıtlarıma göre biraz iriyim.
Hayalperest ve duygusalım. Odamın duvarlarında
bile bulutlu bir gökyüzü var. Sık sık o bulutların
arasındaki bir uçakla yurt dışına, Türkiye’yi temsil
etmek için gittiğimi hayal ederim. Bir gün bunu
başaracağım. Ben de Yusuf gibi güreşiyorum.

Adım İbrahim. Kısa boylu ve sessizim.
Etrafı gözlemlemeyi çok severim. Herhangi
bir karışıklık oldu mu hemen olup bitenle
ilgilenirim. Okulun en gözde erkek
tenisçisiyim.

Adım Bahar. Tenisçiyim. Kafamdaki şapkayı hiç çıkarmadığım
için insanlar gözlerimi göremiyor ve benden ürküyor. İlk başta
garipsemiştim ama artık bana avantaj sağladığını görüyorum.
Rakiplerim ruh hâlimi hiçbir zaman anlayamıyor. Bir gün
olimpiyatlarda ülkemize altın madalya kazandırırsam Millî Marşımız
çalarken elbette şapkamı çıkartacağım.
Merhaba, ben Fatma! Okçuyum. Eskiden
beri hedef vurma oyunlarını çok severim.
Sanırım okçulukta yetenekliyim. Tüm
arkadaşlarımı çok seviyorum. Onlar da beni
seviyor. En azından çoğu...
Merhaba, ben Sevde. Engelli koşu
yapıyorum ve okulda da alan için
mücadele diyorum. Engelli koşu,
parkurda eşit aralıklarla yerleştirilmiş
engelleri aşarak koşmaya dayanan
pist ve alan sporu. İngiltere’de
19’uncu yüzyılda ortaya çıkmış.
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YAŞASIN YENİ
BİR ÇİZGİ DİZİ
BAŞLIYORMUŞ.

Selam, ben Merve! Sırıkla atlama sporuyla ilgileniyorum
ancak bir türlü sırıkla düzgün atlayamıyorum. Atletizm
branşlarının en zoru ama yine de herkes sakar olduğumu
düşünüyor. İlk hedefim sırıkla başarılı atlamalar yapabilmek.
Biliyorum, kesin başaracağım.

Se-se-se-lam! Ben Mete! 8 yaşındayım. Okulun en
küçük öğrencisiyim. Çok hareketliyim. Ailem beni bu
okula verdi ama hâlâ branşım belli değil! Bir yerlere
tırmanmayı, trambolinde zıplamayı ve megafonla
müsabaka anlatmayı çok severim.

Merhaba ben Akif. Koca Yusuf Spor Okulu’nda
antrenörüm. Disiplinsizliğe katlanamam. Sporcu olmayı
hedefleyen her insan önce disiplin sahibi olacak. Belli
etmesem de öğrencilerimi çok seviyorum. Tüm amacım
onları iyi bir sporcu yaparak olimpiyatlara hazırlamak.

Ben Ali’nin ağabeyi, Fatih.
Sürekli bir iş kovalıyorum ama
bir türlü dikiş tutturamadım.
Tam başaracakmışım gibi
hissediyorum ama yine olmuyor.
Ali’ye çok güveniyorum, onunla
gururlanacağım günü bekliyorum.

Okulun şişman ve hantal kedisiyim. Hiçbir
okulda bu kadar çevik ve atletik öğrenciler yokken
buraya nasıl düştüğümü ben de bilmiyorum.

Ali ve Fatih’in köpeğiyim. Ali bir gün başarılı bir
koşucu olacaksa bu onu sürekli kovaladığım için olacak.
Umarım bunun karşılığında en güzel mamaları bana alır.
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TUHAF BİLGİLER

Hazırlayan ve Resimleyen:
Ferit Avcı

Gökyüzünden Dünyaya
Serbest düşüşte ses duvarını aşan ilk insan Avusturyalı Felix
Baumgartner’dir. Dev bir helyum balonuna bağlı olan kapsülden,
14 Ekim 2012 tarihinde kendini boşluğa bıraktı. Yaklaşık 39 bin
metre yükseklikten hızla düşen Felix, dakikalar sonra paraşütüyle
Amerika Birleşik Devletleri’nin New Mexico eyaletindeki bir çöle
indi. Bu rekoru, 25 Ekim 2014’de Alan Eustace yaklaşık 41 bin
metre yükseklikten paraşütle atlayarak kırdı.

Su Altının
Korkusuzları
İnsanların en korktuğu
hayvanların başında
köpekbalığı (Selachimorpha)
gelir. Oysa 200 tür köpekbalığı
arasında sadece 12 tanesi
insanlara zarar verebilir. Yırtıcı ve
etobur olan köpekbalığı açık denizlerde
görülür. Kıyılara çok yaklaşmayan bu canlıların
sayısı, aşırı avlanma sonucu gittikçe azalmış. Ülkemizin
denizlerinde ise camgöz olarak bilinen türü görülebilir.

Yanına Yaklaşma
Dünyada sadece dört ülkede yetişen bir çiçek var ve adı raflesya
(rafflesia). Dünyanın en büyük çiçeği Endonezya ormanlarında
bulundu. Çapı 1 metreyi, ağırlığı ise 10 kilogramı buluyor. Bitki, ilk
hafta içinde çiçek açıp bir hafta canlı kaldıktan sonra ölüyor.
Tohumu ve kökü olmayan bu çiçek, ağaçların kökleri
üzerinde parazit olarak yetişiyor. Bir başka özelliği ise
çok pis kokması. Kokusu, et sineklerini kendine çekiyor.
Çiçeğin üzerine konan et sinekleri, ayaklarına yapışan
polenleri bir başka dişi raflesya çiçeğine taşıyıp çiçeğin
döllenmesini sağlıyor. Ağız ve burun kapamadan
çiçeğin etrafından geçmek biraz zor.
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masal

Yazanlar: Fatma Nur Yılmaz & Yunus Emre Evcim
Resimleyen: Dağıstan Çetinkaya

Koşan mı? Uçan mı? Yüzen mi?
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Koşuçyüz Yarışları

H

azır!

Üç… İki… Bir… Başla!

“Tamam, gayet güzel bir fikir bu.
Hemen hazırlıklara başlayayım, haber
vereyim” dedi ve hızla fırladı yerinden
sincap.
Peki, sincabın güzel dediği fikir ne sence?
Bir fikrin var mı?
Sanki bir yarışın başlangıcıydı baştaki geri
sayım.
Olabilir mi?
Tam üzerine bastın. Aynen öyle. Ağacın
gölgesinde cevizini kemirirken insanların
meşhur “Çok okuyan mı, çok gezen mi bilir”
sorusunu düşündü. Sonra bunu düşünmek
için fazla sincap olduğuna karar verdi ve
başka bir soru buldu. Koşan mı, uçan
mı, yüzen mi hızlıydı? Düşündü,
düşündü, düşündü ve aklına bir şey
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geldi. Çok düşününce akla mutlaka bir şey
gelirdi. Ama bizim sincabın aklına üç şey
gelmişti.
Koşu, uçma ve yüzme yarışı düzenleyecekti.
Hem de bunların hepsi tek bir seferde
olacaktı. Adını da Koşuçyüz Yarışları
koyacaktı. Böylece sorusunun cevabını
bulacaktı.
O nasıl mı olacaktı? Çok
heyecanlı olacaktı…

Bu yarışı heyecanlı kılan ise yarışacak
hayvanların hava, kara ve deniz
hayvanlarından seçilmesiydi.

ve bu yarışa kendisinin de yarışmacı olarak
katılmasını istediğini söyledi. Yelken balığı biraz
düşündükten sonra yarışmacı olmayı kabul etti.

