TÜKÇEV’İN
ÇOCUKLARA
ARMAĞANIDIR

Hepimizin Kardeşi O

SU

Sevgili çocuklar,
Yaz aylarının pırıl pırıl güneşli günleri, yerini giderek sonbahar mevsimine özgü, daha
mat renklerin egemen olacağı günlere bırakıyor. Tatil mevsimi de diyebileceğimiz
yazı geride bırakırken, kim bilir ne heyecanlar yaşayıp, yeni bilgiler edinip, ne
gözlemlerde bulundunuz? Tatilin verdiği rahatlığı, sizler yeni şeyler öğrenmek için
fırsata çeviriyorsunuz, biliyorum. Ben de çocukluğumda tatili, en az bir öğretim yılı
gibi değerlendirir ve pek çok şey öğrenmiş olarak, yeni sınıfıma başlardım.
Arkadaşlar, su, doğadaki tüm canlıların temel gereksinimidir. Su kaynaklarının
sınırlı olduğunu, dikkatli kullanılmaları gerektiğini artık çok iyi biliyoruz. Bu nedenle
kapak konumuzu suya ayırdık. Bilgilerinize su verebilirsek ne mutlu bize…
Ayrıca suya ilişkin çok önemli gördüğümüz kimi sayısal bilgileri de aklınızda
kalması için, “Bulabilirim” sayfasında paylaşıyoruz.
“Önce Sağlıklı Beslenme” köşemizde beslenme uzmanı Emel Ablanız, mevsim
sebze ve meyvelerinin yararlarını anlatırken, “Tadına bakmadan karar vermeyin”
diyecek. Nesrin Ablanız da havalar soğumaya başlarken uygulamalı bir kuş
yuvası yapacak.
Arkadaşlar, dünyamızda üretilen mal ve hizmetlerin çeşidi ve kalitesi her geçen
gün artıyor. Ancak bu demek değil ki her şey yolunda... İşte bu nedenle, hizmet
ve mal tüketiminde sorunlarla karşılaşıldığında nerelere başvurabileceğimiz
konusundaki yazımızı da dikkatle okuyun. Şimdiden ‘bilinçli bir tüketici olmanın’ en
önemli niteliklerinden biri bu çünkü…
Hepinize, doğal kaynaklarımıza değer vereceğiniz günler diliyorum. Ambalaj
atıklarını, çöpten ayrı biriktirmeniz ve atık kumbaralarına atmanız notunu da
ileterek…
Sevgilerimle,

İsmail Bacacı
TÜKÇEV
Yönetim Kurulu Başkanı
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Su kirliliği karnemiz zayıf
Türkiye Sulama Kooperatifleri Birlik Başkanı Halis Uysal, kooperatif olarak 42
ülkede yaptıkları araştırmada Türkiye’nin kirlilikte yüzde 69.8 ile başı çeken
ülkeler arasında olduğunu söyledi. Uysal, Ege ve Akdeniz Bölgesi’nin kuraklık
tehlikesinde öne çıktığını belirterek şöyle konuştu: “Türkiye’nin 112 milyar
metreküp su rezervi var. Bunun 95 milyar metreküpü barajlardan ve göllerden,
10- 15 milyar metreküpü yer altı sularından... Bu suların yüzde 75’i tarımda,
yüzde 11’i sanayide, yüzde 14’ü ise içme ve kullanma suyu olarak kullanılıyor.
Diğer ülkelerde tarımda kullanılan su yüzde 40’ı geçmiyor. Bizim tarımsal
sulamada âcilen başka yöntemler bulup suyumuzu korumamız gerekiyor.
Avrupa Birliği ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri su konusunda çok duyarlı
davranıyor. Ancak bizde bu duyarlılık yok!”

50 yılda Van Gölü kadar su kaynağı yok oldu
Türkiye’nin farklı kentlerinde yılda bir düzenlenen Türk- Alman Su İşbirliği
Günleri 23- 24 Eylül günlerinde Antalya’da yapıldı. Çalışmalara ilişkin konuşan
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar,
Türkiye’nin son 50 yılda Van Gölü’nün yüzölçümü kadar yüzeysel su kaynağını
kaybettiğini söyledi. İstanbul’da yeraltı suyuna ulaşma seviyesinin 50 metreden
250 metrelere kadar düştüğünü de belirten Prof. Dr. Birpınar, “Suyun toprakla
buluşma olasılığı kalmamış” dedi. Ne büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız
arkadaşlar, düşünsenize…
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Dünya iklimi tehdit altında
Dünya Meteoroloji Örgütü, iklim değişikliğine neden olan atmosferdeki sera
gazı miktarının, karbondioksit (CO2) yoğunluğunun artmasıyla 2013 yılında rekor
düzeye ulaştığını bildirdi. Uluslararası İklim Değişikliği Paneli’nin son yayımlanan
2014 raporuna göre de, gezegenin sıcaklığını artıran karbondioksit, metan ve azot
oksitlerin (sera gazlarının) atmosferdeki yoğunluğu 800 bin yıldır görülmemiş
bir düzeye geldi. En önemli sera gazı karbondioksitin yoğunluğu yüzde 40 arttı.
Artışın nedenleri; yüzde 95 oranında fosil yakıt (petrol, kömür ve doğalgaz)
kullanımı ve arazi kullanımının değişmesi olarak gösteriliyor.
Sevgili arkadaşlar, Türkiye, karbon salım artışı hızı açısından dünyada birinci
sırada yer alıyor. 1990- 2012 yılları arasında ülkemizdeki karbon salımı yüzde
133 arttı.

Dünya Organik Kongresi’nde türetici vurgusu
Uluslararası Organik Tarım Hareketleri Federasyonu tarafından düzenlenen 18.
Dünya Organik Kongresi, 1500 kadar uluslararası katılımcıyla İstanbul Kongre
Merkezi’nde, 13- 15 Ekim günleri arasında yapıldı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Vildan Karaarslan
kongrede gerçekleştirdiği sunumda Türkiye’nin dünyada organik tarım yapan 164
ülke arasında 21’inci sıradan 14’üncü sıraya yükseldiğini belirtti. Kongre boyunca
yapılan tüm faaliyetlerde, doğaya verdiği zararı en aza indirmek ve yapılan diğer
kongrelere örnek oluşturmak amacıyla, sunulan yemekler, Türkiye’de üretilen
organik gıdalarla yapıldı. Tavuğundan etine, elmasından pirincine kadar her gıda
organik sertifikalı olarak kullanıldı. Kongrenin kapanışı öncesinde yayımlanan
manifestoda dikkat çekici bir saptama yer aldı: Gıda güvenliğinin sağlanmasında
en önemli adımlardan biri, üretici ve tüketici arasındaki bağların güçlendirilmesi,
yani herkesin “türetici” olmasıdır.
Türetici: Yalnızca tüketmekle kalmayıp aynı zamanda üreticiye destek olan
ve üretimin tüm süreçlerinden hoberdar olarak bu süreçleri denetleyen
veya katılan birey.
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Çubuk’ta bu yıl 10’uncusu düzenlenen
“Uluslararası Çubuk Kültür Festivali” sona erdi.
Atatürk Parkı’nda düzenlenen festival ziyaretçi
akınına uğradı. TÜKÇEV de açtığı tanıtım
masasıyla festivale destek verdi. Tanıtım
masasına büyük ilgi gösteren ziyaretçiler,
TÜKÇEV uzmanlarından geri dönüşüm konusunda
bilgi aldılar. Gün boyunca açık bulundurulan
TÜKÇEV tanıtım masasından TÜKÇEV yayınları ve
tohumlu kartları dağıtıldı.
Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan ise dört
gün çok yoğun bir misafir akınına uğradıklarını
söyleyerek “Bu güzel
günümüzde bizleri yalnız
bırakmayan TÜKÇEV
yetkililerine de çok teşekkür
ederiz. Vatandaşlarımız hem
Çubuk’u gezdiler, festival
boyunca eğlenip alışveriş
yaptılar, hem de TÜKÇEV
sayesinde geri dönüşüm
konusunda bilgilendirildiler”
diye konuştu.
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Kırıkkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve
TÜKÇEV tarafından ilkokul öğrencilerine yönelik çevre
sağlığı eğitim semineri düzenlendi. Kırıkkale Şehitler
İlkokulu’ndaki etkinlik, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın
onayladığı Ambalaj Atığı Yönetimi
Uygulama Planı doğrultusunda yapıldı.
Seminere Kırıkkale Belediyesi Temizlik İşleri
Müdürlüğü yanı sıra Katı Atık Birliği Yönetimi,
Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı (TÜKÇEV) ve
Optimet destek verdi.
TÜKÇEV Kurumsal İletişim Eğitim Müdürü
Nazlı Pınar Aygündüz’ün katıldığı etkinlikte,
öğrencilere ambalaj atıkları ve kaynağında geri
dönüşümün önemi hakkında bilgiler verildi.
Düzenlenen seminere Kırıkkale Belediyesi
Temizlik İşleri Müdürü Yalçın Yılmaz, Katı Atık
Birliği çalışanları, okul müdürü Adnan Şener,
öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Yaklaşık
bir saat süren etkinliğin sonunda öğrencilere
TÜKÇEV ÖNCE ÇOCUK dergisinin ambalaj
atıklarının önemini anlatan özel sayısı
armağan edildi.
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Sevgili arkadaşlar, ‘hepimizin
annesi toprak’tan sonra, bu
sayımızda da, ‘hepimizin kardeşi
su’yu konu alıyoruz. Doğada
yaşamın devam etmesi için
vazgeçilmez doğal kaynaklar
vardır. Hava, toprak ve su;
yaşamın devam edebilmesi için
zorunludur. Ancak bizler, hem
doğal kaynakları gereğinden
fazla tüketmekteyiz, hem de
doğayı korumak için hiçbir şey
yapmamaktayız.
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Hep söylüyoruz; doğada bulunan kaynaklar sınırlıdır, sonsuz değildir. Hemen her gün, doğal kaynaklardan eksilmeler oluyor. Biliyorsunuz TÜKÇEV
Önce Çocuk Dergisi olarak, en erken yaşlardan
başlayarak, doğa ve çevrenin hem kullanılmasına
hem de korunup kollanmasına ilişkin çabalarımızı
artırıyoruz. Sonu bir gün gelecek doğal kaynakları
ne kadar dikkatli kullanırsak, hem kendimiz hem
de doğa için en önemli yaklaşımı göstermiş oluruz.
Sevgili arkadaşlar, bir yakınınız ya da bir arkadaşınız, örneğin bir gün su içmeyeceksin dese, ilk olarak ne düşünürsünüz? Bir an için, içiniz ürperir değil
mi? Hiç öyle şey olur mu? Su bizim en sevdiğimiz
içeceğimiz, diyenlerinizi duyar gibiyiz.
Gelin o hâlde, yokluğunu aklımıza getirmekte güçlük çekeceğimiz suyu biraz daha yakından tanıyalım; kimi bilgilerimizi tazeleyelim.
Önce suyun ne olduğunu anlamaya çalışalım.

Daha sonra, doğada suyun niteliği ve önemini,
sonra da vücudumuz için önem ve niteliklerini anlayalım.

