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HED YE

Merhaba Arkadaşım

Mutlu musun, yoksa üzgün mü? Ya da bunların dışında tarif edemediğin şeyler 
mi hissediyorsun? Merak etme! Bu hissettiklerinin hepsi senin duyguların ve 

milyarlarca insan gibi sen de duygu denen o ilginç şeye sahipsin. 

Bu sayıda senin için duyguları araştırdık. Bakalım yazıyı okurken hangi 
duyguları yaşayacaksın? Ayrıca her sayıda olduğu gibi dolu dolu sayfalar seni 

bekliyor. Ne duruyorsun, başla hadi!
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Mutlu musun, üzgün mü, 
yoksa öfkeli mi? Ya da 
bunların dışında, tarif 

edemediğin başka şeyler 
mi hissediyorsun? Merak 
etme! Bu hissettiklerinin 

hepsi senin duyguların 
ve milyarlarca insan 

gibi sen de duygu denen 
o ilginç şeye sahipsin.



Mesela, çok istediğin bir şey vardır ve ona sahip olursun. O anda için kıpır kıpır olur, yüzünde koca bir gülümseme oluşur ya; işte bu, “mutluluk” duygusudur. 

Etrafımızda olup bitenlere, görüp duyduklarımıza 
karşı içimizde bir yerlerde oluşan etkilere duygu 
denir. Aslına bakarsan, tamamıyla anlatmak biraz 
zor gözüküyor. Ama okumaya devam ettikçe 
bilgilerin zihninde irili ufaklı, biraz da zigzaglı 
şimşekler çaktıracağını düşünüyorum.
Mesela, çok istediğin bir şey vardır ve ona sahip 
olursun. O anda için kıpır kıpır olur, yüzünde 
koca bir gülümseme oluşur ya; işte bu, “mutluluk” 
duygusudur. Ya da bazen karanlıkta yalnız kalmak 
istemez ve anne babana sarılmak istersin; işte 
o esnada hissettiğin şey “korku”dur. Bunlar gibi 
birbirinden farklı birçok şey hissederiz ve hepsinin 
adı “duygu” dur. 

Duygular Ne İşe Yarar? 
İnsan, çok güzel ve bir o kadar da hayret verici 
özelliklerde yaratılmıştır. Mesela, yürümek 
için iki ayağımız var ve bunları istediğimiz 
gibi kullanabiliyoruz. Aynı şekilde gözlerimiz 
sayesinde çevremizi çok net görebiliyoruz.  
İşte, duygular da bunun gibidir. Her bir duygu, 
hayatımıza ayrı bir güzellik ve anlam katar. Bir 
sürprizle karşılaştığımızda mutlu olmamız ya 
da akraba ziyaretleri için heyecanlanmamız, 
sence de harikulade şeyler değiller mi? 

Fakat duyguların fiziksel 
özelliklerimizden bir farkı var. 
Tahmin ettiğin gibi, duyguları 
göremeyiz sadece hissederiz.

Duygu İyi mi Yoksa Kötü 
mü?
Elbette iyi bir şey. Çünkü 
duygular; o anda 
yaşadığımız olaya göre biz 

Duygu Nedir?



zorlamadan, kendiliğinden oluşur ve bu bütün 
insanlarda böyledir. Yani mutlu olmak, üzülmek ya 

da başka bir duyguyu yaşamak, herkes için son derece 
normal bir durum.

Duygularla Ne Yapmalıyım?
Değerli arkadaşım, şunu sakın aklından çıkarma. 
Mutlu olmak, üzülmek, heyecanlanmak, korkmak gibi 
aklına gelen bütün duyguları yeri ve zamanı geldikçe 
yaşıyor olman çok normal. İnsanların tamamının bu 
duyguları bir şekilde yaşadığından emin olabilirsin. 
O yüzden herhangi bir duyguyu yaşarken onu 
değiştirmeye çalışman gerekmiyor. Çünkü zamanı 
gelince kendiliğinden normale döneceksin. Ama 
duygularını yaşarken kendini daha iyi hissetmek 
isteyebilirsin. Bunun için bazı ipuçları verebilirim.

