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Merhaba arkadaşlar, 

Uzun bir aradan sonra yeniden birlikteyiz. Biliyoruz 
son günlerde hayatında birçok şey değişti; mesela artık 
bir süreliğine okula gitmiyorsun, temizliğine daha çok 
dikkat ediyorsun ve gününün neredeyse tamamını evde 
geçiriyorsun. Bazı arkadaşlarımız evde olmayı çok sevdiğini 
söylüyor, bazıları da evdeyken canının çok sıkıldığını. Ama 
eminiz ki herkes için can sıkıntısını yenecek bir yol bulmak 
mümkün. Nereden mi biliyoruz? Çünkü bizler de tıpkı 
senin gibi evlerimizden çıkmıyoruz bu günlerde ve canımız 
sıkılmasın diye eğlenmenin yollarını aramaya koyulduk 
bile. Bir de ne görelim, hepimizi eğlendiren şeyler farklı 
farklı. Kimimiz masallar okuyarak eğleniyor, kimimiz oyun 
oynayarak, kimimiz dans ederek ya da yemek yaparak, ohoo 
bu liste uzar gider. Peki sen neler yaparak eğlenirsin? Bu 
sayımızda biz eğlencenin en temel kaynağını, yani renkleri 
ve doğayı konu alalım dedik ve eğlenceli olabileceğini 
düşündüğümüz hikayeler, bulmacalar ve oyunlarla evlerinize 
misafir olmak istedik. Umarım keyif alacağın ve kendi 
eğlence yolculuğunda kullanabileceğin bir dergi olmuştur. 

İyi okumalar dileriz. 

7den70e Dergisi’nden Dostların… 
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Hangi yöne uçsam? Kuzeye mi, güneye mi, 
doğuya mı, batıya mı diye düşünüyordu Tivit 
Kuşu. İçindeki pusula dört koldan hareket 
halindeydi. Dört bir yana da uçası vardı. En 
iyisi mi bırakayım kendimi içimdeki pusulaya, 
sürüklesin beni nereye isterse oraya diyerek açtı 
kanatlarını, yükseldi göğe.  

Pusulası öyle bir yere sürükledi ki onu, bir 
rüyada olmalıyım diye düşündü. Uyanmak için 
saydı. Bir, iki, üç, dört... Bir, iki, üç, dört... Ama 
hayır, bu bir rüya değildi. Aynı anda dört bir 
yerdeydi. Zira tam dört tane kapısı vardı bu 
kentin. Dört ayrı kapı nelere açılmazdı ki, neler 
neler saklamazdı ki ardında!!! Başka başka 
diller, başka başka ninniler, başka başka renkler, 
başka başka dünyalar olmalıydı o kapıların 
ardında. 

Evet, bir rüyada değildi belki ama masalsı 
bir kentte olduğu kesindi. Öyle ki farklı farklı 
türlerde yüzlerce kuş vardı etrafta, cennetten 
bir bahçede yaşıyorlardı. Doğanın tüm renklerini 
görmek mümkündü bu topraklarda. Sarı, 
kırmızı, yeşil, mavi... Rengarenkti her bir köşesi. 
“Korunmalı bu güzelim doğa, yaşamalı tüm 
canlılar bir arada” diye öte öte uçtu o güzelim 
Hevsel Bahçelerinin üzerinde. 

Bu kentin sadece toprakları değil göğü 
de rengarenkti.  Tivit Kuşu’na eşlik etmek 
istercesine mavi, yeşil, sarı, kırmızı yüzlerce 
uçurtmayla doluydu o gün gökyüzü. 
Uçurtmaların arasında uçarken ve 
onları uçuran çocukları seyrederken 
nasıl da mutlu oldu Tivit Kuşu, nasıl da umut 
doldu içi. “Renklerden çocuklar sorumlu” 
diye öte öte alçaldı ve kondu bir 
surun tepesine. “Gökten bakınca 
küçücük görünen çocuklar, 
ne kadar da büyükmüş meğer. 
Sokakları dolduracak kadar büyük, 
onlara renk katacak kadar çok…” diye 
düşündü etrafındaki o güzelim çocukları 
seyrederken.  Ve bir de şu dizeler, şiir olup 
uçuverdi içinden:

Uçun
Çocuklar
Uçun.
Renkli renkli,
Türlü türlü,
Mor sümbüllü,
Allı güllü yapın gökyüzünü.

Tivit Kuşu uçurtmaları, çocukları, surlardan 
taşan rengarenk hayatları uzunca bir süre 
seyretti. Dilekler diledi çocuklar için. Mavi 
diledi kara bulutlu sabahlar için, sarı diledi 
karanlık geceler için, kırmızı diledi soğuk günler 
için, yeşil diledi korkulu rüyalar için. Mavi bir 
sonsuzluk, sarı bir aydınlık, kırmızı bir sıcaklık 
ve yeşil bir huzurla doldu içi. Hem içindeki hem 
de bu kentteki çok renkliliğin heyecanıyla da 
baş harflerinde kentin adı gizli şu dizeleri şiir şiir 
ötüp uçuruverdi:

Dört kapılı bir kentteyim.
İçi masallar,
Yüzü 
Anılarla dolu.
Rüyada mıyım
Bilmem neyim!
Açtım
Kapılarını,
Işıklar sardı
Ruhumu.

Tivit Kuşu Kentleri Uçuyor
Özlem Aksu Kurtoğlu
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Ben ormanın kralı olmak istemiyorum. 
Aslana yakışıyor onun olsun krallık. 
Ama yakışıyor diyorsam biraz 
da korkumdan. Krallığı da tam 
başarabildiğini sanmıyorum. Ben kral 
olsaydım eğer birinci kural olarak 
tüm orman sakinlerinin birbirine 
sarılmasını isterdim. Aslanın kuralları 
güzel değil. O herkesin ondan 
korkmasını istiyor. Bense sadece 
sarılmak istiyorum. 

Biz büyük bir aileyiz. Baykuş mesela 
iyi arkadaşımdır benim. O da gündüz 
bekçisi olmak istediğini söylüyor 
ama kurallar buna izin vermiyormuş. 
Geçen gün ona da sarılmak istedim. 
Heyecanlanınca bir diken yumağı 
oluyorum o nedenle korkuyormuş 
benden. İsteyerek ona zarar 
vermeyeceğimi bilseydi keşke. 

Yalnız o değil ormanda kim varsa 
bana sarılınca dikenlerimin onlara batacağını 
düşünüyormuş. Ama ben hiç kimseye 
sarılmadan nasıl yaşayacağım bu kocaman 
ormanda? Mesela kuşlar giderken ağaçlara, 
ayrık otu koparılmadan önce çimenlere sarılıyor. 
Yağmur yağınca tırtıl yaprağa, balıklar denize 
sarılıyor. Rüzgâr çıkınca kelebek kaplumbağanın 
evine sığınıyor, kar yağınca ateş böceği kartalın 
kanatlarında uyuyor. Ben hep yalnız kalıyorum. 

Dikenlerimi tek tek yolsam o zaman sarılırlar 
mı bana acaba? Ya da uçlarına bal yapıştırsam, 
belki de dikenlerimi kırmalıyım ama o kadar 
çoklar ki buna zamanım yetmez. Sadece 
sarılmak istiyorum, iki elim bir boyunu sarsın 
istiyorum.

Bir gün herkesten önce, yağmur başlamadan 
gittim çitanın mağarasına,

“ Daha yağmur başlamadı, başladığında gel,” 

dedi. 
Bekledim dışarıda. Çok bekledim bulutlar 
birbirine yaklaşıp yaklaşıp uzaklaştılar. Bir türlü 
yağmur yağmadı. Sonra sordum çitaya,

“Yağmur yağsaydı beni içeri alacak mıydın?”
“Elbette küçük dostum, burası tüm canlıların, 
sadece benim değil.”

“Ya herkes mağaraya gelirse ve o kalabalıkta 
dikenlerim size batarsa ne olacak?” 

“Batarsa batsın, sen böylesin, böyle güzelsin, 
dikenlerin olmazsa sen kirpi olmazsın, hem 
aramızda kalsın porsuk da çok kötü kokuyor 
ama onu da içeri alıyoruz,” dedi. 

İşte o an gönlümdeki ormanın kralı çita 
oluverdi. Kral dediğin kuralların değil, güzel 
huyların kahramanı olmalı. 

Yağmur da bir an önce yağsa keşke.

Yağmuru Bekleyen Kirpi
Selda Uzunkaya

Ezgi Yıldız
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Bir varmış bir yokmuş, kocaman 
ağaçların olduğu yemyeşil bir 
ormanın derinliklerinde bir 
salyangoz topluluğu 
yaşarmış. 

Salyangozlar 
bir sabah 
yağmur sesiyle 
uyanmışlar 
ve hep birden 
yuvalarından 
çıkıp yağmurun 
altında keyifle 
dolaşmaya 
başlamışlar. 
Salyangozlar yağmuru 
çok severler ve yağmurun yağmasını dört gözle 
beklerlermiş. Bizim neşeli salyangoz da yağmur 
yağınca o kadar mutlu olmuş ki, incecik yağan 
yağmurun altında şarkılar söyleyip dans etmeye 
başlamış. Neşeli salyangozun mutluluğu hemen 
diğer arkadaşlarına da yansımış ve hep birden 
şarkılar söyleyip dans etmeye başlamışlar. Hoh 
hoh ho yağmur / içim dışım yağmur / önüm 
arkam yağmur / sevgili yağmur / hoh hoh ho 
yağmur…

Salyangozlar yağmurun altında mutlulukla 
dans ederken, yağmurun dindiğini fark eden 
neşeli salyangoz heyecanla bağırmış. “hey 
şuraya bakın gökkuşağı.”   Neşeli salyangozun 
gösterdiği yere baktıklarında ormanın bitip 
tepelerin başladığı yerde gökkuşağını görmüşler. 
Hep birden hayranlıkla gökkuşağının renklerinin 
güzelliğini izlemeye başlamışlar. Yeşil, mavi, 
kırmızı, sarı, mor, turuncu ve lacivert renklerini 
hayranlıkla izlerken neşeli salyangoz “haydi 
gökkuşağına gidelim” diye bağırmış ve hızla 
gökkuşağına doğru ilerlemeye başlamış. Neşeli 
salyangozun ardından topluluğun bütün 
salyangozları da ilerlemeye başlamış.
 

Gökkuşağına 
doğru şarkılar söyleyip danslar ederek hızla 
ilerlemeye başlamışlar. Salyangozlar bazı 
insanların sandığı gibi çok yavaş hareket 
eden canlılar değillermiş. Yeryüzündeki bazı 
canlılardan daha yavaş bazı canlılardan ise 
daha hızlı hareket ederlermiş, onların da kendi 
dünyalarına ait bir hızları varmış.

Neşeyle, birbirleriyle yarışarak, şakalaşarak 
gökkuşağına ulaşmışlar ve hep birden 
gökkuşağının üzerine tırmanmaya başlamışlar. 
Öyle ki kısa bir süre sonra gökkuşağının her 
tarafı salyangozla dolmuş. Bir sürü salyangoz 
gökkuşağının renkleri üzerinde neşeyle dans 
edip şarkılar söylüyor, üzerinde oldukları renge 
dönüşüyor, maviden sarıya, kırmızıdan yeşile, 
turuncudan mora dönüp duruyor, birbirlerinin 
bu hallerine kahkahalarla gülüyor, gökkuşağının 
üzerinden etrafı seyrediyorlarmış. Bütün 
salyangozlar çok mutlu ve heyecanlıymış. 
Çünkü hayatlarında ilk kez gökkuşağının üzerine 
çıkmışlar.

Bizim küçük neşeli salyangozda gökkuşağının 
üzerinde neşeyle dans ederken uzaklardan 

6

Neşeli Salyangoz
Gökçen Zorcu



7

babasının sesini duymuş. “hey küçük yaramaz 
haydi kalkta yanıma gel” diye sesleniyormuş 
babası. Neşeli salyangoz topluluğun içinde 
şaşkınlıkla babasına bakınmaya başlamış. 
“babacığım neredesin seni göremiyorum” 
deyince babasının varlığını hemen yanında 
hissetmiş ve ona doğru dönüp gözlerini 

açtığında kendisini yatağında bulmuş. 
Şaşkınlıkla etrafına bakınmış “babacığım… 
gökkuşağı” diyebilmiş. Sonra yavaşça babasına 
sarılmış, onun kokusunu içine çekmiş ve “rüya 
gördüm babacığım çok güzel bir rüya gördüm” 
demiş.

7



Sınıfımda, haber panosunun önünde durmuş, 
kesilmiş gazete parçalarına bakıyordum. Bir 
teneffüs önce herkes o ay en ilginç bulduğu 
haberi getirip oraya yapıştırmıştı. Ayda bir 
yaptığımız bu etkinliğin en sevdiğim yanı 
birbirimizinkilerin altına yorum yazabilmemizdi. 

Benimki tam ortada duruyordu. 

“İstanbul-Antalya seferinde uçak, kuş 
sürüsüne çarpınca geri iniş yaptı: Uzmanlar 
İstanbul Havalimanı’na kuşlarla ilgili hangi 
uyarıları yapmıştı?

Altında olayın ayrıntıları ve üç kişinin sarı post-
it üzerine yazmış olduğu yorumlar. Panonun 
kalanına hızlıca bir göz attım.

ODTÜ’DE AĞAÇLAR KESİLİYOR! 

İSTANBULDA ÇEŞİTLİ “PROJELER” GEREKÇE 
GÖSTERİLEREK 3 MİLYONA YAKIN AĞAÇ 
KESİLDİ. 

AKDENİZ PLASTİK DENİZİ OLMA RİSKİYLE 
KARŞI KARŞIYA: EN ÇOK PLASTİK 
TÜRKİYE’DEN.

Neredeyse tüm haberlerin konusu aynıydı. Bir 
tepki vermek istiyordum. 

Acaba sonraki ders neydi? Sosyal Bilgiler! Bilge 
Öğretmenin yumuşak kişiliğinin ve altıncı sınıf 
olmanın verdiği özgüvenle kocaman bir renkli 
kartona 

ÖNÜM, ARKAM, 
    SAĞIM, SOLUM 
             SOBE! 
yazdım ve tüm haberlerin üzerine yapıştırdım 
kartonu. 

Sokakta gördüğüm grafitti sanatçıları gibi 
hissediyordum kendimi.  Liseye giden ablam 
durmadan onlardan söz ediyordu o günlerde. 
Bir kez beni grafitti şenliğine götürmüştü ve 
birkaçını duvarları boyarken izlemiştim. Ben de 
onlar gibi bir şeyi protesto etmiş, bir şeye karşı 
çıkmıştım işte. 
Tam olarak neye olduğunu bilmesem de, 
kendimi yasadışı bir iş yapmış gibi korkmuş 
ama büyük bir iş başarmış gibi gururlu 
hissediyordum. Bilge Öğretmen içeri girerken 
başım dikti. 