Su nedir? Suyun doğası
Arkadaşlar, su bir sıvıdır! Peki, sıvı ne demek? Sıvı,
belirli hacimleri olan, içinde bulundukları nesnelerin şeklini alabilen ve sıkıştırılamayan taneciklerdir.
Sıvıyı oluşturan tanecikler, katı maddelerde olduğu
gibi birbirlerine göre sabit konumda olamazlar. Sıvı
taneciklerini bir arada tutan bir kuvvet vardır ve bu
kuvvet su molekülleri arasındaki elektriksel bir çekim kuvvetidir.
İşte su da, bu tür bir çekim kuvvetinin etkisinde olan
renksiz, kokusuz ve tatsız sıvı bir bileşiktir. Daha
sonraki öğrenim hayatınızda sıklıkla göreceğiniz
gibi, suyun kimya bilimindeki formülü (H2O) olarak
tanımlanır ve 2 Hidrojen ile 1 Oksijen atomundan
meydana geldiğini belirtir.
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Dünyada su
Dünya yüzeyinin %70’i suyla
kaplıdır. Bu suların yaklaşık
%97’si okyanuslarda, %2.4’ü
buzul ya da kar olarak
mevcuttur. %0.6’lık kısım ise
göller ve nehirlere aittir.
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Suyun Hâlleri

İçme Suyu

Su doğada üç temel hâlde bulunur. Sıvı, katı ve
gaz… Suyun sıvı hâline adı üzerinde su, katı hâline
buz ve gaz hâline de buhar diyoruz. İnsanlar suyla
yeryüzünde değişik ortamlarda karşılaşırlar:
Denizler ve göllerde… Bulutlarda… Buzullarda…
Su buharı, yağmur, kar ve dolu olarak… Su 0
C°’de donar; 100 C°’de kaynar. Suyun katı hâli, sıvı
hâlinden daha hafiftir.

Su, kendi içinde farklı
maddelerin koku ve tatlarını barındırır. İnsan ve
hayvanlar içme suyunun
tatsız olmasını benimserler.
Hayvanlar genel olarak,
tuzlu deniz suyunun ve bataklık suyunun tadından hoşlanmaz, dağlardan ya da yeraltından gelen kaynak sularını ararlar. Kaynak suyunun tadı,
suyun içinde çözülmüş olan minerallerin tadıdır.
Kaynak sularında zararlı (toksik) maddeler, kir, toz
ya da mikrobik organizmalar bulunmaz.

Doğanın Suyu
Sevgili arkadaşlar doğada bulunan sular,
kaynaklarına göre dört ana sınıfta incelenir:
Yağmur ve kar suları: Mevcut sular içinde en saf
olanıdır; bununla beraber havada bulunan bütün
gazları içerdiği gibi, bazı inorganik ve organik
maddeleri de içerebilir.
Yeraltı ve kaynak suları: Bulunduğu ve geçtiği
toprak
tabakalarını
çözmesi
sonucunda,
tabakaların cinsine göre, çözünmüş maddeleri
içerir. Yeraltı suları, aynı zamanda ambalajlanarak
maden suyu olarak da satılmaktadır.
Yeryüzü suları/ nehir, göl, baraj ve deniz suları:
Yüzeylerinin açık olması nedeniyle özellikle
organik yapıdaki yabancı maddeleri almaya
yatkındır. Buna karşılık hava ile temas halinde
olduğundan karbonat sertliği azdır.
Maden suları / mineralli sular: Doğal sulara
oranla çözünmüş madde miktarı belirli bir sınırı
aşmış ve radyoaktivitesi doğal sınırı geçmiş olan
sulardır.
Doğadaki su akarsulara dökülen atıklarla
kirlense ve okyanuslarda tuzlu su hâline gelse
de, buharlaşıp atmosfere karıştığında yine
temizleniyor ve tatlı suya dönüşüyor. Ancak
yağmur suyu dahi kimyasal yönden saf değildir.
Doğada saf su yoktur ve sudaki tüm yabancı
kimyasalların arındırılması laboratuvarlar için bile
zorlu bir işlemdir.

Suyun İşlevi
Günlük hayatta hem biz insanların, hem de
ayrımsız tüm canlıların yaşamlarını sürdürmelerini
sağlayan en önemli içecek sudur. Su; besinlerin
sindirimi, emilimi ve hücrelere taşınmasında,
hücre, organ ve dokuların düzenli çalışmasında,
zararlı maddelerin vücuttan atılmasında, vücut
ısısının denetiminde önemli işlevlere sahiptir.
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Vücudumuzdaki Su
Arkadaşlar, yetişkin bir insanın günlük su gereksinimi
2500- 2600 ml kadardır. Suyun vücuda alımı ve
atılımı bir denge içinde oluşur. Vücutta normal
sıvı hacminin korunması için günlük sıvı alımının
günlük sıvı kaybına eşit olması gerekir. Bu denge
bozulduğunda hastalıklar ortaya çıkar.
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Su, besinler ve içeceklerle de sindirim yoluyla
vücuda alınır. Vücuda alınan su sindirim sisteminde
emildikten sonra kana geçer. Kan dolaşımı ile vücuda
dağılır ve kılcal damarlardan çıkarak doku sıvısını
oluşturur. Su, kan dolaşımı aracılığı ile böbreklere
gelir ve önemli bir kısmı idrar olarak vücuttan atılır.
Diğer bir kısmı ise deri, solunum ve sindirim sistemi
aracılığıyla kullanıldıktan sonra vücuttan atılır.
Yetişkin bir insan vücut ağırlığının %60- 70’i (2/3’si)
sudur. Bu oran yaşa, cinsiyete, kiloya bağlı olarak
farklılık gösterir. Örneğin yeni doğan bebeklerin
vücudundaki su oranı %75’dir; bir yaşın sonunda
yetişkindeki su oranına yaklaşır. Erkeklerdeki su
oranı kadınlara göre fazladır. Kilolu insanların
vücudundaki su oranı da zayıf olanlara göre daha
fazladır. Yaş ilerledikçe de vücut suyunda azalma
görülür.

Dünya Su Karnesi (Birleşmiş Milletler Dünya Su Gelişim Raporu)

Yeryüzünün yüzde 70’i sudur.

 Bunun yüzde 97.5’i Okyanus (tuzlu su)
 Yüzde 2.5’i tatlı su.
Tatlı suyun
• Yüzde 68.7’i buzullarda, • Yüzde 30.1’i yeraltında ,
• Yüzde 0.8’i donmuş tabaka, • Yüzde 0.4’ü atmosferlik su
Kirli suların yol açtığı hastalıklarda her yıl 2.2 milyon insan ölüyor.
• Her 8 saniyede bir bebek ölüyor.
Çoğu gelişmekte olan ülkelerde olmak üzere 1.2 milyar insanın kullanılabilir ya da temiz içecek
suyu yok.
Dünya nüfusunun üçte biri olan 2.4 milyar insanın, su arıtma tesisi yok.
Son yüzyılda dünya nüfusu 2 kat, su tüketimi ise 6 kat arttı.
Kalkınmakta olan ülkelerde sanayi atıklarının yüzde 70’i; kanalizasyonun yüzde 90’ı doğrudan
su kaynaklarına veriliyor.
Dünya nüfusunun yüzde 40’ı su sıkıntısı çekiyor.
Ortalama 2 milyon ton atık her gün nehirlere, göllere ve derelere atılıyor.
1 lt atık su, 8 lt temiz suyu kirletiyor.
Dünya tarım alanlarının yüzde 70’i çölleşme tehlikesi altında bulunuyor.
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 Hiçbir canlı ...................... yaşayamaz.
 Bozuk ve damlatan bir musluktan günde yaklaşık ............. litre ............. boşa akar.
 Evlerde en çok ............. tüketilen yer ............. dur.


çocuklarda ve yetişkinlerde ..........................
sorununa çözüm getirir.

.............

............................

 Her şeye karşın ............., dünyadaki diğer
içeceklerden daha ......................... bulunabilir ve
............. etkisi yoktur.


stres, ................... ve depresyonun
hafiflemesine yardımcı olur.



............., .........................

.............

düzenler.

 Su ............. yumuşatır ve yaşlılık belirtilerinin
......................... yardımcı olur.
 1 hamburger üretimi için ......................... su kullanılır.
 1 otomobil üretmek için ......................... su kullanılır.
 1 satranç tahtası üretmek için ......................... su kullanılır.
 Bir insanın günlük su tüketimi ......................... dir.
 Bir evin yıllık su tüketimi ................................ dir.
 Bir evin ......................... su tüketiminde banyo için
60 - 115 litre, bulaşık ve çamaşır makineleri
için ........................., ......................... için 26 litre, ............. için
de .................... litre su kullanılır.
r
Yanıtla
ada
48.sayf
TÜKÇEV / Önce Çocuk
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HATTOMONKEY  RUSYA
Süt ambalajlarında tetra kutular da
kullanılıyor. Bu nedenle kutuların biçim
özelliklerinden daha çok üzerindeki
grafik anlatımlar ön plana çıkıyor.
İçinde süt bulunan bir ambalajı sevimli
hale getirmenin yollarından biri de bu
olmasın?
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MICHELLE WANG  AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
Ampul ambalajlarında, kırılma olmaması için
hassasiyet çok önemli. Ampul kutularındaki
kağıt ve karton harcaması da bir hayli fazla.
Buradaki ambalajda, çok sert darbelere de
dayanıklı olan mukavva kullanılarak, ambalaj
tek unsurla başarılmış.

ANGELA WANG
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
Doğa gezilerinin giderek arttığı
günümüzde, insanların yanlarına
alacakları malzeme ve eşyanın
da nitelikleri değişiyor. Ama
değişmeyen tek şey, yanında
bulundurması zorunlu olan ilk
yardım seti. İşte derli toplu ve hafif
bir ambalajla iş kolaylaştırılmış.

TÜKÇEV / Önce Çocuk
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Sevgili arkadaşlar, bu sayımızda yazar
Aytül Akal’la konuştuk. Çoğunuz
tanıyorsunuzdur onu… Çünkü o sizin
için yazıyor. Dahası, sizin dünyanızdan
hiç çıkmıyor. Öyle olmasa, bugüne
dek 130 öykü ve masal kitabını nasıl
yazabilirdi? Yazarla hem çevre hem de
kitapları üzerine konuştuk.
Karbon ayak iziniz ne kadar büyük? Dünyanın
kaynaklarını nasıl ve ne kadar tüketiyorsunuz,
bize anlatır mısınız?
Çocuklarım büyüyünce ayrı ayrı evlere bölündük.
Uzun yıllardır tek başına yaşadığım ve sabah
erkenden işe gidip eve ancak akşam girebildiğim
için artık evdeki tüketimim çok ama çok az…
Gündüz işteyim; akşamları da çok hafif yediğim için
evde ocak ya da fırın hemen hemen hiç yanmaz.
Bulaşık makinesi haftada bir, çamaşır makinesi 15
günde bir çalışır, o denli yani…
Demek karbon ayak iziniz o kadar küçük… Ne
güzel… Herkes sizin kadar duyarlı olsa keşke…
Peki, evinizden her gün ne kadar çöp çıkıyor?
Çöpe neleri atıyorsunuz? Atık olarak neler
çıkıyor evinizden ya da iş yerinizden?
Galiba en çok meyve, salata ve kâğıt türü şeyler
tüketiyorum. Kâğıt havlular, tuvalet kâğıtları,
meyve kabukları, salata yaprakları... Benim
başlıca çöpüm bunlar…
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Benim, ev ve iş yeri olarak iki ayrı hayatım var.
İş yerinde, atıklarımızı ayrıştırdığımız, Beyoğlu
Belediyesi’nin getirdiği kocaman kutularımız var.
Düzenli olarak geliyorlar, biriken kâğıt ve karton
atıklarımızı alıyorlar.
Evde ise geri dönüşebilecek tüm ambalajları ayrı
torbalara koyarak kapının önüne bırakırım. Sitede
oturduğum için görevliler topluyorlar.
Siz hem çocuklar için yazıyorsunuz hem
yetişkinler için… Yani her ikisinin de dünyasına
giriyorsunuz. Sizce çevremiz konusunda çocuklar
mı daha duyarlı, büyükler mi?
Yetişkinler konusunda pek umudum olmadığını
itiraf etmeliyim. Onların, kararları, yargıları,
inançları, alışkanlıkları kemikleşmiş, değişime çok
zor uyum sağlayabiliyorlar. Ama çocuklar öyle
mi?
Yetişkinlere çok az yazıyorum. Benim asıl sevdiğim
okur kitlesi, çocuklar ve ilkgençlik... Onların renkli
ve eğlenceli dünyasında yaşamak, dünyaya bakışıma umut katıyor, beni motive ediyor. “Buruşuk
Kâğıt Parçası” başlıklı bir masalım vardır. Aynı ma-

salı daha sonra, “Çocuklarda Umut Var” başlığıyla
sahneye uyarlamıştım. O masalda yere düşen bir
kâğıt parçasını kimin kaldıracağını izleriz. Büyüklerin yere eğilip kâğıdı almamak için türlü türlü
bahaneleri vardır. Sonunda kâğıdı çocukların kaldırdığını görürüz. Çocukları daha duyarlı bulduğumdan, öykülerimin çözümcü kahramanları olarak da onları seçiyorum, çünkü doğrusu da bu...
Yok yok, kızmıyorum büyüklere, sadece onlara bir
ayna tutmak istiyorum. Yansımalarına baktıklarında yüzdeki çizgileri değil, yüreklerinde gizlenen
duygularını görebilmeleri için… İnsanın çocukluğu
ne denli geride kalırsa kalsın, insan yine de düşle-