Sincabın planladığı bu yarış adeta;

Olumlu cevaba sevinen sincap, ikinci
yarışmacıya haber vermek üzere yine düştü
yola. Yürüdü, yürüdü, yürüdü ve en sonunda
geldi çitanın yanına. Biraz sohbet etti, aklındaki
yarışı anlattı. Çita da biraz düşündükten sonra:

Gökyüzünde bulutları delip geçen bir uçak,
Karada asfaltı titreten bir yarış arabası,
Denizde dalgalarla yarışan bir gemi arasında
olacaktı.
Bu nedenle yarışçı olarak yelken balığını, çitayı
ve şahini seçti. Denizin, karanın ve havanın en
hızlılarını…
Sincap kendi kendine konuşarak düştü yola.
Bir yandan yarışın detaylarını düşünüyor,
bir yandan da bu müthiş fikri bulduğu için
kendisini tebrik diyordu. E sonuçta böyle
bir fikir ancak ormanın en zeki hayvanının
yani onun aklına gelebilirdi. Cevizin zekâyı
geliştirdiğinin sincap kılığına girmiş kanıtıydı
sanki. Hayvan seçimi için de ayrıca tebrik etti
kendisini. En zeki hayvanın düzenlediği en
heyecanlı yarışta, en hızlı hayvanlar yarışmacı
olmalıydı. Böyle düşüne düşüne geldi yelken
balığının yanına. Yelken balığı sincabın telaşını
hareketlerinden anladı:
“Nedir bu telaşın sincap, neden bu kadar
heyecanlısın?” dedi. Sincap; yarış dedi, uç
dedi, kaç dedi, spor dedi, ceviz dedi.
Ama bir türlü diyemedi esas derdini.
Yoldaki kibrinden eser kalmamıştı
heyecandan. Biraz su içip bir de
ceviz kemirdikten sonra kendine
geldi. Bir yarış düzenlediğini
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“Neden olmasın, spor olur bana da” dedi.
Geriye sadece şahin kalmıştı. Sincap çıktı yola.
Yorgun bitkin geldi şahinin yanına. Durumu
anlattı ve yarışmacı olmayı ona da teklif etti.
Şahin kendinden emin bir şekilde:
“Ben hazırım!” dedi. Bu cevapla artık
yarışmacılar tamamdı. Geriye yarışın yerini
ve zamanını ayarlamak kaldı. Sincap yarışın
gününü pazar, yerini ise Hayvanlar Yarış
Parkuru olarak duyurdu.
Zaman aktı, vakit geldi. Bugün günlerden
pazar. Yarışa bir saat kaldı. Her şey hazır. Peki
ya yarışmacılar? Bir bakalım onlar da hazır mı?
O da ne? Sincap duyunca çok üzülecek. Ne
oldu biliyor musun?
Yelken balığı unuttu yarışmanın gününü.
Dünyanın en hızlı balığı da olsa bir balıktı
sonuçta. Balık hafızası diye bir gerçek vardı.
Peki ya diğerleri?
Çita bir av sonrası yemeği fazla kaçırdı,
uyuyakaldı.
Aradığımız şahine ise şu an ulaşamıyoruz, kim
bilir nerede, hangi dağın zirvesinde?

Yarışma başlayacak ama yarışmacılar
ortalıkta yok iyi mi? Değil. Seyirciler yarışı
bekliyor merakla. Sanki biraz sinirliler.
Şu aslanın bakışlarını hiç beğenmedim
mesela.

cevabını arıyorlar. Biz de cevabı beklersek
bu masal bitmez.

Sincabın bir şeyler yapması lazım. Bir fikir
bulması lazım. Ne demişti? Ceviz, zekâ
açardı. Kemir birkaç yüz tane ceviz, haydi
sincap bul bir şey! Bu yarışı düzenlemek
nasıl geldiyse aklına, bir fikir de şimdi
gelecek aklına. Evet, gelecek biliyorum.
Gelecek gelecek gelecek ve geldi! Sincap,
seyircilerin içinde bir sinek gördü. Az ötede
de bir böcek. Şu sudaki de bir kurbağa
yavrusu galiba.

Sincap, iyiden iyiye sinirlenen
seyircilerden nasıl kaçacağını
düşünüyor. Koşsa mı,
uçsa mı, yüzse
mi? Sence?

Dünyanın en hızlı hayvanlarına göre
hazırlanmış yarış parkurunda üç ufaklık;
kurbağa, sinek ve böcek başlama
düdüğünü bekliyor. Sonra ne mi oluyor?
Düdük çalıyor. Yarışma başlıyor. Ama bir
türlü bitemiyor. Sekiz gün on iki
saat otuz üç saniye oldu ama bitiş
çizgisinin yarısına bile gelemedi
yarışmacılar. Çünkü dünyanın
en olmasa da epey yavaş
yarışmacıları bunlar ve koşan mı,
uçan mı, yüzen mi hızlı, onun
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İyisi mi tüm bunlar olurken sincabın
ne yaptığını da söyleyerek bitirelim
masalımızı:

Yazan: Kuşbeyin

Resimleyen: Berk Öztürk

Tostlu Test
~ S P O R K AF A~

1. Spor kelimesi sizde önce neyi çağrıştırıyor?

a Terleme b Sağlık c Çağrışımsız d Spor ayakkabısı

2. Çok uzun boylu birine hangi sporu tavsiye edersiniz?

a Kiraz toplama b Basket c Sırıkla atlama d Buz kayağı

3. Balıklar için uygun olan spor
sizce şunlardan hangisidir?

a Su altı sporları b Oltaya gelmeme
c Voleybol d Tenis

4. Golf sporunda en önemli şey nedir?

a Delik b Sopa
c Top d Uygun arazi
e Hepsi + oyuncular
5. Spor yapmamak hakkında ne düşünürsünüz?

a Düşünmem. b Bazı insanların bünyesi spora ihtiyaç duymaz.
c Spor yapmalıyız. d Spor yapmak hakkında ne düşünüyorsam tam tersi.
6. Spor yapmanın sonuçlarından birisi de ne değildir?

k
a Zindelik b Terliyi eme
c Kulakların daha duyması ve sayısının üçe çıkması d Sağlık

26

7. Hangi sporu

yapmak isterdiniz,
niçin?

a Uyumak isterdim,
sebepsiz.
b Voleybol.voÇüleynkboülcu.
arkadaşım
c Bisikletepmaybinı mesevek çürimnk. ü
rüzgâr ya
d Koşmakka. Evlayeabhırilmsızekgiriçiipn.
çıkarsa ya

8. Futbol spor mudur?

a Sahada oynayanlar için evet. b Saha düz, top yuvarlaktır.
c 22 kişilik spor. d Bilemem.
9. Spor yaparken ne yapılmaz?

a Kahvaltı b Çamaşır ütülenmez.
c Ders çalışılmaz. d Sınava girilmez.
10. İyi bir sporcu nasıl anlaşılır?

n
a Herkese iyilik yapmasveında
alardan
b Kazandığı madalyasindkup
c Yerlere tükürmeme en d Zor anlaşılır.