Sınıftakiler tedirgin ve meraklı bakışlarını 
bir haber panosuna, bir bana çeviriyorlardı. 
Yaptığım şeyi çoğu görmüştü ve Bilge 
Öğretmenin ne tepki vereceği sorusu sınıfın 
derin sessizliğinde saklanmış, bekliyordu sanki. 

Öğretmen aklımdan geçenleri okumuş gibi 
gözlerimin içine bakarak konuştu.

“Çocuklar, bunu kimin yaptığı önemli değil ama 
bu konuyu tartışmak isterim. Hem senenin 
son dersi ve konularımız bitti. Böylece buraya 
astığınız haberler üzerine de biraz konuşabiliriz. 
Burada duran kartonun bir anlamı var mı?”

O Yaz
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Cemile Özyakan

AKDENİZ PLASTİK DENİZİ OLMA RİSKİYLE 
KARŞI KARŞIYA: EN ÇOK PLASTİK TÜRKİYE’DEN.

İSTANBUL-ANTALYA SEFERİNDE UÇAK KUŞ SÜRÜSÜNE 
ÇARPINCA GERİ İNİŞ YAPTI:
 Uzmanlar İstanbul Havalimanına kuşlarla ilgili hangi uyarıları yapmıştı?
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Tüm sınıf gözlerini dikmiş bu kez beklentiyle 
bana bakıyordu. Bir şeyler söylemek 
zorundaydım. 

Önce boğazımı temizledim. 

“İnsanoğlu,” dedim. “İnsanoğlunun dört bir 
yandan doğaya yaptıkları…”

Devamını getiremedim ama gerek kalmadı. Bu 
konuda anında başlayan hararetli tartışma beni 
açıklama yapmaktan kurtarmıştı. 

Bunun tüm dünyada büyük bir sorun olduğu, 
gezegenimizi ellerimizle yok ettiğimiz, böyle 
giderse yirmi sene sonra olacaklar, diğer 
canlıları nasıl etkilediğimiz gibi konular adeta 
havada uçuştu. 

Öğretmen tartışmanın sonuna doğru tahtaya 
kocaman harflerle bir soru yazdı:

Doğa sizin için ne demek?
Doğa ne demek yazsaydı cevap kolaydı. Bir 
sözlük mesafesinde.

1. Doğa Kendi kuralları çerçevesinde sürekli 
gelişen, değişen canlı ve cansız varlıkların 
hepsi, tabiat, natür.

2. Doğa İnsan eliyle büyük değişikliğe 
uğramamış, doğal yapısını koruyan çevre, 
tabiat.

2 numaraya göre artık doğa diye bir şey yok 
mu yani? Geri kalan tüm zamanda bunu 
tartışabilirdik. 

Ama öğretmen başka bir şey sormuştu.

Doğa BENİM İÇİN ne demekti?

Bu kelimeyi duyduğumda aklıma yalnızca iki 
şey geliyordu. Biraz alacalı yeşil, biraz da dağ 
kahverengisi. Daha ötesi yok. İtiraf ediyorum, 
tek bir şey hissetmiyordum. 

Zaten beni ormana götürseler klimalı evime 
dönmek isterdim, çünkü örümceklerden 
korkarım, karanlıktan korkarım;  sıcaktan, 
soğuktan, sessizlikten, sesten, bilinmezden 
korkarım. Bilmediğim şeylerden korkmam 
gerekmiyor mu zaten?

Doğa benim için fen dersinde pamuk içinde 
yetiştirdiğim fasulyedir. Deneyim sonuca 
ulaştıktan sonra çöpe attığım… Doğa ben ne 
istersem onu yapar ve işim bittiğinde ondan 
kurtulurum. Tek kullanımlık bir şey… 

Doğa benim için Pazar günleri gittiğim, Maçka 
parkında üzerinde yürünecek ya da oturulacak 
çimendir. Koltuk gibi kullandığım bir şey. 

Kendimden yukarıda ya da büyük gördüğüm 
koca ve güçlü bir dağ değil. Zaten Uludağ 
dışında hiç böyle bir dağ görmedim. Oraya da 
kayak yapmaya gitmiştik. 

Ya da dedemin ‘çocukluğumda en çok saygı 
duyduğum canlı’ diye anlattığı koca meşe ağacı 
değil. İtiraf ediyorum. Ben doğaya onun gibi 
saygı duymuyorum. Yediğim meyveler bile bir 
ağaçta ya da toprakta yetişmiyor, markete 
doğrudan bir fabrikada üretilip getiriliyor sanki. 
Hem bir ağaç neye yarar meyve vermiyorsa? 

Anneannemin bahçesinde her rengine ayrı 
şiirler dizdiği, şarkılar söyleyerek suladığı 
çiçekler değil. Doğa benim için evimizdeki 
plastik çiçekler. Tozlanınca annemin sildiği, 
biraz kullan sonra at istersen. 

Bana göre insan istedikten sonra her şeyi 
yapabilir. 

Peki, neden tepki verdim haber panosundaki 
haberleri görünce? Neye kızdım? Kızdım mı 
gerçekten?

Bilmiyorum. 

El kaldırdım. 
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“Bilmiyorum,” dedim. 

“Doğanın benim için anlamını bilmiyorum. 
Olanların nedeni bu sanırım! Tüm bu haberler…”

Dünyayı yok ettiğimizi, başka bir dünyamız 
olmadığını, küresel ısınmayı, nüfus artışını 
sabah akşam, milyonlarca kez konuşmamıza 
rağmen duvarlara yazmanın ötesine neden 
geçemiyoruz, hep birlikte? Neden tüm dünya 
el ele veremiyor? Neden biz çocuklar bir 
şeyleri tersine çeviremiyoruz? Doğayla sözlük 
anlamının dışında, gerçekte hiçbir bağımız 
olmadığı için mi? Hala derinlerde onunla bir 
bağımız yok mu? Eğer yoksa bunu kurabilir 
miyiz?

Öğretmen akılımızda beliren onlarca 
soruyu o yaz düşünmemizi, isteyenlerin 
düşüncelerini not almasını söyleyip, yaz boyu 
izleyebileceğimiz belgeseller önerdi.Tahtaya ilk 
öneri olarak “Our Planet” yazdı. 

“Bilgi sahibi oldukça daha iyi tartışmalar 
yürütebiliriz,” dedikten sonra heyecanla iyi 
tatiller diledi hepimize. 

O gün akşam yemeğinden sonra aileme bu 
yaz boyu evde oturmak ve bilgisayar oyunları 
oynamak yerine, anneannemin yayla evine 
gitmek istediğimi söyledim. Annem ve babam 
hayalet görmüş gibi baktılar bana. Orada 
internet olmadığını öğrendiğim andan itibaren 
dağın başındaki bu eve gitmeyi şiddetle 
reddetmiş, her yaz bunu olay haline getirmiş 
ve sonunda oraya gitmemeyi başarmıştım. 
Evet, biraz zor olacaktı ama doğa ile bir 
iletişim kurmadan, onu hiç anlamayacağımı, 
anlamadıkça da kapalı bir kutuda her şeyden 
habersiz yaşayacağımı hissediyordum. O 
gün o derste gelen yabancılık duygusundan 
kurtulamıyordum bir türlü. 

O yaz iki ay yayla evinde, doğanın, ağaçların, 
böceklerin, karıncaların, örümceklerin, kırmızı 
kanatlı çekirgelerin içinde yaşadım. Acıkınca 

ağaca uzanıp bir elma 
kopardım, teşekkür edip 

öyle yedim elmasını. 
Günlerce izledim, 
saatlerce sustum, 

dinledim. Toprağa 
başımı koyup, karınca 
yuvalarını seyrettim 
öğle saatleri boyunca. 
Bir karıncanın yemek 
bulduğunda ellerini 
iki yana sevinircesine 
salladığını, sonra 
yuvadaki diğer 
karıncalara nasıl 
haber verdiğini, nasıl 

örgütlendiklerini ve 
yardımlaştıklarını gördüm. 

İşte her şey böyle başladı.
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Çocuk Hakları Madde 3:
Çocuklar ihtiyaçlarına, ilgilerine ve yeteneklerine uygun kalitede 

bir eğitim görme hakkına sahiptir.
Büyüyünce Ne Olacaksın?

Sezin halının ortasından hiç sesini 
çıkarmadan kitabını okuyordu. 
Minderlerin 
üzerine uzanmış, etrafındaki 
insan kalabalığına aldırış etmeden 
sessizce sayfaları çevirirken 
anneannesinin 
sesiyle irkildi: “Benim Sezinim 
doktor olacak, 
bize bakacak. Hem ne yakışır 
benim kızıma beyaz önlükler, 
stetoskoplar…” 
Stetoskop 
kelimesi 
Sezin’in 
daha 
önce hiç 
duymadığı bir 
kelimeydi. Şöyle bir 
doğrulup soracak gibi 
oldu ama teyzesi hemen “Hayır, ben Sezin’in 
bankacı olmasını istiyorum. Çok güzel 
olmaz mı?” Sezin dönüp annesine baktı. 
Annesi, Sezin’e gülümseyip sözü devraldı: 
“Şimdi tabii ki onun istedikleri çok önemli 
ama benim gönlümden geçen bilgisayar 
mühendisliği. 

Sezin hiçbir şey söylemeden okumayı 
bitirdiği kitabını yerine bıraktı. Odasına 
gidip boyama kalemlerini ve resim defterini 
aldı. Tekrar halının üzerine, minderlere 
gömülüp bu kez resmini yapmaya koyuldu. 
“Bilgisayar mühendisliği demişken tabii 
ki illa tek bir alanla sınırlamıyorum,” dedi 
annesi, “başka bölümler de olabilir. Mesela 
farklı mühendislik bölümleri. Ne dersin 

Sezin?” Sezin sessizce resmini yapmaya 
devam etti. Kocaman bir ağaç çizdi 

önce. Yanına bir göl ve gölün içinde 
kocaman balıklar. Balıklar ters 
dönmüştü. Gözlerinde çarpı işareti 
vardı. 

Babası başladı fikirlerini 
söylemeye, “Bence Sezin 
öğretmen olmalı. Çok güzel ve 
asil bir meslek öğretmenlik.” 

Halaları onaylarcasına başlarını 
salladılar. Sezin halalarına 

bakıp gülümsedi, 
sonra resmine 

devam etti. 
Gölün 
etrafında 
çöpler 

çizmeye 
başladı. Pet 

şişeler, naylon poşetler, 
metal kutular çizdi. Ablası geldi Sezin’in 
yanına. Kulağına eğilip, “Bence ressam 
olmalısın,” dedi ve gitti. Sezin resim defterini 
kapatıp odasına götürdü. Küçük müzik 
çalarıyla geri geldi odaya. Bu kez kenara 
çekildi. En sevdiği şarkıyı açıp dans etmeye 
başladı. Kendi etrafında dönüyordu. Ellerini 
açmış tavana bakıyordu. Sonra olduğu yerde 
ritme ayak uydurmaya devam etti. 

O sırada dayısı mutfaktan ikinci bardak 
çayını doldurmuş geri gelmişti. “Bence 
voleybolcu olmalı Sezin. Hem boyu da uzun. 
Sporcu olmak çok iyidir. Bakın bana.” “Hayır,” 
dedi annesi, “ben kızımın profesyonel spor 
yapmasını istemem. Sakatlanırsa hayatı 
biter. Alternatifi olmalı her zaman.” 

11
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Şarkı bitince Sezin durdu. Müzik çalarını 
içeriye götürüp bu kez 
oyuncaklarını aldı. Bir 
elinde kırmızı bir araba 
diğer elinde ise küçük 
bir bez bebek 
tutuyordu. Yine 
minderlerin 
üzerine 
oturup 
kırmızı 
arabasını 
yerde 
sürmeye 
başladı. Sonra 
bez bebeğini 
arabasının 
üzerine oturtup 
onu gezintiye 
çıkardı. Bu kez 
dedesi başladı 
konuşmaya, “Benim 
güzelim dansçı olacak. Ne 
kadar da güzel dans etti az 
önce. Ben hep onu izledim. Değil mi Sezin?” 
Sezin dedesine bakıp gülümsedi. Sonra bez 
bebeğini gezdirmeye devam etti. 

Çaylar bitti kahvelere geçildi. Sezin saate 
baktı. Sonra odasına gitti. Bu sırada halası 
konuşuyordu, “Bence en güzel meslek 
öğretmenlik. Hele de İngilizce öğretmeni 
olursa hayatı kurtulur. Özel dersler verir. 
Belki de yurtdışında yaşar. Ne güzel olur. 
Keşke ben de gidebilseydim.” 

Sezin odasından geldiğinde pijamalarını 
giymişti. Evdeki herkesi tek tek öptü. Herkes 
sessizce Sezin’e bakıyordu. “Eee,” dedi 
annesi, “sen ne olmak istiyorsun? Karar 
verdin mi?” Sezin kapının önünden bütün 
ailesine baktı. “Hepinizi çok seviyorum, 
iyi geceler,” dedi ve sessizce yatağına girip 
uykuya daldı.
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Pazartesi gününü seven az sayıdaki kişiden 
biri de Deniz’di. Okul; ders dinlemek ya da 
ödevleri iyi not etmek değildi onun için sadece; 
arkadaşlarıyla eğlenmek, güzel vakit 
geçirmek ve 5 dakikaya bile oyun 
sığdırabilmekti ve sanıldığının aksine 
eğlenceliydi! 

Yine bir Pazartesi sabahı annesi bile 
söylenerek hazırlanıyorken, Deniz 
okul üniformasını giymiş, çantasını 
kontrol etmişti bile. Servisten inip 
sınıfının yolunu tuttu. En sevdiği 
teneffüs ilk dersin teneffüsüydü 
çünkü diğerlerine göre daha uzundu; 
bu da daha çok oyun demekti! 
Hemen arkadaşları ile bahçeye 
koştular ve Saklambaç oynamaya 
başladılar. Ebe görmeden duvara 
gidip sobelemek için sakince 
saklandığı yerden çıkmıştı Deniz 
fakat aniden ayağı takıldı ve 
gözlüğünü düşürdü. Aksilik o ki, 
bulmak için çok zorlandı çünkü 
gözlükleri olmadan çok kısıtlı 
görebiliyordu. Ebe, Başak, Deniz’i 
fark etti ve sobelemekte ondan 
önce davrandı. “Dört gözlüler için 
oyun oynamak çok zor!” dedi ve 
gülmeye başladı. 

