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3D yazıcı ile yapılan, 
Avrupa’daki en büyük iki katlı 

model ev, görenleri hayrete 
düşürüyor. Belçika’daki bir inşaat 

firmasının yaptığı proje ile çimento 
yazıcısı kullanılarak yapılan ev, 15 günde 
tamamlandı. Böylece inşaat, daha ucuza 
ve daha kısa sürede tamamlanmış oldu. 
Ayrıca son dönemde kullanımı gittikçe 

artan 3D yazıcılar, günlük hayatta 
kullandığımız ürünlerin birebir aynısını 

çıkartabiliyor.  
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Bilim insanları her yıl, penguenlerin sayımı 
için Antarktika’ya gidiyorlar. Bu seneki 
sayım ise oldukça renkli geçti. Çünkü 
bir imparator pengueninin sevecen 
halleri, araştırmacıları çok mutlu etti. 
Hiç beklemedikleri anda bir penguen 
yanlarına gelip ellerini çırpmaya ve 
karnının üstünde hareketler yapmaya 
başladı. Heyecanlı tavırları ile dikkat 
çeken penguen, araştırmacılarla 
arkadaş oldu ve sayım boyunca onlara 
eşlik etti. 

Ustasız 
İnşaat

Antarktika’daki 
Dostluk



Denizlerde, gemilerin 
ve sondaj makinelerinin 
çıkardığı sesler, su 
altında büyük etkilere 
sebep olabiliyor. Yapılan 
araştırmalara göre, 
gemilerin ve sondaj 
makinelerinin çıkardıkları 
sesler, balina ve yunus 
balıkları gibi memeli 
deniz canlılarında duyu 
kaybına sebep olabiliyor. 
Duyu organları zarar gören 
bu hayvanlar, göç yollarını 
şaşırabiliyor ve yönlerini 
kaybedebiliyorlar. 

Avustralya’da, kalem kullanımıyla alakalı 
bir araştırma yapıldı. Buna göre; kalem 

kullananların, klavye ile yazanlara 
nazaran okumayı daha hızlı başardıkları 

ve okuduklarını daha iyi anladıkları 
ortaya çıktı. Araştırmacılar, okuryazarlık 

gelişimi açısından kalem kullanmanın 
çok faydalı olduğunu bildirdiler. 

Bunun yanında, kalem ile 
yazmanın, hafızayı, el göz 

koordinasyonunu ve ince 
motor becerilerini de 
geliştirdiği aktarıldı. 
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Yunuslar Bizi Duyuyorlar

Kalem Kullananlar 
Daha İyi Okuyor



SOKAĞIN
 SONUNDAKİ

EVYazan: Mustafa Ecevit - Çizen: Pervin Özcan

Naci ile parktaki salıncaklarda sallanırken 
Bahar’ın koşarak geldiğini gördüm. Soluk 
soluğaydı. Bir şeyler söylemek istiyor ama 
sözcükler ağzından bir türlü çıkamıyor gibiydi. 
“Sakin ol Bahar! Bayılıp düşeceksin. Önce bir 
soluklan.” dedim.
“Sakin mi olayım? Nasıl sakin olabilirim?” diye 
karşılık verdi.
O an sadece telaşlı değil, öfkeli olduğunu da 
fark ettim. Naci’yle göz göze geldik. Şaşırmıştık. 

Çünkü Bahar’ı daha önce hiç bu kadar öfkeli 
görmemiştik. 
“Hayırdır Bahar? Bu kadar sinirlenmene neden 
olan şey nedir?”
“Gelin benimle!” diyerek arkasını 
dönüp yürümeye başladı. Yerimizden 
kımıldamadığımızı görünce sesini yükselterek:
“Orada öylece bekleyip duracak mısınız?” 
diyerek sert bir tonla payladı bizi. Ne olduğunu 
anlayamamıştık. Yediğimiz fırçadan sonra 



Merhaba arkadaşım! Ben Kaplumbağa Sağlamkabuk. Sana, içinde

İnsanın Evi
Gibisi Yok!
yaşadığımız evlerden bahsetmek istiyorum. Öncelikle ev, herkes için 
olduğu gibi benim için de çok önemli. Benim evim sırtımda olduğu için 
şanslıyım. Bunu ormanda dolaşırken fark ettim. Henüz daha çocukken, 
bir sonbahar günü, başıma isabet eden koca bir su damlası beni 
korkutmuştu. İlk başta anlam veremeden etrafıma bakındım. Sonra pıtır 
pıtır inen yağmur damlalarını görünce rahatladım. Demek ki yağmur 
damlasıydı başıma düşen. Yavaşça kabuğuma çekildim. Pencereden 
seyreder gibi kabuğumun içinden yağmuru izledim. Kabuğuma 
değen damlaların tıkırtısı eşliğinde mis gibi yağmur kokusunu içime 
çekmenin keyfine vardım. “İyi ki evim var, yoksa yağmurda, soğukta ne 
yapardım!” diye içimden geçirdim.