130 yayımlanmış kitabınız var. Bu kadar çok öyküyü nerden buluyorsunuz?
Kitaplarım Almanca, Bulgarca, Farsça, Arapça,
İngilizce gibi dillere de çevrildi. Masallar, şiirler,
romanlar, tiyatro oyunlarım... Elbette hepsinin
farklı bir öyküsü var. Bu ilham nereden, nasıl geliyor, ben de bilemiyorum. Aslında konular zaten
yaşamın içinde; yazar olun ya da olmayın, onları
bulmak çok kolay da, sanırım yetkin bir dille, tüm
duyuları da katarak bu konuları sözcüklere aktarmaktadır asıl beceri…
Kitaplarınızın çoğu resimli… Ressamla nasıl çalışıyorsunuz? Ressamın çizdikleri, sizin hayal ettiklerinizle uyuşuyor mu?

rini, duyarlılıklarını, umutlarını, heyecanlarını yüreğinde besleyebiliyor çünkü…
Dünyaya bir insan olarak gelmeseydiniz… Doğada ne olmak isterdiniz? Neden?
Ağaçları çok severim ve ağaç olmak isterdim ama
doğrusu bugünkü düzende, pek ömürlü olabilirim
gibi görünmüyor. Ağaç olayım derken betona dönüşmeyeyim...

Yıllar geçtikçe kabullendim ki, iki farklı insanız ressamla… Bu nedenle onun çizdiğiyle benim hayalimde kurduğum görüntünün birebir uyuşmasını
beklememeliyim.
Artık beklentim, benim hayal ettiklerimden daha
güzelini, daha inanılmazını çizmesi ki, bu beklenti
bazen karşılanıyor, çok seviniyorum; bazen beklentimin çok altında kalıyor, eh, o zaman da düş
kırıklığı işte…
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Bugüne kadar yazdığınız kitaplardan hangisinin kahramanını kendinize en yakın buluyorsunuz?
Çocukluğumdan beri dilekleri gerçekleştiren peri kızlarına
pek özenirim. Önceliğim, kendi dileklerimin değil de, başkalarının dileklerinin gerçekleşmesi olunca, peri kızı olmaya
özenmem hiç de tuhaf sayılmaz, öyle değil mi?

“Ben Ne Olacağım?” başlıklı masalımda, büyüyünce peri kızı olmaya özenen bir kız vardır. İyilik
yapmak, başkalarını mutlu etmek için insanın elinde
sihirli değneğinin olması gerekmediğini, sihirli değneğin aslında her zaman içimizde olduğunu anımsatan
bir masal... Ancak kimimiz görmeyi, hissetmeyi, fark etmeyi ve dilekleri gerçekleştirebilecek sihirli bir değneğe
sahip olduğumuzu çoktan unutmuş gibiyiz...

1952 yılında İzmir’de doğup büyüdüm. 1971’de İzmir Amerikan Kız Koleji’ni bitirdim. 1999’da uzaktan
eğitimle Washington International University’den mezun oldum ve ‘Eğitim’ dalında yüksek lisansımı
yaptım.
Çok küçükken başladım yazı yazmaya... Yazmak bir tutkuydu benim için...
Çocukluğumdan bu yana, çeşitli dergilerde yazılarım ve röportajlarım
yayımlandı. Yetişkinler için şiirler içeren ilk kitabım ‘Kent Duygusu’ 1981 yılında
basıldı.
80’li yıllarda çocuklar için yazmaya başladım. İlk masal kitabım ‘Geceyi
Sevmeyen Çocuk’ 1991 yılında yayımlandı. 1995’te iki yazar arkadaşım
Aysel Gürmen ve Ayla Çınaroğlu ile birlikte, çocuk edebiyatına nitelikli
yapıtlar kazandırmak amacıyla, daha sonraları Tudem Yayınları
içinde yer alan Uçanbalık Yayınları’nı kurduk ve çocuk kitaplarımızı
yayımlamaya başladık.
Yazdığım her şeye sevdiğim renkleri katmaya bayılırım. Ne yapar eder,
masalın, öykünün, şiirin bir yerlerine sıkıştırıveririm. Uçan daireler, uzaylı çocuklar, yıldızlı gökyüzü, gülümseyen aydede, çocukluğumun yıldızlı
gecelerine özlemimi yansıtır biraz da… Belki de bu yüzden gelip yerleşir
gökyüzü, yazıya dönüşen düşlerimin sayfalarına… Ağaçlara tırmanmayı
sevdiğimden, ağaç masalları... Çikolataya, şekere olan tutkumdan,
çikolata masalları... Çocukluğum hiç ayrılmadı yanımdan, çocuk olmaktan
hiç vazgeçemedim...
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Kitaplarından seçmeler
Arkadaşlar, röportajda da okudunuz. Aytül Akal’ın yayımlanmış 130 kitabı var. Hepsini
buraya alamayız ama ilginizi çekebileceğini düşündüğümüz bazı kitaplarını sıraladık.
Siz, sıralamanın tamamına www.aytulakal.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Masallar
Geceyi Unutan Fil
Uyumak İstemeyen Zürafa
Canı Sıkılan Aydede
Park Yiyen Robot
Ormandaki Apartman
Gezmeyi Seven Ağaç
Buruşuk Kâğıt Parçası
Çöp Kafalı Çocuk
Bu Dünya Kimin
Dünyanın En Güzel Ağacı
Ormanın Renkleri Kimde
Ormanın Yeni Komşuları
Ben Ne Zaman Büyüyeceğim
Öykü Kitapları
Kırmızı Şemsiye (Mavisel Yener-Aytül Akal)
Babamın Sihirli Küresi
Gökyüzünde Balonlar
Resimli Kitaplar
Atatürk Olmak/Becoming Atatürk
Yatağın Altında Kim Var? (Deprem kitabı)
Sanatçının Sihirli Odası
Romanlar
Süper Gazeteciler/Parktaki Esrar
Süper Gazeteciler/Likörlü Çikolata
Kayıp Kitaplıktaki İskelet 2 (Mavisel Yener-Aytül Akal)
Şiirler
Kar Sesi, (Aytül Akal-Mavisel Yener)
Kuş Uçtu Şiir Kaldı, (Aytül Akal-Mavisel Yener)
Şiirimi Kedi Kaptı (Aytül Akal-Mavisel Yener)
Denizin Büyüsü (Aytül Akal-Mavisel Yener)
Ay Kaç Yaşında? (Aytül Akal-Mavisel Yener)
Kaç Güneş Var (Aytül Akal-Mavisel Yener)
Balığım Şiir Yazdı (Aytül Akal-Mavisel Yener)
Uçan Şiirler (Aytül Akal-Mavisel Yener)
Zıplayan Şiirler (Aytül Akal-Mavisel Yener)
Reçelli Şiirler (Aytül Akal-Mavisel Yener)
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Arkadaşlar, Öncel ve Önder’in sohbetleri sayesinde artık çok iyi biliyoruz
ki bisiklet en çevreci ulaşım aracı… Sağlığımıza etkilerinden söz
etmiyoruz bile… Bakalım bu sayıda neler konuşacaklar?

Önder: Heyyy harika bir haber okudum.
Öncel: Neymiş o? Yine ne işler peşindesin,
meraklandım doğrusu…
Önder: Engelsiz Pedal Projesi’ni duydun mu
hiç? İstanbul’da bisiklete gönül vermiş ağabey ve ablalarımız engelli arkadaşlarımızla
ilgili güzel bir proje gerçekleştirmişler. Engelli
çocukları özel tasarım kasalı bisikletlerle gezdirme temalı çok güzel bir etkinliğe imza atmışlar.
Öncel: Nasıl yani?
Önder: Engelli dernekleriyle iletişime geçerek,
tek başına hareket edecek durumda olmayan
çocukları gezdiriyorlarmış.
Öncel: Aaa bu çok güzel bir düşünce… Çok
heyecanlandım. Anlatsana biraz...
Önder: Ben de bu kadarını
okudum gazeteden. Koskoca
gazetenin bir kenarına
yazılmış küçük bir haberdi.

Öncel: Hadi gel internetten araştırıp öğrenelim
beraber…
Öncel ve Önder saatlerin nasıl aktığını
anlayamadan uzunca bir süre birlikte Engelsiz
Pedal Projesi’ni araştırırlar. Araştırmalar sonucunda, bisiklet gönüllüsü ağabey ve ablalarının Engelsiz Pedal Derneği’ni kurduklarını öğrenirler. Amacı sosyal veya mimari engellerle
evinden çıkamayan engelli çocukların sosyalleşmesini ve doğayla tanışmasını sağlamak
olan derneğin çalışmalarının şimdilik yalnızca
,
,
İstanbul da olduğunu ayrıca Türkiye nin çeşitli
yerlerindeki bisiklet festivallerine katılarak
da bu çabalarını sürdürdüklerini öğrenirler.
Öğrendikçe meraklanan Önder ve Öncel kendilerine makam şoförü diyen gönüllülerin
sürdürdüğü bu hareketin bir amacının da diğer illerde temsilcilikler açabilmek olduğunu
okuyunca daha heyecanlanırlar.
Öncel: Çok güzel bir etkinlikmiş bu! Bayıldım.
Keşke tüm ülkede yaygınlaşsabilse...
Önder: Zaten diğer illerde temsilcilikler
düşünüyorlarmış.
Öncel: Evet ama hatırlasana Önder biz bile
okulun bisiklet kulübünü kurarken nasıl zorlanmıştık. Onlar daha da önemli bir iş yapıyorlar engelli arkadaşlarımızı gezdirecek bir
bisiklet birimi oluşturmaya çalışıyorlar.
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Engelsiz Pedal Derneği program ayrıntılarını ve tüm
etkinliklerini Facebook topluluklarından duyuruyor.
https://www.facebook.com/groups/448755105168530/

Web siteleri de yolda…

Önder: Bak bu çok önemli işte. Gerçekten
engelli arkadaşlarımızı gezdirmek biraz daha
dikkat ve özel bir eğitim gerektirmez mi?

Öncel: Komşumuz Behçet Ağabey var ya... O
üniversiteye gidiyor ve okulun bisiklet kulübünde görev alıyor.

