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HEDİYE

Yenİ SAYIMIZ ÇIKTI!YENİ SAYIMIZ ÇIKTI!
Merhaba Arkadaşım!

Zaman çok hızlı geçiyor ve ileriye yönelik hepimizin planları var. 
Eminim senin de güzel planların vardır. Ancak bu planlar 

arasında belki de en önemlisi meslek konusu. Sen de zaman 
zaman “Büyüyünce ne olsam, acaba hangi mesleği seçsem?” diye 

kendine soruyorsundur. Bu sayımızda meslekleri ve meslek 
seçerken dikkat edilecek hususları senin için araştırdık. Ayrıca 
her sayıda olduğu gibi keyifle okuduğun, birbirinden eğlenceli 

bölümler seni bekliyor.  Sayfayı çevir ve serüven başlasın.
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Merhaba Arkadaşım!
Zaman çok hızlı geçiyor ve ileriye 

yönelik hepimizin planları var. Eminim 
senin de güzel planların vardır. 

Ancak bu planlar arasında belki de 
en önemlisi meslek konusu. Sen de 

zaman zaman “Büyüyünce ne olsam, 
acaba hangi mesleği seçsem?” diye 

kendine soruyorsundur. Bu sayımızda 
meslekleri ve meslek seçerken dikkat 

edilecek hususları senin için araştırdık. 
Ayrıca her sayıda olduğu gibi keyifle 

okuduğun, birbirinden eğlenceli 
bölümler seni bekliyor.  Sayfayı çevir  

ve serüven başlasın.
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Karşınızda dünyanın en genç seyyahı 
Mack Rutherford. Mack, Bulgaristan’ın 

başkenti Sofya’dan başlayan gezisini 150 
günde tamamlamış. Seyahati esnasında 

tam 5 kıta ve 52 ülke gezerek dünya rekoru 
kırmış. Küçüklüğünden beri pilot olmayı 

hayal eden Mack, 15 yaşında pilotluk 
ehliyetini almış. Okul olmadığı zamanlarda 
bunu gerçekleştiren Mack’ın şimdiki hayali, 
eve dönüp okulunu bitirmekmiş. Sonrasında 

ise uçmaya devam edecekmiş. 

Amerikalı bilim insanları, domatesin 
DNA’sını değiştirerek mor renkte 
domates üretmişler. Araştırmacılar, 
üretilen bu yeni domatesin daha 
uzun ömürlü olduğunu aktarmışlar. 
Ayrıca, normalden daha fazla 
antioksidan özelliği barındırdığı 
eklenen bilgiler arasında. Birçok 
hastalığı önleyeceği söylense 
de doğal domatesin yerini 
almayacağı kesin. 

17 Yaşında 
Dünya Turu

Bir Başka 
Domates!



Ne Olacaksın?
“Büyüyünce ne olmak istiyorsun?” diye soranlar olmuştur sana da 
mutlaka. Belki de sırf sorulduğu için hepimizin hazır bir cevabı 
vardır bu soruya. Hemen doktor, öğretmen, aşçı, mühendis, 
astronot deyiveririz düşünmeden… Ancak bana bu soru yerine, 
neleri sevdiğimi ve neler yapmaktan hoşlandığımı sorsalar 
keşke diye iç geçiriyorum bazen. Çünkü meslek seçebilmek 
için belli bir seviyeye gelmiş olmak gerekir. Bunun öncesinde 
büyükler yönlendirebilir, yanlış düşünülen konularda doğruları 

öğretebilirler. Ama onlar, daha çok soru soruyorlar. 
Belki de verdiğimiz cevaplar komik olduğu için 

soruyorlardır.

Büyükleri bilmiyorum ama 
burada sana biraz kendi 

meslek seçme maceramdan 
bahsetmek istiyorum. Yani 

yazar olmak isteyen çocuğun 
macerasından. Bakarsın sen 
de bu örnekten yola çıkarak 

kendi hayallerine doğru 
kürek çekersin. 



Ne Olacaksın?

Hem okuyor hem 

de araştırıyordum. 