Başak sınıfın 
popülerlerindendi, 
yaşıtlarına göre 
de oldukça iriydi. 
Arkadaşlarına göre 
güçlü denilebilirdi dolayısıyla ondan biraz 
çekinirlerdi; Başak’ın yaptığı şakaya çok gülerler, 

söylediklerine de genelde onay verirlerdi. Ve 
o an da Başak’ın arkasında oynayan diğer 
arkadaşları adeta koro oldular. “Dört göz” 

denmesinin Deniz’i ne kadar inciteceğini 
düşünmeyip, bu lakaba çok güldüler. 
Sadece gülmekle de kalmayıp “Hem 
dört gözsün hem beceriksiz! Geçen 

gün de voleybolda da oyunumuzu 
bozmuştun!” dediler. Başak da “Bu 
dört gözle bir daha oynamayalım!” 
diye son noktayı koymuştu. Hiçbir 
şey yokmuş gibi oyunlarına devam 
ettiler. 

Deniz çok üzgündü. Daha önce hiç 
bu kadar tuhaf hissetmemişti. O 
kadar çok şeyi bir arada hissediyordu 
ki isimlendiremiyordu. Değersiz, 
yalnız, beceriksiz, utanmış… Tüm bu 
olumsuz duygular yığılmıştı sanki 
kalbine, midesine. O her zaman 
bitmesin istediği teneffüs hemen 

bitsin ve sınıfa geri dönsün istiyordu 
bir başına bankta otururken.

O gün nasıl geçti ve bitti bilmiyordu. 
Hepsi bir kabus olsun ve sonlansın 
istiyordu. Fakat ertesi gün de, sonraki 

günler de arkadaşlarının 
bu saldırgan davranışları 
devam etti. Başak ve ona 
uyan arkadaşları onu her 
gördüğünde “Dört göz!” 

diye seslenip birbirlerini 
dürterek gülüyorlardı. 

Deniz her şeye rağmen sonraki birkaç 
gün de oyunlarına dahil olmak istemiş ama 
reddetmişlerdi. Sonradan Deniz nasılsa 

Deniz’in Hikayesi
Gözde Alper
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dışlanacağını düşündü ve oyunlara dahil olmak 
için hiçbir girişimde bulunmadı. Sınıfındaki diğer 
arkadaşları ile konuşacak, zaman geçirecek hali 
bile kalmamıştı sanki. Yalnız kalmayı tercih etti.

Neşeli, çalışkan, okulunu ve sınıfını seven 
Deniz gitmiş, yerine mutsuz, okula gitmek 
istemeyen, gitmemek için hasta taklidi yapan 
(bazen gerçekten de yoğun karın ağrıları 
yaşayan), okuldan, arkadaşlarından hiç 
bahsetmeyen, ödevlerini yapmak istemeyen, 
unutkan ve dalgın bir Deniz gelmişti. Ailesi 
çok endişeleniyordu fakat 10 yaşın getirdiği bir 
değişim yaşıyor olabileceğini düşünerek sakin 
kalmaya çalışıyorlardı. Çeşitli yollar deneseler 
de Deniz bu değişimin sebebini, okulda uğradığı 
zorbalığı* ailesine anlatamamıştı. Çünkü 
biliyordu ki anlatırsa annesi öğretmeni ile 
konuşacak ve belki artık yalnızca “dört göz” 
olmayacak, “ispiyoncu” da olacaktı. Bu da 
zorbaları daha fazla öfkelendirecek ve Deniz’i 
üzen davranışlarını daha da arttıracaktı. 
Tekrar her şeyin eskisi gibi olmasını, eski Deniz 
olabilmeyi, hiç gözlük takmamış olmayı, 
daha becerikli ve sevilen bir insan olmayı çok 
istiyordu fakat sırtında kendinden büyük onca 
olumsuz duygular vardı; bunları nasıl atacağını 
bilemiyordu. Bazen çaresizlikten, bazen de 
umudunun git gide azalmasından ağlaya ağlaya 
uyuyor, her okul gününe mutsuz uyanıyordu. 

*Zorbalık: Bilerek ve isteyerek zarar verici davranışlarda 
bulunma (vurma, itme, alay etme, isim takma, dışlama, 
eşyalarına zarar verme, iftira atma gibi.) ve bu olumsuz 
davranışları devamlı olarak sergilemektir.

Sevgili çocuklar, 

Deniz’in yaşadığı zorbalık size çok tanıdık gelmiş 
olabilir. Belki birileri de size aynı davranışları ya da aynı 
hissettiren farklı saldırgan davranışları sergiliyor olabilir. Bu 
durumla tek başına baş edebilmeniz gerçekten zor. Neler 
yapabileceğinize dair birkaç öneri vermek isterim. 

• Öncelikle okulda güvendiğin bir öğretmenine, evde 
ailene bu durumdan mutlaka bahsetmelisin. Tıpkı Deniz’in 
korktuğu gibi ispiyoncu konumuna düşmekten korkuyor 
olabilirsin; bu çok doğal. Fakat ispiyonlamak birinin başını 
derde sokmak için bilinçli bir davranış iken, anlatmak/söylemek 
yardım almak ve destek istemektir. Zorbalığa maruz kalan kişi 
olarak senin yardıma ihtiyacın var ve tek başına bu durumu 
düzeltebilmen çok da mümkün olmayabilir. Hem biliyor musun 
en az zorbalığa maruz kalan çocuklar kadar, arkadaşlarına 
zorbaca davranan çocukların da yardıma ihtiyacı vardır. 
Dolayısıyla aradığın bu destekle, zorbalık yapan arkadaşına iyilik 
bile yapacak olabilirsin. 

• Zorbanın söylediklerini, yaptıklarını görmezden 
gelebilirsen ne ala! Onu duymuyormuş, görmüyormuş gibi 
yapmak çok kolay olmayacaktır. Bu konuda güvendiğin 
yetişkinlerle canlandırmalar yaparak evde çalışabilirsin. Eğer onu 
görmezden gelirsen, zorbaca davranışları sergilerken senden 
almayı beklediği (sinirlenme, ağlama, bağırma, kızma vs.) 
davranışları alamayacak ve bir süre sonra kendi davranışlarını 
yapmamaya ya da azaltmaya başlayacaktır.

• Zorbalığa uğradığında kullanabileceğin, sana iyi gelen 
net ifadeler bulmalısın. “Yeter artık!”, “Hayır!”, “Dur!” gibi. Bu 
ifadeyi mağdur olduğun zamanlarda kullanıp ortamı terk etmen 
önemli. Bu da sana çok kolay gelmeyebilir, tekrar ettikçe, iyi 
hissettiğini gördükçe her şey kolaylaşacaktır. 

• Diyelim, zorbalığa okulda maruz kalıyorsun; Deniz gibi. 
O zaman kendine yeni arkadaşlıklar kurabileceğin aktiviteler 
de düşünmen iyi gelecektir. Bu bir kurs da olabilir, mahalledeki 
arkadaşlarının oyunlarına dahil olmak da olabilir. Değerli 
olduğunu hatırlatacak sosyal ortamlar, sana iyi hissettirecektir.

Yalnız değilsin; 

Zorbalığa uğruyor olma sebebin senin hatalı davranışların değil. 
Bu davranışlara maruz kalmak herkesin başına gelebilirdi. Ve 
emin ol herkes senin hissedeceğin o korkuyu, öfkeyi, mutsuzluğu 
hissedecekti, hatta her gün birçok arkadaşın zorbalık 
yüzünden tam da o hisleri yaşıyor. 

Susma;

Hissettiğin duyguların bir ayıbı yok, gizlenmek zorunda 
değiller. Paylaşmaktan korkma! 

Zorbalığı durdurmak için işbirliğine ihtiyacın var.
Unutma;

Zorbanın hissettirdiğinden çok daha değerli, çok daha 
yeterlisin. Seni seven, önemseyen insanları ve başarılı 
olduğun/ yeterli hissettiğin şeyleri listele bak. Ne kadar da 
çoklar.
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Vakitlerden birinde, şehirlerin birinde Güneş 
adında küçük bir çocuk yaşarmış. Çocuğun 
yanakları âl âl, gözleri ışık ışıkmış. Aslında 
bu şehrin kendisi rengârenkmiş. Yeşilli, 
morlu ağaçlar süslermiş sokakları. Parklarda 
çocuklar oynasın diye turuncudan kırmızıya 
kaydıraklar, salıncaklar ve çeşit çeşit oyuncaklar 
bulunurmuş. Güneş en çok parkları severmiş bu 
şehirde. Salıncaklarla göğe yükselir, kaydıraktan 
kayarken sevinç çığlıkları atarmış. Ama en 
çok da parktaki sokak köpekleriyle koşmaca 
oynamayı severmiş. Bu şehirde çocukların en iyi 
dostu, sokak köpekleriymiş.

Gel zaman, git zaman, nereden çıktıkları 
bilinmez, yüzleri hiç gülmeyen adamlar 
gelmişler şehre.  Bu adamlar baştan aşağı 
kapkara giyiniyormuş. Yüzleri de kıyafetleri gibi 
karanlıkmış. Zamanla her yeri sarar olmuşlar; 

onların gelişiyle her yer kararmaya başlamış. 
Tüm sokak başları, tüm meydanlar, hatta 
parklar…  Güneş en çok parklara üzülmüş. 

Artık parklarda güneşten süzülen ışığı içine 
çekemiyor; köpekleri besleyemiyor, onlarla 
oynayamıyormuş. Eskiden, mahallenin 
çocuklarını toplayıp, sokak köpeklerini de peşine 
takıyor; ailesi onu aramaya çıkana kadar eve 
gelmiyormuş Güneş. Ama şimdi bir pencereye 
hapsolmuş. Penceresinden de sadece gri evleri 
görebiliyormuş. Artık evlerin de renkleri şehre 
gelen bu adamlar gibi kasvetliymiş. Sadece 
evler değil, insanlar da hızla renklerini yitiriyor; 
herkesin teni, gözleri, kıyafetleri hızla soluyor; 
güzelim şehir siyaha ve griye boyanıyormuş. 
Çocuklar hariç… Koca şehirde yalnızca 
çocukların renkleri solmuyormuş. Morlar, 
maviler, kırmızılar, yeşiller, sarılar… Şehri 

Renklerini Kaybeden Şehir
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saran kasvete inat çeşit çeşit renk… Ama şehri 
renklendirmeye, büyüklerin yüreklerini ısıtmaya, 
onlara neşe olmaya güçleri yetmiyormuş bu 
renklerin... Şehri boğucu bir nem gibi kaplayan 
kasvet her geçen gün büyüyor, çocukların 
dışında kimsenin yüzü gülmüyor, herkes 
birbirine nefretle bakıyormuş.

Gel zaman, git zaman, bir sabah penceresinde 
bir kuş görmüş Güneş. Parıl parıl, rengârenk bir 
kuşmuş bu! Güneş çok heyecanlanmış.

“Günaydın” demiş kuşa.

Kuş, “Günaydın!” diye yanıtlamış.

“Ne kadar güzel renklerin var senin!”

Gerçekten de kuşun göz alıcı renkleri 
varmış. Gövdesi altın renginde, kanatları ise 
rengârenkmiş. Mavi, sarı, pembe, mor… İnsanın 
içini sevinçle dolduruyormuş bu renkler.

“Teşekkür ederim” demiş kuş, kanadıyla Güneş’i 
selamlayarak.

“Ne iyi ettin de geldin” demiş Güneş. “Bu 
şehirde her şey kopkoyu. Hâlbuki senin renklerin 
ne kadar canlı!”

Kuş gülümsemiş; “Kim bilir, belki bir gün 
benim tüylerimin renkleri gibi her şey yeniden 
renklenir.”

“Nasıl olacak ki o” diye sormuş Güneş 
umutsuzlukla.

Kuş:

“Hımm, benimle bir gezintiye çıkmaya var 
mısın?” deyip Güneş üstüne binsin diye eğilmiş.
Güneş kuşun üstüne binmiş, boynuna sımsıkı 
sarılmış. Güneş ile kuş binaların, ağaçların, 
parkların, insanların üzerinden uçarak şehri 
seyre koyulmuşlar. Şehrin halini böyle daha açık 
gören Güneş çok üzülmüş:

“Ah” demiş kuşa. “Şuna bak, herkes somurtuyor; 
neşeli bir kimse bile yok!”
Güneş’in üzülmesini istemeyen kuş:

“Dur bakalım,” demiş. “Üzülme o kadar”.
Kuş yavaş yavaş alçalmış, bir evin damına 
konmuş. Bir de ne görelim, tüm evler çeşit çeşit 
renklere boyanıvermiş. Kimisi pembe olmuş, 
kimisi yeşil, kimi de sarı... Rengârenk evlerin 
damlarına leylekler konmuş, beraberlerinde 
getirdikleri çalı çırpı ve dallarla yuvalarını 
yapmaya koyulmuşlar.

Güneş çok heyecanlanmış, bir sevinç çığlığı 
koparmış.

Kuş gülümsemiş, kanatlarını biraz daha açmış.  
Kuşla Güneş sevinçle uçmaya devam etmişler. 
Bir parkın üzerine geldiklerinde, kuş alçalmış, 
kanadıyla kuru bir dala dokunmuş. Kuşun 
kanadı dala değer değmez önce kanadının 
dokunduğu ağaç, sonra tüm ağaçlar renklerine, 
yeşilin her tonuna, yeniden kavuşmuşlar. Çeşit 
çeşit çiçek açmışlar; ıhlamurlar, bademler, 
kirazlar…

Güneş sevinçle bağırmış:

“Oley!”

“Daha bitmedi ki!” demiş kuş. Ve kanatlarını 
hızlıca açıp daha da havalanmış.

Biraz uçtuktan sonra kalabalık bir meydana 
gelmişler. Kuş, Güneş’e “Sıkı tutun” demiş, 
sonra kanatlarını hızlı hızlı çırpmaya başlamış. 
Daha hızlı, daha hızlı! Etrafı pembeli, morlu, 
yeşilli bir çember sarmış. Güneş bir de ne 
görsün! Bu renk cümbüşü etrafı sardıkça 
tüm insanların saklı renkleri ortaya çıkmış. 
Gözlerinin, saçlarının, tenlerinin rengi… 
Kimininki kumral, kiminin sarışın, kimininki 
esmer…  Mavi gözler, yeşil gözler, kestane 
gözler, zeytin karası gözler… Kızılın, sarının, 
kumralın, siyahın her tonunda saçlar… Bununla 
da kalmamış; insanların üstleri başları da 
çeşit çeşit renge boyanmış.  İnsanlar önce 
şaşkınlıkla birbirlerine bakmışlar, sonra da 
gülümsemeye başlamışlar. Bir kadın kırmızı 
elbisesinin eteklerini tutarak sevinçle etrafında 
dönüyormuş. Bir adam mavi şapkasını elinde 
tutarak mutlulukla gülüyormuş. Neşelenen 
insanlar birbirleriyle konuşmaya, sohbet 
etmeye, şakalaşmaya başlamışlar.
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Bu durumdan yalnız şu karanlık adamlar 
memnun olmamış. Bu renk cümbüşüne 
dayanamamışlar.  “Bu renkler bizim gözlerimizi 
kör edecek” diye konuşmuşlar aralarında. Şehri 
kaçarak terk etmişler.