Öncel: Sen bu konuyu kaçırmışsın anlaşılan...
Dernek makam şoförü olmak isteyen gönüllülere özel bir eğitim veriyormuş. İlk aşama
psikolog ve öğretmenler eşliğinde yapılıyormuş, daha sonra profesyonel bisikletçiler tarafından trafik, ilk yardım ve teknik eğitimler
veriliyormuş.

Önder: Evet hatırladım; okul için düzenlediğimiz piknikte bisiklet turunda da bizlere çok
yardım etmişti.

Önder: Hımmm… Bu bölümü heyecandan atlamışım.
Öncel: Tüm bu aşamalar sonucunda yapılan
sınavı başarıyla geçen adayla, makam şoförü olmaya hak kazanıyormuş.
Önder: Zor ama çok önemli bir iş yapıyorlar.
Üstelik gönüllüler... Çok imrendim doğrusu.
Yaşım uygun olduğunda ben de bu işi gönüllü
olarak yapacağım.

Öncel: Evet ta kendisi... Behçet Ağabey’e Engelsiz Pedal Derneği’nin diğer illerde temsilcilikler açmak üzere olduğunu söyleyeceğim.
Belki okullarının bisiklet kulübü kentimizde
temsilcilik açılmasına destek olurlar.
Önder: Gerçekten çok akıllıca… Eğer ilimizde
temsilcilik kurulursa biz de elimizden
geldiğince destek veririz.
Öncel: Bunu söylemen komik oldu. Tabiî ki vereceğiz 

Öncel: Dur bakalım belki şimdi makam şoförü
olamayız ama bence bu konuda yapabileceklerimiz var.
Önder: Senin rahat durmayacağını biliyordum. Anlatsana… Ne geldi aklına?

TÜKÇEV / Önce Çocuk
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Sevgili arkadaşlar, bu yeşil mesleği tanımlamadan önce neden bu YEŞİL İŞLER’e
ihtiyaç duyma noktasına geldiğimizi anlamaya çalışalım mı? Hadi bakalım. 

Arkadaşlar, bilinen evrende
şu ana kadar insan ve benzeri
canlıların yaşamasını sağlayan
yalnızca dünya gezegeni
bulunuyor. Ancak 2009 yılında
NASA Kepler Misyonu adı
altında güneş sistemimiz dışına
bir araştırma üssü kuruldu
ve bu üs sayesinde 2.326
adet dünya benzeri gezegen
keşfedildi. Detaylı araştırmalar
sonucu bu sayı 702’ye
indirildi. Araştırmalar devam
ededursun, şu anda elimizde
yalnızca yaşadığımız gezegen
var.  Yani bunu düşünerek
yaşamamız gerekiyor.

BİLİN BAKALIM
Koyoto Protokolü nedir arkadaşlar?
Önce araştırın, arkadaşlarınızla aranızda
konuşun. Sonra da kaynaklardan araştırıp
okuyun. Yanıtı 48. sayfada bulacaksınız.
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Dünyamıza nasıl zarar veriyoruz?
Arkadaşlar, şöyle bir canlı tarihine bakalım. Dünyadaki ilk
canlıdan başlayarak günümüze kadar gelebilen tüm canlılar,
yaşabilmek için dünyanın sunduğu şeyleri tüketiyor. Ancak
insanlar, hayvanlardan farklı olarak, yalnızca tüketmekle kalmamış, tarihin belli kesitinden sonra var olan doğanın dengesine (hava-su-yeşil) zarar vermeye başlamışlar.
Nasıl mı? İnsan çok gelişmiş bir beyne sahiptir arkadaşlar…
Beyni, sınırlarını zorlamaya başlayınca, insan, dünyanın canlılara sunduğu temel olanakların dışında arayışlara başlamıştır. Yani yeme, içme ve üreme için gerekli olan doğal şeyler, insanoğluna az gelmeye başlamıştır.
Örnek verelim: Yazları hava sıcaktır. İnsan, bu sıcak havaya
alışmak yerine yaz aylarında serin hava üfleyen klimalar
üretmiştir. Buna benzer olarak; arabalar daha hızlı hareket
etmemizi, buzdolapları yiyeceklerimizi uzun süre depolamamızı, tıptaki ilerlemeler daha uzun yaşamamızı veya doğum
sırasındaki ölümleri azaltmaktadır. İşte bu noktada da insan
nüfusu her geçen yüzyıl çok daha hızlı artmaktadır. Artan nüfus, artan ihtiyaçlar demektir. Bu da doğanın kaynaklarının
daha fazla insan tarafından tüketilmesi anlamına gelir. Dolayısıyla doğa, insandan zarar görmeye başlar.

Çevre bilinci ne zaman gelişmeye başladı?
Şöyle bir düşünün… Dünyanın yaşı 4.6 milyar yıl. Oysa insanoğlu çevre bilinci edinmeye daha 1960’lı yıllarda başladı (Ülkemizde ise çevre bilincinin gelişmeye başladığı yıllar 1990’lı
yıllar). Yani insanlar, doğaya zarar vermeye başladıklarını,
teknoloji yüzyılına (1900 yılı) adım atıldıktan tam 60 yıl sonra
fark ettiler. Aradan 40 yıl geçtikten sonra çözümler üretmeye
başladılar. 2000’li yıllarda da bunu nasıl sona erdireceklerini
konuşmaya başladılar. KYOTO PROTOKOLÜ böyle ortaya çıktı.
Dünya ülkeleri bir araya gelip bu soruna bir çözüm bulmak
için birbirlerine “doğayı koruma” sözü verdiler.

Yetinmeyi öğrenmek
Arkadaşlar, insan sahip olduklarından vazgeçmeyecektir; bu
bir gerçek! Bilgisayarlar, cep telefonları, klimalar ve benzeri
teknolojik ürünler artık yaşantımızın bir parçası… Bunlardan
vazgeçelim demiyoruz. Ne var ki doğaya zarar vermeden de
bu teknolojik ürünleri kullanmamız mümkün… Bunu bir anladık mı gerisi daha kolay gelecektir.

Yeşil pazarlama uzmanlığı
Gelelim Yeşil Pazarlama Uzmanlığı mesleğine… Arkadaşlar
Yeşil Pazarlama Uzmanları, üreticileri, doğaya zarar vermeyen üretimler yapmaya ikna ederken ve yönlendirirken, tüketicileri de bu ürünlere yöneltmeye çalışırlar.

Temizlik deterjanlarını seçerken
dikkat etmemiz gereken
şeylerden en önemlisi şudur:
Çevremizi temizlerken, doğanın
zarar görmesine engel olmak!
Örneğin temizlik deterjanı ile
birlikte toprağa dökülen su,
bitkilere, böceklere, hayvanlara,
toprağa ve besin zinciri yoluyla
da bizlere zarar verebilir. Bundan
kaçınmamız gerekir.
Ürünlerin üzerinde bu tip
etiketler gördüğünüzde bilin ki
o ürün hem üretilirken doğaya
ve size zarar vermiyor, hem
de kullanıldıktan sonra geri
dönüşümü kolay ve hızlı oluyor.
Alış veriş sırasında,
gereğinden fazla
poşet kullanıyoruz.
Oysa naylon, doğada
çözülmeden binlerce
yıl kalabiliyor.
Böylelikle suyu ve
toprağı kirletiyor. Eğer
kanalizasyon borularıyla denizlere ulaşırsa,
deniz kaplumbağaları ve diğer canlıların
(yiyecek sanıldığı için) ölümüne de neden
olabiliyor. Tüm bunların önüne geçmek
için alış verişte kumaş torba ya da file
kullanabiliriz. Ne güzel yeşil bir çözüm değil
mi? Hem yararlı, hem masrafsız!
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Arkadaşlar size bu sayımızda çok güzel bir
eğitim projesinden söz etmek istiyoruz. Projenin
adı “Benim Madam Curie’m”...
Projeyi oluşturan ve uygulayan Uçan Süpürge
Kadın İletişim ve Araştırma Derneği’nden
edindiğimiz bilgileri sizinle paylaşıyoruz.
Asıl adı Maria Salomea Skłodowska olan Madam Curie, Polonya asıllı bir kimyager ve fizikçidir.
1867 yılında dünyaya gelmiş ve 67 yıl yaşamıştır.
Madam Curie, radyoaktivite üzerine yaptığı çalışmalarla iki farklı alanda Nobel Ödülü kazandı.
Uranyumla yaptığı deneyler sonucu radyoaktiviteyi keşfetti. Toryumun radyoaktif özelliğini
buldu ve radyum elementini ayrıştırdı. 1903 Nobel Fizik Ödülü, 1911 Nobel Kimya Ödülü sahibi
ve radyoloji biliminin kurucusudur. Çalışmalarıyla bir çığır açan Curie, Nobel Ödülü’nü alan ilk
kadın ve bu ödülü iki kere alan ilk bilim insanı olmuştur.
Gelelim projeye
Madam Curie Polonyalı… Peki, bizim ülkemizde yetişen bilim kadınlarını ne kadar tanıyoruz?
İşte bu proje, onları tanıtmayı hedefliyor. Örneğin, bir kadın astrofizikçimiz olduğunu biliyor
muydunuz? Oysa var: Dilhan Eryurt. Projede tanıtılan diğer bilim kadınları da şöyle: Patalog
Kâmile Şevki Mutlu, kimyager Remziye Hisar ve siyaset bilimci Nermin Abadan Unat.
Arkadaşlar bu dört bilim kadınının yaşam öyküsü ve bilim dünyasına katkıları, bu projede
animasyon filmlerle anlatılıyor. Amaç özellikle kız çocuklarına, seçebilecekleri farklı meslekler de
olduğunu anımsatmak… Bu amaçla, Ankara’nın Pursaklar ilçesindeki 10 ilköğretim okulundaki
4. sınıf öğrencilerine bu animasyon filmler izlettiriliyor.
Arkadaşlar, ülkemizde Marie Curie gibi bilimle uğraşan ve önemli keşiflerde bulunan birçok
bilim insanı var. Proje bizi bu bilim
insanlarından dördüyle tanıştırıyor.
Şimdi bizim Madam Curie’lerimizi biraz
tanıyalım mı?
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Dilhan Eryurt
1926 İzmir doğumlu… Uzaya ve güneşe hep ilgi duymuş.
Onun için de gökbilimci olmuş. Amerika Birleşik Devletleri’ne
gidip dünyanın en büyük uzay araştırma merkezi NASA’da, tek
kadın olarak çalışmış ve çok önemli bir keşifte bulunmuş. Eryurt
çalışmalarıyla güneşin, bilindiğinden daha sıcak ve parlak
olduğunu ispatlamış. Bu keşif sayesinde, güneşin kalan ömrü
hesaplanabiliyor. Dilhan Eryurt bu keşifle NASA’nın Apollo
Başarı Ödülü’nü almış. Türkiye’de döndüğünde, Ankara’da
Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Astrofizik Bilim Dalı’nı kurmuş
ve yeni bilim insanları yetiştirmiş.
Kâmile Şevki Mutlu
1906 İstanbul doğumlu… Mutlu, biyoloji derslerini çok
seviyordu. Özellikle insan vücudunun yapısını merak ettiği
için doktor olmaya karar verdi. Türkiye’de profesörlük unvanını
alan ilk kadın doktor ve patolog oldu; hastalıkların vücuttaki
hücreleri ve organları nasıl etkilediğini araştırdı. Eğitim için
gittiği Berlin’de, günümüzde hâlen kullanılan bir teknik
geliştirdi: “Şevki Metodu”. Türkiye’ye döndükten sonra Ankara
Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kurdu ve 30 yıl boyunca eğitim
verdi. Patoloji bilimi sayesinde pek çok hastalığa çözüm
bulunabiliyor.
Remziye Hisar
Türkiye’nin ilk kadın kimyageridir. 1902 Üsküp doğumlu…
Öğretmeyi, yeniyi denemeyi ve deneyerek öğrenmeyi
çok seviyordu. Üniversitede kimya okudu. Hayali, bir bilim
insanı olmaktı. Paris’te okuma fırsatı bulunca Paris’e gidip
ünlü kimyager Marie Curie’nin yanında asistan olarak
çalıştı ve büyük bir başarı gösterip Fransa’nın en saygın
üniversitelerinden biri olan Sorbonne’dan mezun oldu. Yaşadığı
zorluk ve yokluğa karşın pes etmedi, hayalini gerçekleştirdi;
İstanbul Üniversitesi’nde profesör oldu.
Nermin Abadan Unat
1921 Avusturya doğumlu… Babasını erken yaşta kaybetmiş.
14 yaşında, parasal sıkıntılar nedeniyle okula gidemez olmuş.
Annesiyle Macaristan’da yaşıyorken, Türkiye’de eğitimin kız,
erkek farkı gözetmeksizin parasız olduğunu duyunca, okumak
için Türkiye’ye gelmiş. Geldiğinde hiç Türkçe bilmiyormuş.
Ancak öyle azimle çalışmış ki, gündüzleri öğrencilere Almanca
ders verip, kazandığı parayla akşamları Türkçe dersi almış.
Toplumsal olaylara hep ilgi duymuş, siyaseti de hep takip
etmiş. Bu nedenle sosyoloji, hukuk ve iletişim okumuş, sonra
da üniversitede profesör olmuş.
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Arkadaşlar, baharatı, yiyecek ve içeceklere güzel bir tat ve koku vermesi
için kullanırız, değil mi? Karabiber, kırmızı biber, kimyon, nane, kekik, tarçın,
karanfil ya da zencefil, adını daha çok duyduğumuz baharat grubundandır…
Peki ya köri? Hiç duydunuz mu adını? Ya da hiç tattınız mı? Belki duydunuz,
belki duymadınız. Belki tattınız, belki tatmadınız. Belki seviyorsunuz, belki
sevmiyorsunuz. Diğerleri kadar ünlü olmasa da köri artık mutfaklarımızda
daha çok yer alıyor.