Sonra aklıma bir şey 

takıldı, bu kadar 

çok kitabı bir yazan 

olmalıydı. Yazan, 

yazar, yazarlık…

Yazarlık yolundaki ilk adımımı ortaokulda elime aldığım bir 
kitapla attım diyebilirim. Kitabın kapağı, kokusu, resimleri, 

yazıları... Bu kitapta beni kendine çeken bir şeyler vardı. 
Elime alıp hemen okudum. Hızlıca bitirmiştim. Ama bu nasıl 

olmuştu? Ben ve kitap… Öncesinde yan yana gelemeyen iki 
şey gibiydik. Tıpkı mıknatısın aynı kutupları gibi birbirimizi 

itiyorduk. Ta ki bu kitabı elime alana kadar. Kitabı tekrar 
okudum, daha iyi inceledim ve sonra bir şey fark ettim, bu 

zamana kadar bana uygun kitabı bulamamışım. 

Sonraki günler, daha sık kütüphaneye gittim, her defasında 
da beğendiğim bir kitapla geri dönüyordum. Ders ve öğle 

aralarında, okul servisinde, kısaca her müsait vaktimde bir 
şeyler okuyordum. Galiba ben, deyim yerindeyse kitap 
kurdu olmuştum. Hem okuyor hem de araştırıyordum. 
Sonra aklıma bir şey takıldı, bu kadar çok kitabı bir 

yazan olmalıydı. Yazan, yazar, yazarlık…



Erkek aslanların 
yeleleri 5 - 7 
ay arasında 
belirginleşmeye 
başlar. Dişilerde ise 

yele bulunmaz. 

Kuğular, kanatlılar 
ailesinin en güzel 
kuşlarından biridir. 
Genellikle ılıman 
iklimlerde yaşarlar 
fakat bu kuğu, karın 

tadını çıkarıyor gibi 

görünüyor. 

Tetik balıklarının sırt kısımlarında 

iki adet gizli silah vardır. Buradaki 

sivri kemikleri, düşmanlara karşı 

kullanabilirler. 

Yılın En Komik 
Hayvanları

Her yıl olduğu gibi 
2022’nin de en 
komik vahşi hayvan 
fotoğrafları seçildi. 
Dereceye girenler 
arasından özenle 
seçtiğimiz hayvanlar 
hakkında ilginç 
bilgiler seni bekliyor. 
Eğlenirken öğrenmeye 
hoş geldin!

Rakunlar, yiyeceklerini yıkayarak yemeyi severler. Bunu, yiyeceklerini temizlemek için değil daha çok yumuşatmak için yaparlar. Ancak bazen neyi yıkamamaları gerektiğini bilemezler.  Bu yüzden pamuk şekerini yıkayan bir rakun hayal kırıklığı yaşamıştır.  



Dalıcı martılar, penguenlere benzerlikleriyle bilinirler. Uçabilmelerinin yanında, çok iyi yüzücü ve dalıcıdırlar. Bunların aksine karada ise oldukça hantal hareket ederler. 

Sürekli gülümsüyormuş gibi 
duran mirketler,  genellikle 
çöllerde yaşarlar. Su ihtiyaçlarını 
çoğu zaman, yedikleri küçük 
canlılardan karşılarlar. 

Suaygırları gündüz vakitlerinde genellikle suda bulunurlar. Ancak çıktıkları vakit vücutları kendi güneş kremini üretir. Deriyi ultraviyole ışınlara karşı koruyan bu sıvı, aynı zamanda mikropları da uzak tutar. 

Gentoo penguenleri, en 
hızlı yüzen penguenlerdir 
ve suyun altında 7 
dakika nefes almadan 
durabilirler. Bu sürede 
küçük balıkları ve diğer 
deniz canlılarını avlarlar. 