11. Kitap okumak spor sayılır mı?

a Evet, düşünce sporu. b Bunu kitap okurken konuşalım.
c Günde 10 koli kitap taşırsan evet. d Kitap güzeldir.
12. Yağmur yağarken...

a Şemsiye açılır.
b Gökyüzüne bakılır.
c Spor yapılmaz.
d Çinko çatılı bir evde yağmur damlaları
sesiyle mırıl mırıl uyunur.
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Yazan: Erol Erdoğan Resimleyen: Fatma Betül Yıldız

İş

“H

erkes astı mı?”

Kasabanın meydanı kalabalıktı. Elinde
mikrofon olan adam, yüksek sesle “Herkes
astı mı?” diye üç defa sorduktan sonra
“Şimdi geriye doğru saymaya başlıyorum” diyerek
anonsuna devam etti.
“Sekiz, yedi, altı, beş…”
Geç kalan yarışmacılar can havliyle ellerindeki kâğıtları
panolara astılar.
“…dört, üç, iki, bir, sıfır!”
Ülke çapında başlatılan müze seferberliğinden dolayı
tüm şehirlerde etkinlikler düzenleniyordu. Burası
küçük bir kasabaydı. Burada da müze hayali yarışması
düzenlenmişti. Yarışmaya, on sekiz yaşını geçmiş
herkes katılabiliyordu. Jüride, on sekiz ile yirmi beş yaş
arası elli genç görev yapacaktı.
Süre bitince, yarışmaya katılanlar tarafından asılan
“Benim Müze Hayalim” başlıklı posterleri, jüri heyeti
kontrol ederek kurallara uymayanları kaldırdı. Meydan
sakinleşince elinde mikrofon olan adam yeniden
konuşmaya başladı.
“Yarışmaya altmış iki hemşehrimiz katılmış. Şimdi
jüri kurulumuzun her üyesi ayrı ayrı puan verecek.
Sonra puanlar toplanacak. Bir saat sonra birinciyi ilan
edeceğiz!”
Jüri üyeleri, ellerinde kalem ve kâğıtlarla müze
hayallerinin yer aldığı posterleri tek tek incelerken, halk
heyecanla onların davranışlarından anlamlar çıkarmaya
çalışıyordu. Dakikalar ilerledikçe heyecan artmıştı.
Meydandaki seyyar satıcılar kalabalıktan memnundular.
“Tık, tık, tık!”
Mikrofondan gelen ses, meydandaki herkesin susmasına
yetmişti. Elinde mikrofon olan adam, yarışmayı tekrar anlattı,
sayılar verdi, bazı kuruluşlara teşekkür etti.
“Şimdi birinciyi açıklıyorum” demesiyle meydan yeniden
sessizleşti.

“Benim Müze Hayalim yarışmasının birincisi Zeynep Kırağı
adlı hemşehrimizin ‘Karanlık Vadi Müzesi’ olmuştur!”
Yarışma sonucu ilan edilir edilmez meydan alkışla inledi.
Herkes Zeynep Kırağı adlı, yaşı hayli ilerlemiş köylü kadını
tebrik etmeye başladı.
Karanlık Vadi; endemik bitki ve çiçekler, anıt ağaçlar, ilginç
taşlar ve mağaraların olduğu bir bölgeydi. Buranın açık hava
müzesine çevrilecek olması herkesin hoşuna gitti. Herkes
“İşte bu harika oldu” diyordu.

SİZİN MÜZENİZ
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mak istersiniz?
Elinizde imkân olsa siz ne müzesi yap

Yazan: Ali Nergis Resimleyen: Esin Şahin

MIRILDANAN ÇOCUK

Ne olmuştu acaba?
Ayağı kayıp düşmüş olabilir miydi? Veya dikkatsiz
ve saygısız bir şoförün kullandığı araba, üstüne feci
şekilde su mu sıçratmıştı?
Eve gidince annesine ne diyecek ve annesi ona nasıl
davranacaktı?
Arkadaşım bu ikinci karşılaşmamızda koşmayıp
yürüdüğü için tekrar sorduğum n’aber sorusuna
cevap verdi. Fakat verdiği cevap şöyleydi: “Islak kedi
gibiyim.”
Peki, ıslak bir fare gelse! Böyle şeyler, çık aklımdan.

M

Bakkaldan bir paket Antep fıstığı almıştım. Hüseyin’e
de verdim ve Antep fıstıklarını yiyerek yürümeye
başladık. Yağmur devam ediyordu. Antep fıstığımız er
geç bitecekti ve bu aşamada yapacak bir şey yoktu.

erhaba.
Perdeyi aralayıp sokağa bakınca yağmur
yağdığını gördüm.

Yürüdük biz de. Sporsuz ve yağmurlu.

Bayılırım yağmurlu havalarda bakkala gitmeye.
Bunun sebebini hiç bilmiyorum. Giyindim ve bakkala
doğru yürümeye başladım.
Bakkala giderken eşofmanıyla kan ter içinde koşan
bir arkadaşıma rastladım. “N’aber?” dedim ama bana
cevap verinceye kadar beni çoktan geçmişti bile. Bir
şey dediyse de duyamadım.
Adı Hüseyin olan bu arkadaşımın neden koştuğunu
hiç mi hiç anlamadım. Atlet mi olmak istiyordu
acaba? Ya da pijama!
Bakkaldan eve dönerken, o da koşarak geri dönmüş
olmalı ki trafik ışıklarının yanında tekrar karşılaştık.
Bu defa koşmuyordu hatta biraz üzgün gibiydi.
Sebebini daha o söylemeden ben çoktan anlamıştım.
Çünkü arkadaşımın üstü başı çamur içindeydi.
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KIZIMIZ ÇOK
İNAT WILLIAM. EN
İYİ EĞİTİMİ ALDIRDIK
AMA YİNE BİLDİĞİNİ
OKUMAYA DEVAM EDİYOR.
“HEMŞİRE OLACAĞIM”
DİYE TUTTURUYOR.