Kuşla Güneş ise mutlu mutlu eve dönmüşler.

“Sevgili arkadaşım” demiş kuş Güneş’e, “Artık 
bu şehirde dilediğin gibi gezebilir, parklarda 
istediğin gibi oynayabilirsin. Ama şimdi ayrılma 
vakti” …

Güneş’in gözleri dolmuş;

“Gitmesen olmaz mı?” diye sormuş.

“Ben şehirlerde yaşayamam ki” diye yanıtlamış 
kuş. “Benim evim dağların ardıdır”.

Güneş boynunu bükmüş; “Tekrar gelecek 
misin?”
Kuş, “Bilmem ki” demiş. “Ama ben gelmesem 
de siz çocuklar her sabah, güneş doğar doğmaz 
renk renk dokuyun bu şehri olur mu?”.

Bu kuş, efsanevi Zümrüdüanka kuşuymuş.
İyiliksever, kanatlarının bir dokunuşuyla 
kötülükleri defeden mucizevi kuş… İnsanları, 
ama en çok da çocukları seven Zümrüdüanka 
kuşu… Bir gün olur da, onunla karşılaşırsanız 
Güneş’ten selam söylemeyi unutmayın olur 
mu?

20
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10 DİLDE RENKLER

ESPERENTO

Mavi-Blua

Kırmızı-Ruĝa

Sarı-Flavaj

Yeşil-Verda

Mor-Purpura

Turuncu-Oranĝo

JAPONCA
Mavi- ブルー(Burū)Kırmızı- 赤(Aka)Sarı- 黄色(Kiiro)Yeşil- グリーン(Gurīn)Mor- パープル(Pāpuru)Turuncu- オレンジ(Orenji)

AZERİCE
Mavi-Mavi

Kırmızı-Qırmızı
Sarı-Sarı
Yeşil-Yaşıl

Mor-Bənövşəyi
Turuncu-Narıncı

KÜRTÇE
Mavi-Şîn

Kırmızı-Sor
Sarı-Zer

Yeşil-Kesk
Mor-Binefşî

Turuncu-PirteqalîFRANSIZCA
Mavi-Bleu

Kırmızı-Rouge
Sarı-Jaune
Yeşil-Vert

Mor-Pourpre
Turuncu-Orange

ALMANCA
Mavi- Blau

Kırmızı- Rot
Sarı- Gelb

Yeşil- Grün
Mor- Violett

Turuncu- Orange

İTALYANCAMavi-BluKırmızı-RossoSarı-GialloYeşil-VerdeMor-Porpora
Turuncu-Arancione

PORTEKİZCE
Mavi-Azul

Kırmızı-Vermelho
Sarı-Amarelo
Yeşil-Verde
Mor-Roxo

Turuncu-Laranja

İSPANYOLCA
Mavi-Azul

Kırmızı-Roja
Sarı-Amarillo
Yeşil-Verde

Mor-Púrpura
Turuncu-Naranja

İNGİLİZCE
Mavi- Blue
Kırmızı-Red 
Sarı- Yellow
Yeşil- Green
Mor- Purple

Turuncu- Orange

21
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RENGARENK BULMACA
AZ BİLİNEN RENKLER 
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Renkler Dünyası’nda adını bilmediklerin olabilir mi?? 
Peki birlikte keşfetmeye ne dersin? İşte bu bulmaca renkleri keşfetmen için harika bir fırsat.
Haydi başlayalım!
Sağdan sola

• Adı gibi kilolu olmayan bu renge, bazen mavi bazen de yeşil deniyor.
• Bu renk sayesinde kulağına, sonbaharda üzerine basınca çıtırdayan yaprakların sesi gelecek.
• Bu rengi öğrenmen için gördüğün ilk devenin tüylerine bakmalısın.
• Ağzı olup da konuşamayan bu rengimiz acaba sana hangi rengi hatırlatacak?
• Nar gibi lezzetli ya da çiçek gibi güzel kokulu değil ama görünce çok beğeneceğine eminim.

Yukarıdan Aşağıya
• Daha önce küflenmiş limon görmüşmüydün? Eğer gördüysen bu renk zihninde hemen can-
lanacaktır.
• Bu renk adını hortumları olan büyük hayvan dostlarımızın dişlerinin renginden almaktadır. 
• Bu renk adını turuncuya yakın, şirin bir çiçekten elde edilen baharattan alır.
• Adını şirin mi şirin bir hayvan dostumuzdan alan bu renk sana kahverengini hatırlatabilir.
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Evimizde farkında olmadığımız, dikkat etmediğimiz ya da bilmediğimiz birçok şey var! 
İşte dedektiflik yapabileceğimiz harika bir liste. Haydi büyüteçimizi alalım, dedektif 
paltomuzu giyelim ve bulduklarımıza tik işareti koyalım.  

“A” harfiyle başlayan bir nesne
Yuvarlak ve küçük birşey
Bir canlı
Prize takılabilen birşey
Yumuşak bir nesne
Evin en karanlık yeri
Üzerinde numaralar olan birşey
Serçe parmağımızla aynı uzunlukta olan bir nesne
Sadece dışarıda kullanabileceğimiz birşey
Ellerimizi yıkarken kullandığımız 2 şey
Senin için çok önemli olan bir eşyan
Yapışkan bir nesne
Tüyleri olan birşey
Her odada olan bir eşya
Kırmızı ve kare bir cisim
Camdan baktığında gördüğün, aynısından 3 tane olan şey
Evin en aydınlık yeri

Kaç tane bulabildin? Listenin fotoğrafını ve gördüğün şeyleri bizimle paylaşır mısın? 

         yediyetmisdergi 
        

Ev Dedektifi
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Evde Oynanabilcek Oyunlar
Merhaba arkadaşlaar. Nasılsınız? Evet, evet 
biliyorum, hepiniz okulunuzu çok özlediniz. 
Arkadaşlarınızla okulun bahçesinde kovalamaca 
oynamayı, yerden yüksek oynamayı, top 
sektirmeyi, kaydıraktan kaymayı, salıncakta 
sallanmayı… Bunları nereden mi biliyorum? 
Biliyorum, çünkü ben de tüm bu saydığım 
aktiviteleri yapmayı çok özledim, en çok da 
saklambaç oynamayı… Ben kim miyim? Aa 
pardon sizlere kendimi tanıştırmayı unuttum. 
Benim adım Nazo. Bundan iki hafta önce ben 
de sizler gibi sabahları uyanıp, okuluma gider ve 
türlü türlü ‘yaramazlıklar’ yapar, arkadaşlarımla 
ve öğretmenimle keyifle derslerimi işlerdim. Ama 
şu an maalesef ki her yerde etkili olan bulaşıcı bir 
virüs yüzünden tüm bu saydığım güzelliklerden 
ayrı kaldım, ayrı kaldık…

Bu bulaşıcı virüs o kadar kötü ki, onun yüzünden 
hepimiz evlerimizden dışarı çıkamaz olduk. 
Bütün okul etkinliklerimizi, derslerimizi 
büyüklerin bize yapmamızı söyledikleri şekliyle 
evimizde tabletlerimizden, bilgisayarlarımızdan 
ve televizyonlarımızdan yapar olduk. Hani çizgi 
filmlerde olur ya, dünyayı kötü bir canavar 
esir alır kimse çıkamaz, bizim canavarımız 
da bu virüs bana kalırsa. Onun yüzünden 
dışarı çıkmak bile tehlikeli oldu bizim için. 
Ama biliyor musunuz, bu virüsü yok etmenin, 
etkisiz hale getirmenin yolları da var... Mesela 
hepimiz evimizde kalarak bu virüsü başkalarına 

bulaştırmayabiliriz. Bir de ellerimizi 
yıkamayı unutmuyoruz değil mi? 

20 saniye diyor büyüklerimiz, 
ama ben bu süreyi saymak 
yerine (çünkü bazen ellerimi 
yıkarken aklım dışarıdaki 

kuş seslerine gidiyor ve kaçta 
kaldığımı unutabiliyorum) 

şarkı söyleyerek o şarkı bitene 
kadar yıkıyorum ellerimi. Hangi şarkı biliyor 
musunuz? “İyi ki Doğdun” Şarkısı... Evet, evet 
yanlış duymadınız, İyi ki doğdun şarkısını 
söyleyerek ellerimi yıkıyorum. Hem böylece 

ellerimi yıkamak çok daha eğlenceli oluyor. 
Bence denemeyen varsa, denesin... Ayrıca bir 
de sağlıklı beslenmemiz gerekiyor bu virüsü 
yenmemiz için. Çünkü eğer bizi virüslere karşı 
koruyan savunma sistemimizi güçsüz bırakırsak 
bu virüs bizi daha kolay etkileyebilir. Bu yüzden 
ben her gün düzenli olarak sabah kahvaltımı 
yapıyorum, öğle yemeğimi ve akşam yemeğimi 
yiyorum. Mevsiminde yetişen sebzeleri ve 
meyveleri de çokça tüketiyorum. Unutmadan 
söyleyeyim, dişlerimi de fırçalıyorum pek 
tabi. Evet sevgili arkadaşlarım, bu virüsü 
çevremizden uzak tutmanın ve en önemlisi de 
bir an önce dışarı çıkabilmenin çözümü tüm bu 
saydığım önlemlerde yatıyor.

Her neyse, şimdi gelelim asıl sizlere 
söyleyeceklerime. Biliyorum, hepimiz 
#EVDEKAL’ıp derslerimizi yapıyoruz, ailemizle 
vakit geçiriyoruz. Bu süre uzadıkça sürekli evde 
durmaktan canımız sıkılabilir. Benim sıkılmaya 
başladı bile çünkü... Ama sonra oturdum ve 
düşündüm, madem ki evde kalmak zorundayız, 
o zaman evde kalmayı nasıl eğlenceli hale 
getirebiliriz? Sonra aklıma birkaç fikir geldi. 

Eğer isterseniz-ki bence istersiniz- aklıma 
gelen bu fikirleri sizlerle paylaşmaktan çok 
memnun olacağım. Hem belki bu paylaştığım 
fikirlere bir sonraki sayıda sizler de ekleme 
yapmak istersiniz, bizimle yaptığınız etkinlikleri 
paylaşırsınız, olmaz mı? Bence olabilir. 
Hadi bakalım öyleyse #EVDEKAL’mayı 
daha eğlenceli hale getirecek oyunlara, 
etkinlikleregeçelim;

 Film izlemek: Benim aklıma ilk gelen 
seçenek film izlemek oldu. Tamam, tamam 
biliyorum hepiniz artık film izlemekten biraz 

Nazlı Berfin
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sıkılmış olabilirsiniz. Ama ben bunu daha 
eğlenceli hale getirecek bir fikir söyleyeceğim 
şimdi sizlere; anne ve babanızla bu izlediğiniz 
filmlerdeki karakterlerin resimlerini çizip 
bu filmi bir karikatür ya da resimli bir kitaba 
dönüştürebilirsiniz. Resminiz mi kötü, e o 
zaman izlediğiniz filmlerdeki karakterlerle ilgili  
anne ve babanızla sessiz film oynayabilirsiniz. 

 Kutu oyunları: Ailenizle birlikte yaşımıza 
uygun kutu oyunları oynayabiliriz. Meselaa 
kızma birader, siz duydunuz mu kızma 
biraderi? Çok eğlenceli bir oyundur kendisi. 
Merak edenler araştırabilirler. Scrabble, Jenga 
oynayabiliriz. Hatta kendi kutu oyununuzu 
kendiniz de yapabilirsiniz. Ben denemek 
istiyorum, kendi kutu oyunumu yapmayı. 
Annemle babama söyledim, onlarla beraber 
yapacağız… Eğer yapabilirsek, sizlerle de 
paylaşırım yaptığım oyunumu, ne dersiniz?

 Puzzle: Bence ailemizle beraber puzzle 
bitirme yarışı yapabiliriz. Ben denedim çok 
eğlenceli oluyor. Ve laf aramızda kim kazanıyor, 
biliyor musunuz? Evet, doğru tahmin! Her 
seferinde ben kazanıyorum. Çünkü ben çok zeki 
bir çocuğum. Tıpkı sizin gibi. Bir de unutmadan 
söyleyeyim, yine kendi puzzle’ınızı kendiniz 
oluşturabilirsiniz. Anne ve babanızdan yardım 
da alabilirsiniz bu konuda…

 Bulmaca: Eğer okuma yazma biliyorsak 
kelime avı bulmacası oynayabiliriz. Ya da 
aradaki yedi farkı bul, sudoku…

 Kitap okumak: Biliyorum bu da çok farklı 
bir aktivite gibi gelmedi size amaokuduğunuz 
kitaplardaki karakterlerle ilgili yeni hikâyeler 
oluşturabilirsiniz. Ya da okuduğunuz kitabı 
resimleştirebilirsiniz. Ya da aileniz size sesli bir 
kitap okur ve bir yerinde durarak sizden hikayeyi 
kaldığı yerden devam ettirmenizi isteyebilir. 
Okuduğunuz kitabın dramasını da ailenizle 
beraber yapabilirsiniz. Hatta masal okumaya 
hayatınızda daha geniş yer verebilirsiniz. 
Masalın sonunda “Bu masalda ben de bir 
kahraman olsaydım ne yapardım?” diye 
düşünüp kendi sonlarınızı yaratabilirsiniz.

 Hikaye oluşturma: Ailedeki her birey 
sırayla kendisine verilen 3 resmi arka arkaya 
dizerek bir hikaye oluşturabilir. En güzel hikâye 
oluşturana bir ödüllendirme bile yapabilirsiniz.
Mesela o gün en sevdiğiniz yemeğin 
kaybedenler tarafından yapılması gibi. Ya da 
izlenecek filme kazanan kişinin karar vermesi 
gibi...

 Canlandırma: Evinizde bulunan 
birkaç nesneyi seçip bu nesnelerle bir olay 
canlandırması yapabilirsiniz. Bunu anne ve 
babanıza da yaptırın. Görün bakın çok eğlenceli 
oluyor.

 Sıcak-Soğuk Oyunu: Evde çeşitli 
nesneleri gizleyerek oyunlar oynayabilir 
ve gizlenen nesneleri “sıcak sıcak sıcak” ya 
da “soğuk soğuk soğuk” gibi yönergelerle 
bulmalarını isteyebilirsiniz. Örneğin; evin 
oturma odasında çekyatın arkasına bir tane 
kitabı gizleyip anne ve babanızdan bulmasını 
isteyebilirsiniz. Benzer etkinliği tam tersi bir 
şekilde yönlendirici görevini anne ve babanıza 
verip size buldurmalarını da sağlayabilirsiniz. 