Tabiattaki her canlı, kendi bildiği 
işi yapar. Ağaçlar meyve, inekler süt 

verir, arılar da bal yapar... Hepsinin 
bir uğraşı vardır ve ellerinden gelenin 

en iyisini yaparlar. İnsan için meslek 
de buna benzer. Hayati ihtiyaçların 

karşılanabilmesi için insanın eline bir 
altın bilezik takması gerekir. Bunun 
için de ne iş yapıyorsak onu çok iyi 

yapmalıyız. Hedefimize ulaşmak için 
ders çalışmamız gerekiyorsa çok iyi 

çalışmalı, kitaplar okumalı ve kendimizi 
geliştirmeliyiz. 

Çalışmak



FAS
R e n k l i  Ş e h i r l e r  Ü l k e s i 

Merhaba arkadaşım, görüşmeyeli nasılsın? 
Benimle uzunca bir yolculuğa çıkmaya ne dersin? Bu gezimde Kuzey Afrika 
ülkelerinden birine gidiyorum. Bu ülke, aynı zamanda Afrika ile Avrupa 
arasında göç yapan kuş dostlarımın da uğrak yeri. Engebeli sıradağları, 
uçsuz bucaksız çölleri ve rengârenk şehirleri olan bu ülkenin ismi Fas. Bir 
tarafı Atlantik Okyanusu’na bakan Fas, sarı ve kızıla bürünen büyük sahra 
çölü ile muhteşem manzaralar sunuyormuş. Ayrıca Fas’ta şehirler, yeni 
ve eski diye ikiye ayrılıyormuş. Meşhur çarşıları ve labirent gibi daracık 
sokakları ile eski şehirler, göz kamaştırıcı güzellikteymiş. Osmanlı Devleti’nde 
kullanılan fesler de Fas’tan gelmiş. Haydi, feslerimizi başımıza takalım ve 
renklerin ülkesi Fas’a doğru kanat çırpmaya başlayalım.







Bir zamanlar uzaya gitmek isteyen bir kedicik varmış. Adı Pikoymuş. Uzayda başka kedicikler olup olmadığını merak 
ediyormuş. Ama uzaya hem gitmek istiyor hem de uzaya gitmekten korkuyormuş. Bir gün kesin gitmek istediğine karar 
vermiş ve kendine bir uzay aracı yapmış. Kedi Uzay İstasyonu’na gitmiş ve uzaya gitmekte kararlı olduğunu söylemiş. 
Kedi İstasyonu görevlileri onun kararlılığını görünce Pikoyu göndermeyi kabul etmişler. Pikoyu araca bindirerek 
uzaya göndermişler. Yıldızlar, gezegenler, ışıklar çok güzelmiş ama kendinden başka kedicik görememiş. Uzayda kendi 
fotoğrafını çekmek istemiş, bunun içinde yanında bir kamerası varmış. Elini kaldırmış ki ne görsün. Elindeki kamerası 
yok olmuş. Uzayda olduğunu işte şimdi tam olarak anlamış ve korkmuş. Evine dönmek istemiş ama nasıl yapacağını 
bilemiyormuş. Etrafta zar zor dolanırken çok yorulmuş. Uzay çok yorucu bir yermiş, hele de bir kedi için. Nasıl döneceğini 
düşünürken uyuyakalmış. Uyandığında kendini evinde ve yatağında yatarken bulmuş. Derin bir nefes aldıktan sonra 
yorgunluğu atmak için tekrar uykuya dalmış. Elif Mihrimah Kocaman - İstanbul

Uzaklarda  bir yerde Zehra adında bir çocuk varmış. Zehra, annesi babası ve kedileri kırpıkla yaşarmış. Bir gün Zehra, 
okula gitmiş ama Kırpık’ın mamasını vermeyi unutmuş. Bu Zehra’nın göreviymiş. Kırpık, Zehra okuldayken çok acıkmış. 
Sonunda Zehra’nın okuldan gelmesini bekleyemeyip onun okuluna gitmeye karar vermiş ve yola koyulmuş. Yola 
çıktığında birden Zehra’nın okulunun yolunu unuttuğunu fark etmiş ama artık çok geçmiş. Yürürken kuleye benzer 
büyük bir şey görmüş. Buraya çıkarsam belki okulu görebilirim deyip içeriye girmiş. Ama burası kule değilmiş. İçeride 
bir sürü ışıklı düğmeler varmış. Hele bir de kırmızı kocaman bir düğme varmış ki Kırpık görünce dayanamayıp basmış. 
Bir anda büyük bir gürültüyle kule uzaya doğru yükselmeye başlamış. Önce kasaba daha sonra da dünya küçücük kalmış. 
Kırpık önce sevinip dünyaya el sallasa da sonra Zehra aklına gelip ondan ayrılacağına çok üzülmüş. Tam o anda  bir ses 
duymuş. Bu Zehra’nın sesiymiş. Zehra okuldan gelmiş. Meğerse bu bir rüyaymış. Koşarak Zehra’nın kucağına atlamış. Bir 
daha ayrılmayalım dercesine miyavlamış. Zehra Beren Gümüş - Muğla