• Mutlu olduğunda bunu çevrendeki güvendiğin insanlarla 
paylaşabilirsin. Bu seni daha da mutlu edecektir.
• Seni üzecek bir durumla karşılaştığında bunu ailenle 
ya da arkadaşlarınla paylaşabilir, onlarla sohbet 
edebilirsin. Bu sayede kendini daha iyi hissedeceksin.

• Korktuğun bir durum varsa ailenden birisine 
sarılabilir ya da yanında olmasını isteyebilirsin.

• Eğer öfkeliysen, bu durumun normal 
olduğunu bilmelisin. Fakat öfken geçene 

kadar başkalarına zarar verecek bir 
davranışta bulunmamalısın. Bu 

esnada elini-yüzünü yıkamak, biraz 
oturup dinlenmek ya da sevdiğin 

birine sarılmak sana iyi 
gelebilir. 





Elbiselerin yapıldığı kumaşlar, ince 
ipliklerin bir araya gelmesiyle oluşur. 
Bu iplikler birbiri ile iç içe geçmiş ve 
kıvrılmış durumdadır. Islanan kumaşta 
bu kıvrımlar daha belirginleşir ve 
kumaş boydan kısalır. 
Böylece elbiseler çeker. 

Elektrik akımı, elektronların 
hareketiyle oluşur. Elektronlar, 

aynı yüksek bir yerden dökülen 
su gibi, yüksek elektrik bulunan 
yerden düşük olan bir yere hızla 

ilerler. Bizim vücudumuz da iletken olduğu 
için bir elektrik akımına dokunduğumuzda 

elektronlar vücudumuzdan geçer. Buna elektrik 
çarpması deriz. Düşük bir akımda geçerse 

çok etkilenmeyiz ancak yüksek akım elektrik 
vücudumuzdan geçerse çok tehlikelidir. 

Elbiseler 
Yıkanınca 
Neden 
Çeker? 

Elektrik Neden Çarpar?

Ülkemizde şeker, genellikle şeker 
pancarından yapılır. Pancarlar, fabrikada 
önce ince ince doğranır ve kaynar 
kazanlara doldurulur. Burada sıcak su, 
pancarın içindeki şekeri dışarı çıkarır. 
Sonra pancar hiç suyu kalmayacak 
şekilde sıkılır. Şeker artık suyun içindedir. 
Burada şekerin haricindeki diğer 
maddeler çeşitli kimyasallar 
vasıtasıyla atılır. Geriye şekerli 
şurup kalır. Son olarak da 
kurutma aşamasına geçilir 
ve bildiğimiz beyaz şeker 
ortaya çıkar. 

Şeker Nasıl 
Yapılır?





Dünyada bazı yerler bize cennet ve cehennemi hatırlatır. Mesela, gezerken çok 
güzel bir yer gördüğümüzde “Cennet gibi bir yer!” deriz. Burası tabiatıyla bize çok 
güzel gelir ve hayran kalırız. Veya tam tersi korkunç ve ürpertici yerlere de şahitlik 
edebiliriz. Bir uçurum kenarı veya bir volkanın lavları bizi korkutabilir. İşte bunun 

gibi, dünyada gezilip görülebilecek milyonlarca ilginç yer var. Ancak buralara 
ulaşmak o kadar kolay değil. Biz sizin için en ilginç mekânlardan birkaçını derledik. 

Hazırlayan: 
Musa İnan



PEMBE GÖL
Gölleri genellikle mavi ve yeşil renkleriyle 

görürüz. Ancak Avustralya’nın güneyinde bulunan 
Hillier Gölü’nde sanki su yerine çilekli sütle 

dolu gibi pembe renkte. Yeşillikler arasında çok 
güzel görünen gölün rengini içinde bulunan bir 

bakteriden aldığı düşünülüyor. 

SEVGİ TÜNELİ
Ukrayna’da bulunan bu 

yer, bir tren yolu. Sık 
ağaçların arasından 

geçen yol üzerinde oluşan 
bu tünel, izleyenleri 

kendine hayran bırakıyor. 