 İsim-Şehir-Hayvan: Bu oyunu oynamayan 
ya da sevmeyen var mı bilemiyorum ama ben 
çok seviyorum. Anne ve babanızla da severek bu 
oyunu oynayabilirsiniz.

 Kelime Türetmece: İşte sevdiğim bir 
oyun daha! Özellikle de evde ailemle birlikte 
oynamak çok eğlenceli oluyor. Bu oyunda her 
sözcüğün bittiği ses ile başlayan yeni bir sözcük 
bulmak gerekiyor. Isınma çalışmalarından sonra 
düşünme süresini kısaltıp şaşırtmacalar da 
yapabilirsiniz…

Şimdilik aklıma gelenler bunlardı sevgili 
arkadaşlarım. Sizler de evde oynadığınız oyunları, 
etkinlikleri benimle ve benim aracılığımla diğer 
okur arkadaşlarımla paylaşabilirsiniz. Ben 
çok mutlu olurum paylaşırsanız, eminim bu 
dergiyi okuyan diğer arkadaşlarım da çok mutlu 
olacaklardır. Unutmayın paylaşmak güzeldir. 
Şimdilik hoşça kalın, yeniden görüşmek üzere .
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Çocuklar İçin Sanat
Yaşayan Mekanlar: 10 Müze Önerisi

Merhaba arkadaşlarım,

Müzelerin her birimiz için farklı farklı anlamları 
var öyle değil mi? Ben bu yazıyı bizler henüz evde 
zaman geçirmeye başlamadan önce yazmıştım. 
Şimdi bizler evde zaman geçirmeye başlamışken, 
bu yazıya evden katılabileceğimiz sanal geziler 
ekledim.  Haydi yaratıcılığın ve hayal gücünün 
sınırlarını zorlayan, ziyaret etmekten keyif 
duyacağınızı düşündüğüm o müzelere bir bakalım.

1- İSTANBUL RAHMİ M. KOÇ MÜZESİ

Zaman yolculuğunu sever misiniz? Cevabınız 
evetse Rahmi M. Koç Müzesi ilginizi oldukça 
çekebilir. Arabalar, trenler, oyuncaklar, makinalar 
gibi birçok koleksiyonun yer aldığı bu müzede 
zaman kavramının sınırlarını zorlayabilirsiniz. 
Keşif küresi, eğlenceli matematik dünyası, oyun 
alanları, astronomi atölyesi gibi çok sayıda 
etkinliğe ve eğitim aktivitelerine Rahmi M. Koç 
müzesinde katılabilmeniz mümkün. Müze 
pazartesi günü hariç her gün açık!

Rahmi M. Koç Müzesini sanal ziyaret için aşağıdaki 
linki tıklayabiliriz :

https://www.google.bg/maps/@41.0426
779,28.9496856,2a,75y,72.52h,98.36t/da-
ta=!3m7!1e1!3m5!1s87CF0uiK_0AAAAQvv-
LsPMw!2e0!3e2!7i13312!8i6656

 

2- İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ BİLİM 
MÜZESİ

Deneyerek öğrenilen, bilimin temelini ve teknolojik 
gelişmeleri göstermeyi hedefleyen Bilim Müzesi, 
bilim ve teknolojinin günlük yaşantımıza 
olan etkilerini anlatmayı hedefliyor. İçerisinde 
60 öğrenme istasyonu ve 100’e yakın deney 
düzeneği bulunan müzeyi rehberler eşliğinde 
ziyaret edebilmek mümkün. Eğlenceli, deneyerek 
öğrenilen, araştırmayı, keşfetmeyi, bilimsel 
düşünme bilincini açığa çıkaran bir müze olan 
Bilim Müzesini ziyaret etmeden önce, ziyaret 
günleri için müzenin sitesini incelemenizi tavsiye 
ederim.

3- İSTANBUL OYUNCAK MÜZESİ

Sunay Akın koleksiyonuyla hayata geçen ve 1700’lü 
yıllardan günümüze pek çok ülkeden farklı tipte 
oyuncakların sergilendiği ve bir köşkte yer alan 
Oyuncak Müzesi, sıradışı bir müze olma özelliği 
taşıyor. Sunay Akın’ın 20 yılda 40’ı aşkın ülkedeki 
antikacılardan ve açık arttırmalardan satın aldığı 
oyuncaklarla kurulan müzedeki koleksiyonun ne 
denli farklı olduğunu tahmin edebiliyor musunuz?

Dünya tarihini daha eğlenceli, daha akılda kalıcı 
bir öğrenme yöntemi ile ziyaretçilere sunan müze-
de farklı türdeki etkinlikler ve eğitimlerde yer alma-
nız mümkün. 

Merve Benzer
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Müze pazartesi günü hariç hergün açık!

İstanbul Oyuncak Müzesini sanal ziyaret için 
aşağıdaki linki tıklayabiliriz: 

https://istanbuloyuncakmuzesi.com/
pages/360-tur

 4- ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM 
BİLİMLERİ FAKÜLTESİ OYUNCAK MÜZESİ

Türkiye’nin ilk oyuncak müzesi olan mekan, 1990 
tarihinde ziyarete açılmış ve Türkiye’de kaybolma 
tehdidi altındaki oyuncakların korunması 
amacıyla kurulmuş.Müzede 2000 kadar oyuncak 
bulunmakta ve bunlar geleneksel oyuncaklar, 
fabrikasyon oyuncaklar, yabancı oyuncaklar, 
antik oyuncaklar, yeni oyuncaklar olarak 5 ana 
koleksiyon şeklinde. 

Cumartesi, Pazar ve pazartesi günleri hariç hergün 
açık!

 

5- GAZİANTEP OYUN VE OYUNCAK MÜZESİ

Türkiye’nin dördüncüoyun ve oyuncak müzesi 
olarak açılan müze, 1700’lü yıllardan günümüze 
oyuncak tarihinin en gözde örneklerinin sergilen-

diği bir mekan haline getirilmiş. Tarihi bir Antep 
evinde ziyaretçilerine kapılarını aralayanmüze, 
hem koleksiyonuyla hemde tarihi dokusuyla büyü-
lü bir yer. Müzede 600’ e yakın oyuncak sergilen-
mekte ve Pinokyo, Mickey Mouse, Pamuk  Prenses 
ve 7 Cüceler, Temel Reis gibi karakterler yeniden 
ziyaretçiyle kavuşturulmaktadır.

Müze haftanın her günü açık!

6- ANTALYA OYUNCAK MÜZESİ

Ülkemizdeki üçüncüoyuncak müzesi olarak 
açılan Antalya Oyuncak Müzesi’nde 3000’e yakın 
oyuncak sergilenmekte. Büyük bir koleksiyonun 
yer aldığı müzede yerli ve yabancı birçok oyuncak 
bulunuyor. Müzede eğitici atölye etkinliklerine 
katılabilmenizmümkün.

Müze pazartesi günü hariç hergün açık!

7- SAMSUN CANİK OYUNCAK MÜZESİ

Müzede, 1900-1920 yıllarında yapılmış dünya 
genelinden 1000 civarında oyuncak sergileniyor. 
Müzede hayal dünyasında bir yolculuğa çıkarken, 
aynı zamanda oyuncakların tarihi serüvenini 
öğrenebilmek mümkün. 1920’de üretilen ilk 
oyuncak araba, Almanya’da üretilen Kızılderili 
çadırları, uçak, zeplin gibi oyuncaklardan oluşan 
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seçki sıra dışı özellikler gösteriyor.

Müze Pazar ve pazartesi günleri hariç her gün açık!

8- İNGİLTERE DOĞAL TARİH MÜZESİ 
(NATURAL HISTORY MUSEUM)

Londrada bulunan Doğal Tarih Müzesi, bölgesinde 
yer alan en büyük üç müzeden biri. Geçmişi çok 
eskilere dayanan nadir ve seçkin bilimsel ve tarihi 
koleksiyonlara sahip. Tarihi binası ve dinozorlarıyla 
ünlü olan müzede doğa ile ilgili sorularınızın 
cevaplarını bulmak mümkün! 

Müzeyi ziyaret etmek için önerebileceğim iki sanal 
tur için linklere tıklayabilirsiniz:

https://artsandculture.google.com/ 
streetview/the-natural-history-museum/

https://www.nhm.ac.uk/visit/virtual-museum.
html

9- NORVEÇ ULUSLARARASI ÇOCUK 
SANATI MÜZESİ ( THE INTERNATIONAL 
MUSEUM OF CHILDREN’S ART)

Sizlere bu müzeyi yazarken biraz fazla 
heyecanlandım.Çünkü müze ‘Dünyayı çocukların 
gözünden görmek’ sloganıyla ortaya çıkmış. 
Çocukların kendi dünyalarında yaratmış olduğu 
eserlerin kendi bakış açılarıyla sergilendiği ve 
çocukların geride bıraktıkları kültürel mirası 

gelecek nesillere aktarma amacı taşıyor. Ayrıca 
çocuk sanatını dünyaya ilk defa sergileyen bir 
yer olması açısından çok özel bir öneme sahip. 
Müzede 180 ülkeden çocuğun yaptığı eserleri 
görmek mümkün.

Müzeyi ziyaret etmek için önerebileceğim sanal tur 
için linke tıklayabilirsiniz:

https://artsandculture.google.com/partner/
the-international-museum-of-children

10- PİRAMİTLER 

Haydi son gezimizdeaçık havaya çıkalım, 
piramitlere gidelim. Bu gezide göreceklerimizden 
sonra çeşitli sorular hemen kafamızda belirebilir 
ve aynı zamanda sorularımızın cevaplarını aramak 
için çıkılan bir yolculuğun başlangıcı olabilir. 

Öyleyse bu ilginç tarihi alanı keşfe çıkmak için 
sanal gezi linkine tıklayabilirsiniz:

https://artsandculture.google.com/
streetview/view-of-pyramid/oAFBdejn-
6dH9RA?sv_lng=31.12829771073552&sv_
lat=29.97387927783891&sv_
h=174.28446130540848&sv_p=-
8.224074293849597&sv_pid=KqTt0T8tlimw-
Buxh83wOzQ&sv_z=0.3270959124967794
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Kendi kendine kaldığında hangisini yaparsın?

Koşmak, zıplamak, tırmanmak. Hayal Kurmak.

Müzik Beden Eğitimi

Okulda 
hangi dersi
daha çok

seviyorsun?

Hangisi
ilgini

daha çok
çekiyor?

Dans Spor

Edebiyat

Müzik

Resim

Kelimeler

Sesler, Notlar

Şekiller

Hangi Aktivite Sana Uygun?
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Şimdi test sonucunuza göre size bazı 
aktivitelerin türlerini tanıtacağız.

DANS
Müzik duyunca yerinde duramayan çocuklar! 
Birçok dans türü olduğunu biliyor musunuz? Sizin 
de müzik zevkinize göre bir dans türü bulmanız 
mümkün.

Salsa: 
Bu dansın böyle adlandırılmasının nedeni içinde pek 
çok farklı kültürden element bulunması, tıpkı ismini 
aldığı sos gibi! Eğer sen de çok sosyal biriysen ve 
göz önünde olmaktan hoşlanıyorsan, şov başlasın! 
Salsa tam sana göre.

Hip Hop: 
Spor ayakkabılarını giy ve sokağa çık! Hip Hop 
deyince akla kıpır kıpır dans hareketleri ve filmlerde 
gördüğümüz dans savaşları gelir. Eğer siz de 
yarışmacı ruhlu ve rahatlıktan hoşlanan biriysen bu 
Hip Hop tam sana göre!

Bale: 
Disiplin ve esneklik! İşte gözümüze çok güzel 
görünen bu dansın sırrı bunlar. Eğer sen de çabuk 
pes etmeyen mücadeleci biriysen Bale senin dansın!

SPOR
Basketbol, Futbol, Tenis, Yüzme… Bunları biliyoruz, 
seviyoruz. Peki keşfedilmeyi bekleyen neler var?

Su topu: 
Takım insanı mısın? Suda olmayı seviyor musun? 
Bir de iyi bir yüzücüysen ve zoru seviyorsan bu spor 
sana göre olabilir.

Oryantiring: 
Biraz heyecan, dikkat ve zekâ. Bunların hepsi sporda 
önemli, fakat işin içine bir de orman girerse aradığın 
spor bu. Harita yardımı ile yön bul, zamana karşı 
yarış.

Yoga: 
Eğer sen de sakinlikten hoşlanıyor ve kendi kendine 

biraz gevşemek istiyorsan Yoga tam sana göre. 
Ailenle veya arkadaşlarınla birlikte matları serip 
her yerde yapabilirsin bu hareketleri. Sabahları 
uyanmak için birebir.

EDEBİYAT
Hayallere dalıp gitmek mi, uzun soluklu bir 

maceranın içine girmek mi? Kısa ve öz mü, gülüp 
eğlendirici hem de düşündürücü mü? Peki ya sen 

ne okumak 
istersin?

Masal: 
Hepimiz 
masal 
dinlemeyi severiz 
değil mi? Evet dinleriz 
çünkü masallar çok eskilerden 
beri dilden dile anlatılarak çocukların 
hayatlarında yer almışlardır. 
Hatta her ülkenin kendine 
özgü masalları vardır, sadece o 
ülkedeki çocukların 
dinlediği bu masalları 
artık kitaplardan 
okumamız mümkün. 
Merak ediyorsan 
hemen masal kitaplarını 
inceleyebilir ve ilgini çeken bir 
tanesiyle başlayabilirsin

Hikaye: 
Hikaye okumaya zaten alışkınız, tıpkı bu dergideki 
hikayeler gibi bir çok kitapta da kısa kısa hikayeler 
bulabilirsin. Masallardan farklı olarak hikayeler çok 
daha gerçekçidir. Sen de okuduğun karakterlerin 
sanki senin hayatının bir yerinde olabilecek kadar 
gerçek olmasını ve bir solukta bitmesini istiyorsan 
bu tür tam sana göre

Roman: 
Hikayeleri severim ama okuduğum şey hemen 
bitmesin dersen romanlara bir göz atabilirsin. 
Farklı hayatları bütünüyle tanımak, karakterlerle 
özdeşleşmek bazen de bir maceraya atılıp başka 
dünyalara gitmek isterseniz elinize bir roman alın!
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Bilmece: 
Arkadaşlarını güldürmeyi ve düşündürmeyi 
seviyorsan bilmeceler sana yardım edebilir. Tıpkı 
masallar gibi bilmeceler de çok eskilerden beri 
dilden dile gezerek çoğalmışlardır. Bu zengin 
bilmece havuzlarına tabi ki de kitaplardan 
ulaşabilirsin.