Arkadaşlar, köri, tek bir baharat değil…

İçinde birden fazla baharatın karışımı var.
Yani o bir karışım baharat! Neler mi var
içinde? Bakalım birlikte:
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Kişniş, hem yeşil bitkisiyle hem tohumuyla hem de tohumunun
öğütülmüş hâliyle yemeklerimize lezzet katıyor.

Zerdeçal, zencefil ailesinin bir üyesidir. Güney Asya’da
yetişir. Kökleri kullanılır. Yemeklere hem lezzet hem de sarı
bir renk verir.

Kimyon mutfaklarımızın olmazsa olmazıdır diyebiliriz. Bu bitkinin
tohumları da ya tane olarak ya da öğütülerek yemeklerimizde
kullanılır. Tadı gibi kokusu da çok hoştur.

Ülkemiz mutfağında çok alışık olmadığımız bir bitkidir.
Özellikle Avrupa’da ilk çimlenmiş hâli salatalara katılır.
Tohumu da öğütülerek baharat olarak kullanılır.

Kökeni Amerika Birleşik Devletleri olan bu küçük acı biber,
Türk mutfağında acıyı sevenlerin sofrasından eksik olmaz.
Hindistan mutfağının da vazgeçilmez baharatıdır.
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Çelebi: (Kendi kendine konuşur) Şunu da buraya koyduk mu tamamdır. Pisi pisi,
pisi pisi… Gelin bakalım pisicikler, mamanızı getirdim. Aman da ne tatlıymış
bunlar… Gelin bakalım pisicikler…
Karagöz: (Balkondan) Pısssttt Çelebi. N’apıyorsun orda? Kendi kendine mi
konuşuyorsun? O kadar kibarsın ki sonunda seni anlayacak biri bulamadın,
değil mi? He he…
Çelebi: Hayır, pek muhterem Karagöz… Kendi kendime konuşmuyorum; kediciklerle
konuşuyorum.
Karagöz: Kedi seni ne anlar a Çelebi?
Çelebi: Onların diliyle konuşursanız anlarlar.
Karagöz: Kedice diye bir dil var da ben mi bilmiyorum. He he…
Çelebi: Siz alay edin efendim. Onları besliyorum. Her akşam, yemekten arta kalanları onları
getiriyorum. Çağırıyorum; artık beni tanıyorlar, gelip mamalarını yiyorlar.
Çelebi: Ne lüzumsuz bir şey yaptığın? Hem kuzum üşenmiyor musun
Allah aşkına? Akşam akşam çıkmışsın evinden.
Çelebi: Ben hiçbir şeyi israf etmem Karagöz. Yemeklerden arta kalanları
da çöpe atmam. Onları sokaktaki kedilerle paylaşırım. Sen de yapsan iyi
edersin. Sokaklarda onca aç hayvan yaşıyor.
Karagöz: Aman bana ne! Deli işi bu! Akşam akşam keyfini boz, evden çık,
sokakta kedi ara, pisi pisi… Hiç bana göre değil. Hadi ben yatıyorum. Fazla
da gürültü etme kedilerinle konuşurken e mi? He he… (Kendi kendine) Deli
bu ya… Kedilere yemek vermekmiş. Deli işi! Tövbe tövbe… Şöyle güzelce
yatağıma gireyim. Mis gibi rüyalara dalayım bakalım.
(Karagöz rüya görür)
Keçi Hacivat: Aman efendim kimleri görüyorum? Nasılsın Karagözüm?
Eşek Karagöz: Hah hah hah… Yah n’oldu sana Hacıcavcav? Keçiye
dönmüşsün.
Keçi Hacivat: Sen dönüp bir kendi hâline baksan… Sen de eşeğe dönmüşsün.
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Eşek Karagöz: Amaaannnn!!! Üstüm insan, altım eşek. N’oldu bize Hacıcavcav? Söylesene! 		
Sen akıllı adamsın.
Keçi Hacivat: N’olacak Karagözüm? Eşeğe ve keçiye dönüştük. Yarımız insan kaldı ki onların 		
yaşadıklarını anlayabilelim.
Eşek Karagöz: Yahu biz ne yaptık ki onlara Hacıcavcav?
Keçi Hacivat: Ben bir şey yapmadım. Sen bugün yaşadıklarını bir düşün bakalım. Belli ki sen bir 		
şey yaptın. O da rüyana girdi.
Eşek Karagöz: Yahu zamanı değil ama benim karnım bangır bangır zil çalıyor.
Keçi Hacivat: Aç olduğun için olmasın. Bak Çelebi geliyor. Belli ki kedilere mama getiriyor. 			
Hadi ben kaçıyorum. Keçiler hem hızlı tırmanır, hem de hızlı koşar bilirsin.
Eşek Karagöz: Dur yahu beni yalnız bırakma.
Çelebi: Karagöz, kedilere yemek artıkları, sana da biraz ot getirdim. Şehrin ortasında otu 			
nerden bulacaksın. Dağda yediğin, o çok sevdiğin otlardan getirdim sana.
Eşek Karagöz: Çelebi bana n’oldu bilmiyorum; eşek insana dönüştüm ama şimdi bunu 		
düşünemiyorum bile. O kadar açım ki. Getirdiğin otlar da mis gibi koktu. 			
Hemen ver de yiyeyim. Niye bu kadar acıktım ki ben?
Çelebi: Epeydir yemek yemiyordun her hâlde… Şehrin ortasında bir eşeksin. Otlayacağın şöyle
güzel otlaklar yok ki… İnsanlar sana ne verirse ancak onunla beslenebiliyorsun.
Eşek Karagöz: Sağolasın Çelebi. Aman hemen ver de bir güzel otlayayım.
Çelebi: Al bakalım Hacıcavcav.
Eşek Karagöz : Ham hum ham hum… Aman ne lezzetliymiş bunlar… Aman ne
güzelmiş. Ay ay ay bayıldım bunlara ben. Oh karnım da doydu.
(Rüyadan uyanır)
Karagöz: Aman rüyaymış. Oh altım da insan, üstüm de insan. Oh oh çok şükür. Hımm
anladım galiba. Çelebi ile konuştuklarımız girdi rüyama. Oy oy belim.
Dur kalkayım şöyle…
K.’ün eşi: Nereye Karagöz gece gece?
Karagöz: Akşam yemeğinden artanları sokak kedilerine vereceğim. Çok açtırlar şimdi.
Çelebi hepsine yetişemez.
K.’ün eşi: Aman üstüme iyilik sağlık. Senin kafana saksı mı düştü Karagöz? Ne yemeği, ne
kedisi? Rüya mı gördün sen?
Karagöz: Ya hem de ne rüya! Aç hayvanın hâlini anlamam için bu rüyayı görmem
gerekiyormuş meğer. Hadi sen uyu. Gelin bakalım pisicikler… Yemekler
ziyan olmasın. Siz de yiyin, karıncıklarınızı doyurun, hadi bakayım. Aman
ha suyunuzu da ihmal etmeyelim. Bir kaba su koyalım şimdi… Evet…
Güzel… Hadi bakalım şimdi aşağıya…
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Sevgili arkadaşlar,
Sonbahar aylarını yaşıyoruz. Ardından kış gelecek. Biz insanların başımızı sokabileceğimiz
evlerimiz var. Soba ya da kaloriferle ısınıyoruz. Zamanı gelince mantolarımızı, paltolarımızı,
çizmelerimizi, botlarımızı çıkarıyoruz. Kışlık erzaklarımızı marketlerden alıyoruz.
Oysa doğada yaşayan canlılar için kış ayları çok zorlu geçiyor. Örneğin kuşlar? Hiç düşündünüz
mü kuşlar kışın ne yaparlar, ne yerler, ne içerler, nerede barınırlar? Kışın çoğu kuş için yiyecek
bulma sorunu vardır arkadaşlar… Bodrum gibi kışı ılıman geçen bölgelerde, kuşlar, karınlarını,
meyvelerle ve yaz bitkilerinin dökülen tohumlarıyla doyurmalarına karşın biz her yıl bu aylarda
onlar için KUŞ YEMLİĞİ yapıyoruz. Bu yıl da öyle yaptık ve bunu sizlerle paylaşmak istedik.
Biz kavanoz kullandık ama siz konserve kutusu ya da pet şişe de kullanabilirsiniz. Ancak
büyüklerinizden yardım almayı unutmayın, olur mu? 

Kuş yemliği için gerekli malzemeler:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Orta boy cam kavanoz
İstenilen renklerde yağlıboya
Eldiven
Fırça
Naylon torba
Çubuk
Kurdele
Çift taraflı bant (veya normal
paket bandı)
9. Kuş yemi
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Bir gün önceden kavanozlarımızı sarı renkli yağlıboya ile boyadık. Niye mi sarı? Evde o renk boya
vardı da ondan…  Siz istediğiniz bir renge boyayabilirsiniz kuş yemliğinizi… Aslında boyamanız
da şart değil ama boyadığınız zaman estetik olarak daha güzel görünüyor.
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Sonra, kalınca bir naylon torbadan (çöp torbası olabilir) bir parça
kesip yemliğimize şapka yapıyoruz. Çünkü böylelikle yemliğimizi
yağmur suyundan ya da eriyen kar sularından korumuş olacağız.

Bu naylon şapkayı çift taraflı bant ile kavanozumuza yapıştırıyoruz.

Kurdelemizi bağlarken aynı zamanda
kuşlarımızın rahatça konup yemlerine
ulaşmalarını sağlamak üzere çubuğumuzu
da kurdelenin altına yerleştiriyoruz.