Arı petekleri, hayvan yuvaları 
arasındaki en dikkat 

çekenlerindendir. Arılar, yuvalarını 
bir kovanın içine altıgen 

şeklindeki yüzlerce hücreden 
inşa ederler. Çünkü altıgen, en 

az malzemeyle en çok depolama 
yapabilmeyi sağlayan geometrik 

şekildir. Hücreleri yuvarlak 
veya beşgen yapmak, aralarda 

boşluk kalmasına sebep olur. 
Üçgen veya kare yapmak ise 

duvarlar için daha fazla balmumu 
gerektirecek ve dayanıklılığı 
azaltacaktır. Bu sebeple arılar, 

kendilerine verilen ilim sayesinde 
yuvalarını altıgen şeklinde yaparlar. 

İnsanlar, yeni ev aldıklarında, evlerinin içine 
renkli ve güzel mobilyalar yerleştirirler. Çardak 
kuşları da yuvalarını yaparken epey özen 
gösterirler. Yuvaları boylarına oranla epeyce 
büyüktür. Yetişkin her erkek çardak kuşu, kendine 
bir ev inşa eder. Evi yaparken de daha güzel 
görünmesi için renkli cisimleri etrafına koyar. 
Çiçek, taş, mantar, hatta insanların attıkları plastik 
parçaları bile topladıkları olur.

İnsanlar, tarih boyunca 
kendileri için farklı 
malzemelerle farklı şekillerde 
evler yaptılar. Bunların hepsi 
barınmak ve kendilerini 
korumak içindi. Benzer şekilde 
hayvanlar da farklı amaçlarla 
yuvalar yapıyorlar. Gelin 
bunlardan birkaç tanesini 
inceleyim.

En Sağlam ve Tasarruflu Yuva

Süslü Yuvalar

Hayvanların
İhtişamlı Evleri





Evimiz
Doğduğumuz ve yaşadığımız 

çevre hakkında ne kadar bilgimiz 
var? Nerelisin ve nerede doğdun 

sorularına elbette herkesin 
verecek bir cevabı bulunur. 

Peki ya bütün insanların 
ortak bir noktası olduğunu 

söylesem… Dünyamız, Hazreti 
Allah’ın bizler için yarattığı, 

uçtan uca korunaklı bir ev olan 
gezegenimiz. Bize, milyarlarca 

insana ve türlü türlü canlıya ev 
sahipliği yapan mavi küremiz.



iftarLarIn 
vazgeçiLmezi: 

HURMA
Peygamber yiyeceği, Medine baklavası, 
Cennet meyvesi… İsmi nasıl söylenirse 
söylensin, Ramazan aylarının vazgeçilmez 
meyvesidir Hurma. Oruç tutanların, orucu 
açmak için ağzına ilk attığı lokmadır çoğu 
zaman. Hatta hac veya umreye gidenler 
de döndüklerinde hediye olarak herkese 
hurma ikram ederler. İşte, hayatımızda bu 
kadar önemli bir yere sahip olan hurmayı 
daha yakından inceledik. 

Hurma ağacı, suya ve sıcağa çok ihtiyaç 
duyar. Yetişip meyve verebilmesi için 
kökünün bir nevi su içinde, başının ise 
sıcakta olması gerekir. Ayrıca ağaçlar 
arasında, insanlara en çok benzeyen 
ağaç, hurma ağacıdır. Ağacın gençlik ve 
yaşlılık dönemleri vardır. Ömrü, insan 
ömrü gibi ortalama 60-70 yıldır. Ağaçların 
ve meyvelerinin renkleri, insan teninin 
rengine benzer. Nasıl ki bir insan, kalbi 
olmadan yaşayamazsa hurma ağaçları da 
gövdelerindeki “gummar” denilen bölge 
olmadan yaşayamazlar. 

Hurmanın içerisinde vücut için gerekli 
bütün gıdalar mevcuttur. Vitamin, 
kalsiyum, yağ, protein, mineral, 
karbonhidrat ve demir bakımından 
zengindir. Yani bir insan sadece hurma 
yese, vücudu için gerekli vitaminlerin 
çoğunu karşılamış olur. Hatta eskiden 
insanlar, yiyecek bir şey bulamadıklarında 
günlerce hurma ile beslenmişlerdir. 

Hurmanın birçok çeşidi vardır. Bunlardan 
en faydalısı Peygamber Efendimiz’in 
(s.a.v.) kendi elleriyle diktiği “acve 
hurması”dır. Bir kimse, her sabah aç karna 
yedi tane acve hurması yerse karnında 
bulunan (ve hastalığa sebep olan) canlılar 
ölür.  