MÜZİK
Hepimizin dinlemeyi 

çok sevdiği bir 
şarkı vardır 

değil mi? Bazen 
de birbirine çok 

benzeyen şarkıları 
severiz. Çünkü 

aslında her şakının bir 
türü vardır. Haydi gel 

senin sevdiğin 
şarkıların 

hangi türe 
ait olduğunu 

bulalım.

Klasik Müzik: 
Sakin müzikler 

dinlemek, 
dinlerken huzur 

bulmak istiyorsan klasik müzik tam senlik. Bu 
tür klasik batı müziği olarak da anılır çünkü Batı 
Avrupa’da gelişmiştir. İlk besteler bundan çok uzun 
yıllar önce, yaklaşık 15. yüzyılda ortaya çıkmıştır. 
Bu müzik türünde daha çok yaylı çalgılar (keman, 
çello, viyola, kontrbas, klavsen), üflemeli çalgılar 
(flüt, klarnet, obua, vb) ve vurmalı çalgılar(zil, tef, 
trampet, üçgen, vb) kullanılır. Klasik müzik deyince 
akla gelen isimler say say bitmez;Beethoven, Bach, 
Vivaldi, Mozart, Handel. Ve şimdi sizi Vivaldi’nin 
Dört Mevsim’iyle başbaşa bırakalım:

https://www.youtube.com/watch?time_
continue=5&v=GRxofEmo3HA&feature=emb_logo

Elektronik Müzik: 
Bu türün diğer müzik türlerinden farkı kullanılan 
tüm müzik aletlerinin elektronik olmasıdır. Yani 
dinlediğimiz her ses kabloların içinden geçerek 
kulaklarımıza gelir. Elektrik icat edilmeseydi bu tür 
hiç ama hiç var olamayacaktı, o nedenle elektro 
müzik sevenler elektriği keşfeden Edison ve Tesla’ya 
çok şey borçludurlar. Bu türdeki şarkılar çok 
çeşitlidir, sevip sevmediğine karar vermeden önce 
farklı şarkılar dinlemeni öneririz

Pop müzik: 
Pop deyince herkesin dinlediği, televizyonu 
açtığımızda ya da markete gittiğimizde en çok 
duyduğumuz hareketli şarkılar gelir aklımıza. 
Aslında bu tür diğer müzik türleri gibi ayrı özellikleri 
olan şarkıları değil popüler olan şarkıları ifade eder.
Yabancı pop müzikte en ünlü örnekler Michael 
Jackson ve Madonna’dır,bizim ülkemizde ise Tarkan 
şarkıları örnek verilebilir.

Rock Müzik: 
Bu tür aslında pop müziğin kardeşi gibidir ama 
daha çok gitar ve bateri gibi müzik aletleri içerir. 
1950 yıllarında Amerika’da ortaya çıkmıştır ve 
hızla tüm dünyaya yayılmıştır. Dünya’da Elvis 
Presley, ülkemizde ise Barış Manço ilk akla gelen 
isimlerdendir.

Rap: 
Bu türün diğer müzik türlerinden farkı, sözün 
müzikten daha belirleyici olmasıdır. Konu olarak 
insanların gündelik yaşamlarındaki sorunlarını 
içeren rap müzikte, hızlı ve uyumlu sözlere, 
arkasındaki elektronik müzik eşlik eder. Ritim ve 
dans ön plandadır.

İşte bizim aklımıza gelenler bu kadar. Umarım bu test 
ilgini çekecek bir eğlence kaynağı bulmana yardımcı 
olmuştur. Unutmadan söyleyelim, eğlenmek için 
sadece bir türü seçmek gerekmez, aslında eğlence 
kaynaklarını ne kadar çok çeşitlendirirsen hayat o 
kadar renkli olur.
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Göründüğünden Daha Fazlası
Yeşilin tonları, sarıdan kahverengiye dönen 
renkler, gün ışığıyla maviden kırmızıya kadar 
değişen bulutlar, renk renk çiçek yaprakları… 
Sulu boya paletinden çok daha fazla renk 
çeşidi var sanki doğada. Bu renkler ve şekiller 
göründüklerinden daha başka dünyalara 
açılabilir mi?

Yaratıcılığımız burada devreye girecek. 
Bahçede, sokakta, parkta etrafa başka bir 
gözle bakarsak Alice* gibi başka bir dünyaya 
dalabiliriz. Ağaçtan düşmüş yapraklar, çam 
kozalakları, meşe palamutları, solmuş 
çiçeklerin dökülen yaprakları ya da 
şekil şekil bulutlar bir anda birleşip 
bir masal anlatmaya başlayabilirler.

Haydi gözlerimizi açıp başka 
türlü bakalım etrafa. Bakalım doğa bize 
neler anlatacak? Belki de küçük 
ipuçlarını kullanarak hikâyeyi biz 
tamamlayacağız. 

Gökyüzüne bakıyorum, pofuduk bulutlar 
arasında yuvarlanmak, bir buluttan diğerine 
pofff diye atlamak istiyorum. Aa o da ne? 
Unicorna benzeyen bir bulut tam şurada. İyi de 
boynuzu biraz uzakta kalmış. Peki onu alıp nasıl 
yerine koyacağım? Hımm bulutlarla oynamak 
biraz zor olacak. Yerlere mi baksam acaba? İşte 
bu çok komik, meşe palamudu civcivin gagası 
olmuş. Civciv ne peki? Sararıp düşmüş meşe 
yaprağı tabii ki? 

Bu güzel renklerdeki şekil şekil doğa parçasını 
toplayıp istediğim gibi birleştirsem diyorum. Bir 
yapıştırıcı ve biraz kağıt ile neler yapabilirim?

Tişörtümün önünde topladığım çeşit çeşit 
doğa güzelliklerini düşürmeden eve götürmeye 
çalışıyorum. Aaa unutmadan, bütün bunları 
yerlerden topladım. Hiçbirini ben koparmadım, 
onlar çoktan yere düşüp yeni maceralara 

yelken açmışlardı. Eve vardığımda en kolay 
bulabildiğim kağıdı önüme koyuyorum. Ne renk 
olursa… Yanına da doğadan gelen arkadaşları 
bırakıyorum. Sanki hepsi konuşmaya başlıyor. 
Hikayedeki yerlerini almak için heyecanlılar. 

Onları yerli yerine koyabilmek 
için bir şeye daha ihtiyacım 

var. Yapıştırıcı! Yoksa bu 
heyecanla asla yerlerinde 
durmazlar. Şimdi 

başlayabilirim. 

Beni bu maceraya götüren 
ayaklarım değil miydi? 

Onlarla başlayacağım.

Ya da ayak izlerimle. Bu 
iş çok gizemli olmaya 
başladı. Adımlarım nereye 

gidecek  dersiniz?

Bakın karşıma ne 
çıktı! Küçük fareciğin 

bana söyleyecekleri var 
sanırım. Ormana doğru yol 
almalıymışım. Beni bekleyen 
bir sürpriz varmış. Ama yol 
üstündeki çiftliğe uğramadan 
geçmemeliymişim. Hımm… 
Biraz meraklanmaya 
başladım.

Çiftliğe neden uğramam gerektiğini anlamam 
uzun sürmüyor. Civcivler çiftlikten firar 
edeceklermiş ve birinin onlar için kapıyı açması 
gerek. Fareyle haber göndermişler bana. 
Kapılarını hemen açıyorum. Civcivlerden biri de 
biraz büyükmüş :)

 

Emre Battal
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Ormana yaklaştım sanırım. Ağaçların arasından 
parlayan gözler bana bakıyor. O da ne? Bir 
baykuş. Bu yoldan devam etmemi ve beni 
bekleyen ekibe ulaşacağımı söylüyor. Beni kim 
bekliyor ki? Hem de bir ekip diyor. Kaç kişiler 
acaba?     

 

Beni gerçekten de kalabalık bir ekip 
bekliyormuş. Tabii onlara ulaşmam zaman 
alıyor, biraz uğraşıyorum ama bence çok güzel 
bir ekip oldular. Bana zorlu orman yolunda eşlik 

edeceklerini söylüyorlar. Birlikte yola çıkıyoruz. 
Eğlenceli bir yolculuktan sonra beni bekleyen 
sürprize çok seviniyorum. Sevgili arkadaşlarım 
benim için bu güzel hayal dünyasına hoş geldin 
partisi hazırlamışlar. Sen de katılmak istemez 
misin?

Not: Doğada yerde bulduğun çeşitli dal, yaprak, 
kozalak, tohum ve benzeri doğal malzemeleri 
toplayarak sen de kendi hikayeni oluşturabilirsin. 
Hatta bunlardan güzel hediyeler bile yapabilirsin. 
Yaptığın çalışmaları bizimle paylaşırsan çok 
seviniriz. Şimdi sıra sende.

Doğa aslında böyle muhteşem bir şeydir. Ne 
yazık ki onunla aramızı pek iyi tutamadık. Ona 
hor davrandık. Doğanın dengesini bozduk. O 
yüzden bu ara dışarı çıkıp böyle eğlenceli şeyler 
yapamıyoruz. Şimdi biraz evde oturup doğayı 
nasıl iyileştirebiliriz diye düşünme zamanı. 
Kağıdı kalemi alıp doğayı nasıl iyileştireceğimizi 
bize yazabilirsin. 

Doğanın sana ihtiyacı var. Unutma, senin de 
doğaya…
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Dünyadan Çevre Haberleri
Orman Adam’ın Hikâyesi

Bir insan doğanın dengesini değiştirebilir mi? 
Zor ama Hindistanlı Jadav Molai Payeng bunun 
imkansız olmadığını tüm Dünya’ya gösterdi.

Yaşadığı bölgede selden sonra kumluk 
alanda çok fazla yılanın hayatını kaybetmesi 
üzerine harekete geçen Payeng, bölgeyi 
ağaçlandırma kararı almış. Çevresindekilerin 
ona inanmamasına aldırış etmeden; doğaya 
yardım etmek ve canlı çeşitliliğini korumak 
için tek başına harekete geçmiş. Tohumları ve 
fidanları doğduğu yere oldukça yakın bir yerde 
bulunan Hindistan’ın Assam bölgesindeki çorak 
bir kıyı kordonuna ekmeye başlamış. 37 yılın 
sonunda çöl denilebilecek bu yerde bir orman 
oluşturmuş. 

Köri Soslu Martı

İngiltere'de, uçamadığını gören insanlar 
tarafından kurtarılan ve hastaneye götürülen 
turuncu bir kuşun köri sosuyla kaplı 
bir martı olduğu ortaya çıktı. Hastane, martıyla 

ilgili yaptığı açıklamada “Her nasılsa kendini 
köri veya zerdeçale bulamıştı” ifadelerini 
kullandı. Köri sosuna bulanmış martı, iyileşip 
yeniden gökyüzüne kavuşacağı günü bekliyor…

2050’de Üç Tane Dünyaya İhtiyacımız Olacak!

Tema Vakfı, sorumlu tüketim ve gezegenin 
sınırları konusunda bilinçli davranmaya dikkat 
çekiyor. Geleceğe ilişkin hayallerin hepsi, 
insanlığın esenliği, doğanın sunduklarına ve 
doğal varlıkların sürdürülebilir yönetimine 
bağlı. Eğer tüketim anlayışı hiç değişmeden 
devam ederse 2030 yılında ihtiyaçların 
karşılanması için iki, 2050 yılında ise üç dünyaya 
ihtiyacımız olacak. Daha az doğal varlık 
kullanmayı sağlayacak sürdürülebilir üretim ve 
tüketim anlayışı yerleşmeksizin hayallerimizin 
gerçekleşmesi çok zor gözüküyor.

Pikachu Yıllar Sonra Yeniden Ortaya Çıktı!

20 yıldan beri görülmeyen Ili pika yeniden 
fotoğraflandı. Çin›in Xinjiang bölgesinde tespit 
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edilen Ili Pika’dan dünyada sadece bin tane 
kaldığı sanılıyor. Şirinlikleriyle dikkat çeken 
Ili Pika’lar özellikle Pokemon’daki Pikachu 
karakteriyle herkes tarafından tanınmıştı. Bu 
sevimli hayvana sihirli tavşan da deniyor.

Çevre Kirliliğinin Yeni Simgesi: Yavrusunu 
İzmaritle Beslemeye Çalışan Anne Kuş

Karen Mason, Florida’nın Tampa kentinde 
geçen ay St. Pete plajında çektiği fotoğrafı 
Facebook hesabında “Sigara içiyorsanız, lütfen 
izmaritlerinizi sağa sola atmayın” mesajıyla 
paylaştı. Kuşlar, sigara izmaritlerini yiyecekle 
karıştırabiliyor ve bunları yavrularına da 
götürüyor.

WWF: Işıklar Tüm Dünyada ‘Dayanışma’ için 
Kapatılacak

WWF’in (Dünya Doğayı Koruma Vakfı) doğal 
alanların ve türlerin yok oluşuna, iklim krizine 
dikkat çekmek için her yıl mart ayının son 
cumartesi günü dünya kamuoyuna çağrıda 
bulunduğu küresel bir etkinlik olan “Dünya 
Saati”, bu yıl tüm dünyada, 28 Mart Cumartesi 

akşamı 20.30-21.30 saatleri arasında gerçekleşti. 
Bu saatler arasında herkes dayanışma için 
ışıklarını kapattı.

Kenya’da Dünya’da Nadir Görülen 2 Beyaz 
Zürafa Avcılar Tarafından Öldürüldü

Kenya’da, Dünya’da eşine nadir rastlanan 
bir beyaz zürafa ve yavrusunun kaçak avcılar 
tarafından öldürüldüğü bildirildi. Kenya Vahşi 
Yaşam Servisi’nden yapılan açıklamada, ülkede 
bilinen tek dişi beyaz zürafa ve yavrusunun 
Garissa bölgesinde kaçak avcıların hedefi 
olduğu belirtildi.

Dünya’da Sadece Denizli’de Bulunan Bir Bitki 
Türü Keşfedildi

İzmir Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Hasan Yıldırım, Orman Mühendisi 
Rasim Çetiner›in fotoğraflayarak kendisine 
ulaştırdığı farklı bir Yünlügelin (Rindera) 
fotoğrafından yola çıkarak dünyada sadece 
Denizli’nin Çameli ilçesi sınırlarında yetişen yeni 
bir bitki türü keşfetti.
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Dünya’yı Korkutan Pandemi: Korona Virüsü

Dünya yeni bir sağlık sorunu ile karşı karşıya. 
2019 yılının Aralık ayında Çin’in Wuhan 
kentinde ortaya çıkan yeni korona virüsü 10 
Mart itibariyle Türkiye’ye de sıçradı. Virüs, WHO 
(Dünya Sağlık Örgütü) tarafından, pandemi 
yani tüm Dünya’da etkisini gösteren salgın 
hastalıklar kategorisine girdi. Bu kapsamda 
okullar başta olmak üzere çeşitli kurumlar 
geçici süreliğine kapatıldı ve herkes kendini, 
evde karantinaya aldı.