Ben bunları hazırlarken ve Emre ağabeyiniz bizim fotoğrafımızı çekerken,
bizimle beraber yaşayan meraklı kedilerimizden biri de bana eşlik ediyor. 
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Meraktan
burnunu iyice
yaklaştırdı sevgili MİNİ...

MİNİ’nin
bakışları altında
kavanozumuza minik
kuşların yiyebileceği
kuş yemimizi de
dolduruyoruz.

Ben kuş yemliğini ağaca asınca, Emre ağabeyiniz
de heveslendi; mutfakta bulduğu bir kahve fincanına
kurdele takıp içine yem koydu ve ağaca astı. Ehh!!!
Önemli olan kuşlara yemlik
yapmak olunca isterseniz benim
gibi uğraşırsınız, isterseniz Emre
ağabeyiniz gibi daha pratik bir
yöntem de bulabilirsiniz. Hiç
önemli değil! Siz yeter ki kuşları
düşünün…
Şimdi asıl işimiz başlıyor,
sabırla kuşların bu yemlikleri
keşfetmesini beklemek…
Kuşlar ürkek canlılardır; bu
nedenle yemliklerimizi biraz
kuytu yerlere asmakta fayda
olacaktır. Haydi, bakalım kuş
beklemeye....
Nesrin Spira, Peyzaj Mimarı
Fotoğraflar: Emre Kipmen
TÜKÇEV / Önce Çocuk
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MARTINE CAMILLIERI  FRANSA
Fransız sanatçı Martine Camillieri,
plastik şişe ve bidonlardan, çocuk
dünyamızın vazgeçilmezleri oyuncaklar
tasarlayıp, gerçekleştiriyor. Oyuncak
dediğimiz şeyler, hayatın küçültülmüş,
ele avuca alınabilir yansımaları değil
mi zaten? Panoda, topluca ulaşım
araçlarını görüyorsunuz. Onları bir de ait
oldukları yerlerde fotoğraflamışlar; kâh
havalimanında kargo taşıma aracı, kâh
otomobil, kâh ormanda odun taşıyan bir
kamyon ya da bir kamp aracı…
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Yeryüzünde canlıların oluşturduğu çeşitliliğe

Şimdiden bilmenizde yarar var; yabancılar

çoğu zaman hayret ediyoruz. Soyu tükenen

tarafından ya da onlar adına doğadan izinsiz

canlıların yanı sıra, günümüze dek varlıklarını

olarak yapılan toplamaya yönelik her türlü faa-

duymadığımız, bilmediğimiz canlıların bulunduğu

liyet ülkemizde yasaktır.

haberlerini okuyoruz.
Sevgili arkadaşlar, “biyolojik çeşitlilik”, belirli bir
bölge veya alandaki bitki, hayvan veya diğer
tüm canlıların çeşitliliği olarak biliniyor. Ülkemizin üzerinde bulunduğu coğrafyanın biyolojik
çeşitliliği bilimsel araştırma, koleksiyon ve tabii
ticari amaçlar nedeniyle tüm dünya için çekim
merkezi oluşturuyor.

Cezası var
Biyolojik çeşitlilik, uluslararası sözleşmelerle
koruma altına alındığı gibi, ülkemizde de
biyokaçakçılığın

önüne

geçilebilmesi

için

çeşitli yasal düzenlemeler bulunuyor. İlgili
yasa ve yönetmelikler gereğince, söz konusu
biyokaçakçılık olaylarına karışan yerli ya da

Şimdi de yazımızın konusu olan biyokaçakçılığın

yabancı kişilere adli ya da idari para cezası

ne olduğunu anlamaya çalışalım. Özellikle ya-

uygulanıyor.

bani bitki ve hayvanların, tohumların, kan ya da
dokularının yetkili kurumların izni alınmadan
yabancılar tarafından doğadan toplanarak yurt
dışına götürülmesine “biyokaçakçılık” deniyor.
Biyokaçakçılık nedeniyle, ilgili coğrafyalarda
bulunan tür sayıları ve bu türlere ait canlılara
ilişkin kayıplar her geçen gün artıyor. Kelebeklerin, arıların doğadan toplanması çiçeklerin
polenlerinin taşınamamasına, böylece bitkile-

Bu

yıl

içinde

gerçekleşen

biyokaçakçılık

olaylarından yalnızca ikisinin haberini vermemiz bile, konunun ne denli önemli olduğunu
anlamanıza yetecektir.
“58 yaşındaki Rusya vatandaşı mühendis, Kümbet yaylasında 80 adet böcek ve çeşitli şişeler
içerisinde 50 adet canlı böcekle yakalandı.”
“Giresun’da

biyokaçakçılık

yapan

yabancı

rin tohum verememesine ve çoğalamamasına

uyruklu kişiye 35 bin TL para cezası kesildi.”

neden oluyor. Bitkilerin çoğalamaması bitkilerle

Unutmayalım ki, coğrafyamıza özel canlılarımızı

beslenen ya da barınması ve üremesi bitkilere

korumak, özellikle yabancılar tarafından izinsiz

bağlı olan diğer türlerin yaşamını tehlikeye

olarak doğadan toplanmasını engellemek hepi-

atıyor.

mizin doğaseverlik görevidir.
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Arkadaşlar, derginizde, tüketim konusunda sık sık yazılar yayımlıyoruz. Amacımız, tüketim
üzerine düşünmeniz ve tüketirken daha dikkatli olmanız… Dikkatli olursanız daha az
harcayabilirsiniz. Bilinçli tüketici olmanın ilk yolu budur. Bu yazıyı arkadaşlarınızla birlikte
okumanızı isteriz. Bakalım kim nereye ne kadar harcıyor? Bu harcamalar ne kadar gerekli?

Ali’ye sorduk
– Harçlığın yetiyor mu?
– Yetmiyor. Hiç yetmiyor hem de!
– Neden yetmiyor?
– Çünkü yemeğimi okulda yiyorum. Hamburger ve patates kızartması
tek başına gitmiyor. Yanına içecek alıyorum. Sonra canım çikolata
istiyor. Onu da alıyorum. Cips ve bisküviye bayılıyorum. Her gün
yemezsem olmuyor.
– Demek harçlığın yetmiyor!
– Evet yetmiyor! Annemden harçlığımı artırmasını isteyeceğim.
– Hımmmm…
Sizce Ali niye her gün dışarıda yemek yiyor?
Büyük bir olasılıkla ev yemeklerini sevmiyor.
Hamburger, patates! Her gün hem de… Çok
sağlıksız bir beslenme yolu bu… İlk olarak; her
gün aynı yemek yenirse, vücudunuz büyümeniz
ve gelişmeniz için gerekli besin maddelerini
alamaz. Bedensel ve zihinsel gelişiminiz
zarar görür. Dahası; aşırı yağ içeren besinler
ve asitli içecekler nedeniyle çocukluktan
başlayarak obezite ile karşı karşıya kalırsınız.
Biliyorsunuz, obezite artık bir hastalık olarak
görülüyor. Düzensiz ve sağlıksız beslenmenin
varacağı yer kesinlikle orası! Annenizin yaptığı
ev yemeklerini sevmeye çalışın çünkü ilerde
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annenize teşekkür edeceksiniz. Sağlıklı bir
beden ve zihin yapısı, sağlıklı beslenmeyle
olanaklıdır. Son olarak, her gün ne kadar çok
para gidiyor abur cubura değil mi? Ali evinde
yemek yese hem sağlıklı olur, hem de parası
cebinde kalır. Tabiî ki arada bir dışarıda yiyebilir.
Bisküvi, çikolata, cips de alabilir ama her gün
her gün bunlara para harcarsa harçlığı elbette
yetmez.
Ali böylelikle harçlığını bitirmediği gibi onu
artırabilir de… Artırdığı parayı bir sonraki
haftanın harçlığına ekleyebilir. Para böyle
biriktirilir arkadaşlar… Bunu aranızda biraz
konuşsanız, ne güzel olur!

Defne’ye sorduk
– Harçlığın yetiyor mu?
– Yetmiyor!
– Neden yetmiyor?
– Kırtasiyeye gitmeye bayılıyorum. Renkli kalemlere, rengârenk kapaklı defterlere, kokulu
silgilere, kalemtıraşlara dayanamıyorum.
– Yani ihtiyacın yokken, yenilerini satın alıyorsun.
– Evet öyle… Dayanamıyorum ki…
– Neden peki?
– Çünkü çok güzeller… Geçen gün bir kalemtıraş aldım. Kalemi açarken köpeğin kuyruğu
sallanıyor. O kadar güzel ki… Sonra o silgiler o kadar güzel kokuyor ki… Kalemler çok
güzel… Gazlı, pastel, kurşun… Onları alınca kalem kutusu almam gerekiyor tabiî…
Ona da para gidiyor yani…
– O kadar çok şeyi ne yapıyorsun peki? Hepsini kullanmadığın için bitmiyordur.
– Doğru bitmiyor çünkü hepsini kullanamıyorum. Alıp eve gelince deniyorum ama o
kadar…
– Ve harçlığın yetmiyor, öyle mi?
– Evet yetmiyor! Zam mı istesem, n’apsam?

Sevgili Defne,
Biliyor musun ki sen kırtasiye ürünlerine bu
kadar çok para harcarken, bir yerlerde, tek bir
kalemi paylaşan arkadaşların var. Nerelerde
mi? Örneğin Güneydoğu illerinde, Doğu
illerinde… Bir kalemi iki kişinin paylaştığını
söylesek sana… Silgi yokluğundan yazıların
üzerinin karalandığını anlatsak… Bir defterle
koca bir yılı bitiren arkadaşların olduğunu
söylesek… Onların kalem kutusuna ihtiyaç

duymamaları normal; çünkü saklayacak o
kadar kalemleri bile yok.
Harçlığını bu kadar sorumsuz harcarsan tabiî
ki yetmez. Şunu bir düşünsen: Bugünden
sonra ancak ihtiyaç duyduğunda kırtasiyeye
gitsen… Elinde bugüne kadar birikmiş olan
kırtasiye ürünlerini, ihtiyacı olan arkadaşlarına
versen ya da göndersen… Ne dersin?
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Atakan’a sorduk
-

-

Harçlığın yetiyor mu Atakan?
Iııı… Hiç yetmiyor!
En çok nereye harcıyorsun harçlığını?
Oyuncaklara…
Çok mu oyuncak alırsın?
Her hafta bir araba!
Her hafta???
Evet ama aslında daha çok istiyorum. Param yetmiyor!
Neden bu kadar çok araba alıyorsun peki?
Onları sürmeyi seviyorum.
Ne kadar oyuncak araban var?
(Düşünüyor) Hımmm… Elli tane vardır.
Elli oyuncak araba!!!
Hı hı… Ne kadar az değil mi?
Az mı? Hepsiyle oynayabiliyor musun?
Bazılarını kutusundan çıkarmadım bile…
O zaman şöyle yapalım. O kutusundan çıkaramadıklarını, hiç oyuncağı
olmayan arkadaşlarına gönderelim. Olur mu?
Niye ki? Her çocuğun oyuncağı vardır. Ben niye gönderiyorum ki?
Her çocuğun oyuncağı olmalıdır Atakan ama maalesef bazı çocuklar,
oyuncakla oynayamadan büyüyor.
Niye almıyorlar ki?
Çünkü ailelerinin gücü yetmiyor. Kazandıkları ancak yiyecek ve giyeceğe yetiyor.
Hımmm… Hiç düşünmemiştim böyle bir şeyi…
O zaman şu andan başlayarak düşün. Oyuncaklarını, olmayan arkadaşlarınla paylaşırsan onlar da senin gibi mutlu bir çocuk olabilir.
Bir de bundan böyle bu kadar çok oyuncak araba almama konusunu
düşünsen iyi edersin. Böylelikle elindeki arabalarla daha çok oynar,
onları daha iyi tanırsın.
Peki, oyuncağı olmayan çocukları nerden bulacağım ben?
Öğretmeninle konuş. Ailene bu konuyu aç. Onlar sana yardımcı olacaklardır. Anlaştık mı?
Hı hı… Anlaştık.

