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Hava çok sıcak değil mi? Serinlemek için muhtemelen
kendini ya denizin serin sularına atıyorsundur ya da
bir ağacın gölgesi altına. Güneş ne kadar sıcak olursa
olsun, yazın güzelliğini hiçbir şeyle değişmeyeceğine eminim.
Üstelik içinde upuzuuun bir tatil hediyesi varken bu güzel
günleri eğlenceye dönüştürmek senin elinde. Biz de temmuz
sayımızı yaz tatilinin güzelliklerine ve
etkinlik önerilerine ayırdık.
Tabii yaz mevsimine ve tatiline renk katacak
beş süper hediye ile en iyi tatil arkadaşın
olmaya devam ediyoruz.
Hediyelerden ilki, büyük boy boyamalı yaz
posteri. Eğlenceli posterimizi istediğin gibi
boyayarak odanı süsleyebilirsin.
Koleksiyonuna katacağın mini kitap serimizde
bu ay “Babam, Deniz ve Ben” isimli güzel bir
hikâye kitabı var.
Üçüncü hediyemiz olan neşeli yaz çıkartmalarını da istediğin
yerde kullanabilirsin.
Tatil havasına girmen için güzel bir tatil maskesi hediye ediyoruz.
Maskeyi kafana geçirirsen güneşten de korunabilirsin.
Yaz mevsiminin eğlenceleriyle süslenen
16 sayfalık bilmece-bulmaca ekimiz,
seni yaz güneşinden daha fazla
terletecek.
Güzel ve eğlenceli bir yaz mevsimi
geçirmenizi diliyor, 15 Temmuz Demokrasi
ve Millî Birlik Günü’nüzü kutluyorum.
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Çocuğun kendi ülkesinde elverişli
biçimde bakılması mümkün olmadığı
veya evlat edinecek veya yanına
yerleştirilecek aile bulunmadığı
taktirde, ülkelerarası evlat edinmenin
çocuk bakımından uygun bir çözüm
olduğunu kabul ederler.
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da evlat luluğuna uyara
zorun

Başka bir ülkede evlat edinilmesi
düşünülen çocuğun, kendi ülkesinde
mevcut evlat edinme durumuyla
eşdeğer olan güvence ve ölçülerden
yararlanmasını sağlarlar.

Ülkelerarası evlat
edinmede, yerleştirmenin
ilgililer bakımından yasadışı
para kazanma konusu
olmaması için gereken
bütün önlemleri alırlar.

Bu maddedeki amaçları, uygun
olduğu ölçüde, ikili ya da çok taraflı
düzenleme veya anlaşmalarla teşvik
ederler ve bu çerçevede, çocuğun başka
bir ülkede yerleştirilmesinin yetkili
makam veya organlar tarafından
yürütülmesini güvenceye almak için
çaba gösterirler.
Resimleyen: Nur Dombaycı

2ma1dde
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Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin
21. maddesidir. 20 Kasım 1989
tarihinde onaylanan bu sözleşmeyi
Türkiye, 1990 yılında imzaladı.

ekranı
Hazırlayan: Özge Sayraç Mutlu

Peter Pan ve arkadaşlarının Olmayan Ülke’deki maceraları tüm
hızıyla devam ediyor. Kaptan Kanca ve mürettebatıyla da mücadele
eden eğlenceli ekibimiz, Olmayan Ülke’yi tüm kötülüklerden koruyor.

W

endy, John ve Michael
evlerinde sıradan bir gün
daha geçirirken, Peter
ve Tinker Bell aniden
ziyaretlerine geliyor. Olmayan Ülke’ye
gitme zamanı geldi çünkü orada çok
eğlenceli bir yarışma onları bekliyor:
Olmayan Ülke Yıllık Saklambaç Yarışması.
Herkes hazır olduğuna göre başlayabiliriz.
Peter saymaya başlıyor ve sonra birer

birer bütün ekibi buluyor. Bir kişi hariç.
Karşınızda bu yılın kazananı Lily…
Kazanan belli olurken John ve Michael
arasında bir anlaşmazlık çıkıyor. John ne
yaparsa Michael onun aynısını yapıyor.
Saklandığı yerin bulmasını da Michael’a
bağlıyor. Michael bu duruma biraz bozulup
onlardan uzaklaşıyor. Saatler oldu. Peki, bu
çocuk nerede? Michael’ı bulabilecekler mi
dersiniz?
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Minişler’in Macerası

E

die’nin en sevdiği televizyon
programcısı Wisteria, değerli fikirlerini
anlatmak ve programını çekmek için
Paw-Tucket’a geliyor. Bunu öğrenen
Edie’nin keyfine diyecek yok. Hemen son kalan
üç bileti satın alıyor ama onlar dört kişiler. Bev
bunu sorun etmiyor çünkü programın yapımcısı
çok yakın arkadaşı ve isterse programı kulisten
bile izleyebilir.

Bunu duyan Edie, Bev’den kendisini çok sevdiği
Wisteria ile tanıştırmasını ve hatta en özel tarifini
programında pişirmesi için ona ulaştırmasını
istiyor. Bakalım neler olacak? Son gelişmeler
Littlest Pet Shop’ta!

Y

arasa, hayvanat
bahçesinin orkestrası
için yapılacak
gitarist seçmelerine
hazırlanıyor. Geceleri uykuda
geçiren Yarasa tüm gün
enstrümanıyla egzersiz yapıyor.
Ancak o da ne? Gitarın tüm
telleri koptu. Hemen Sherlock
Yack’ın olaya müdahale etmesi
gerekiyor. Sherlock Yack ve
Hermonie, durumu soruşturuyor.
Hayvanat bahçesi sakinlerinin
bu egzersizlerden biraz rahatsız
olduğunu öğreniyorlar. Haydi,
Sherlock Yack’a eşlik edin ve
telleri koparanın kim olduğunu
birlikte öğrenelim.

minikaGO’nun yayın akışı için www.minika.co m.tr adresini ziyar
et edebilirsiniz.
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Y

ozgat’ta yaz tatiline
giren bir grup çocuk,
futbol oynamak
ve boş vakitlerini
değerlendirmek için
mahallede bulunan boş arsayı
büyüklerinin de yardımıyla
temizleyip düzenledi. Eski
halı ve kilimleri arsaya sererek
kendi halı sahalarını yaptılar.
Taşları kale direği gibi dizerek
futbol oynayan çocuklar,
zemini sert arsada düşüp
yararlanmamak için böyle bir
çözüm üretmişler. Etraftan
topladıkları, evden getirdikleri

eski halı ve kilimleri yağmur
yağdığında kaldırıyorlar.
Yağmur kesilince tekrar
seriyorlar. Çocukların yaptığı
açıklamaya göre önceden bu
arsaya araçlar park ediyormuş.
Belediye kaldırım yapınca
araçlar park edememiş ve
çocuklar bu alanı kendileri için
düzenlemişler. Top oynadıkları
arsa, evlerine de yakın olduğu
için aileleri gönül rahatlığıyla
izin veriyormuş. Üretken
çocuklar, şimdi bu arsaya çim
ya da halı saha yapılmasını
istiyorlar.
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Yaz Etkinlikleri

Plastik Şişeden Duvar
Van’ın Erciş ilçesinde farklı okullarda görev
yapan öğretmenler örnek bir çalışmaya imza attı.
Bölgedeki okullarda öğrenim gören öğrencilerin
de desteğiyle 100 bin pet şişe toplandı. Toplanan
şişelerin 10 bin adedi Derekent İlkokulunun
bahçe duvarında kullanırken kalan şişeler geri
dönüşüme gönderildi. Sıfır Atık projesinin de
gündemde olduğu bugünlerde sorumluluk sahibi
öğretmenler, öğrencilerine çevre bilinci aşılamak
için çalıştı. Okuldaki 39 öğrenci, pet şişelere kum
doldurarak öğretmenlerine yardımcı oldu.

Okulların tatile girdiği gün Millî Eğitim Bakanlığı
tarafından velilere bir liste gönderildi. “Çocuklarınızla
Yapabileceğiniz Yaz Etkinlikleri” başlıklı listede;
çocukların kapalı ortamlardan açık havaya çıkmaları,
kendilerini keşfetmeleri, farklılıklar karşısında hoşgörülü
olmaları, hayatı ekranlardan izlemek yerine yaşamın
içine girmeleri gibi pek çok kazanımı sağlayacak
tavsiye bulunuyor. Tavsiye edilen bu 73 etkinliği
esas alarak arkadaşlarınızla ve ailenizle birlikte bir
“challenge”a yani meydan okumaya var mısınız?

KÜLTÜR SANAT TURU
Bursa Sanat ve Meslek Eğitim
Kurslarının yaz kursları 1 Temmuz’da
başlıyor. 10-15 yaş aralığındaki
çocuklara yönelik kurslara kayıt için
busmek.bursa.bel.tr adresini ziyaret
edebilirsiniz.
Marmara
Üniversitesi Yaz
Spor Okullarında
eğitime başlandı.
İkinci dönem,
16 Temmuz –
08 Ağustos
arasında dört hafta olarak düzenlendi. Ayrıntılı bilgi
0216 308 27 50 numaralı telefondan alınabilir.