Gezegenler
Nasıl Havada
Durur? 

Teknolojinin ilerlemesiyle robotlar 
bizim hareketlerimizi taklit edebilir 
hale geldiler. Sadece hareket değil, 

sorulara cevap verebilen, bazı uyaranlara 
tepki olarak sevinebilen ve üzülebilen 

robotlar üretildi. Peki, robotların fişleri 
çekildiğinde veya pilleri bittiğinde rüya 

görüyorlar mıdır sence? Bilgisayar ve 
yapay zekâ teknolojileri her ne kadar 

ilerlese de bir robotun duygusal olarak 
bir insana benzemesi mümkün değil. 

Bu açıdan düşünülünce bir robot, enerji 
kaynağı bittiğinde işlem yapamaz.  

Robotlar Rüya
Görür mü?

Dünyadaki yerçekimi, her şeyi kendine 
çekerek düşürür. Ancak uzayda
durum biraz farklıdır. Orada her şeyi 
kendine çekecek bir yer yoktur. Bunun

yerine, büyük cisimlerin küçük olanı 
kendine çektiği bir ‘kütle çekimi’ vardır. 

Mesela büyük yıldızlar, yörüngelerindeki 
gezegenleri kendilerine çekerler. Bu sayede 

gezegenler, yıldızın yörüngesinde sabit dönerler. 
Ancak gezegenler, yıldızın etrafında hızlı bir şekilde 

dönerler. Bu dönüş, merkezkaç kuvvetini oluşturur ve 
gezegenler, yıldızlara hızla yaklaşmazlar. Biz de gezegenleri 
havada duruyorlarmış gibi görürüz.

Venüs

Ay

Dünya
SatürnJüpiter

Merkür

Mars Güneş



Memleketten dönen Zeki, otogarda 
çantasını kaybetmiş. Dalgınlıktan 
olsa gerek, kaybettiğini de ancak bir 
hafta sonra hatırlamış. Bunu en yakın 
arkadaşı Fikret’e anlatırken, Fikret 
sormuş;
- Zeki, otogarın kayıp eşyalar bürosuna
baktın mı?
Zeki, biraz duraksamış ve cevap vermiş:
- Orada bırakmış olamam Fikret, çünkü oraya hiç
uğramadım ki!

Dalgın Zeki

3 kere 3 Kaç Eder?

Doktor, bütün sınavları geçen 3 deliyi 
odasına çağırıp, bir soru soracağını, 
bilirlerse hastaneden taburcu 
olacaklarını söylemiş. 3 deli, 
heyecanla soruyu beklemişler. 
Doktor sormuş: “3 kere 3 
kaç eder?” Birinci deli, hiç 
düşünmeden “Cumartesi” 
demiş. Aynı soruyu ikinci deliye 
sormuş. 
“Buldum! Buldum!” diye 
heyecanlanan ikinci deli: “Cevap 
çorap...” demiş. Üçüncü deli biraz düşünür 
gibi yaptıktan sonra “Cevap 9” demiş. 
Doktor, meraklı gözlerle üçüncü deliye dönerek “Nasıl buldun bakalım?” demiş. 
Üçüncü deli “Bunu bilemeyecek ne var doktor bey? Çoraptan cumartesiyi 
çıkarttım ve doğru cevabı buldum.” demiş.
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Hazırlayan: 

Ahmet Selman

Çizen: 
Erdoğan Oğultekin
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Diyarbakir
.

Kalbimin atış hızı, kanat çırpma hızımı etkiliyordu. 
Rotamın heyecanı sarmıştı bütün tüylerimi. 

Dokuz bin yıllık bir şehri keşfetmeye gidiyordum. 
Rengârenk çiçeklerle bezenmiş bozkır, ara ara 

kendini kahverengiliklere bıraksa da tekrardan 
manzarada ki yerini alıyordu. Bir gölün üstünden 

geçerken susadığımı hissettim. Alçaldım, bir 
yudum su içtim. Tabelada Hazar Gölü yazıyordu. 

Yaklaşmıştım kadim şehre. 
Ben kanat çırparken sen de sayfayı çevir; rotamız 

Diyar-ı Bekir.