ÇİZGİLİ tarİh
LAMBALI KADIN

FLORENCE NIGHTINGALE

FLORENCE’NİN ANNE VE BABASI BU
GEZİNİN KIZLARINA İYİ GELECEĞİNİ
VE HEMŞİRELİK SEVDASINDAN
VAZGEÇECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORDU. AMA…

FLORENCE, BU YAZ BİRLİKTE
ALMANYA, BELÇİKA VE İTALYA’YA
GİTMEYE NE DERSİN?

EVET ANNE ÇOK GÜZEL. BANA BİRAZ
MÜSAADE EDER MİSİN ŞİMDİ? HEMEN
DÖNERİM. ŞU İLERİDE BİR HASTANE
VARMIŞ, ORAYA BAKIP GELECEĞİM.

HARİKA OLUR
BABACIĞIM!

???
O ZAMAN HAZIRLAN,
HAFTAYA YOLA
ÇIKIYORUZ.

PİSA KULESİ
HARİKA DEĞİL Mİ?
FLORENCE İSTEDİĞİ İZNİ 31 YAŞINDAYKEN
BABASINDAN KOPARABİLMİŞTİ NİHAYET.
ALMANYA’YA HEMŞİRELİK OKUMAK İÇİN GİTTİ.

GEZDİĞİMİZ HER YERDE
EN ÇOK HASTANELER
İLGİSİNİ ÇEKİYOR.

KENDİNİZE İYİ
BAKIN, İYİ BİR
HEMŞİRE OLACAĞIMA
EMİN OLABİLİRSİNİZ.

SANIRIM HEMŞİRELİK
FİKRİNDEN
VAZGEÇİREMEYECEĞİZ
WILLIAM.
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Yazan: H. Salih Zengin Resimleyen: Dağıstan Çetinkaya

ONUN GİBİ
ARİSTOKRAT BİRİSİNİN
HEMŞİRELİK GİBİ BİR
MESLEKTE İŞİ NE? BİLİYORSUN
Kİ HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMSİZ
KİŞİLER TERCİH EDİYOR
FRANCES. AKLIMDA BİR
ÇÖZÜM VAR.

YIL 1845… İNGİLTERE…

VE FLORENCE, İZİN ALARAK İSTANBUL’A GELDİ.

FLORENCE 1854 YILINDA LONDRA’DA BİR
HASTANEDE HEMŞİRE OLARAK ÇALIŞMAYA BAŞLADI.

SELİMİYE KIŞLASI SANIRIM
ŞU GÖRÜNEN BİNA. UMARIM
HASTALARA FAYDALI OLABİLİRİM.

KIRIM SAVAŞI’NDA ÇOK
SAYIDA İNGİLİZ ASKER
KOLERA VE SITMADAN
ÖLMÜŞ. İSTANBUL’A
BAĞLI ÜSKÜDAR’DAKİ
SELİMİYE
KIŞLASI’NDA BULUNAN
ASKERLERE YARDIM
GEREKİYORMUŞ.
HEMEN GİTMEM
LAZIM.

HIMMM. BURADA HASTALARIN
DURUMU KADAR HASTANENİN DURUMU
DA KÖTÜ. HASTANENİN HİJYEN
KOŞULLARINI DÜZELTMEK LAZIM ÖNCE.
ÖLÜM ORANLARI ÇOK yüksek.

KANALİZASYONU
TEMİZLETELİM. BAHÇEDEKİ
ÖLÜ HAYVANLARI GÖMDÜRÜN
LÜTFEN VE HER YERİ İYİCE
TEMİZLEYİN.

TAMAM
EFENDİM.

FLORENCE, HASTANEDE GECE GÜNDÜZ DEMEDEN
ÇALIŞIYORDU. BULDUĞU BİR GAZ LAMBASI İLE GECELERİ
HASTALARI ZİYARET EDİYORDU.

BENİM ADIM FLORENCE NIGHTINGALE.
LAMBALI KADIN İSMİ DE NEREDEN ÇIKTI?
BİLMİYOR MUNUZ YOKSA? ASKERLERİN
HEPSİ SİZE “LAMBALI KADIN” DİYOR.
GECELERİ LAMBA İLE DOLAŞIP BİZE
BAKTIĞINIZ İÇİN ADINIZI BÖYLE
KOYDULAR.

DURUN SİZE
BİR BAKAYIM.

ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM
HANIMEFENDİ. SİZ
GERÇEKTEN DE LAMBALI
KADINSINIZ.
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LAMBALI KADIN SADECE HEMŞİRELİK
YAPMADI. AYNI ZAMANDA İSTATİSTİK
TUTARAK VERİ TABLOLARI HAZIRLATTI.

HASTANEMİZİN FİZİKİ
KOŞULLARINI İYİCE
DÜZELTTİK FLORENCE.
EVET BU SAYEDE ÇOK HASTA KURTARDIK. CEPHEDEKİ
ASKERLERİN ÖLÜM ORANI BİNDE 27. AYNI HASTALIKTAN
HASTANEMİZDE YATAN ASKERLERİN ÖLÜM ORANI BİNDE
43’TÜ. AMA KOŞULLAR İYİLEŞİNCE 43’TEN 2’YE DÜŞTÜ.

BU BÜYÜK BİR BAŞARI
HEMŞİRE HANIM.

LAMBALI KADIN LAKABIYLA MEŞHUR OLAN FLORENCE
NIGHTINGALE, YAPTIĞI HİZMETLERDEN DOLAYI
ÜLKESİ İNGİLTERE’YE DÖNDÜĞÜNDE KAHRAMAN GİBİ
KARŞILANMIŞTI.
ORDUDA BİR SAĞLIK KOMİSYONU KURMAYI
DÜŞÜNÜYORUZ. BAŞARINIZ NEDENİYLE SİZİN DE
KOMİSYONUN BAŞINA GEÇMENİZİ İSTİYORUZ.
TEŞEKKÜR EDERİM EFENDİM.
BENİM İÇİN ONURDUR.

NIGHTINGALE, BU KOMİSYONUN ARDINDAN
ASKERÎ TIP AKADEMİSİ’NİN KURULMASINA
ÖNCÜLÜK ETTİ.
VERİ TABLOLARINIZ
SAYESİNDE ARTIK
TEDAVİDE NELERE
DİKKAT EDİLMELİ, HANGİ
TEDAVİLER ETKEN GİBİ
BİRÇOK KONUYU AKADEMİDE
ARAŞTIRACAĞIZ. KATKINIZ
BÜYÜK FLORENCE.

YAPTIĞINIZ HİZMETLERDEN
DOLAYI LİYAKAT NİŞANI
TAKDİM EDİYORUZ SİZE.

YIL 1860…

BRAVO
LAMBALI
KADIN!

BUGÜN BURADA DÜNYANIN
İLK MODERN SİVİL HEMŞİRE
OKULUNU AÇIYORUZ. ARTIK
HEMŞİRELERİ BU OKULDA
YETİŞTİRECEĞİZ.

HARİKA!