İstanbul’un Göztepe ilçesindeki Oyuncak Müzesinde
çocuklar için temmuz ayı boyunca Tahta Oyuncak
Boyama Atölyeleri var. Ayrıntılı bilgiyi 0216 359 45 50
numaralı telefondan ya da info@istanbuloyuncakmuzesi.
com adresinden alabilirsiniz.
Şavşat Çocuk Kampı, 14-20
Temmuz arasında yapılacak. Detaylı
bilgiyi kampagidelimmibaba.com
adresinde bulabilirsiniz.

Üç yıl önceydi. Karanlık bir geceydi.
Tarihler 15 Temmuz 2016’yı gösteriyordu.
O gece, bazı karanlık insanlar ülkemizin mutluluğunu
silahlarla, uçaklarla, bombalarla hedef alarak
darbe girişiminde bulundu.
Karanlık bir geceydi. Çocuklar ve büyükler sokaklara döküldü.
Bayrağımız ve ülkemiz için…
Aydınlık bir sabah çıkardık karanlık bir geceden.
İşte o günden sonra birlik olmamızın, ülkemize ve
bayrağımıza sahip çıkmanın anısına 15 Temmuz tarihini
“Demokrasi ve Millî Birlik Günü” olarak kutluyoruz.
Bu özel günde ülkesine sahip çıkan tüm şehitlerimizi,
gazilerimizi rahmetle anıyoruz.
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Resimleyen: Saadet Ceylan

Demokrasi ve Millî Birlik Günümüz kutlu olsun!

AYIN KONUSU

Yazan: H. Salih Zengin
Resimleyen: Dağıstan Çetinkaya

ok şey biliyorsun sen. Buna eminim. Ama ben
sana bu sıcak yaz günlerinde işine yarayacak
birkaç şey öğreteceğim. Bunun neler olduğunu
bu yazıyı sonuna kadar okumaya devam
edersen öğreneceksin.
Zaten çok şey biliyorsun. Sözgelimi
bilgisayarında kodlama yapıp bir robotu nasıl
çalıştıracağını iyi biliyorsun. 62’den tavşan
yapmayı ve matematik işlemi yapmayı
bildiğin gibi. Bir bir haklıyor olmalısın
dersleri.
Çok güzel koşuyor olmalı ağaç dallarından
yaptığın atlar. Kaykayınla yarıştırıyor
olmalısın onları. Basit şeylerden
güzel deneyler çıkarmasını biliyorsun.
Çaydanlıktan bir saksı da yapabiliyorsun
mesela, atık malzemelerden güzel bir
resim çerçevesi de…
Ama ben sana bilmediğin bir şey
öğreteceğim.
Bir dağın üzerinden yükselen yaz
güneşine bakmayı öğreteceğim.

Toprağa bakmayı ve toprağa basmayı
öğreteceğim.
Yemyeşil doğanın ortasında ıslık
çalarak yürümeyi öğreteceğim.
Ağustos böceklerinin bitmeyen
senfonisine eşlik etmeyi
öğreteceğim.
Akan bir nehrin şarkısını nasıl dinleyeceğini
öğreteceğim.
Küçük ve güzel şeylere gülümsemeyi
öğreteceğim.
Öğretecektim!
Eğer bu yaz güneşinin sıcaklığında oracıkta
uyuyakalmasaydın!

Deniz kenarında topladıklarından
koleksiyon yapmayı öğreteceğim.
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Yazan: Deniz Özen Resimleyen: Esra İlter Demirbilek
Dünya’nın önemli bir alışkanlığı var. Adı: mevsim
döngüsü. Bu döngünün sonucunda Türkiye’de
yaz mevsimi yaşanırken Arjantin’de soğuk havalar
etkisini gösteriyor. Nasıl mı? Gelin mevsimlerin
nasıl oluştuğunu konuşalım. Ayrıca her bir
paragrafta aşağıdaki resmi incelemeyi unutmayın.
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Şimdi eksen eğ ik
liğ inden bahsed
elim. Dünya’nın
ekseni düz değ il,
yaklaşık 23 buçu
bir açı kadar eğ
ik. İşte mevsimle k derecelik
rin oluşması da
bu eksen eğ ikliğ
i ile alakalı. Dün
ya
et rafında döner
ken eksen eğ ikliğ , Güneş’in
i hiç değ işmez.

21 Mart

Güneş ışınları, Dünya’ya
belirli açılarla ulaşır. Bu
ışınlar, Kuzey Yarım Küre'ye
dik olarak geldiğinde yaz,
eğik açıyla geldiğinde kış
mevsimi yaşanır. Bunu
aydınlık yerlere dikkat
ederek de anlayabilirsiniz.
Yaz mevsiminde Kuzey
Yarım Küre’nin daha büyük
bir bölümüne Güneş
ışınları ulaşır.

21 Aralık

21 Haziran

23 Eylül

Dünya’nın ortasından
geçen hayali çizgiye
Ekvator denir. Güneş
ışınları, yıl içerisinde
Ekvator çizgisine büyük
açıyla geldiği için Ekvator
bölgesinde hep yaz,
kutup dairelerine küçük
açıyla geldiği için kutup
bölgelerinde hep kış
yaşanır. Arada kalan
bölgelerde ise dört mevsim
etkisi görülür.

4

Kuzey Yarım Küre’nin Önemli Tarihleri
q 21 Mart: İlkbahar mevsimi görülür. Gece ve
gündüz süresi eşittir. Gündüzler uzamaya başlar.

q 23 Eylül: Sonbahar mevsimi görülür. Gece
ve gündüz süresi eşittir. Geceler uzamaya başlar.

q 21 Haziran: Yaz mevsimi görülür. En uzun
gündüz yaşanır. Gündüzler kısalmaya başlar.

q 21 Aralık: Kış mevsimi görülür. En uzun
gece yaşanır. Geceler kısalmaya başlar.

Peki, bu tarihlerde Güney Yarım Küre’de neler yaşanıyor?
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Yazan: Semih Can Resimleyen: Mümine Yeşilmen

BEN DE ŞU SICAK
BİTKİ ÇAYI İLE BİR
DENEY YAPMAYI
ÖĞRETECEKTİM. AMA
BENİM YAZIMA YER
BIRAKMAMIŞLAR Kİ!

Şaşırtan Sulu Deneyler

Malzemeler:
2 yumurta, 2 bardak, su, biraz tuz

Yüzen Yumurta

B

ir bardak suyun içine
bir yumurta koyun.
Yumurta bozuk değilse
bardağın dibine düşer. Ardından
ikinci bardağın içine biraz sıcak su
doldurun ve içinde 4-5 yemek kaşığı tuzu eritin.
Su soğuyana kadar beklerseniz deneyi daha iyi
gözlemleyebilirsiniz. Şimdi ikinci yumurtayı bardağın
içine bırakın. Yumurta, suyun yüzeyinde yüzüyor
değil mi?

uDeneyimiz maddelleri oluşturan moleküllerin

yoğunluğu ile akalı. Bir yumurtanın ortalama
yoğunluğu, saf sudan daha fazladır. Bu yüzden dibe
iner. Tuzlu suyun yoğunluğu ise yumurtanınkinden
daha yüksektir ve ikinci yumurta dibe inmez.

Malzemeler:
Yarım limon, su, kaşık, küçük bir
kâse, kulak çubuğu ve beyaz kâğıt

Görünmez Yazılar

Y

azdıklarınızı ya da
çizdiklerinizi görünmez yapıp daha sonra ufak
bir hokus pokusla ortaya çıkarabilirsiniz. Kâsenin
içine biraz limon sıkıp üzerine birkaç damla su damlatın
ve karıştırın. Karışımla ıslatılmış kulak çubuğuyla beyaz
bir kâğıda yazın veya resim yapın. Bunlar görünmez
olana kadar kâğıdın kurumasını bekleyin. Mesajı ortaya
çıkarmak için kâğıdı lamba gibi bir ışık kaynağının
yanına yaklaştırın. İşte gizli mesaj göründü!

uDeneyimiz oksitlenme ile alakalı. Limon suyu,

ısıtıldığında oksitlenen organik bir maddedir.
Limon suyunu su ile seyreltmek onun
görünmezliğini, ısıtıldığında ise kahverengi bir renkte
görünürlüğünü sağlayacaktır. Aynı deneyi portakal
suyu, bal, soğan suyu veya sirke kullanarak da
yapabilirsiniz.

Malzemeler:
Bir kâse su, kâğıt mendiller ve ataç

Batmayan Ataçlar

B

ir atacı suda yüzdürebilir
misiniz? Aslında hiç zor
değil. Bir kâğıt mendili, ataçtan biraz daha
büyük olacak şekilde yırtın. Mendil parçasını suyun
üst kısmına bırakın. Mendilin üzerine yavaşça bir
ataç yerleştirin. Birkaç dakika bekleyin. Mendil batsa
da ataç yüzüyor değil mi?
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u Deneyimiz yüzey gerilimi ile alakalı. Su

molekülleri, her yönden birbirlerini çekerler. Fakat
suyun hava ile temas ettiği yerin üst tarafında su
molekülleri yoktur. Böylece bu sınır, esnek bir zarmış
gibi davranır. Bazı sineklerin suda batmamasında
olduğu gibi…

Yazan: Sare Tanrıverdi Resimleyen: Saadet Ceylan

Yazın Tadı N

Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Hamağıma hoş geldiniz. Tepemde dut ve erik
ağaçları, bir sağa bir sola sallanıyorum. Tabii bu sırada süper hayaller kuruyorum,
planlar yapıyorum. Mesela az önce buzdolabındaki bir kutu dondurmaydım.
Anlarsınız ya, hava çok sıcak. İnsan serinlemek istiyor. Eee, ne duruyorsunuz?
Yanıma gelin de yazın neler yapabiliriz onu konuşalım.