Karantinadan Sonra Hava ve Su Temizlendi

NASA tarafından paylaşılan uydu fotoğraflarına 
göre, korona  virüsü salgını hava kirliliğini   
azalttı. İtalya’nın turizm merkezi Venedik’te 
de suyun berraklaştığı, balıkların ve kuğuların 
sulara döndüğü görüldü.
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Mimi’nin Hikayesi
Mimi küçük bir karıncaydı. Kaz Dağları’na ilk 
geldiğinde buranın büyüklüğü biraz gözünü 

korkutmuştu. Her yerden 
fışkıran sular taşlara çarpa çarpa 
aşağıya doğru yarışıyorlardı. 
Bu sırada balık dostları ve 
ondan bile küçük olan birçok 
canlı denize ulaşıyordu. 
Aşağıdaki deniz, adının Ege 
Denizi olduğunu duymuştu, 
bu sayede birçok canlıya ev 

sahipliği yapıyor 
ve tertemiz suyuyla herkes 
büyülüyordu. Diğer 
dostları yeşildi. Yaklaşık 
800 çeşit yeşil dostu 
vardı. Mimi tüm ülkeyi 
dolaşmış ve bunlardan 32 
tanesini sadece burada 
görmüştü. Bunlara 
endemik bitki deniyordu, 
ziyarete gelen insanlar 
böyle demişti. Bir de 
kahverengi arkadaşı 
vardı, toprak! O da aynı 
deniz gibi birçok canlıya ev sahipliği yapıyor, 
yeşil arkadaşlarına nasıl büyüyeceklerini daha 
çekirdekten anlatmaya başlıyordu. Onları 
besleyip büyütüyor, hayata hazırlıyordu. 

Günlerden bir gün, rüzgar dağlardaki ağaçları 
ve çiçekleri serinletirken kocaman arabalar 
geldi. Mimi’nin şehirde gördüklerinden bile 
büyüktüler. Gri araçlardan insan dostları indi. 
Fakat bu sefer gelen insanlar daha öncekiler gibi 
değildi. Etraftaki şeylere hayranlıkla bakmıyor, 
dağların yüceliğinden büyülendikleri hakkında 
konuşmuyorlardı. Etrafta geziyor ve Mimi’nin ilk 
defa duyduğu bir sözcüğü söyleyip duruyorlardı, 
altın. Onun yaşadığı yerde her canlının birbirine 
bir faydası vardı, o da hepsini bilirdi. Peki bu 
altının kime faydası vardı? Orman’ın içerisinde 
nereden çıkmıştı bu altın? 

Sonraki günler aynı gri araçlar gelip gitti. Artık 
giderken yeşil arkadaşlarından olan ağaçları 
da alıyorlardı! Meşe ve kayın arkadaşları 
nereye gidiyordu arabaların üstünde? Onların 
yeri toprak değil miydi? Peki bu altın o kadar 
değerliyse, neden herkes için yaşam kaynağı 
olan suyumuz kirleteceğine dair söylentiler 
dolaşıyordu?

Milattan öncesinden başlayarak birçok insan, 
hayvan ve bitki buranın güzelliğinden payını 

almıştı. Doğanın döngüsü her 
zaman üstün gelmiş, canlılar 
uyum içinde yaşamaya 
devam etmişti. Mimi bu 
işte yanlış bir şey olduğunu 
hissetmişti. Fakat o sadece 
küçük bir karıncaydı. Nasıl 
bu insanlara karşı gelip 
onları dışarı atabilirdi 
ki? İnsanlara birden çok 
kızmıştı. Yüzyıllardır evleri 
olan yere nasıl böyle ihanet 

ediyorlardı? 

Günler geçti, ağaçların yerini boşluk aldı, toprak 
ağaçsız kaldı. Bu sırada daha çok insan gelmeye 
başladı. O ise şüphe ile izlemeye devam 
ediyordu. Bu gelen insanlar sırtlarında evlerini 
de getirmişlerdi. Aynı kaplumbağa dostları gibi 
gözüküyorlardı. Daha sonradan bu evlere çadır 
dendiğini duymuştu. Diğer insanlardan farklı 
olarak bu kişiler ağaçları, çiçekleri incitmiyor 
ve buranın gerçek değerini biliyordu. Ve birden 
başladı şarkılar! Doğanın evi galip gelebilecek 
miydi bu mücadeleden? İnsan dostları ağaçları 
evlerinden koparanları ikna edebilecek miydi? 
Mimi bekleyip görecekti. 

Peki bu sırada ormandaki Mimi’nin diğer hayvan 
arkadaşları nasıl hissediyor? Siz de ormandaki 
diğer canlıların nasıl hissettiklerini anlatan bir 
hikaye yazıp bize gönderebilirsiniz… 

7den70dergi@gmail.com

Tuana Bıldırcın
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Denizler Hep Mavi Kalsın
Üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizde 
kıyılarımızın toplam uzunluğu 8333 
kilometredir. Bu kıyı şeridimiz farklı yaşam 
türleri, farklı çevre koşulları ile bir sürü balık 
ve bitkiye ev sahipliği yapıyor. Karadeniz 
kıyı uzunluğu 1700 kilometre, Ege denizimiz 
ise adalarımızın kıyılarını saymazsak 2805 
kilometre ve yüzmeye en çok gittiğimiz kıyımız 
olan Akdeniz kıyısı ise 1577 kilometredir.

Eminim ki hepimiz yüzmeyi çok seviyoruz peki 
havuzlar dışında yüzebileceğimiz temiz halk 
plajlarının sayısını biliyor musunuz? Bir plajın 
temiz olup olmadığını nasıl anlayabiliriz? En 
kalabalık olan 2 şehrimiz İstanbul ve İzmir’de 
temiz plaj var mı acaba? Bir düşünelim
Dünyadaki denizlerin ve plajların temiz olup 
olmadığını kontrol etmek için 1985 yılında 
Fransa’da “Mavi Bayrak” diye bir proje 
başlatılıyor 1993 yılında ise ülkemizde TÜRÇEV 
diye kısaltılan Türkiye Çevre Eğitim Vakfı ile 
proje uygulanmaya başlıyor. Mavi Bayrak projesi 
ile dünyanın bilmediğiniz bir yerinde denize 
girmek istediğimiz zaman eğer sahilde mavi 
bayrak asılmış ise o denizin ve sahilin temiz 
olduğunu artık anlayabiliyoruz. Peki bir sahilin 
ve denizin mavi bayrak alabilmesi için hangi 
koşulları sağlaması lazım biliyor musunuz?

1-Deniz suyu temizliği; bunu denizden 
alınan suyu inceleyerek su içinde mikrop, 
kanalizasyon ve sanayi atıkları 
incelenerek tamamen temiz 
ve canlı yaşamını 
etkilemediği 
bilinmeli

2- Sahil temizliği ve doğallığı; plaj çevresinde 
doğal yaşamın korunması, plaj çevresinde çöp 
kovaları olmalı, insanların kullanabileceği temiz 
ve ulaşılabilir tuvaletler olmalı

3- Can güvenliği; Sahilde cankurtaran 
bulunmalı, ilkyardım malzemeleri bulunmalı, 
güvenlik için gerekli önlemler alınmalı

4-Çevre eğitimi; plaj girişinde mavi bayrak ile 
ilgili bilgilendirme yapılmalı, yüzme suyu kalitesi 
yazılmalı, çevre bilinçlendirme etkinlikleri 
yapılmalı, çevrede yaşayan canlı ve bitkilerin 
bilgilerinin olduğu bir pano hazırlanmalı ve bu 
canlılar korunmalı

Evet bir plajın mavi bayraklı olması aslında ne 
kadar kolay değil mi? Peki 2 büyük şehrimizden 
biri olan İstanbul’da 2015 yılında mavi bayraklı 
plaj sayısı 5 iken 2019 yılında bu sayı 1’e diğer 
şehrimiz İzmir’de ise 2018 yılında mavi bayraklı 
plaj sayısı 52 iken 2019 yılında 49, ülkemiz 
genelinde halk plajları arasında mavi bayraklı 
plaj sayısı 2018 yılında 161 iken 2019 yılında 
157’ye düşmüş durumda ne kadar üzücü değil 
mi? Peki canlılar ve bitkilerin yaşamaya devam 
edebilmesi ve bizlerin özgürce yüzebilmesi için 
neler yapmalıyız?
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Kendimizin yapması gerekenleri aslında 
hepimiz çok iyi biliyoruz yine de üstünden 
geçelim denizlerimizi kirletmemeliyiz, denizleri 
kirletenleri uyarmalıyız. Günlük çöplerimizi 
geri dönüşüm kutularına atarak sahilimizi 
koruyabiliriz. Plaj sadece insanların kullandığı 
bir alan olmadığı için diğer canlılar için hem 
temizliği korumalı hem onlarında yaşayabilmesi 
için gerekli özeni göstermeliyiz. Plajlar ve 
denizlerin temizliği için gönüllü projeler 
yapılmakta örneğin “plajına sahip 
çık” projesi ile mavi bayraklı 
plajların temiz kalması 
için insanları 
bilgilendirme 
çalışmaları 

yapılmakta, plajın ve denizin temiz kalması 
için gönüllü olarak çöpleri toplayarak yarınlara 
temiz bir plaj kalması için çalışılmakta 
bizlerde bunların takibini yaparak bu 
gönüllü çalışmalara katılarak 
plajlarımızın temizliği 
için çalışmalar 
yapabiliriz.
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Javan Gergedanı

Büyük Pandalar

Deri Sırtlı Deniz Kaplumbağası

Pigme Borneo Fili
Normal fillerden daha küçük ve daha 
uysal olarak bilinirler. Bu canlı türü de 
yaşam alanları daraltıldığı için yok 
olma tehlikesiyle karşı karşıya.

Yaşayan en büyük kaplumbağa olarak 
bilinen bu tür de maalesef yok olma 
tehlikesi altında.

Kaçak avcılar bu güzel gergedanın 
devasa boynuzları için onları avlıyor ve 
bu da ciddi azalmalara sebep oluyor. 

Doğal yaşam alanları parçalanması 
bu türün de yok olmasına
 sebep oluyor.

Dağ Gorili
Dağların yüksek kısımlarında yaşayan 
bu gorillerin sayısının ciddi derecede 
azaldığı söyleniyor.

Sumatra Kaplanı

Meksika Yunusu

Dünyada çok nadir görülen memeli 
deniz hayvanlarından biri olan bu 
yunusun da sayıları gittikçe azalıyor.

Bu özel kaplan türünün yaşama alanı 
Endonezya’nın Sumatra adasıdır ve 
insanlardan korunmakta çok güçlük 
çekmektedir. Bu yüzden koruma altına 
alınan türler arasındadır.

Kutup Ayısı
Kutuplardaki buzulların erimesiyle ve 
izinsiz avlanma sonucu sayıları her geçen 
gün azalan efsanevi bir canlı

Nesli Tükenen Hayvanlar
Yaşadığımız bu kocaman gezegende sizin de 
tahmin edebileceğiniz üzere bir sürü canlı 
türü yaşamaktadır. Hadi gelin hep birlikte 
biricik dostlarımız hayvanlara bakalım. 
Bugüne kadar keşfedilen milyonlarca hayvan 
türünün yanında hala keşfedemediğimiz ya 
da tanımlayamadığımız bir bu kadar daha 
hayvan olduğunu biliyor muydunuz? Tabi ki 
hepsini görme şansımız yok ama her birinin 
sağlıklı ve mutlu bir şekilde yaşaması için biz 
insanların rolü çok büyük. 

Ekosistemimizdeki bozulmalar, insanların 
neden olduğu çevresel kirlilikler yüzünden 
bu canlıların bazıları nesillerinin tükenmesi 
tehlikesiyle karşı karşıya. Bu hayvanların 
yaşaması için acil önlemler alınıp bir şey 
yapılmadığı takdirde bazılarını sadece eski 
fotoğraflarından göreceğiz maalesef. 

Nesli tükenmekte hayvanlara bakmadan 
önce sizlere bir fotoğrafçı tanıtmak 
istiyorum: JoelSartore. Bu hayvan dostu 
fotoğrafçı nesli tükenmekte olan 12 bin 
hayvan türünü yok olmadan fotoğraflamak 
istiyor ve bununla ilgili bir proje yürütüyor. 
Bu projede yer alan hayvanların hepsi yok 
olma tehlikesi içinde. Farkındalık yaratmak 
adına da başarılı olan bu fotoğraflar nesli 
tükenmekte olan minik dostlarımız için bir 
anı albümü olarak da görülebilir. 

Şimdi gelin hep birlikte 
nesli tükenmekte olan 
bu dostlarımıza 
bir bakalım:
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Javan Gergedanı

Büyük Pandalar

Deri Sırtlı Deniz Kaplumbağası

Pigme Borneo Fili
Normal fillerden daha küçük ve daha 
uysal olarak bilinirler. Bu canlı türü de 
yaşam alanları daraltıldığı için yok 
olma tehlikesiyle karşı karşıya.

Yaşayan en büyük kaplumbağa olarak 
bilinen bu tür de maalesef yok olma 
tehlikesi altında.

Kaçak avcılar bu güzel gergedanın 
devasa boynuzları için onları avlıyor ve 
bu da ciddi azalmalara sebep oluyor. 

Doğal yaşam alanları parçalanması 
bu türün de yok olmasına
 sebep oluyor.

Dağ Gorili
Dağların yüksek kısımlarında yaşayan 
bu gorillerin sayısının ciddi derecede 
azaldığı söyleniyor.

Sumatra Kaplanı

Meksika Yunusu

Dünyada çok nadir görülen memeli 
deniz hayvanlarından biri olan bu 
yunusun da sayıları gittikçe azalıyor.

Bu özel kaplan türünün yaşama alanı 
Endonezya’nın Sumatra adasıdır ve 
insanlardan korunmakta çok güçlük 
çekmektedir. Bu yüzden koruma altına 
alınan türler arasındadır.

Kutup Ayısı
Kutuplardaki buzulların erimesiyle ve 
izinsiz avlanma sonucu sayıları her geçen 
gün azalan efsanevi bir canlı
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Renkler ve Doğa Kitap Tanıtımı

42

Öpücük Ne Renktir?

Resim yapmayı sever misiniz? Ben çok severim, 
Minimoni de çok seviyor. Uğurböceklerinin, 
muzların, gökyüzünün, hatta penguenlerin 
ve gorillerin bile resimlerini yapmış Minimoni 
ama öpücüğün resmini hiç yapmamış. Siz 
hiç öpücüğün resmini yaptınız mı çocuklar? 
Öpücük ne renk olabilir ki? Hımm, gelin en iyisi 
bu sorunun cevabını Minimoni ile beraber bu 
kitapta arayalım!