YAŞA!
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ÜLKEMİZDE GÖREV YAPAN
VE MODERN HEMŞİRELİĞİN
KURUCUSU OLARAK KABUL EDİLEN
FLORENCE NIGHTINGALE’NİN
ADINI TAŞIYAN HEMŞİRELİK
YÜKSEKOKULU 1961 YILINDA
AÇILMIŞTIR. BUGÜN ONUN
ADINI TAŞIYAN HASTANELER
GRUBU İSTANBUL’DA HİZMET
VERMEKTEDİR.

- son -

Hazırlayan: İsmail Tonbuloğlu
Resimleyen: Esra İlter Demirbilek

kodlama

S

evgili dostumuz Robokod, spor dallarını öğreniyor.
Çocuklara spor dallarının özelliklerini anlatan bir
bilgilendirme yazılımı geliştirecek. Spor dallarını
ve kurallarını öğrenip tüm özelliklerini kaydedecek.
Yazılımın ilk aşaması ise takım hâlinde oynanan
spor dallarını öğrenmek. Robokod’un sadece takım
sporlarının tamamının üzerinden geçerek bilgileri kayıt
etmesini sağlar mısın?

Başlangıç
Noktası

A

B

C

ETKİNLİK ÖNERİSİ
Robokod’un bireysel oynanan
spor dallarından en az 6 tanesinin
bilgilerini öğrenmesi için bir kodlama
oluşturabilirsiniz.

DOĞRU GİTTİĞİMİZE
EMİN MİSİN?
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Cevap Anahtarı: B
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ŞİM D İ ÜÇ KA RE İLE
RL İY O RU M.
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Yazan: Ahmet Furkan
Resimleyen: Tamer Çevik

Kendinize ya da çevrenizdeki yetişkinlere
ait olan cihazlardan sosyal medyayı bir
şekilde kullanıyorsunuz. Ancak ne kadar
keyifli görünse de bu medya türünün birçok
riski var. Bu yüzden paylaştığınız bilgiler
konusunda çok dikkatli olmanız gerekiyor.

Sosyal Me
dyayı
Kullanırke
n…
Hangi yemeği nerede
yediğinizi, tatilde nerede
bulunduğunuzu, hangi okula
gittiğinizi veya doğum gününüzü
sosyal medyadan bir şekilde
herkesle paylaşıyorsunuz. Burada
verdiğimiz bilgiler, suçlular
için ipucu olabilir. Her bilgiyi
paylaşmayın.

Her sosyal medya
platformu için ayrı bir
şifre kullanın. Şifreleriniz
mutlaka rakamlar, büyükküçük harfler içersin.
Belirli aralıklarla da
şifrenizi değiştirmeyi,
güncellemeyi
unutmayın.

Özel bilgilerinizi
arkadaşlarınız dahi
olsa internette açık
şekilde paylaşmayın. Kimlik
kartınız, doğum tarihiniz,
eğitim durumunuz, okul
ve ev adresiniz özel
bilgilerdir.
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SANA YANLIŞ
GELDİĞİMİZİ
SÖYLEDİM.
BAK KODLAMA
YAPACAĞIZ DERKEN
YANLIŞ SAYFAYA
GELDİK.

E
ERD IK
Y
BİR NLIŞL A
YA IM AM
E?
PT
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E
N

ı
şaşırtıcl ar
Hayvan

Yazan: Deniz Özen
Resimleyen: Ferit Avcı

Kimlik Kartı

K

oala, dünyanın en tembel
hayvanı olarak
bilinir. Kalın ve
kuyruksuz gövdesi,
yuvarlak ve tüylü kulakları,
büyük ve kaşığı andıran burnu ile çok
sevimli. Otçul olan ve ağaçta konaklayan bu
keseli hayvan, Avustralya’nın doğu ve güney
kıyıları boyunca yaşıyor. Boy uzunluğu 60-85 cm,
kütlesi ise 4-15 kg arasındadır. Koalanın kürkü gümüş
gri ile çikolata rengi arasında değişir. Kıvrık ve keskin
pençeleri ağaçların yumuşak ve düzgün gövdelerine çengel
gibi saplanır, dört ayağı da ağaç dallarını rahatlıkla kavrayabilir ve dallara
sarılarak tırmanmasını sağlar. Kanguru gibi yavrularını kesesinde büyütür.
Yavrular, doğduktan sonra ilk 6-7 ayı bu kesenin içinde geçirirler ve bir yıl
boyunca annelerinden süt emerler. Okaliptus ağaçlarının yapraklarını
yiyen koalanın ortalama ömrü 13-18 yıl arasındadır.

Yirmi Saatlik Uyku
Bir koala her gün tam 20 saat
kadar uyur. Bu kadar çok
uyumasının bir nedeni var
tabii. Okaliptus gibi yaprakları
zehirli olan ağaçlar
arasında yaşar ve
bu cins ağaçların
yaprakları ile beslenir.
Ancak bu yaprakların
besin değeri ve kalori
içeriği onlara yeterli
enerji vermez. Bu
yüzden de enerjisini
korumak için bol bol
uyumak zorunda kalır.

Uyku
zamanı…
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Beyinleri Çok Küçük
Yumuşak tüylü koalanın kendisi gibi beyni de çok
küçüktür. Memeliler arasında vücut ağırlığına oranla
en küçük beyinli hayvanlar arasındadır. Bu yüzden
karmaşık ve sıra dışı davranışları gerçekleştirme
yeteneği kısıtlıdır. Mesela koalaya koparılmış
yapraklar verdiğinizde,
alışık olduğu beslenme
rutininin dışına
çıkamadığı için bu
yaprakları yemeyecektir.

Ben
bunlarla ne
yapacaktım?

Ağaçtan iner
inmez ilk işim bir
göz doktoruna
gitmek olacak.
Artık hiçbir şeyi
göremez oldum.

Burun ve Kulak İyi, Göz Zayıf
Sert deri ile kaplı burnu oldukça büyük olan
koala, neyin yenip yenemeyeceğini anlamak
için dallarda bulunan yağları koklar. Bir çanak
anteni andıran yuvarlak kulakları iyi işitmesini
sağlar. Ancak görme duyusu zayıftır. Küçük ve
dikey çizgili gözbebeklerine sahiptir.

Yanak Keseleri Depo Gibi
Koala, çiğnemeden önce yaprakları
yanak keselerinde saklayabilir.
Ayrıca bazen yuttuğu besini tekrar
ağzına getirerek ikinci kez çiğneyebilir.
Beslenirken arka pençeleri ve ön
pençelerinin biriyle ağaç dalına
tutunurken diğer ön pençesiyle de
yaprakları tutar. Günde dört ile altı
öğünde yaklaşık 400 gram yaprak tüketir.

Ağzımda diş kalmadı,
nasıl yemek
yiyeyim? Bana
yardımcı olun…

Az Su, Az Besin,
Çok Uyku
Günün büyük bölümünü uykuda
geçiren bu hayvan çok nadiren
su içer. Onun ana besin maddesi
olan okaliptüs yaprakları su ihtiyacını
yeterli miktarda karşılar. Genelde
yapraklarda yeterli nemin bulunmadığı kurak dönemlerde
ve hastalandığında su içer. Altı yaşından sonra koalanın
çiğneme dişleri aşınarak çiğneme etkinliği azalır. Er ya da
geç, dişlerin tepe kısımları tamamen aşınır ve genellikle
açlıktan dolayı yaşamı sona erer.