T

atil demek oyun demek… Tablet
ve telefonları şarja takalım, biz
sokağa çıkalım. Sokak oyunlarını
öğrenin ve bulunduğunuz yerdeki
Sokak Oyunları Olimpiyatı’nı
düzenleyen ilk kişi olun.

D

eniz kenarında ya da bahçede su
savaşı yapın. Su tabancanız yoksa bile
sorun değil. Çünkü küçük kovalar da iş
görür. Aman diyeyim insanları çok rahatsız
etmeyin. Bahçede eğlenirken bitkileri de
sulamış olursunuz hem.

B
A

iraz su, biraz toprak… Ne güzel oldu
çamur, bak. Çamurdan pasta yapmak
çok eğlencelidir. Üstünü çiçeklerle,
taşlarla süsleyebilirsiniz. Hele bir de
pasta kuruyunca üzerine karıncalar
yuva yapmışsa değmeyin
keyfimize…

caba şu an bu
yazıyı geleceğin
tasarımcısı mı
okuyor? Sevdiğiniz
bir kitabın kapağını
yeniden tasarlamaya ne
dersiniz? Tasarımınızı kitabın
yayınevine, yazarına ya da çizerine
göndermeyi unutmayın. Belli
mi olur, belki de onlarla
tanışma şansı
yakalarsınız.
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asıl Çıkarılır?
pasta yapılır da gerçek
Çamurdan
malzemelerle yapılamaz mı? Yapılır
tabii ki… Bir büyüğünüzü mutfağa
çekiştirin ve pasta yapın. Kurabiye de
olur, mantı da… Salata belki… Köfte?
Limonata? Liste uzuyor, ben acıktım
galiba.

A

tık malzemelerden bir ritim grubu
kurun. Yoğurt kovaları, dondurma
çubukları, şişeler… Gözlerinizi kapatın
ve doğadaki seslere kulak verin. Grubu
kurup parçaları çalıştığınızda belki bir
konser bile verebilirsiniz.

H

avalar güzel… Şapkanızı ve
gözlüğünüzü takın. Güneş koruyucu
kreminizi sürün ve doğayı gözlemlemeye
başlayın. Neden mi? Çünkü gözlem
defteri tutacağız. Defterlerinizin
kullanılmamış sayfalarından
kendi defterinizi tasarlayarak işe
başlayabilirsiniz. Gördüğünüz
çiçekleri defterinize çizin, kuşların
dansını anlatın, duyduğunuz
hayvan seslerini yazın.

D

eniz kenarında birbirinden
farklı desen, renk ve
şekilde deniz kabuğu var.
Güneşin batmaya yakın
olduğu saatlerde, dalgalar hafif
hafif kıyıya vururken kabuk
toplayın. Bunlarla gruplandırma
oyunları oynayabilir, süs eşyaları

yapabilirsiniz.

K

âğıttan gemi, turna, tavşan, kurbağa
yapmayı öğrenin. Bunları sevdiğiniz
insanlara hediye edin. Onların haberi
olmadan eşyalarının yakınlarına
da bırakabilirsiniz. Yaptığınız bu
origamilerin üzerine “Haydi
benimle yürüyüşe çık” gibi
notlar da yazabilirsiniz.

M

arangozun kapısını
çalmanın zamanı
geldi. Tahtalardan
bir çerçeve yapın.
Bu çerçevenin
karşılıklı iki kenarına
birer santim
aralıklarla
çiviler çakın.
İşte bir dokuma
tezgâhı oldu.
Yazın etrafınızda gördüğünüz
cıvıl cıvıl renklerde ipler alın ve
dokuma yapın. Yaptığınız deseni
beğenirseniz çerçeveletebilirsiniz.

T

atilde yapılacak daha
bir sürü şey var. Siz
yapacaklarınızı bir liste hâline
getirmeye ve uygulamaya
başlayın. Birisi listenizi merak
ederse "Bu minikaGO ile aramızda
küçük bir sır" dersiniz.
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Resimleyen: Nur Dombaycı
Yazan: Neva Gümüş

İster hobi ister profesyonel bir uğraş olsun, fark etmiyor. Spor yapmak,
her yaştaki insan için çok faydalı. Peki, şu an bu sayfada gezinen meraklı
gözlerin sporla arası nasıl? Yaz tatilinde doya doya yapabileceğiniz pek çok
spor var. İşte bazıları…

Yüzme
Suda kulaç ve ayak hareketleriyle belli mesafelerin
aşıldığı bir spor dalıdır. Bu spor havuzda, gölde,
denizde ya da okyanusta yapılabilir. Tabii ilk iş
olarak nasıl yüzüldüğünü öğrenmeniz gerek. Dört
farklı stilde yüzebilirsiniz. En hızlısı
serbest, rahat nefes alınıp verileni
sırtüstü, en yorucusu kelebek
ve en yavaşı kurbağa. Sizce
kendinize en uygun stil hangisi?

Plaj Voleybolu
Yaz aylarının en eğlenceli sporlarından biri de plaj
voleybolu. Takımınızı kurun ve top, file üzerinde
dans etmeye başlasın. Resmî maçlarda takımların iki
kişiden oluşması gerekiyor ama siz kendi
liginizi oluşturup kendi kurallarınızı
koyabilirsiniz. Sıcak kumlar üzerinde
çıplak ayakla mücadele ederken bakalım
hangi takım maçı kazanacak?

Oryantiring
Genelde ormanlık arazilerde harita
ve pusula ile yön bulmayı içeren,
zamana karşı yapılan bir spor dalıdır.
Türkçeleştirmek istersek “yön bulma
yarışı” diyebiliriz. Biraz hayal gücünün
kapısını çalarak bulunduğunuz
yerde hatta evinizde bile bu sporu
yapabilirsiniz. Aslında oyuncak
hayvanlarınız ya da robotlarınız için
de parkur hazırlayabilirsiniz. Böylece
zihin sporu yapabilirsiniz.
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HER ŞEYİ
E K S İK Y A
Z IY O R L A R
SANKİ UÇ
.
M A K B İR
S
POR DAL
D E Ğ İL . Y
I
A Z IN E N
İY İ
U Ç M A K T IR S P O R
!

Dalış
Yüzmeyi öğrenip kendinizi iyice geliştirdikten sonra su
altında neler olduğunu merak ediyorsanız bu sporu
deneyebilirsiniz. Paletle, tüple, ağırlıkla ya da çeşitli
donanımlarla yapılan dalış türleri var. Henüz bu konuda
bir eğitiminiz yoksa deniz gözlüğü ve şnorkel ile dalmayı
amatör olarak deneyebilirsiniz. Ama yanınızda mutlaka
bir yetişkin olsun. Balıkların dünyasında macera dolu bir
yolculuğa birlikte çıkmak eğlenceli olur.

Yelken

Bisiklet

Kayık ve gemileri rüzgâr
gücüyle yürütmek için
direklerine uygun bir
şekilde takılan sert, sağlam
ve kalın beze yelken
deniyor. Aynı zamanda
yelken kullanarak tekne ile
su üzerinde yol alınan bir
spor dalı. Rüzgârı ve denizi
anlayıp onlarla uyum içinde
hareket etmek isteyenler bu
sporu deneyebilir.

Evet evet biliyorsunuz… Bisiklet hem bir
ulaşım aracı hem de bir spor dalı. Bol bol
bisiklet sürmeyi ihmal etmeyin. İmkânınız
olursa dağ, yarış, yol gibi farklı bisikletleri
deneyin. Bu bisikletleri denerken de
kafanızdan kaskı çıkarmayın. Yazın başka
hangi sporları yapabilirsiniz? İşte süper bir
araştırma konusu!

Yazın spor yaparken nelere dikkat etmeliyiz?
u Açık renkli kıyafetler tercih edin. Çünkü beyaz renk
güneş ışınlarını yansıtır.
u Şapka ve gözlük kullanın.
u Güneş koruyucu krem sürün.

NASIL DA KEYİFLE
OYNUYORLAR
VOLEYBOLU!

u Güneş ışınları saat 11.00-15.00 arası dik açıyla
gelir. Bu zamanlarda ağır spor yapmamaya dikkat
edin.
u Terinizi çeken kıyafetler giyin.

BİZ DE
KATILALIM MI?
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u Terlediğiniz için vücudunuzdaki sıvı azalacaktır. Bu
yüzden bol bol su için.

TUHAF BİLGİLER

Hazırlayan ve Resimleyen:
Ferit Avcı

Uçaklarla Yarış
Kanada kazı (Branta canadensis), ördekgiller familyasına
ait tek eşli bir kaz türüdür. Ana vatanı Kuzey Amerika’dır.
Göç eden bir kuştur. Kuzey Avrupa, İngiltere, Yeni Zelanda,
Arjantin, Şili ve Asya’nın belli bölgelerinde görülür. Sulak
ve otluk alanların çevresinde gruplar hâlinde bulunur.
Otoburdur ama küçük böcekler ve balıkla da beslenir. Göç
ederken diğer kuşlar gibi V şeklini alır. Göç sırasında yolcu
uçaklarının çıktığı 9 kilometre yüksekliğe kadar ulaşır.
Dinlenmeden günlerce kanat çırpar.