Arkadaşlar,
Az olan şeyler daha değerlidir. Düşünün bir; yalnızca birkaç bebeğiniz var. Onunla daha çok vakit
geçiyorsunuz. Onu giydiriyor, saçlarını tarıyor,
onunla ilgileniyorsunuz. Elli tane oyuncak bebekle bu kadar ilgilenebilir misiniz? Elbette hayır! O
ilgilenemedikleriniz, oyuncak sepetinden taşarak
öylece yatar durur. Aynı şey diğer tüm oyuncaklarınız için geçerlidir.

ayakkabı ayakkabılıkta yatıp dururken, bir başka
arkadaşınız belki okula delik ayakkabı ile gitti.
Artık ne yapabileceğinizi biliyorsunuz.

Ayakkabılığınızda ne çok ayakkabı var. Onun biçimi güzel, bunun rengi iyi, bu yazlık, bu sonbaharlık derken ne çok ayakkabı aldırmışsınız. Birkaç
kez giydiniz. Daha eskimeden yenisini aldırdınız.
Bu arada ayağınız büyüdü. Ne büyük israf! O

Şimdi şunu yapalım mı? Arkadaşlarınızla bir
araya gelin. Herkes evinde neyin çok olduğunu
söylesin birbirine…. Birbirinizin eksiklerini belirleyin. O eksikleri aranızda paylaşarak gidermeyi bir
oyun hâline getirin. Hadi bakalım!
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Bir şey alırken “Buna gerçekten ihtiyacım var mı?”
diye düşünmek sizi bilinçli bir tüketici yapar arkadaşlar… Her şeyden önce sorumluluk duygunuzu geliştirir ve size paylaşmayı öğretir.

Canlıların çoğu soluk alıp vererek yaşar. Soluk almak onlar için yaşamın
temelidir. Pek çok şeyde olduğu gibi, soluk alıp vermenin de doğrusu ve
yanlışı olduğunu biliyor musunuz?
Bugüne dek üzerinde düşünmediyseniz, işte size bir fırsat. Hemen
soluğunuzla ilgilenin.
Doğru soluk alıp vermenin önemi, vücudumuzdaki

4 saniyeyi içinizden saydıktan sonra, burnunuzdan

organların iyi çalışmasıyla doğrudan ilgilidir. Pek

soluk almaya başlayın. Unutmayın bu arada ağ-

çok sindirim sistemi organı aldığı oksijen sayesinde

zınız kapalı halde olacak. Ciğerlerinizi havayla iyi-

besinleri daha iyi emer ve sindirir.

ce şişirin. Soluk alırken de içinizden 4 saniye kadar

Doğru nefes almak başta beyin olmak üzere, sinir

sayın.

merkezleri ve sinirler gibi tüm sinir sisteminin sağ-

Şimdi 4 saniye sayarak aldığınız soluğu, 4 saniye

lığını doğrudan düzenler. Nedeni yine vücuda bol

kadar ciğerlerinizde bekletin. İçinizden sayın; 1, 2, 3,

oksijen almaktır. Bol oksijen sinir sisteminin en iyi

4. Şu anda hava 4 saniyeliğine ciğerlerinizde bek-

besinidir.

liyor.

Doğru ve bol soluk alarak, cildimizi genç tutarken

Şimdi, tuttuğunuz soluğu 4 saniye sayarak ağzınız-

yaşlanmanın olumsuz etkilerini en aza indiririz.

dan dışarıya verin.

Peki doğru soluk almanın kuralı nedir?

İşte doğru soluk alıp vermenin başlangıcındasınız.

Doğru nefes alıp vermenin ilk kuralı, havayı bur-

Sonra yine başa dönün, ağzınız kapalı haldeyken,

numuzdan alıp ağzımızdan vermektir. Kolaylıkla

burnunuzdan 4 saniye soluk alın.

alışabileceğiniz o kurala gelince: önceleri içinizden
sayarak yapmanızda yarar olduğunu anımsatalım. Bir süre sonra saymadan, kendiliğinden doğru
soluk alıp veriyor olacaksınız.
Sevgili arkadaşlar, doğru soluk almaya başlamak
için, öncelikle ciğerlerinizdeki havayı ağzınızdan tamamen boşaltın; yani ciğerlerinizdeki havayı dışarı
üfleyin. Şimdi yaklaşık 4 saniye kendinizi tutun yani
soluk almayın, vermeyin.

Sevgili arkadaşlar, şimdilik günde 30 kez, soluklarınızı böyle alıp verirseniz, kendinizi daha farklı hissedeceksiniz.
Doğru soluk alıp vermeye alıştıktan sonra, derslerinizden tutun da, izlediğiniz filmi daha iyi anlamaya
kadar hemen her şeyde dikkatinizin arttığını göreceksiniz.
Haydi ! Saymaya devam
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Beslenme uzmanı Emel Öktem Güngör, yani sizlerin
Emel Abla’sı, bu sayımızda Sıla arkadaşınızın sorularına yanıt veriyor.
Sıla: Emel Abla, nerdeyse bütün arkadaşlarım hasta… Bazen
okula gelemiyorlar, derslerinden geri kalıyorlar. Ben de
çok üzülüyorum. Annem vitaminli yiyecekleri yersem hasta
olmayacağımı, olsam bile çabuk iyileşebileceğimi söylüyor.
Doğru mu?
Emel Abla: Annen çok doğru söylemiş. Yaz aylarının ardından
gelen soğuk havalarla birlikte hastalıkların da arttığını biliyoruz.
Soğuk havalarda bir sürü nedenden dolayı boğazımız ağrır,
burnumuz akar, nezle veya grip oluruz. Hastalanmamızın
nedeni, çoğu zaman dengesiz beslenme ve vitamin eksikliğinden
kaynaklanır. Vitamin deposu olarak sebze ve meyveler sizin için en
güzel ilaçlardır. Sebze ve meyveleri yeteri kadar tüketirseniz, yani
her gün, gün boyunca 3-4 adet meyve ve kocaman bir tabak da
sebze yediğinizde aslında almanız gereken vitamin ve mineralleri
almış olursunuz. Böylece hasta olmazsınız veya olsanız bile çabuk
iyileşirsiniz.
Sıla: Geçen sayıda bize kuru meyvelerden bahsetmiştin. Ben de
taze meyveleri sevdiğimi söylemiştim. Senin dediğin gibi artık
kuru meyveleri de yiyorum ama yine de taze meyveleri daha
çok seviyorum.
E. A.: Taze meyve tüketmek senin için çok önemli çünkü özellikle
düzenli olarak meyve ve sebze tükettiğin zaman, hem daha
çok vitamin ve mineral alacaksın hem de bağırsakların düzenli
çalışacak.
Peki ben sizlere bir soru sorayım. Sizce yaz meyveleri mi daha
güzel yoksa kış meyveleri mi?
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Sıla: Yaaaz!!!!!!
E. A.: Demek hepiniz yaz meyvelerini seviyorsunuz.
Sıla: Yaz meyveleri neler ben bilmiyorum Emel Abla…
E. A.: Yazın bol bol yediğiniz meyveleri düşünün bakalım. Çilek, erik, kiraz,
vişne, karpuz, kavun, şeftali, kayısı, armut, üzüm, incir.
Sıla: Peki, yaz sebzeleri hangileri Emel abla?
E. A.: Enginar, bezelye, bakla, semizotu, salatalık, barbunya, taze patates,
taze fasulye, patlıcan, kabak, mısır, nane, maydanoz, tere vb.
Sıla: O zaman diğerleri de kış sebzeleri değil mi Emel abla?
E. A.: Evet ama kış meyvelerini de sayalım. Belki bilmedikleriniz
vardır. Kış sebzeleri havuç, karnabahar, pırasa, kereviz, patates,
lahana, karalahana, turp, bal kabağı, pancar, brokoli, ıspanak,
pazı… Kış meyvelerini de sayarsak: Elma, mandalina, portakal, muz, nar, ayva,
kivi ve greyfurt…
Sıla: Annem pırasanın ve karnabaharın çok yararlı olduğunu söylüyor.
Pırasayı çok seviyorum Emel abla ama karnabaharın kokusunu
sevmiyorum; onun için de yemiyorum.
E. A.: Pırasayı sevmen çok güzel… Çünkü çok yararlı bir sebze… Aslında
biliyor musun; pırasa, sarımsak ve soğanla aynı aileden geliyor. Pırasa,
göz damarlarımızı korur. Aynı zamanda vücudumuzun kansere karşı da
koruyucusudur. Pırasa ve karnabahar, kış sebzesi olduğu için bu sebzelerden
almamız gereken vitamin ve mineralleri, yalnızca bu mevsimde sağlıyoruz. O
nedenle bence karnabaharın da tadına bakıp öyle karar ver. Tadını bilmeden
sevip sevmediğine karar veremezsin çünkü…
Karnabaharın içerisinde kükürt minerali vardır; haşlanırken bu nedenle o
sevmediğin kokuyu çıkarır ama bu mineral vücudumuzda kas, deri ve
kemiklerde çok etkilidir. Aynı zamanda proteinlerin vücudumuza yararlı
hâle gelmesinde etkilidir. Ayrıca karnabahar enfeksiyonlara, mide
hastalıklarına ve idrar yolu enfeksiyonlarına karşı vücudunu korur.
Sıla: Hımmm… O zaman karnabaharın tadına baksam iyi olacak. Çok
yararlaymış çünkü…
E. A.: Çocuklar genelde sevmediklerini söyledikleri sebze ve meyveleri daha
tatmamışlardır bile… Oysa tadına bir baksalar belki de sevecekler. Sen de
karnabaharın kokusunu sevmediğin için tadına bakmamışsın. Hem belki
annen çok güzel karnabahar pişiriyordur.
Sıla: Tamam Emel Abla, deneyeceğim. Belki de tadını severim.
E. A.: O zaman şimdiden afiyet olsun sana Sıla’cığım…
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Sıla: Benim annem balkabağı tatlısı yapıyor ve
ben onu cevizle yemeği çok seviyorum.

Sıla: “Çarşıdan aldım bir tane, eve geldim bin
tane!” nedir?

E. A.: Ne kadar güzel. Annen çok yararlı ve lezzetli
bir tatlı yapıyor. Balkabağı, hem lif içeriği çok yüksek
olduğu için bağırsaklarını çalıştırır hem de mineral
bakımından çok zengindir. Sizlere sağlıklı kemik gelişimi için katkıda bulunur. Vücudu mikroplardan korur, iltihapların iyileşmesinde ve bağışıklık sisteminin
güçlenmesinde çok etkilidir.