HAYOUOU…
BAAAOUVV…
VAVVOUUOU…

Pes Sesler İle
Haberleşir
Gri dostumuz, pes
sesler çıkararak
haberleşir. Yetişkin bir
erkekse horultu benzeri
nefes alır ve homurtuya
benzeyen tınıyla nefes verir. Dişi
koala ise yumuşak bir tonda
böğürmenin yanı sıra homurtu
ve inleme benzeri sesler çıkararak
sanki çığlık atar.

Sabah, öğle,
akşam aynı
şeyleri yemekten
sıkıldım.

Turizmin Sembolü
Sadece Avustralya’da bulunsa da koalayı
dünyada bilmeyen yoktur
belki de. Avustralya’da
bulunan hayvanat
bahçeleri ile doğal
yaşam parklarına
ziyaretçi çekmede
çok önemli rol oynar.
Reklamlarda, oyunlarda
yer alan bu hayvanın
oyuncakları da yapılıyor.
Mesela koalayı konu
alan ilk Avustralya posta
pulu 1930 yılında basılmış.
Ayrıca Queensland
Reds ragbi takımının
maskotu da bir koaladır.

g e zg İ n
s e zg İ n
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Hazırlayan: Esila Öner Resimleyen: Servet Gürbüz
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Yazan: Semih Can Resimleyen: Merve Özdoğan

Çok Amaçlı Spor Aletleri
Ben olsam çok işlevli spor aletleri yapardım.
Mesela beyzbol oynadığım sopa, küçük bir
düzenekle sırıkla atlama çubuğuna ya da buz
veya çim hokeyi çubuğuna dönüşmeli. Futbol
oynadığım toptaki düğmeye dokununca top hem
basketbol hem hentbol hem de voleybol topuna
dönüşebilir. Nasıl fikir ama?

Resimli Oyun Odası
Ben olsam bir oyun odası yapardım. Ama
bu öyle bir oyun odası ki dijital bir ekranı var.
O ekrana istediğin oyun karakterini çizip,
kodlayıp, yazılım yapabilirsin. Sanal gerçeklik
gözlüğü kullanmadan odaya girip oyununu
oynayabilirsin. Bence çok güzel olurdu.
Yusuf Kenan Genç (8)

Büyüyüp Küçülen Ev
Düğmesi olan oyuncak bir ev icat ederdim.
Ben isteyince büyüyecek ve içine girip
oynayacağım. Sonra isteyince tekrar
düğmesine basacağım küçülecek ve her yere
cebimde taşıyacağım. Böylece çok fazla ayrı
ayrı oyuncak almak zorunda kalmazdım.
Elisa Kaymaz (5) Adana
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Uçangezer
Ben olsam, yaşlılar için uçan bir mobilet icat ederdim ama
bu normal bir mobilet olmazdı. Yağmur yağdığında üzeri
kapanırdı, yolcusu yorulduğunda içinden koltuk çıkardı.
Üstelik bu mobilet yerden biraz yüksekte, havada giderdi.
Böylece yaşlılar rahatça istedikleri yere ulaşabilirdi.
Alara Boran (8,5) İzmir

Kitap Okuyan Robot
Ben olsam kitap okuyan robot icat ederdim. Robotun
istenilen kitabı okuması için şifre girilmesi gerekiyor.
Üzerinde durdurma düğmesi olacak. Soru sormak istenirse
bu düğmeye basarak robot durdurulacak. Robot, yavaş ve
hızlı okumaya ayarlanabilecek. Ayrıca robotumuzun bir
ekranı ve bu ekranda kitapla ilgili görseller olacak.
Kerem Şahin (7) Samsun

Moral Veren Robot
Ben olsam üzüldüğümüzde bizi mutlu eden, korktuğumuzda
cesaretlendiren, sevgiyle çalışan bir robot keşfederim. Ayrıca
bu robot, ne istersen onu yapar (tabii iyi şeyleri). Mesela bir
rafa yetişemiyorsan o yetişir ve sana istediğini verir.
Ebrar Doğan (8) Bursa

Çanta Taşıyıcı
İcadım ağır çantayı bizim yerimize taşıyabilir. Arkasında roketi var.
Ömer Faruk Yerebakan (7) İstanbul

SEN
OLSAN...

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

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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hatırlattı bana hayatımın her evresinde.
Yaratıcısı Zdeněk Miler’e naifliğin,
dostluğun ve koşulsuz iyi niyetin en
etkili yumuşak güçler olduğunu öğrettiği
için büyük bir teşekkür borçluyum.

Sizi en iyi anlatan üç
kelime hangileridir?
Heyecanlı, oyuncu, arşivci.

En sevdiğiniz ve “İyi ki
yazmışım/çizmişim” dediğiniz
kitabınız?
Birbirinden kayıracak kadar fazla
kitabım yok henüz. Ama şehir
hayatının bizi unutmaya zorladığı
santimantal temaları uyandırdığı
için “Anneannemin Güzel Çiçekleri”
ve hayvanat bahçesi kavramını
sorgulamaya platform yarattığı için de
“Virgül Nerdesin?”in sevgisi bir tık fazla
doğrusu.

Çocukluk kahramanınız kimdi?
Sizi çeken özelliği neydi?
Çocukluktan bugüne kahramanım değişmedi.
“Krtek” adındaki Çek animasyon kahramanı
köstebek, pastoralin çok daha önemli olduğunu

Sizi hayatta en çok mutlu
eden şey nedir?
İyisiyle kötüsüyle hayatın ta kendisi.

Duymaktan en çok
hoşlandığınız ses hangisidir?
Neden?
Sabahın yaklaştığını müjdeleyen
sesler... Daha insanların ve arabaların
gürültülerinin bozmadığı doğa sesleri;
kuşlar, yapraklar, sabah rüzgârının ya
da yağmurun sesi.

Dünyanın en güçlü teleskobunu
yapsanız nereyi görmek isterdiniz?
Uzaydan bir yerlerden dünyayı gözlemek isterdim.
Aynı anda kim nerede ne yapıyor, Japonya’daki
bir insanla Meksika’daki insan benim baktığım
zamanda günün hangi anını yaşıyor? Bunu
görebilmek çok güzel olurdu işte.
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DİKKAT ETTİN Mİ? BURADA
HEP AYNI SORULARI
SORUYORLAR.

Yeni bir gezegen ya da kıta
keşfetseniz ona hangi ismi verirdiniz?
İnsanlığın hayatını değiştirecek büyüklükte adımların
tek kişiye mal edilmesi bana göre değil. Orada
yaşayan halk, keşifte bana yardımcı olan
arkadaşlarım... Hep birlikte oturup karar
vermeliyiz böyle bir isme.