Afrika
Beş kıtadan biri olan Afrika’da, 54 ülke yer
alır. Kıta üstünde yüz ölçümü en geniş
ülke Sudan, en küçük ülke Seyşeller’dir.
Kıtanın en uzun nehri yaklaşık 7 kilometre
uzunluğuyla Nil, en yüksek noktası
yaklaşlık 6 bin metre yüksekliğiyle
Tanzanya’da bulunan Kilimanjaro Dağı’dır.
Kıtada 750 milyondan fazla insan yaşar.
En kalabalık şehri 14 milyon nüfusuyla
Mısır’ın başkenti Kahire’dir.

Suyla Çevrili Karalar
Dünyanın tüm denizlerinde irili ufaklı binlerce
ada yer alır. Türkiye‘de 500 civarında ada vardır.
Büyük bir kısmında yaşam yoktur. Yerleşim
olan adalar içinde en büyüğü Gökçeada’dır.
Çanakkale’ye bağlı olan ada, 95 kilometreyi bulan
kıyı şeridine sahip. Dünyanın en büyük adası ise
Grönland’dır. Kuzey Kutbu‘na yakın buz kütlesiyle
kaplı olan ada, Danimarka’ya bağlı özerk bölge.
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H İ k ây e

Yazan: Burhan Eren Resimleyen: Dağıstan Çetinkaya

S

izi bilmem ama ben yaz
mevsiminin en çok meyvelerini
severim. En çok sevdiğim
meyveler yazın art arda dizilir ve
muhteşem bir geçit yaparlar yaz boyunca
adeta. Çilek, dut, üzüm, şeftali, kavun,
karpuz, kiraz… Hele kiraz, hele kiraz…
“Senenin her gününde kiraz olsun, her
öğünde koca bir tabak dolusu kiraz
yiyebilirim” derdim. Ama artık demiyorum.
Bir gün yaşadıklarım, bana bu cümlenin
yanlış bir cümle olduğunu öğretti.
Şöyle oldu: Babam işte, annem
komşumuzdaydı. Ablam da arkadaşlarıyla
evimizin önünde
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oynuyordu. Evde yalnızdım. Hava tıpkı
bugünkü gibi çok sıcaktı. Ne kitap ne
televizyon ne oyun; hiçbir şey yapmak
gelmiyordu içimden. Bir şeyler yemek
için mutfağa girip buzdolabını açtım. Ne
görsem iyi; bir tabak dolusu kiraz!
Biraz yiyip bırakacaktım. Ama olmadı.
Hava sıcak, kirazlar ise buz gibiydi. Biraz
yedikten sonra “Üç tane daha yiyip
bırakayım” diyordum. Mümkün mü? Sonra
“Beş tane daha yiyeyim de son
olsun” diyordum. Her saydığımda

KOŞUNNN! SAYFADA
BİR SÜRÜ KIRMIZI
KİRAZ VAR.

Y A Ş A S IN N N !
bir diğer sayının hatırı
kalıyordu, ben de hiçbirinin
hatırını kıramıyordum. Derken
kocaman kiraz dolu tabağın
dibi görünüverdi.
Mutfaktan çıktım. Canım
hâlâ bir şey yapmak
istemiyordu. Kirazla dolu
midem hafiften ağrımaya
başlamıştı üstelik. “Biraz
uyursam belki geçer”
deyip yatağıma uzandım.
Geçmedi. Midemdeki ağrı
geçmek bir yana, gittikçe artıyordu.
Kıvranırken uyuyakalmışım. Karnım fazlasıyla
doymuş olsa da gözüm doymamış olacak
ki rüyamda, kocaman bir kiraz tepsisi
duruyordu önümde. Kırmızı kırmızı, iri iri bir
tepsi dolusu kiraz… Uzanıp bir tane kiraz
aldım tepsiden. Tam ağzıma atıp yiyecektim
ki elimdeki kiraz dev bir kiraza dönüştü ve
beni yiyiverdi.
Beni yiyen kirazın içinde dolanıp durdum
bir süre. Sonra sapının kenarında bir aralık
bulup çıktım kirazın içinden. Tam kurtuldum
derken başka bir kiraz yedi beni.
Sonra onun
yanındaki başka
bir kiraz... Sonra
da tepsideki diğer
kirazlar…
Ne kadar çırpınsam
ne kadar uğraşsam
da çıkamıyordum
kirazların içinden.
Derken olan oldu ve bir kirazın
içinde kocaman bir kiraz kurdu ile
burun buruna geliverdim. Az daha
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korkudan bayılacaktım. Bana şöyle ters
ters baktı, “Bir kirazda iki kurt barınmaz”
dedi ve ekledi: “Ama madem geldin,
kalabilirsin. Burada iki kurda ömür boyu
yetecek kadar kiraz var.”
Kaçarken çığlığı bastım:
“Anneee, kurtar beni
kirazlardan!”
Uyandığımda
karnımdaki ağrının
rüyamdaki dev
kirazlar kadar
büyümüş olduğunu
fark ettim. Midem de
bulanıyordu. Ama annem
yanı başımdaydı. “Kötü bir
rüya görmüşsün anlaşılan, bak geçti” dedi.
Beni kollarına alıp yanağıma bir öpücük
kondurdu.
“Anlaşılan senin canın kiraz istemiş. Akşam
yemeği için kiraz almıştım, getireyim de ye
biraz” dedi sonra. Ne diyeceğimi bilemedim
önce. Mutfağa
doğru yönelen
annemin arkasından
inledim sonra: “Bana
kiraz getirme anne, beni
tuvalete götür, n’olur…”
Sonrasını ne siz sorun ne ben
söyleyeyim. Şimdi sofraya her
kiraz geldiğinde dedemin
söylediği bir cümle
geliyor aklıma. Ne
kadar doğruymuş
söylediği meğer…
Derdi ki dedem:
“Kiraz, yenmeliymiş
biraz.”

Yazan: Kuşbeyin

Resimleyen: Berk Öztürk

Tostlu Test
~H O P P A L A YA V R UM YAZ GE LD I ~

1. Yaz mevsiminin geldiğini nerden anlarız?
mesinden
a Denize karpuz kabgiyeuğunlerdüşi görm
b Kısa kollu tişört ından ekten
c Havaların ısınmas
d Takvimden

2. Yaz mevsiminin en ilginç hayvanı hangisidir?

a Ateş böceği

b Ağustos böceği

c Kırlangıçlar

d Leylekler ve kurbağalar

3. Yazın sizi ne rahatsız eder?

a Sivrisinek b Terlemek
c Aşırı sıcakta yürümek d Sıcak sıcak sıcak

4. Yazın en sevdiğiniz meyve hangisidir?

a Kavun, karpuz b Erik, çilek c Kiraz, incir d Hepsi
5. Dondurma hakkında ne düşünüyorsunuz?

a Bunu Maraş’ta konuşalım. b Çilekli limonlu yoğurtlu.
c Başlangıç olarak bir kilogram alayım. d Evet, yes, neam, oui.
6. Yazın ne yapılır?

a Ağaçlara çıkıp meyve yenilir.
b Denize girilir, dağa çıkılır, seyahat yapılır.
c Serin bir yer bulup uyunur.
d Kış beklenir.
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7. Burada yaz mevsimiyken...

a Güney YarımbaşkKüa re’medevskışimtır.ler debyaTeşarlenırrim. ddeSoterğulerkimay.ran içelim.
c Dünyada
8. Yazın ne içmek isterdiniz?

a Karadut suyu b Koruk suyu
c Limonata d Gül şurubu

9. Yaz mevsimi geçerken...

a Ben de yavaşça geçerim. b Dondurmamla ilgilenirim.
c Kur’an kursunda neşeli zamanlar geçiririm. d Harçlık için çalışırım.
10. Üzüm mü, incir mi?

a Üzüm b incir c İkisi birden d Hünnap

11. Yazın uyku saatimiz değişir mi?

a Evet, daha geç yatar, daha az uyuruz
çünkü geceler kısadır.
b Değişmez.
c Saatim yok, bilmiyorum.
d Kış uykusundan kalkan ayılara soralım.
12. Yazın ne yapalım?

a Bol bol güzel kitaplar okuyalım.
b Yeni bir dil öğrenelim.
c Kışı bekleyelim.
d Tavşanlarla halay çekelim.
27

İşte

a
bu Harİk

Yazan: Erol Erdoğan
Resimleyen: Fatma Betül Yıldız

GÜNEY KUTBU'NU
GÖREBİLİYOR MUSUN?
B İR AZ UZ UN
Y O K ! Y AZ I
İ
İN G Ö RM EM
İÇ
U
O LD UĞ
R.
O
Y
Lİ
EN G EL

SÖYLE
K IS A Y Y E L İM D E D
A Z S IN
AHA
S A Y IN
YAZAR
.