E. A.: Bir düşüneyim. Galiba biliyorum ben bu bilmecenin yanıtını… Nar olabilir mi?

Sıla: Ben kış mevsiminde en çok mandalinayı seviyorum. Çok yersem kilo alırmışım ama… Doğru
mu bu?
E. A.: Evet; çok yersen tabiî ki kilo alabilirsin ama bu,
bütün yediklerin için geçerli… Mandalina ve portakalın çok hoş bir kokusu vardır. Taze yenildiğinde veya
suları sıkılarak taze olarak içildiğinde yüksek miktarda
C vitamini almış olursunuz. C vitamini bağışıklık sistemini koruyarak hasta olmanıza izin vermez. Portakal
ya da mandalina suyunun içerisine 1 tatlı kaşığı pekmez katarsanız, pekmezin içerisinde bulunan demiri
de almış olursunuz. Kansızlığınız varsa ona da iyi gelir.
Sıla: Emel abla anneannem bana bir bilmece sormuştu ve ben de bilememiştim. Sonra anneannem
bana yanıtını söyledi. Sana sorabilir miyim o bilmeceyi?
E. A.: Sor bakalım.
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Sıla: Evet nar!!! Hemen bildin.
E. A.: Peki, madem sordun biraz da nardan bahsedelim. Yenmesi zahmetli olarak bilinen nar aslında
içerdiği C vitamin ve birçok mineral sayesinde kış aylarında bağışıklık sistemini koruyarak sizi hastalıklara
karşı korur.
Sevgili arkadaşlar, sorularınızdan anladığım kadarıyla
meyveleri seviyorsunuz, fakat sebzelerle pek aranız
yok gibi… Size şunu söylemek isterim. Tadına bakmadan hiçbir sebze hakkında fikir yürütmeyin. Başkalarından duyduklarınızla karar vermeyin. Deneyin,
tadına bakın. Belki de çok seveceğiniz bir lezzetten
kendini yoksun bırakıyorsunuzdur. Olamaz mı? Bence
olabilir. Sevmediğinizi söylediğiniz o sebzenin sizi kış
aylarında koruyacak vitamin ve mineralleri
içerdiğini de unutmayın olur mu?
Hepinize, bol sebze ve meyve
tüketeceğiniz sağlıklı günler
diliyorum.

Sonbaharın, bir anlamda
yağmur mevsiminin vazgeçilmez
hava olaylarından biri
yağmurdur. Yağmur deyince de
akla ilk olarak şemsiye gelir. Biz
bu sayfamızda şemsiyelerimizi
yağmurdan korunmak için değil
de, dikkatinizi ölçmek için bir
oyuna dönüştürdük. Üstten ve
yandan görünümlerini verdiğimiz
şemsiyeleri eşleştirir misiniz?
Önce dikkatle şemsiyelerdeki
sembollerin yerleşimlerini
algılayın.

r
Yanıtla
ada
48.sayf
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KİTAP  3 Boyutlu (3B) Dinozor Kitabı
Sevgili arkadaşlar farkındasınızdır, nesilleri tükenmesine
karşın dinozorlar günümüzde de en sık karşılaştığımız
hayvan figürlerindendir. Kâh sevimli hâlleriyle, kâh
korkutucu görünümleriyle hemen her gün ve her yerde
rastlıyoruz onlara... Siz de kendinize ait üç boyutlu bir dinozor
dünyası yaratmak ister misiniz? Bu kitaptaki kalemlerle, önce
dinozorların ana hatlarını izleyerek renklendiriyorsunuz. Sonra
3D gözlükten bakarak yaratıklarınızın sayfalarda canlanmalarına tanık
oluyorsunuz. Kitap setinde, 16 sayfa 3B kitapçık, 3B gözlük ve boya kalemleri bulunuyor.
4M
24.90


KİTAP  13 / 26 Katlı Ağaç Ev
Arkadaşlar, Andy ile Terry’nin 13 katlı ağaç
evi, dünyadaki en ilginç ağaç ev… Bu ağaç
evde girenin içini gösteren yüzme havuzu,
insan yiyen köpekbalığı havuzu ve gizli yeraltı
laboratuvarı var. Bununla da bitmiyor! Aklınıza
gelmeyecek bir sürü olağandışı şey bu ağaç evde…
İlk kitabın devamı niteliğindeki kitapta, Andy ve Terry’nin ağaç evi daha genişliyor ve 26
kata yükseliyor. Çarpışan araba pisti, kayak rampası, çamur güreşi arenası, yer çekimine
karşı koyan bir oda, Edward Kepçeeller isminde bir robotun servis yaptığı yetmiş sekiz
çeşit dondurmaya sahip bir dondurma dükkânının da olduğu ağaç ev, sizleri de yukarı
tırmanmaya davet ediyor.
Yazar: Andy Griffiths
Epsilon Yayınları
Çevirmen: Duygu Filiz İlhanlı

17 / 19.50
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DVD  Yoko
On bir yaşındaki Pia babasını kaybetmiştir ve bu duruma uyum sağlamakta çok zorlanmaktadır. Bir gün
ağaç evinde ortaya çıkıveren Yoko adındaki bir Yeti
(Tibet’te yaşadığı varsayılan kar adamı) onun yaşamındaki her şeyi değiştirecektir. Kışa yaklaştığımız şu
aylarda, sıcacık bir hikâyenin filmi…
Yönetmen: Franziska Buch


5

DVD  Bir Çocuk Değişir, Türkiye Değişir
Ülkemizin eğitim alanında faaliyet gösteren en yaygın
sivil toplum kuruluşu olan Türkiye Eğitim Gönüllüleri
Vakfı, Türkiye’nin önde gelen kişilerini farklı performanslar sergiledikleri özel gecede bir araya getirdi. Müzisyenler, sinema- tiyatro sanatçıları, iş adam/ kadınları,
yazarlar ve medya temsilcileri ile vakıflar, çocuklar için
aynı sahneyi paylaştı; unutulmayacak bir gösteriye
imza attı. TEGV’in ”Onları Hiç Böyle Görmediniz” konseri
DVD hâline getirildi. O gece yapılan bağışlarla 20 bin
çocuğa eğitim desteği sağlandı, aydınlık bir gelecek için
bir adım daha atılmış oldu.

19.90
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İTFAİYECİLİK HAFTASI  25 EYLÜL HAFTASI
Bir çeşit doğal âfet olan yangın; maddenin ısı ve oksijenle
birleşmesi sonucu oluşan yanmanın denetimden çıkıp
büyümesidir. 25 Eylül’ü izleyen hafta boyunca, çeşitli
yayın organlarıyla halka açık yerlerde ve okullarda,
yangının zararları anlatılır. Yangından korunma yolları ve
alınması gereken önlemler belirtilir. Ülkemizde ilk yangın
söndürme örgütü 1914 yılında kuruldu. Yangın söndürme
örgütüne İtfaiye, yangını söndüren görevlilere de İtfaiyeci
denir. Yangın söndürme görevi 25 Eylül 1923’te belediye
hizmeti olarak kabul edildi. Bugün belediyelerde ve büyük
üretim yerlerinde itfaiye örgütü vardır. Yangınların çoğu
dikkatsizlik sonucunda çıkmaktadır. İtfaiyenin yangın
söndürmede kullandığı araçların belli başlıları: İçi su dolu
tankerler (arazöz), köpük depolanan ve püskürten aygıtlar,
açıldığında çok yükseğe uzanan merdiven bulunan taşıt
araçları, kazma, kürek, ip, çengel, hortum ve benzerleridir.
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HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ  4 EKİM
Canlılar dünyası; insanlardan, bitkilerden ve
hayvanlardan oluşur. Hayvanlar, duyu ve hareket
yetenekleri olan canlılardır. 1822 yılında ilk kez
İngiltere’de bir araya gelen hayvan dostları, hayvanları
korumak, insanların hayvanlara iyi davranmalarını ve hayvanların daha iyi koşullarda
beslenip korunmalarını sağlamak amacıyla Hayvanları Koruma Birliği’ni kurdular. Yurdumuzda
Hayvanları Koruma Derneği ise 1908 yılında kuruldu. Aynı amaçlı dernekler birleşerek
Hollanda’nın başkenti Lahey’de Dünya Hayvanları Koruma Federasyonu’nu oluşturdular. 1931
yılında toplanan bu kuruluş 4 Ekim’i Hayvanları Koruma Günü ilan etti.

HAYVAN HAKLARI
Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi metni, Uluslararası Hayvan Hakları Birliği ve ona bağlı ulusal
birlikler tarafından 21- 23 Eylül 1977’de Londra’da hayvan hakları konusunda yapılan üçüncü
uluslararası toplantıda kabul edildi. Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi ise Paris’te UNESCO
Sarayında 15 Ekim 1978’de törenle ilan edildi. Bildirgeye göre;
• Bütün hayvanlar yaşam önünde eşit doğarlar ve aynı var olma hakkına sahiptirler.
• Bütün hayvanlar saygı görme hakkına sahiptir. İnsan, hayvanları yok edemez.
• Hiçbir hayvana kötü davranılamaz, acımasız ve zalimce eylem yapılamaz.
• İnsanların, yaşamlarını birlikte geçirmek üzere yanlarına aldıkları bütün hayvanlar, doğal
ömür uzunluklarına uygun süre boyunca yaşama hakkına sahiptir.
• Hayvanlara bedenen veya ruhen acı çektiren deneyler yapmak hayvan haklarına aykırıdır.
• Hayvanlardan insanların eğlencesi olsun diye yararlanılamaz, hayvanların seyrettirilmesi ve
hayvanlardan yararlanılan gösteriler hayvan onuruna aykırıdır.
• Hayvan ölümüne de saygı göstermek gerekir. Hayvanın öldürüldüğü şiddet sahneleri sinema
ve televizyonda yasaklanmalıdır.

ORGAN BAĞIŞI HAFTASI  3- 9 KASIM
Ülkemizde 3- 9 Kasım günlerini kapsayan hafta, “Organ
Bağışı Haftası’’ olarak belirlenmiştir. Kişi hayatta iken,
tıbben yaşamı sona erdikten sonra doku ve organlarının
başka hastaların tedavisi için kullanılmasına serbest
iradesi ile izin vermesi organ bağışı olarak adlandırılır. 18 yaşından büyük ve akıl dengesi yerinde
olan herkes, organlarının tamamını veya bir bölümünü bağışlayabilir. Organ nakli ise görev
yapmayacak kadar hasta ve hatta bedene zararlı hâle gelen bir organın, yenisi ve sağlamı ile
değiştirilebilmesi işlemine denir. Günümüzde böbrek, karaciğer, kalp, akciğer, pankreas, kemik
iliği, kornea, kemik ve ince bağırsak en çok nakledilen organ ve dokulardır.
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BİLİYOR MUSUN? • 13


Hiçbir canlı susuz yaşayamaz.



Bozuk ve damlatan bir musluktan günde yaklaşık 24 litre su boşa akar.



Evlerde en çok su tüketilen yer banyodur.



Su çocuklarda ve yetişkinlerde dikkat yetersizliği sorununa çözüm getirir.



Her şeye karşın su, dünyadaki diğer içeceklerden daha kolay bulunabilir ve yan etkisi yoktur.



Su stres, gerginlik ve depresyonun hafiflemesine yardımcı olur.



Su uykuyu düzenler.



Su cildi yumuşatır ve yaşlılık belirtilerinin azalmasına yardımcı olur.



1 hamburger üretimi için 4 litre



1 otomobil üretmek için 150 ton



1 satranç tahtası üretmek için 16 litre su kullanılır.



Bir insanın günlük su tüketimi 190 litredir.



Bir evin yıllık su tüketimi 400 bin litredir.



Bir evin günlük su tüketiminde banyo için 60- 115 litre, bulaşık ve çamaşır makineleri için 110
litre, tuvalet için 26 litre, içme suyu için de 4- 8 litre su kullanılır.

BİLİN BAKALIM • 22
Kyoto Protokolü, küresel ısınma ve iklim değişikliği konusunda
mücadeleyi sağlamaya yönelik bir anlaşmadır. Birleşmiş
Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi içinde
imzalanmıştır. Dünya üzerindeki 160 ülke, bu protokole
imza atarak, karbondioksit ve sera etkisine neden olan gaz
salınımını azaltmaya söz vermişlerdir. Protokol, ülkelerin
atmosfere saldıkları karbon miktarını 1990 yılındaki düzeylere
düşürmelerini gerekli kılıyor.
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