Size göre dünyanın en
iyi icadı hangisidir? Neden?
Fotoğraf makinesi. Unutmak istemediğimiz anları
fotoğraflar sayesinde tekrar tekrar yaşayabilmek
büyük bir lüks.

Hangi olağanüstü güçlere
sahip olmak isterdiniz? Neden?

En sevdiğiniz hayvan? Niye?
Bütün hayvanları aynı derecede ve çok
seviyorum. Birbirlerinden
daha güzel ya da özel olduklarını
değil, aksine hep birlikte bir bütün
olarak ekosistemimizin dengesini
sağladıklarını düşünüyorum. O yüzden
bir hayvanın neslinin tükendiğini
öğrenince çok ama çok üzülüyorum.

Bir yol olsanız bu yolun
nereye gitmesini isterdiniz?
Ormanın içinden geçen sonra bir göle ulaşan bir yol
olmak isterdim.

“Dünya üzerinde herhangi bir hayvanın başı
derde girdiğinde bunu hissetmek, anında
yanlarında biterek onları kurtarmak” gücü.

Çocuklar için
nasıl bir dünya hayal
ediyorsunuz?
Benim çocukluğumdaki gibi eski
değerlerin önemsendiği ve onların
öncelikli olduğu bir dünya. Daha
sade, daha sakin; ayakları toprağa
basabilen, kelebek gördüklerinde
şaşırmayan çocukların yaşadığı bir dünyayı
düşlemek günümüzde ne kadar zor…

A

lp Gökalp, 1977 yılında Bursa’da doğdu. Lisans
ve lisansüstü eğitimini Marmara İletişim
Fakültesi’nde tamamladı. 1998 yılından itibaren
aktif olarak medyada çalışmaya başlayan Alp,
çeşitli dergilerde editörlük yaptı. 2004 yılında Londra’ya
taşınan Alp, Kuzey Londra eğitim otoritesi Learning
Trust için farklı etnik kökenlerden çocuklara eğitim
danışmanlığı yaptı. Bir yandan da The Guardian
gazetesinin Positive Action Scheme programını
tamamlayarak gazetenin etnik toplum haberleri havuzu
için muhabirlik yaptı. Berlin Freie Universität’ta uzaktan
Görsel Antropoloji üzerine MA ve Goldsmiths University’de Antropoloji
MRes yapan Alp, 2013 yılında Türkiye’ye geri döndü. Eşi Özden ve dört
kedisiyle yaşayan Alp, bir yandan çocuk kitapları editörlüğü yapıp bir
yandan da kendi çocuk kitaplarını yazıyor.
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BİR KİTAP NEDİR?
İşte karşınızda çok eğlenceli ve hayaller arasında
yolculuğa çıkaran bir kitap! Kitabın içinde yazanlar,
gerçek de olabilir gerçek dışı da. Resimli bir kitap
okumak da okumak sayılır. Kitabın içine girip
kelimeler arasında gezebilirsiniz. Bir atınız olmasını
istiyorsanız atlarla ilgili kitaplar okuyabilirsiniz.
Kitabın kokusunu alarak
onun çorba kâsesine düşüp
düşmediğini anlayabilirsiniz.
Kitaplarla pek çok şey
yapabilirsiniz. Tıpkı bu kitapta,
kitaplarla yapılanlar gibi…

Ege, Maya ve Deniz…
Onlar yan yana evlerde
büyüyen ve çok iyi anlaşan
üç arkadaşlar. Bir gün ne
yapsak diye düşünürlerken
akıllarına eğlenceli bir
fikir gelir: bahçede piknik
yapmak. Öncesinde
Ege annesiyle birlikte
diyetisyene gider. Sağlıklı beslenmenin yollarını ve
faydalarını öğrenir. Tabii piknik planı için de Ege,
arkadaşlarına sağlıklı bir sepet hazırlayacağını söyler.
Acaba Ege ve arkadaşlarının sepetinde neler var?

Jenny Bornholdt (Resimleyen:
Sarah Wilkins), Bir Kitap Bir
Kitaptır, Can Çocuk Yayınları,
48 sayfa, cancocuk.com

Güneş Aksüs, Minik Diyetisyenler İş Başında,
Turkuvaz Çocuk Yayınları, 36 sayfa, turkuvazkitap.com.tr

ZEYNO’NUN KASABA YAŞAMI

Zeyno’ nun annesi ve babası işsiz kalınca şehirden bir sahil kasabasına
taşınırlar. Babası balıkçılık yapmaya, annesi ise internetten çalışmaya başlar.
Tabii
Kasaba hayatına hızla alışan Zeyno, yeni okulunda Neşe’yle arkadaş olur.
yönü
onunla birlikte kasabada keşifler yapar ve yeni duygularla tanışır. Görsel
r?
bilebili
de kuvvetli olan bu kitapta belki de Zeyno sizi bekliyordur. Kim
Ahmet Büke (Resimleyen: Sedat Girgin), Neşeli Günler, Günışığı Kitaplığı Yayıncılık,
68 sayfa, gunisigikitapligi.com

45

U
D
L
O
M
I
T
YAP

Bir DENİZ FENERİ maketi yapar mısın?

S

evgili arkadaşlar, geçen ay sizden fotoğraf çerçevesi istemiştik. Arkadaşlarımızın güzel maketleri
işte burada. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sıra sende! Önümüzdeki ayın konusu
DENİZ FENERİ. İstediğin malzemeden herhangi bir deniz feneri maketi tasarla. Sonra da fotoğrafını çekip
dergi@minikagodergi.com.tr adresine 21 Mayıs’a kadar gönderebilirsin. Haydi bakalım, usta eller iş başına!

Ayşe Tok (6) Çanakkale

Tunahan Haçan (7) Denizli

Ezel Özer (9) İzmir

Yiğit Demircan (6) Çorum

Betül Şevval Sağlam (11) İstanbul

Emir Mert Metin (8) Edirne
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Yağmur Sağkal (6,5) Aydın

Ayaz Osman (6) Mersin

Sude Aksoy (9) İstanbul

BENİM SÖZLÜĞÜM

suistimal (isim) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . sayfa 05
Arapçada kötü, kötülük anlamına gelen “su” ile kullanma
anlamındaki “istimal” kelimlerinin birleşmesiyle oluşur.
Yetki, görev, hak vb.ni kötüye kullanma demektir.