“B

en, haziran başında
Kayseri’den ayrılırken orada
yaz başlamıştı. Buraya
geldiğimde kendimi kışın
ortasında buldum. Şimdi temmuzun
ortalarındayız. Hava sıcaklığı bazen sıfıra
kadar düşüyor.”
Ömer Asaf, arkadaşı Farid’den gelen
e-postayı okurken onunla yaptığı
sohbetleri hatırlamaya çalıştı. Az
düşündükten sonra “Evet evet,
mevsimler meselesini hatırlıyorum” diye
söylendi.
Ömer Asaf, Kayseri’de uluslararası bir
lisede öğrenciydi. Okulunda dünyanın
farklı ülkelerinden gelmiş çok sayıda
öğrenci vardı. Samimi arkadaşlarından
biri Yeni Zelendalı, biri de Senegalli’ydi.
Arkadaşı Farid’in ailesi yıllar önce
Pakistan’dan göç ederek Yeni
Zelenda’ya yerleşmiş, orada yaşıyordu.
Farid de iki yıldır Kayseri’de öğrenciydi.
Anlattığına göre Yeni Zelanda’da farklı
ülkelerden gelmiş çok sayıda aile vardı.
Ömer Asaf’ın annesi Zeynep Hanım,
oğlunun mırıldandığını görünce
“Hayırdır oğlum?” diye sordu. Ömer
Asaf annesine “Anne biliyor musun,
Farid’in memleketinde şu anda kış var” diye cevap
verdi.
Zeynep Hanım şaşırmıştı. “İşte bu harika, temmuzda
kış!” diyerek hayretini belirttikten sonra “Bugün 35
dereceyi gördük. Şimdi kış mı olur, neresi orası?” diye
sordu.
Annesinin şaşkınlığı Ömer Asaf’ın hoşuna gitti.
Annesi ve babası ile sohbet ederken onları şaşırtmayı

seviyordu. “Anlatayım mı?” diye sormuştu ki
konuşmayı dinleyen babası Hamza Bey hemen
sohbete dâhil olarak “Çünkü Güney Yarım Küre’de!”
dedi.
Ömer Asaf “Aaa, baba yine duramadın!” diye gülerek
karşılık verdi.
Ömer Asaf konuşurken Zeynep Hanım “Benim oğlum
bir harika!” cümlesini tekrar tekrar söylüyordu.

Hangisinde Kış?
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yaz, hangisi kış mevsiminde?
Aşağıdaki ülkelerden hangisi şu anda
Tunus, Venezuela, Brezilya, Filistin.
Danimarka, Mozambik, Kenya, Japonya,

Yazan: Ali Nergis Resimleyen: Esin Şahin

MIRILDANAN ÇOCUK

M

evsimlerin değişmesi olayı her zaman kafamı
karıştırıyor, yani yılda yaklaşık dört defa. Hepsi de
ayrı güzel, hiçbirine kızamıyorum ama yaz mevsimi
beni biraz kızdırıyor, terletiyor, bu açık.
Dondurmayı ayrı, limonatayı ayrı
seviyorum. Dondurma kendi
içinde yirmi çeşide
ayrılıyor. Hepsine
tamam diyorum. Bir
külaha yirmi
çeşit dondurma
sığmasa da
harçlığım sağlamsa
beş ayrı külahta
peş peşe bütün
dondurmalardan
tadıyorum, tavsiye
ederim. Sonrasında biraz
şey oluyor ama olsun.
Evet evet,
sivrisineklerden ben de
şikâyetçiyim. Kaç defa
gece uyanıp duvarlarda,
perdelerde
sersem sepelek
gözlerle sivrisinek aradım anlatamam.
Çünkü beni çok ısırıyorlar, çünkü bunu hiç ama hiç
sevmiyorum.
Bisiklet sürmek için de yaz mevsimi diyorum.
Aslında en sevdiğim bahar mevsimi olsa da şimdi
mevsimler birbirine karışmış durumda sanki. Bir
bakıyorsunuz yaz ortasında şakır şukur ceviz
büyüklüğünde dolu yağıyor. Neden boş yağmıyor
diye bir soru hep aklıma gelse de kimselere
soramadım. Herkes her soruyu anlamıyor maalesef.
Yazları şehirde kalmak bana akıllıca gelmiyor.
Varsa bir köye, köyde dağ varsa bir dağa, bir meyve
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ağacı varsa başına, bir ırmak varsa kıyısına gitmek...
Akşam cırcır böceklerinin bitmeyen sesini dinlemek...
Haşlanmış veya közlenmiş mısır yemek, buz gibi ayranlar
içmek, kocaman kâselerde cacık falan. Yaz denince benim
aklıma bunlar geliyor. Tabii bir de menemen.
Şey... Kitapları unutmadım tabii. Sessiz ve serin bir köşe
bulup bir çizgi romanın, bir maceranın içine atılmak ve
arada bir gazozdan bir yudum almak güzel değil mi? İyi,
güzel değilse siz de internette dolaşın bakalım neler
bulacaksınız.
Yaz meyvelerine bayılırım. Onlar da bana bayılıyor
mudur acaba? Bayılsalar beni yerlerdi değil mi, aman
bayılmasınlar.
At, eşek bulursanız hemen binin, çok keyifli.
Erik, kiraz ağacı bulursanız hemen ağaca
çıkın. Sahipli ise izni unutmayın.
Kış gelince bana yaz anılarınızı
yazın.
İyi serinlikler dilerim herkese.

RESİM YAPMAYI
ÇOK SEVİYORUM
BABA.

OĞLUM, ÖĞRETMENLERİN MATEMATİK
VE GEOMETRİ DERSİ KADAR RESİMDE
DE ÇOK İYİ OLDUĞUNU SÖYLÜYOR.
AMA BUGÜNLERDE HEP RESİM
YAPIYORSUN.

ÇİZGİLİ tarİh

BİR BAKAYIM
YAPTIKLARINA!

RESSAM, MİMAR VE HEYKELTRAŞ
LEONARDO DA VINCI

OĞLUM LEONARDO’NUN RESİMLERİNİ NASIL BULDUN VERROCCHIO?
GERÇEKTEN İNANILMAZ KABİLİYETİ VAR!
YANIMDA ÇIRAK OLARAK ÇALIŞMASINI
İSTİYORUM.

LEONARDO DA VINCI 16 YIL BOYUNCA ÜNLÜ
SANATÇI VERROCCHIO’NUN ATÖLYESİNDE
ÇALIŞIR. RESİMDEN HEYKELE, ANATOMİDEN
MİMARLIĞA KADAR PEK ÇOK ŞEYLE UĞRAŞIR.
LEONARDO BANA YARDIMCI
OLUYORSUN VE HARİKA İŞLER
ÇIKARIYORSUN. BENİM
RESMİME YAPTIĞIN BU KATKI
BENİ AŞTIĞINI GÖSTERİR.

TAMAMDIR ARTIK SENİN YANINDA
ÖĞRENSİN BU İŞİ. LEONARDO ÇOK
SEVİNECEK BUNA.

TEŞEKKÜR EDERİM
ÜSTADIM.

LEONARDO DAHA SONRA BİR MİLANO DÜKÜNÜN
HİMAYESİNE GİRDİ. 17 YIL BOYUNCA RESİM, HEYKEL,
BİNA, MAKİNE VE SİLAH TASARIMLARI YAPTI.

ÇİZİMLERİNİ YAPTIĞI KÜÇÜK DEFTERİYLE 16 YIL
BOYUNCA İTALYA’YI DOLAŞTI. BU SIRADA PEK ÇOK KİŞİ İLE
ÇALIŞTI AMA BİRÇOK ESERİNİ YARIM BIRAKTI.

LEONARDO MUHTEŞEM
İŞLER ÇIKARIYORSUN
DOĞRUSU. HERKES
YAPTIKLARINA HAYRAN.

TEŞEKKÜR EDERİM.
İÇİMDEN GELDİĞİ
GİBİ ÇALIŞIYORUM.
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Yazan: H. Salih Zengin Resimleyen: Dağıstan Çetinkaya

YIL 1466… İTALYA…

YIL 1502…
OSMANLI DEVLETİ’NİN BAŞKENTİ
İSTANBUL’DA FATİH SULTAN MEHMET’İN
OĞLU II. BAYEZIT TAHTTAYDI.

HÜNKÂRIM, HALİÇ ÜZERİNE
YAPTIRMAYI DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ
KÖPRÜ İLE İLGİLİ İTALYAN
MİMAR LEONARDO DA
VINCI MEKTUBUNUZA CEVAP
GÖNDERMİŞ.
OKUYUN BAKALIM
NE DİYOR?

“EFENDİMİZİN
GALATA’DAN İSTANBUL’A BİR KÖPRÜ
KURDURMAK İÇİN TEŞEBBÜS ETTİKLERİNİ
İŞİTTİM. BU İŞTEN ANLAYAN KULUNUZ,
ARZULARINIZI GERÇEKLEŞTİREBİLİR. KÖPRÜ, YÜKSEK
BİR KEMER ÜZERİNE KURULACAKTIR. FAKAT BU KADAR
YÜKSEK KEMERLİ BİR KÖPRÜ ÜZERİNDEN GEÇMEYE
KİMSENİN CESARET GÖSTEREMEYECEĞİNDEN
KENARLARINI TAHTA PARMAKLIKLARLA ÖRTECEK
VE ASMA BİR KÖPRÜ YAPACAĞIM. HER ZAMAN
HİZMETİNİZDE OLDUĞUMU BİLİN.”

LEONARDO BİR DE TASLAK ÇİZİP
GÖNDERMİŞ HÜNKÂRIM.

GÖSTERİN BANA,
NASIL BİR ŞEY?

ÇİZİMLERE GÖRE KÖPRÜNÜN GENİŞLİĞİ 25 METRE.
SU SEVİYESİNDEN YÜKSEKLİĞİ 41 METRE. UZUNLUĞU
İSE 240 METRE. KÖPRÜNÜN ALTINDA GEMİLERİN
GEÇMESİNE MAHSUS BÜYÜK BİR KEMER VAR.