Elif ve Kerem adında iki arkadaş varmış. Elif’in bir de Portakal adında bir kedisi varmış. Elif, Kerem ve Portakal galaksileri, 
gezegenleri, yıldızları çok sever ve ilgi duyarlarmış. Kerem’in bir teleskobu varmış ve her gün onunla gözlem yaparlarmış. 
Bir gün akıllarına uzay roketi yapmak gelmiş ama nasıl yapacaklarını bilmiyorlarmış. Dakikalar saatleri kovalarken yan 
komşuları Emin amcanın eskiden astronot olduğu akıllarına gelmiş. Hemen Emin amcaya danışmışlar. Küçük de olsa 
bir roket yapmışlar. Emin amca “Dikkatli olun çocuklar ancak bir kişi binebilir.” demiş. Elif ve Kerem kararsız ve üzgün 
bir şekilde kimin bineceğini tartışırken Portakal “Fırsat bu fırsat!” diyerek rokete atlamış. Emin amca gülerek “İşte şimdi 
oldu!” demiş. Portakal uzun bir yolculuğun ardından Mars’a iniş yapmış ve orada kendine uzaylı dostlar edinmiş. Onlarla 
gezegenler hakkında muhabbet etmişler. Zamanın farkında bile olmayan hızlıca geçmiş. Portakal onlara veda ederek 
Dünya’ya geri dönmüş. Öğrendiklerini Elif ve Kerem’e heyecanla anlatmış, günün yorgunluğuyla uykuya dalmışlar. 
Gülderen Erdoğan - Manisa

Günlerden bir gün Chou parkta oynarken aklına bir soru takılmış: 
“Acaba dünyadan başka yerde de kediler var mı?” Merakına mağlup 
olup kendince bir araştırma yapmaya karar vermiş. Dünyayı dolaşıp 
diğer kedileri ziyaret etmiş. Ancak aldığı her cevapta ümitsizliğe 
uğramış. Merakını gideremediğinden yeni sulara yelken açmış. Az 

gitmiş, uz gitmiş. Dağ başındaki kedilere rastlamış. Onların cevaplarından 
da tatmin olmayınca başını gökyüzüne çevirip derin bir nefes almış... 

Artık tek gayesi kilometrelerce uzak yıldızlardaki kedilerin evlerine konuk 
olmakmış. Bunun için tek ihtiyacı olan bir mekik tasarlamakmış. O zaman merakını 
giderecekmiş. Chou hemen çalışmalara başlamış ve tüm azmini, hevesini bu iş için sarf 
etmiş. Uğraşları sonuç vermiş. Bir mekik yaparak uzun zamandır aradığı cevapları öğrenmek için gökyüzüne ışınlanmış. 
Göz renkleri farklı, tüyleri bambaşka, büyüklükleri biçimsiz kediler görünce hayretler içinde kalmış. İşte merak ettiği 
sorunun cevabı tam olarak buymuş. Küçük Chou onlarla muhabbet etmek için sabırsızlanıyor, soracağı soruları şimdiden 
planlıyormuş. “Acaba uzayda balık da var mı?” Rumeysa Avcı - Antalya

Piko Uzayda

Acaba Uzayda Balık Var Mı? 

Meraklı Kedi Kırpık

Portakalın Uzay Macerası
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