Yazarı: Rocio Bonilla

Yayınevi: Günışığı Kitaplığı

  6-8 yaş

Mita ve Gizemli İnci

Dünyamızda denizlerdeki plastik şişe sayısı, 
balıkların sayısını geçmek üzere. Ve daha sayısız 
atık denizlerimizi doldurup deniz canlılarına 
yaşayacak alan bırakmıyor. Küçük denizatı Mita 
da arkadaşı deniz yıldızı Pırıl ile beraber denizin 
altında hazine arayıp kayıp kıta Atlantis’e 
gitme düşleri kurarken, bu atıklardan biriyle 
karşılaşıyor. Bakalım, Mita’nın başına neler 
gelecek?

Yazarı: Elif Özmenek Çarmıklı

Yayınevi: Turta Kitap

  7-9 yaş

Doğa Ne Renktir?
Merhaba! Bu yazının başlığında sizleri tanıştırmak istediğim ilk kitaptan, Öpücük 

Ne Renktir’den ilham aldım. Bu kitapta küçük Minimoni kendine bu soruyu soruyor. 
Minimoni’nin bu soruya cevabını kitabı okuduğunuzda bulacaksınız ama şimdilik şunu 

söyleyebilirim size: Doğa da öpücük de tıpkı bir lunapark gibi sihirli ve renkli! Haydi, daha 
fazla ipucu vermeden sizi ilk kitabımızla tanıştırayım: 
Öpücük Ne Renktir? Sonra da hiç vakit kaybetmeden, 

doğanın çeşitli renklerinden tadacağımız 
diğer kitaplarımıza göz atarız, sevgili çocuklar! 

Ömür Kurt
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Deniz’in Sıfır Atık Kitabı

Peki, atıklar, yani yediklerimizden, 
içtiklerimizden, yazıp çizdiğimiz defterimizden 
arda kalanlar sadece denizlerde mi birikiyor? 
Yoo, şehirlerimizde de çöpler dağlar gibi 
birikiyor, yaşadığımız mahallelerin uzaklarında, 
çöplerin depolandığı yerlerde, çöp tepeleri, 
hatta çöp dağları oluşuyor. Ama, sevgili Nil, 
kararlı, bu çöp dağlarının gezegenimizi işgal 
etmesine karşı mücadele edecek, çünkü 
hepimizin bu konuda yapabileceği bir şeyler var! 
Sıfır Atık Projesi gibi mesela. Küçük Nil’in Beter 
Beşli ile beraber çöp dağlarıyla mücadele ettiği 
bu projede ona katılmak ister misiniz?

Yazarı: Sima Özkan

Yayınevi: RedhouseKidz

 7 yaş ve üzeri

Güzel Renkleri Seviyorum

Küçük Serçe bir gün yuvasına geldiğinde 
yuvasının dağılmış olduğunu görür. Minik kalbi 
çok kırılır… Onun bu kadar üzüldüğünü gören 
dağ, orman, çiçekler ve daha nicesi peşi sıra 
renklerini kaybederler. Dostları küçük serçenin 
üzüntüsünü paylaşırlar paylaşmasına ama 
dünya böyle renksiz ve çok çirkindir artık. Doğa 
renklerini geri ister, küçük serçe ise yuvasını. 
Peki, acaba ne oldu da güzelim orman renklerini 
kaybetti?

Yazarı: Mohammad Reza Yusefi

Yayınevi: Evrensel Çocuk Kitaplığı

 6-10 yaş

Renkler

Çocukken hep renklere bir anlam verirdim. 
Mavi ciddiydi, ninem gibi ciddi ve bilge… Sarı ise 
haylaz… Küçük çocuk gibi yerinde duramıyor. 
Yeşil, sürekli gülen, saçları örgülü bir kız 
çocuğu… Bu kitapta da renkler dünyasında 
her rengin bir anlamı var. Ve hepsinin uymaları 
gereken kurallar. Mavi ve Pembe ise bu 
kurallardan çok sıkılırlar. Ve kaçmaya karar 
verirler… Devamı bu kitapta!

Yazarı: Nunila Lopez Salamero & Miriam 
Cameros Sierra

Yayınevi: NotaBene Çocuk

 6-10 yaş
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Filmler

Küçük Deniz Kızı Ponyo 
Yapım yılı: 2008
Yönetmen: Hayao Miyazaki
5 yaş ve üzeri

İlk filmimiz “Küçük Deniz Kızı Ponyo”. 
Brunhilde, denizin altında yaşayan çılgın bilim insanı/büyücü 
Fujimoto’nun pek çok balık kızından biridir. Fakat dış dünyayı 
görmeye çok meraklı Brunhilde, bir gün babasının denizaltından 
kaçar ve bir insan olan Sosuke ile tanışır. Bu tatlı balığı çok seven 
Sosuke ona “Ponyo” adını verir. Bu ikili arasında başlayan dostluk, 
Ponyo’nun insan olmayı istemesine kadar varacak ve Ponyo’nun 
insan olmak için kullandığı sihir dünyanın dengesini altüst edecek, 
büyük bir fırtına koparacaktır. Ponyo’nun babasının kızgınlığı da 
cabası… Bakalım Ponyo ve Sosuke arasındaki bu dostluk ve güven 
ilişkisi, doğanın dengesini yerine getirmeye yetecek mi? Küçük bir 
sahil kasabasındaki tepenin üstünde geçen bu film hem sizin hem 
de ailenizin ilgisini çekebilecek, sıcacık bir film.

Rüzgârlı Vadi
Yapım yılı: 1984
Yönetmen: Hayao Miyazaki
10 yaş ve üzeri

Dünyayı yavaş yavaş zehirli bir ormana dönüştüren yıkıcı savaşın 
üstünden bin yıl geçmiştir. Zehirden hala etkilenmemiş ender 
yerlerden olan Rüzgârlı Vadi’nin prensesi Nausicaa, bu zehirli 
ormandaki devasa böceklerle konuşabilmekte ve ormanı anlamayı, 
böylece ormanın ve insanların bir arada yaşayabileceği bir dünyayı 
hayal etmektedir. Ancak bir gün Rüzgârlı Vadi işgal edilir ve 
Nausicaa esir alınır. Şimdi Nausicaa’ya düşen görev insanların 
savaşmasını engellemek ve onlara doğayla insanların bir arada 
yaşayabileceğini göstermektir. Rüzgârın sesini dinleyen, devasa 
böceklerle konuşan ve hep doğrudan yana olan bu prenses 
hepimize ilham olacak cinsten…

Bu sayımızda sizlere, 
biri dünyanın doğu, öteki batı kıyısındaki 

iki ülkeden, Japonya’dan ve Kanada’dan üç 
film tanıtacağız. İlk iki filmimiz Japonya’dan, 

diğeri Kanada’dan… 
Bakalım beğenecek misiniz? 
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Walter & Tandoori
Yapım yılı: 2011
Yönetmen: Sylvain Viau
Tüm yaş grupları

Bir mucit, bir tavuk ve çılgın hindiler bir araya gelirse 
ne olur! Hart’s Landing kasabası halkına görüp 
görebilecekleri en heyecanlı yılbaşını yaşatacak çok 
eğlenceli, delidolu bir macera olur!
Hart’s Landing şirin mi şirin, küçük bir kasaba... 133. 
Geleneksel Hart’s Landing Yılbaşı Geçit Töreninde 
ise bu huzur dolu kasabayı kötü bir sürpriz bekliyor. 
Kasabaya yeni bir AVM açılıyor: Jumbobox. 
Burada istediğiniz her şey var! Jumbobox’ın ışıl 
ışıl dünyasından etkilenen kasaba halkı, AVM’nın 
önünde kuyruk oluyor. Herkes halinden memnun… 
Kimse artık, bozulan eşyasını Bayherşeyiçözer’in, 
kasabanın becerikli mucidi, Walter’ın dükkânına 
götürmek zorunda değil! Peki, ama küçük Zoe’nın dört 
gözle yağmasını beklediği kar neden hemen eriyor 
ki! Bir de bu, Jumbobox’da satılan yılbaşı ağaçları 
nereden geliyor acaba, sahi fabrikanın atıkları nereye 
dökülüyor? Walter ile serasında kasabanın en güzel 
sebzesini, meyvesini yetiştiren Melanie bu sorunun 
cevabını arıyorlar. Bu macerada yılbaşı sofralarına 
yemek olmamak için Jumbobox’dan firar eden 
cesur hindiler de onlara yardım ediyor. Haa, bir de, 
Walter’ın en yakın dostu, geveze mi geveze, başını 
her zaman belaya sokmayı başaran tavuk Tandoori’yi 
de kurtarmayı unutmuyorlar elbette! Bakalım bu 
korkusuz ekibi bu macerada neler neler bekliyor!
 
 
 
 

Filmler
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Bir zamanlar beş kardeşin yaşadığı hayaletli 
bir ev varmış. Kardeşlerin isimleri Efe, Doruk, 
Elif, Nisan ve Eylül’müş. Efe 8, Doruk 5, 
Elif 11, Nisan 13, Eylül ise 10 yaşındaymış. 
Kardeşler bu eve hiç taşınmak istememiş 
ama anne babaları “bu eve taşınmak 
zorundayız” demişler. Çocuklar “of anne of 
baba” demiş. 

Taşındıkları bu evin gizli bir odası varmış ama 
onu şimdiye  kadar hiç kimse bulamamış. 
Bu evde çok eskiden hayaletleri çok seven 
bir adam yaşamış. O gizli oda da onun 
odasıymış. O öldükten sonra kimse bu eve 
taşınmamış. Hayaletleri seven adamın adı 
Hüseyin’miş.  Hüseyin’in hayaleti de bu evde 
dolaşıyormuş. 

Akşam olmuş. Anne “hadi minik kuzularım, 
yatağa” demiş. Sabah uyandıklarında 
anne ve baba işe gitmişler. Çocuklar, bu 
hayaletli evde tek başlarına kalmışlar. 
Depodaki hayaletler çok garip sesler 
çıkarmaya başlamış. En küçük kardeş Doruk 
ağlamaya başlamış, Nisan “sus” demiş. 
Bu ev insanların demekten hoşlandığı gibi 
perili ormanın içindeymiş. Hiç kimse perili 
ormana ayak basmamış ta ki şimdiye kadar... 
Eylül “bence yukarı çıkıp bir bakalım” demiş, 
“tamam cesareti olan gelsin” demiş Nisan. 

Beşi birden yukarı çıkmışlar. “Durun kapıyı 
ben açacağım” demiş Nisan. Kapıyı açarken 
Nisan şunları düşünüyormuş “hayaletler bize 
zarar verecekler” ama tam tersi olmuş ve 
hayaletlerle arkadaş olmuşlar. “Hiç kimseye 
söylemeyin sakın” demiş hayaletlerden 
biri. Bundan sonra çocuklar her gün anne 
ve babaları işe gittikten sonra hep yukarı 
çıkıyorlarmış. Bu hayaletler hiç de korkutucu 
değilmiş ama Doruk hala biraz korkuyormuş.

Mahalledekiler bu evden korktuğu için 
evin yıkılmasını istiyorlarmış. Bunun için 
bir toplantı düzenlemişler. Çocukların 
anne ve babaları bugün o toplantıya 
gitmek zorundalarmış ama ev yıkılırsa 
canavarlar ve hayaletlerin kimliklerini herkes 
keşfedecekmiş. Çocuklar da toplantıya 
gitmişler. Çocukların bu evin kurtulmasını 
çok istediğini anlayan anne ve babaları, 
evi satın almak için üç işe daha girmişler. 
Çocuklar da annesinin yaptığı kurabiyeleri 
satıyorlarmış ama çok alan olmuyormuş. 
Kurabiyelerin tanesi 5 liraymış her gün en 
az 7 kurabiye satıyorlarmış. Bu çok azmış. 
Sadece 35 lira tutuyormuş. Evi 12 gün 
içinde satın almaları gerekiyormuş. 520 lira 
tutuyormuş ama 12 günde sadece 420 lira 
biriktirebilmişler. 

Hayaletli Ev

İdil Çam
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Evi satın alamamışlar ama şehirde içinde 
terk edilmiş bir korku tüneli bulunan 
küçük bir luna park varmış. Evdeki eşarp, 
fular, şapka ve montları hayaletlerin 
üzerine sarmışlar ve gizlice korku tüneline 
götürmüşler ama orada hayaletlerin 
canavarların yiyecek bir şeyleri yokmuş. 
Onun için her gün çocuklar 
anne ve babalarından 
gizlice korku tüneline 
gidiyorlarmış. 

Çocuklar nereye mi 
taşınmış? Korku 
tünelinin yanındaki 
yeşil eve. O ev çok 
da korkutucu 
değilmiş ama 
bir zamanlar 
korkutucu 
olan evde 
oturduklarından 
mahalleliler bizim 
beş kardeşten yine de 
korkuyormuş. Efe’nin en 
yakın arkadaşı Mehmet, 
Koza Orman İlkokulu’na 
gidiyormuş. Efe’de bir zamanlar 
Koza Orman İlkokulu’na gitmiş 
ama taşındıklarından dolayı 
artık o okula gitmiyormuş ama 
Mehmet, Efe’nin yeni gittiği okul Çam 
İlkokulu’na gelmiş ama Mehmet’ler 
okulun yakınında taşınabilecekleri bir 
ev bulamamışlar. Efe’de demiş ki “eeee 
arkadaşlar ne güne duruyor bizim evimize 
gelebilirsiniz”. Efe’nin anne babası da “tabii 
ki gelebilirsiniz” demiş. Mehmet de efe 
de mutluluktan çıldırmışlar. Mehmet’in 
annesi “çok teşekkür ederiz” demiş, çocuklar 
“olley” diye çığlık atmışlar. Hayaletler ve 
canavarların çocuklarla olan gizli dostluğu 
sonsuza dek sürmüş ve çok mutlularmış. 
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Çocuk Psikoloğu ve Oyun Terapisti 
Manuela Molina’nın Covi Kitabı
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Yaşamak ne güzel şey
                    TARANTA-BABU
                                   yaşamak ne güzel şey.
Anlayarak bir usta kitap gibi
bir sevda şarkısı  gibi duyup
bir çocuk gibi şaşarak
                         YAŞAMAK....
Yaşamak:
birer birer
           ve hep beraber
                           ipekli bir kumaş  dokur gibi...
Hep bir ağızdan
               sevinçli bir destan
                            okur gibi
                                     YAŞAMAK..

Not: TARANTA BABU Nazım Hikmet'in yalnız kaldığı zamanlarda mektuplar 
yazdığı hayali arkadaşıdır.