HIMMM…

II. BAYEZIT PROJEYİ ÇOK BEĞENMİŞTİ. ANCAK BU DÖNEMDE İÇ SAVAŞLAR İLE UĞRAŞTIĞINDAN PROJEYİ HAYATA
GEÇİREMEDİ. İSTANBULLULAR 1836 YILINA KADAR İSTANBUL İLE GALATA ARASINDA KAYIKLA GİDİP GELDİLER.
ÇEK KAYIKÇI,
KARŞIYA!
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OSMANLI DEVLETİ’NİN 1502’DE LEONARDO DA VINCI’YE HAZIRLATTIĞI PROJE, 500 YIL SONRA NORVEÇ’TE HAYATA GEÇİRİLDİ.
KÖPRÜ, OSLO’YU STOCKHOLM’E BAĞLAYAN KARAYOLUNDAN GEÇEN BİR IRMAK ÜZERİNDE, 31 EKİM 2001 TARİHİNDE AÇILDI.

LEONARDO DA VINCI KÖPRÜSÜ
HAYIRLI OLSUN.

BRAVO!
NORVEÇLİLER KÖPRÜNÜN ÜZERİNE KONAN KİTABEDE OSMANLILARI DA
UNUTMADILAR. KİTABEDE ŞÖYLE YAZIYORDU:
LEONARDO DA VINCI’NIN 1502’DE BİR VİZYONU VARDI: DÜNYANIN O GÜNE KADAR
GÖRDÜĞÜ EN BÜYÜK VE EN GÜZEL KÖPRÜYÜ İNŞA ETMEK. KÖPRÜ, KAVİS ŞEKLİNDE
HALİÇ’TEN PERA’YA 240 METRE UZUNLUĞUNDA OLACAKTI. FAKAT PROJEYİ ISMARLAMIŞ
OLAN TÜRK SULTANI II. BAYEZIT, PROJENİN BOYUTLARINDAN TELAŞA KAPILDI VE KÖPRÜ
ASLA HAYATA GEÇMEDİ. LEONARDO’NUN SULTAN’A YAZDIĞI MEKTUP 1950’LERDE GÜN
IŞIĞINA ÇIKTI VE KÖPRÜYÜ İNŞA ETMENİN MÜMKÜN OLABİLECEĞİ DÜŞÜNCESİ HERKESİ
HEYECANLANDIRDI.
LEONARDO’NUN 500 YIL ÖNCE ÇİZDİĞİ ESKİZLERİN TEMEL ÇİZGİLERİ, ONUN
SANATININ ZAMANLAR ÜSTÜ OLDUĞUNUN KANITIDIR. KÖPRÜ, RÖNESANS BİLİM, SANAT VE
HÜMANİST DÜŞÜNCESİNİN EN BÜYÜK VE EN GÜZEL YÖNLERİNİ, BİR ANLAMDA SEMAVİ VE
DÜNYEVİ OLANIN BİRLEŞMESİNİ TEMSİL ETMEKTEDİR. GELENEKSEL NORVEÇ MİMARİSİNİ
MODERN AHŞAP TEKNOLOJİSİYLE TAMAMLAMAKTADIR. KÖPRÜ AYNI ZAMANDA GELECEĞİN
ÇEVRESİNİ KORUMAYA YÖNELİK BİR PİLOT PROJEDİR. BU PROJENIN AMACI, LEONARDO
KÖPRÜSÜ’NÜN HER KITADA İNŞA EDİLMESİ VE ULUSLARI
VE İNSANLARI BİR ARAYA GETİRMESİDİR.

BUGÜN PARİS’TEKİ LOUVRE MÜZESİNDE SERGİLENEN TABLOYU
SAATTE 1500 KİŞİ ZİYARET EDİYOR. 77x53 CM BOYUTUNDAKİ
BU TABLO, SABİT 20 DERECE ISIDA, ÜÇ KAT CAMIN
ARKASINDA KORUNUYOR. YAĞLI BOYA TABLO HER YIL BİR KEZ
YERİNDEN İNDİRİLEREK TEMİZLENİYOR.
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LEONARDO DA VINCI’NİN ÖLÜMÜ ÜZERİNDEN TAM
500 YIL GEÇTİ. İNSANLIK TARİHİNİN EN İYİ
RESİMLERİNDEN KABUL EDİLEN MONA LİSA TABLOSUNU
ÇİZMİŞTİ. DÖRT YIL ÜZERİNDE ÇALIŞTIĞI VE ÖLENE
KADAR YANINDAN HİÇ AYIRMADIĞI TABLONUN HÂLÂ
BİTMEMİŞ OLDUĞU SÖYLENİR.

SANAT VE BİLİM İNSANI LEONARDO DA VINCI’NİN MONA LİSA TABLOSU,
ARADAN GEÇEN BEŞ YÜZ YIL BOYUNCA GİZEMİNİ KORUYOR. RESİMDEKİ
KADIN GÜLÜMSÜYOR MU YOKSA ÜZGÜN MÜ HÂLÂ TARTIŞILIYOR. BAZI
ARAŞTIRMALAR İSE YÜZÜNÜN ASLINDA
İFADESİZ OLDUĞUNU SÖYLÜYOR.
PEKİ SİZCE HANGİSİ?

- son -

Hazırlayan: İsmail Tonbuloğlu Resimleyen: Esra İlter Demirbilek

kodlama

S
ROBOKOD
ENERJİ ÜRETİYOR!

A

evgili dostumuz Robokod, güneş
enerjisi ile çalışan bir otonom araca
dönüşüyor. Güneş enerjisi ile çalışabilmesi
için havanın tamamen güneşli olması gerekiyor.
Yağmurlu ve bulutlu havalarda güneş enerjisi ile
çalışamıyor. Onun güneş enerjisi ile sorunsuz
hareket edebilmesi için gideceği yolların
kodlanması gerekiyor. Robokod’un sadece güneşli
alanlar üzerinden geçerek A şehrinden B şehrine
gitmesini sağlar mısın?

B

C

ETKİNLİK ÖNERİSİ
Robokod için farklı şehirler
çizerek onu şehirlere ulaştıran
kodlamaları oluşturabilirsiniz.

Hİ Ç UĞ RA ŞM
A
D ER İM . BU
AĞ D AN Bİ R
BÖ C EĞ İ
Ç IK AR AB İL EC
EK
KO D LA M A
YA PIL M AD I HE
NÜ Z
YE RY ÜZ ÜN D
E.
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AM
N IR S
A L A İM ?
K
A
B İL İR
ĞA Y
B U A S IL Ç IK A
NA

İ
Güvenl
t
e
n
r
e
t
n
İ

Yazan: Ahmet Furkan
Resimleyen: Tamer Çevik

Kişisel bilgilerinizi korumak çok önemli.
Acaba bununla ilgili neler yapabilirsiniz?

Virüslere
Dikkat!
Virüsler,
bilgisayarınıza
e-postalar, dosyalar ya da
programlar aracılığı ile bulaşır.
Bunu engellemek için kullandığınız
programları zamanında güncelleyin ve
güncel bir antivirüs programı kullanın.
Tabii her şeyden önce tanımadığınız
kişilerden gelen elektronik
postaları ve eklerini
açmayın.

Etkin
olduğu zaman
kendini kopyalayarak
çoğalan bilgisayar solucanları,
bilgisayarın belleğinde çok yer kaplar
ve bilgisayarınızın hızını yavaşlatır.
Bu solucanlar, bir bilgisayarda etkin
olduğu zaman kendini elektronik
postayla göndererek başka
bir bilgisayara kendisini
kopyalayabilir.

Truva atı isimli zararlı
yazılımlar, bilgisayara ancak bir
programla birlikte gelir. Doğrudan
bilgisayarın işletim sistemini bozar
ve başkalarının bilgisayara uzaktan
erişebilmesine izin verir. Böylece
bilgisayarın senin kontrolünden
çıkar ve başkalarının
kontrolüne geçer.
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Yazan: Deniz Özen
Resimleyen: Ferit Avcı

Kimlik Kartı

V

ücudu kemiksi pullarla kaplı olan timsah bir
sürüngen hayvandır. Sıcak bölgelerdeki bataklık
ve su kenarlarında yaşar. Bazı türleri tuzlu suda
da yaşayabilir. Dev bir kertenkeleye benzeyen bu
hayvanın parmak aralıkları perdelidir. Ön ayaklarında beşer, arka
ayaklarında dörder parmak bulunur. Çok iyi yüzer çünkü kuyruğu
kürek gibidir. Buna rağmen karada yavaş hareket eder. Kuvvetli
çenesi ve güçlü dişleri olan timsahın sadece üst çenesi açılır.
Amerika, Afrika, Asya ve Avustralya kıtalarında yaşar. Gözleri,
burnu ve kulakları başının üst kısmında yer alır. Bu yüzden
suda yüzerken rahatça etrafını görür, işitir ve solunum yapar.
Gözbebekleri dikey olduğu için gece iyi görür. Bir
timsah ortalama 80-90 yıl yaşayabilir.
Bazılarının boyu dört
metreye kadar
çıkabilir.