Şerife öğretmen, çocuklardan hafta sonu, hayalini 
kurdukları bir resim çizmelerini istemişti. Berra 
eve gittiğinde annesi, çiftliğe gideceklerini ve 
hemen hazırlanması gerektiğini söyledi. Berra 
bu heyecanla ödevini unutmuştu bile. Hemen 
hazırlanmaya başladı. Bir an yatağının üzerinde 
duran çantası dikkatini çekti ve ödevi aklına geldi. 
Çantasını da yanına aldı. Artık evden çıkıp çiftliğe 
doğru yol almışlardı ve sonunda çiftliktelerdi. 
Berra çiftlikte dolaşmaya başladı. O, temiz 
havasıyla  balıklara yem verirken aklına neden 
balıkların uçmadığı geldi. Onlarda uçsalardı keşke, 

diye düşündü. O sırada annesi Berra’ya ödevini 
yapması gerektiğini hatırlattı. Berra ödevini 
yapmaya başlamıştı ve aklına uçan balıklar, 
merdiven ile bulutlarda gezen tavuklar çizmek 
gelmişti. Berra resmini tamamlamıştı ve sabah 
olmasını dört gözle bekliyordu.
Sabah olunca heyecanla sınıfa girdi ve hemen 
arkasından sınıf öğretmenleri girmişti. Yaptıkları 
resimlere bakan öğretmeni, Berra’nın resmini çok 
beğenmişti ve Berra sınıfın ikincisi olmuştu.
Betül Bulut - Karaman

Uçan hayvanlar diyarında,  
tüm hayvanlar uçabiliyormuş. 
Bu diyarda her hayvanın 
bir hayali varmış. Renkli 
balıklar, bulutların üzerinde 
uçuyorlarmış. Rengarenk 

kanatlı horoz, bulutlar üzerine 
ulaşmak istiyormuş. Bulutların 

üzerine ulaşamayacağını 
düşününce hayal kırıklığına uğramış. 

Bir gün, umutsuz bir halde bahçede 
dolaşırken gökte, kırmızı bir uçan balon 
görmüş. “Acaba, bu balonla bulutların 
üzerine çıkabilir miyim?” diye düşünmüş. 

Horoz, merdivenler sayesinde önce balona 
ulaşmış. Balonla günlerce yolculuk yaptıktan 

sonra bulutların üzerinde gezinmeye başlamış.
Bir gün renkli uçan balıklarla karşılaşmış.  
Yeşil balık “Horoz kardeş sen buraya nasıl 
geldin?” demiş. Horozda “Uçan merdivenler 
beni yükseklerdeki uçan balona götürdü. Uçan 
balonda beni buraya kadar getirdi.” demiş. 
Mavi balıkta “Peki horoz kardeş, bu kar yağışı 
ve fırtınada buraya nasıl geldin?” demiş. Horoz 
“Uçan balon istediği zaman görünmez oluyor, 
bu sayede kar yağışından etkilenmiyor.” demiş. 
O an uçan balon, yanlarına gelmiş hep birlikte 
uçan balona binip diyar diyar gezmişler.
Ayşe Akay - Mersin

Naci adında iyilik sever, akıllı ve hayal gücü çok 
geniş birisi vardı. Sabah spor yapmak için evden 
çıktı. Çok hızlı koşuyordu. Bu yüzden taşa takıldı 
ve düştü. Taş hareket edince altında kocaman 
bir delik oluştu. Naci çok şaşırdı. Çünkü kendi 
yaşadığı yerde mevsim yazdı ama burada kıştı. Bir 
de üstünde kısakollu gömlek olmasına rağmen 
üşümüyordu. Naci etrafa bakındı. Bir tabela gördü. 
Tabelada “Hayaller Ülkesine Hoş Geldiniz!” 
yazıyordu. Bir kaç adım attıktan sonra sıcak hava 
balonlarına rastladı. Yine çok şaşırdı. Çünkü sıcak 
hava balonları karlı havada uçuyordu. Bunun 
gibi birçok şey vardı. Mesela, horoz merdiven 
dayayıp bulutlara çıkıyor ve uçarak yere iniyordu. 
Balıklar boğulmadan havada uçuyordu. Naci bir 
adım daha atınca taşı hareket ettirdi ve hiçbir yeri 
acımadan eski yerine geri döndü.
Ayşe Melek Tok - Balıkesir

Berra’nın Öğretmeni

Uçan Hayvanlar Diyarı

Naci’nin Macerası



2 Nisan: Bülbüllerin ötme zamanı
3 Nisan: Çiçeklerin açma zamanı 
14 Nisan: Dünya Yunus Günü
15 Nisan: Lale Mevsimi
24 Nisan: İpek böceklerinin 
yumurtadan çıkma zamanı

Tabiatta Bu Ay

2 Nisan: Dünya Çocuk Kitapları günü. 
Zengin olmak ister misin? Her zaman, 
okuduğun bir kitabın olsun! 
7 Nisan: Dünya Sağlık Günü. 
Hastalıktan önce, sağlığın kıymetini bil!
8 Nisan: Sağlık Haftası.
9 Nisan: Mimar Sinan Günü.  
Yaptığın işi gönlünde hissedersen, 
ırmaklar çağlar içinde. (Mimar Sinan)
10 Nisan: Polis (Zabıta) teşkilatı 
kuruldu (1845).
14 Nisan: Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin 
(Kızılay) kurulması (1877).
23 Nisan: Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı. 