Rabia Kılıç (11) Bursa

Yavuz Mert Ulusöver (5)
İstanbul

kasır (isim) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .sayfa 07
Dilimize Arapçadan giren kelimenin aslı “kasr”dır. Köşk,
küçük saray demektir.

zinde (sıfat) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .sayfa 26
Farsça kökenli bir kelimedir. Dinç, canlı, diri, sağlam demektir.

aristokrat (isim ve sıfat) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .sayfa 31
Kelime, Yunancadan Fransızcaya “aristocrate” şeklinde
geçmiştir. Dilimize de Fransızca üzerinden girmiştir.
Toplumun asil sayılan sınıfından olan, seçkin sınıfa ait
olan soylu kimse anlamındadır.

kışla (isim) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . sayfa 32

Nisa (9)-Tuana Aşan (7) Bursa

EN IYI ARKAD

AŞIM

En İyi Arkadaşım

ta en iyi
Benim en iyi arkadaşım Büşra Pala. Çünkü sınıf
sırlarını
imle
Ben
o.
anlaştığım, bana en iyi davranan kişi
yanımda oluyor.
paylaşıyor. Birbirimize ihtiyacımız olduğunda
ta tanıştık.
Büşra ile iki yıldır arkadaşız, ortaokul 5’inci sınıf
Emine Altıntaş (11) Ankara

EN İYİ ARKADAŞINI YAZ, HEDİY
E KAZAN
Sevgili minikaGO okurları, bize en iyi arka
daşınızı ve neden en iyi
arkadaşınız olduğunu yazın yayınlayalım.
Sürpriz hediyeler kazanın.
İsteyen arkadaşlarımız en iyi arkadaşlarını
yazarak resmini çizebilir ya
da fotoğrafını çekebilirler. Adresinizi yazm
ayı sakın unutmayın!
Adresimiz: minikaGO Dergisi, En İyi Arkadaşı
m Köşesi, Barbaros
Bulvarı, Cam Han, No: 153 Balmumcu, Beşi
ktaş, İstanbul
E-posta: dergi@minikagodergi.com.tr

Türkçe bir kelimedir. “kışlamak” fiilinden türemiştir. Fiil, kış
mevsimini belli bir yerde geçirmek demektir. Eski Türkçede
“kışlag” olarak kullanılan kelime günümüzdeki şekli “kışla”dır.
Askerlerin toplu olarak barındıkları yapılar bütünü demektir.

akademi (isim) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .sayfa 33
Kelime, Yunancadan Fransızcaya “académie” şeklinde
geçmiştir. Dilimize de Fransızca üzerinden girmiştir.
Yüksekokul; ilim, sanat ve edebiyat dallarında seçkin
kimselerin meydana getirdiği kuruluş demektir.

rutin (isim) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .sayfa 36
Dilimize Fransızcadan geçen kelimenin aslı “routine”dir.
Sıradanlık, çeşitlilik göstermeyen, alışılagelmiş düzen
içinde yapılan anlamındadır.

santimantal (sıfat)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . sayfa 42
Duygulu, içli, hassas demektir. Dilimize Fransızcadan
geçmiştir. Fransızcada “sentimental” şeklinde yazılır.
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por yapmak insanı acıktırır
değil mi? O zaman
kaslarımızı çalıştıralım ve
kendimize tenis raketi şeklinde
kurabiyeler hazırlayalım.

Hazırlayan: Behiye Betül

Haydi

Tenis Raketi Kurabiye

1

Hamur
malzemelerinin
hepsini bir kaba alıp
yoğuralım.

Ten is Ra keti
Ku rabiy e
Malzemeler
• 150 gr tereyağı
ı pudra şekeri
• Yarım su bardağ
• 1 yumurta akı
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2

Hamuru buzdolabı
poşetine koyup
buzlukta 10
dakika dinlendirelim.

3
4

Bir kâğıda tenis raketi çizelim
ve merdane ile açtığımız
hamurumuzun üzerine koyup
bıçak yardımıyla keselim. Fırında 180
derecede 8-10 dakika kenarları hafif
pembeleşene kadar pişirelim.

Soğuyan raketlerin
üzerine erittiğimiz
çikolatalarla şeritler
çizip tenis raketimizi
renklendirelim. Üzerine
tenis topu gibi görünen
pasta süslerimizden birer
tane yerleştirelim. Tenis
raketlerimiz yenmeye hazır.
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ürkiye’ye yedi yıl önce yerleşen 12 yaşındaki
Muhammed Hamis, Kilis’te yaşıyor. Ödülü
aldığında çok mutlu olduğunu ve biraz şaşırdığını
söylüyor. Çünkü kitapları okurken ileride böyle bir
ödül alacağını bilmiyormuş. Aldığı ödülün kitaplara olan
ilgisini daha çok arttırdığını da ekliyor.
Hacı Mehmet ve Nimet Erman Zeytçioğlu Ortaokulu’nda
beşinci sınıf öğrencisi olan arkadaşımızın kitaplarla olan
macerası, birinci sınıfta başlıyor. Arkadaşı ona bir kütüphane
olduğunu söylüyor. Muhammed de merakla kütüphaneye
gidip kaydoluyor. İlk kitabını okumaya başladığında kendisini
adeta kitabın içerisinde bulduğunu söylüyor.

Yılın
Sıradışı
Okuru
kahvelerde, sokak köşelerinde durmak yerine bir
kütüphaneye gidip kitap okuyabilirsiniz. Kitaplardan
korkmayın. Kitaplara önyargı ile yaklaşmayın. Onların en iyi
dostumuz olduğunu, olacağını unutmayın.”
Arkadaşımız Okul Müdürü Mustafa Büyükçam’a, Müdür
Yardımcısı İbrahim Halil Kömürcü’ye, Türkçe Öğretmeni
Süleyman Erdoğan’a, Kilis Halk Kütüphanesi görevlisi Ayfer
İçöz’e ve herkese teşekkür ediyor.
Umuyoruz ki Muhammed’in kitaplarla olan dostluğu hep
böyle kalır ve hayallerini gerçekleştirir. Biz de sana teşekkür
ederiz Muhammed!

Nasıl bir kütüphane hayal ederdin diye sorduğumuzda
şöyle cevap veriyor: “Nasıl bir yer olduğu sorun değil.
Yeter ki içinde arkadaşım olan kitaplar olsun. Bir insan
kitap okumazsa ömrü boyunca tek hayat yaşar ama ömrü
boyunca kitap okuyan bir insan milyonlarca hayat yaşar.
Benim amacım tek bir hayata bağlı kalmayıp kitaplar
sayesinde milyonlarca hayata şahit olmak.”
Daha çok macera kitapları okumayı seven Muhammed,
ileride inşaat mühendisi olmak istiyor. Suriye’de yıkılan
binaları yeniden yapmak için böyle bir karar almış.
Yaşıtlarına ise şöyle sesleniyor: “İnternet kafelerde,
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Bakan Yardımcısı
Muhammed, Kültür ve Turizm
…
Prof. Dr. Haluk Dursun ile birlikte

ALO ANNE! ANNELER
GÜNÜ'’ N Ü KUTLARIM.
BA K SA NA Bİ R
Şİİ R YA ZD IM .
LE :
O KU YO RU M, D İN
AK …
TM
LA
AN NE Mİ AN

Annemi Anlatmak
Anne
Koşarım kırlara
Çiçeklere anlatırım seni
Denize, göle, ırmağa
Yollara, şehirlere, aynalara
Her yere anlatırım seni
Resmini yapabilirim
Yıldızlara da
Anlatabilirim seni
Ama seni sana
Anlatamam anne
Bir rüya nasıl
Eksiksiz anlatılır ki!

İllüstrasyon: Saadet Ceylan

Mustafa Ruhi Şirin
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