Su Altında Yemek
Timsah, avını suyun altında yiyebilir. Çünkü suya
daldığı zaman burun ve kulak delikleri birer kapakla
örtülür. Ağız gerisinde bulunan bir kıvrımı, damaklarına
yapıştırarak soluk ve yemek borularını birbirinden
ayırabilir. Böylece yemeğini afiyetle yiyebilir.
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Yumurtadan
Çıkan Dev
Sürüngenlerde
olduğu
gibi timsah
da yumurtlayarak
dünyaya yavrularını
getirir. Anne timsah,
tek seferde ortalama 50 yumurtayı kumda
açtığı çukura bırakır ve üzerini kumla örter.
Üç ay kadar hiçbir şey yemeden yumurtaların
başında bekler. Yavru timsahlar sesler
çıkarmaya başlar. Anne timsah da dişleriyle
hafifçe yumurtayı ısırıp çatlatır. Yavrular
kolayca yumurtadan çıkar.

En Güçlü Isırık
Çenesi güçlü olunca ısırığı da güçlü
oluyor tabii. Timsah avına saldırmadan
önce yaklaşık iki metrelik kapsama alanına
girmesini bekler. Çenesinin arasına
sıkıştırdığı avını suya çeker ve boğarak
öldürür. Avını iri parçalar hâlinde
yuttuğu için sindirimi kolaylaştırmak
amacıyla taş ve çakıl yutar. Timsahın
ağzını açmak için kullandığı kasları
zayıftır. Bir insan elleriyle timsahın ağzının
açılmasını engelleyebilir.

Yenilenen Dişler
Balık, kuş ve suya gelen memeli hayvanlarla
beslenen timsahın dişleri insanlara benzer.
Ön kısım kesici dişlerlerden oluşurken
arka kısımlara doğru büyük azı ve küçük azı
dişleri yer alır. Tipik bir Amerikan
timsahı, bir dönemde sahip olduğu
80 dişi hayatta kaldığı sürece 50 kez
yenileyebilir.

Timsahların Kürdan
Dostları
Timsah kürdan kullanmaz. Kürdanın
görevini bazı küçük kuşlar yapar.
Bu kuşlar, timsahın açık ağzının
arasına çekinmeden girerek artık
etleri ve damağa yapışmış sülükleri yer. Timsahlarla
bu kuşlar çok iyi anlaşır. Tehlike anında timsahları
çığlıklarıyla uyarırlar.

Kış Uykusu Zamanı
Su altında 2-3 saat kalabilen bir timsah, vücut
ısısını koruyamadığı için uzun kuraklıklar ve
soğuk aylarda kış uykusuna yatar. Kış uykusu
için nehir kıyılarında oyuklar kazması gerekir. Ter
bezleri olmadığından sıcak günlerde ise serinliğe
ihtiyaç duyar. Bu yüzden de ağzını açık tutar.

37

g e zg İ n
s e zg İ n

38

39
Hazırlayan: Esila Öner Resimleyen: Servet Gürbüz
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Yazan: Semih Can
Resimleyen: Merve Özdoğan
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E
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Yaz Şemsiyesi
Havalar çok sıcak olduğunda gerçekten
bunalıyorum. Ben olsam açılınca içinde
küçük vantilatörler olan bir şemsiye
icat ederdim. Buna kısaca klimalı şemsiye de
denebilir. Şemsiye açılınca dönerek serinletmeye
başlayabilirler. Fena fikir değil, değil mi?

Test Çözücü
Ben olsam test çözme makinesi
yapardım. Tıpkı bir robot gibi anlamadığım
konuları bana anlatmasını isterdim.
Benim evde robotik öğretmenim olmasını
isterdim. Bence yeni nesil için gerekli…
Elif Çetin (13) İstanbul

Dinolab
Ben olsam, bir laboratuvar yapardım. Bilim
insanları ile birlikte bir dinozor fosilinden yeni
bir dinozor ortaya çıkarırdım. 100 gün sonra bir
T-Rex’i dönüştürür ve tüm insanları çok şaşırtırdım.
Yiğit Yılmaz (4,5) Eskişehir
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Sevimli Robi
Ben olsam bir robot yapardım. O robot, kedi veya
köpekleri iyileştirmeye yardım ederdi. Bu sırada
veteriner çok yorulmazdı.
Fatma Betül Akbaba (7) Kocaeli

Kendini Toplayan Masa
Ben olsaydım masada kalan yemek artıklarını
kendi toplayan bir masa icat ederdim. Herkes
yemekten kalkınca masa kendisini temizleyip
tabakları bulaşık makinesine koyardı.
Ceyda Özenler (10) İzmir

Tarama Gözlüğü
Ben olsam bütün meyvelerin içinde kurt olup
olmadığını görebilen bir gözlük icat ederdim.
Ali Tahir Erdoğan (5) İstanbul

Gezgin Kek
Ben olsam gezgin kek yapardım. İçinde
her şey olurdu, her şeyi yapabilirdi.
Herkesin işini halleder iyilik yapardı.
Ahmet Enes Güneş (9) Ankara

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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Duymaktan en çok
hoşlandığınız ses hangisidir?
Neden?

Sizi en iyi anlatan üç kelime
hangileridir?
Çizmek, yemek, oyun.

Cırcır böceği sesi, uykumu getirir.

En sevdiğiniz ve “İyi ki
çizmişim” dediğiniz kitabınız?

Dünyanın en güçlü
teleskobunu yapsanız nereyi
görmek isterdiniz?

“Dünyanın Sonu Geldiğinde” adlı
kitabım.

Çocukluk kahramanınız
kimdi? Sizi çeken özelliği neydi?
Beterböcek, Captain Tsubasa, Fester Addams
ve Ninja Kaplumbağalar’daki Donatello. Neden
bilmiyorum ama hepsini de çok severdim, hâlâ
çok seviyorum.

Karşı apartmandaki 24 saat ışığı
söndürmeyip gecemizi mahveden komşunun ne
yaptığını.

Yeni bir gezegen ya da kıta
keşfetseniz ona hangi ismi verirdiniz?
Remzi ismini verirdim.

Sizi hayatta en çok mutlu eden şey
nedir?
Sevdiğim işi yapmak.

En sevdiğiniz hayvan? Niye?
Toy poodle cinsi köpek, uyurken sırtımda uyuyor.
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Bir yol olsanız bu yolun nereye
gitmesini isterdiniz?

Çocuklar için nasıl bir
dünya hayal ediyorsunuz?

Evime.

Masallara inanan, masallara
ihtiyacı olan, gerçeklerle işi olmayan
insanların olduğu bir dünya hayal
ediyorum.

Size göre dünyanın en iyi icadı
hangisidir? Neden?
Elektrik. Şu anki hayat düzenimiz
ona bağlı.

Hangi olağanüstü
güçlere sahip olmak
isterdiniz? Neden?
Çiziyorum, daha ne yapayım?
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SALYANGOZ DA
ÇİZEBİLİYOR MU
ACABA? KEŞKE BENİM
PORTREMİ DE ÇİZSE

1

988 yılında İstanbul’da doğan çizer Berk
Öztürk, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun oldu. Nasıl
başladığını bile hatırlamayacağı kadar uzun bir
süredir çizimler yapan Berk Öztürk, çocukluğundan
bu yana renklerin peşinde koşmayı sürdürüyor.
Son birkaç yıldır çocuk kitapları için illüstrasyonlar
yapmaya ağırlık veren çizerimiz, çocuklar için güzel
resimler yapmaya devam ediyor.
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Berk Öztürk
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GERÇEK HAYATIN
HİKÂYELERİ

SEKSEN GÜNLÜK DÜNYA TURU

Kâğıt toplayan, çıraklık
yapan, madende çalışan,
savaştan dolayı ülke
değiştiren insanların
hikâyelerini okudunuz mu
daha önce? Hayatta sevinç,
umut ve dayanışma gibi
duyguların yanında özlem,
acı, hüzün ve yokluk da vardır. Bu
duyguları anlamak ya da dünyaya daha geniş
bir çerçeveden bakmak ister misiniz? Çocuk ve
gençlerin diliyle kaleme alınmış bu hikâyeleri
okuduktan sonra neler hissettiğinizi bir deftere ya
da bilgisayara yazabilirsiniz.
Ahmet Büke (Resimleyen: Mert Tugen), Kırlangıç
Zamanı, Can Çocuk Yayınları, 68 sayfa, cancouk.com

Uçakların daha yeni keşfedildiği yıllarda seksen günlük
sürede bir dünya turu yapmak mümkün müydü?
Eğer bilim kurgunun en sevilen yazarlarından olan
Jules Verne iseniz tabii ki mümkün. Çizimleriyle
film sahnelerini andıran bu kitapta sizi heyecan
dolu bir macera bekliyor. Sivri dili, ilginç karakteri ve
gizemli hâlleriyle Phileas Fogg ile
onun zeki, çevik ve sadık uşağı
Passepartout… Birlikte Londra’dan
yola çıkıyorlar. Hedefleri ise
Avrupa’yı, Asya’yı, Uzakdoğu’yu ve
Amerika’yı yani kısaca dünyayı bir
uçtan bir uca dolaşmak…
Jules Verne (Resimleyen: Francesca
Rossi), Seksen Günde Devri Alem,
Turkuvaz Çocuk Yayınları, 96 sayfa,

DENİZATI MİTA

Küçük denizatı Mita ile tanıştınız mı? Mita’nın en sevdiği şeyler arasında suda
baloncuklar yapmak, yosunlara tutunup sallanmak ve mercanların üzerinde kaymak
var. Tabii bir de en yakın arkadaşları mürekkep balığı Fito ve denizyıldızı Pırıl ile
oynamak… Denizin dibinden bir şeyler toplayarak hazine avcılığı yapmaya bayılırdı,
Pırıl ile Mita. Bir gün yine böyle avcılık yaparken Mita plastik bir şişenin içine girdi.
?
Peki, plastik şişenin denizin dibinde ne işi vardı? Sizce Mita’nın başına neler gelecek
Elif Özmenek Çarmıklı (Resimleyen: Eda Çağıl Çağlarırmak), Mita ve Gizemli İnci,
Turta Kitap Yayınları, 32 sayfa, elmayayinevi.com
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DONDURMA maketi yap, hediye kazan!

S

evgili arkadaşlar, geçen ay sizden güneş maketi istemiştik. Arkadaşlarımızın güzel maketleri
işte burada. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Hediyelerini en kısa zamanda gönderiyoruz. Şimdi sıra
sende! Önümüzdeki ayın konusu DONDURMA. İstediğin malzemeden herhangi bir dondurma
maketi tasarla. Sonra da fotoğrafını çekip dergi@minikagodergi.com.tr adresine 21 Temmuz’a kadar
gönderebilirsin. Haydi bakalım, usta eller iş başına!

Arda (6) - Esra (10) Altınok Yozgat

Destan Efe Çelik (8)

Ceyla Demir (5,5) Konya
Nilda Gerez (7) KKTC
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Sümeyye Beren Öztürk (7) İstanbul

BENİM SÖZLÜĞÜM
kulis (isim) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . sayfa 7

külah (isim)  .  .  .  .  .  .  .  . sayfa 30

Fransızca kökenli kelimenin aslı “coulisse”dir.
Tiyatroda, sahnenin gerisinde ve yanlarında bulunan
bölüm demektir.

Farsça kökenli kelimenin aslı
“kulah”tır. İçine bazı şeyler koymak
için huni biçiminde bükülmüş kâğıt
kap demektir. Erkeklerin giydiği
genellikle keçeden, ucu sivri veya
yüksek başlık anlamı da vardır.

seyreltmek (fiil) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . sayfa 17
Türkçe bir kelimedir. Seyrekleştirmek, sıvıyı bir miktar
su veya sıvı katarak az yoğun duruma getirmek
anlamındadır.

origami (isim) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .sayfa 19
Japonca kökenli bir kelimedir. Genellikle kare kâğıt
parçalarını kesmeden ve yapıştırıcı kullanmadan
sadece katlayıp çeşitli canlı ve cansız figürler
oluşturularak yapılan Japon kâğıt katlama sanatıdır.

eskiz (isim) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .sayfa 33
Kelime Latinceden İtalyancaya, İtalyancadan Fransızcaya
“esquisse” olarak geçmiştir. Taslak demektir.

otonom (sıfat) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .sayfa 34
Kelime, Yunancadan Fransızcaya “autonome” olarak
geçmiştir. Bir yere bağlı olmakla beraber kendi kendini
yönetmek, özerk demektir.

rafting (isim) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . sayfa 39

koruk (isim) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .sayfa 27
Henüz olgunlaşmamış ekşi üzüm demektir.

hünnap (isim) . . . . . . . . . . . . . . . . sayfa 27
Arapça kökenli kelimenin aslı “unnab”dır.
Hünnapgillerden sarı çiçekli, dikenli yaprakları uzun
ve mızrak biçiminde, boyu 8–10 metreyi bulan,
ufak ağaç veya çalı şeklindeki bitki, çiğde demektir.
Bu bitkinin kırmızı kabuklu, zeytin büyüklüğündeki
yenebilen meyvesi de aynı isme sahiptir.
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Dilimize İngilizceden geçmiştir. Kelimede görülen
“raft” İngilizcede tomruk, kütük, sal anlamındadır.
Debisi yüksek ırmaklarda özel botlar, sal, motorsuz
tekne gibi araçlarla kürek çekerek yol alma biçiminde
yapılan spor, sal yarışı demektir.

vantilatör (isim)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . sayfa 40
Dilimize Fransızcadan giren kelimenin aslı
“ventilateur”dur. Latinceden İngilizceye, İngilizceden
Fransızcaya geçmiştir. Sıcak ve durgun havayı
dalgalandırarak esinti sağlayan veya böyle bir ortama
temiz hava üfleyen elektrikli alet demektir.

edevat (isim)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . sayfa 49
Arapçada araç, gereç anlamına gelen “edat”
kelimesinin çoğuludur. Bir iş için gerekli olan
malzemelerin, parçaların tümü demektir.

Y

az sıcağında en iyi ne
gider? Serin bir şeyler
elbette. Hazır olun!
Yoğurtlu ballı dondurma yapıyoruz.

Hazırlayan: Behiye Betül

Haydi

Yoğurtlu Ballı
Dondurma

1

Yoğurt, bal ve limon
suyunu birbirine
iyice karıştıralım.

2

YO Ğ U RT LU B ALL I
DONDURMA

Sonra bu karışımı
buz kalıplarına
kaşıkla koyup bir
saat donduralım.

Malzemeler
ğurt
• 300 gr süzme yo
• 1 tatlı kaşığı bal
da portakal suyu
• Çeyrek limon ya
• Buz kalıbı
.
, reçel, meyveli sos vs
• Üzeri için: Meyve

3

Donan yoğurt
küplerini krema
kıvamına gelene kadar
rondodan geçirelim.

4

Krema kıvamına gelen
yoğurdu bir kaba yayıp
buzluğa koyalım. 3 defa
30 dakikada bir çıkarıp kaşıkla
karıştırıp tekrar yayalım. Hazır
olduğunda dondurmamızı
kaşıkla kaseye koyalım ve
üzerini istediğimiz gibi süsleyelim.

.
.
.
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Köyde İlk Konser
Muş’ta yaşayan Bager Çalışcı, yedi yaşında ve görme engelli. Bager,
absolut yani doğada duyduğu her sesi notaya döken kusursuz
kulağa sahip. Bir yıllık müzik eğitiminin ardından hayallerinden birini
gerçekleştirdi ve köydeki çocuklara piyano konseri verdi.

iyano ile altı yaşında tanışan Bager, Muş’un Yaygın
beldesindeki Kardeşler İlkokulunun öğrencisi. Önceleri
başka müzik aletlerini denemiş. Ama şu an hayatında
sadece piyano var. Çalışmalarına Muş’taki bir sanat
merkezinde müzik öğretmeni olan Caner Keser ile devam
ediyor. Caner Öğretmen, onun yeteneğini fark eden ilk kişi.

P

Yetenekli arkadaşımıza köydeki konserini soruyoruz.
Şöyle cevaplıyor: “Konserden sonra çocuklarla piyanomu
tanıştırdım. Tuşlara dokunup mutlu olduklarını hissedince
çok mutlu oldum. Başta benden çekindiler ama konserden
sonra yanıma geldiler. Kuzuları getirip kucağıma verdiler.
Çok sevdim onları. Bana saygı duymaya başladılar,
hissedebiliyorum. Bana hitap şekillerinden fark edebildim.
Öğretmenlerim de her zaman bana güvendi.” Bager’in
bir diğer hayali ise piyanist Fazıl Say ile tanışmak ve 30
Haziran’da bunu da gerçekleştirecek.
Piyanosunun alındığı ilk günü unutamayan Bager, onunla
arkadaş olmuş. Sanki içini ona döküyor gibi hissediyor.
Piyano sayesinde yeni insanlar tanımış ve
kendisiyle oynayacak çok arkadaş
bulmuş. “Her tuşta farklı bir hayal
kuruyorum. Gün gelecek, bu
kulaklarla dünyayı yerinden
oynatacağım” diyor.
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Alet ve edevatla zaman geçirmeyi de seviyor.
Gökyüzünü, yıldızları, karadelikleri merak ediyor.
Konuşmaktansa artık insanlarla piyano çalarak iletişim
kuracağını söylüyor. Okurlarımıza, “Hayallerinizin peşini
bırakmayın ve çok çalışın. Hem bir gün sizi de konser
salonunda ağırlamaktan mutlu olacağım” diye
sesleniyor.
Son olarak
şunları ekliyor:
“Yaşadığım
ilde, bir alışveriş
merkezinde esir
edilmiş binlerce
kuş var. Onların
yeri ormandır,
gökyüzüdür.
Onların esaretten
kurtulmasını isterdim.”

n…
Bager, Caner Keser ile birlikteyke

Kocaman bir yüreği olan yetenekli arkadaşımız Bager ile
tanışmaktan çok mutluyuz. Umuyoruz ki hayallerini birer
birer gerçekleştirir.

İlkyaz Tatili
Öyle bir gün olsun ki,
Sabahları kalkınca
Karnımız ağrımasın.
Lunapark olsun okul;
Kaçar gibi olmasın,
Uçar gibi gidelim.
Kaldırılsın sıralar,
Salıncaklar kurulsun!
Yanında kaydıraklar.
Herkes okullu olsun:
Yıldızlar ve kediler
Sınıf arkadaşlarımız.
Yazılı ne, sözlü ne?
Bütün sınavlarımız
Gülücüklerimizden.
Kar tatili olmasın,
İlle de olacaksa
İlkyaz tatili olsun.
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İllüstrasyon: Saadet Ceylan

Tacettin Şimşek

