


Ey Türk Gençliği!
Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve
müdafaa etmektir.
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en
kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek
isteyecek, dâhilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, İstiklâl ve
Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için,
içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu
imkân ve şerâit, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve
Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali
görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz
vatanın, bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün
orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir.
Bütün bu şerâitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin
dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hatta hıyanet içinde
bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin
siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve
bîtap düşmüş olabilir.
Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen;
Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret,
damarlarındaki asil kanda mevcuttur!

       Mustafa Kemal Atatürk
                20 Ekim 1927
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 Mustafa Kemal, 1893'te, henüz 12 yaşındayken         
 babasını kaybetti. Yetim olarak büyüdü. Bunun da 

etkisiyle çocukları çok sever, kimsesiz çocuklara 
sahip çıkar, onların eğitimi ile yakından ilgilenirdi. 

İhsan, Ömer, Abdurrahim, Zehra, Sabiha, Afet, Rukiye, 
Nebile,  Ülkü ve Sığırtmaç Mustafa adındaki çocukları 

manevi evladı olarak yetiştirmiş, sahiplenmişti. Afet'i 
bilimsel çalışmalara yönlendirmişti. Onun bir bilim kadını 

olmasını sağlamıştı. Sabiha (Gökçen) bir savaş pilotu olmuştu.

1925'te Atatürk Bursa gezisine çıkmıştı. Sabiha Hanım ile burada 
tanıştı. Sabiha Hanım'ın ağabeyi Sabiha'nın güç şartlarda okuduğunu 
Atatürk'e anlattı. Atatürk, bundan sonra Sabiha'yı manevi evlat 
olarak kabul etti.

Sabiha GÖKÇEN

Ülkü'nün annesi Selanikli Vasfiye Hanım, Zübeyde Hanım 
tarafından evlatlık olarak alınıp büyütülmüştü. 

Zübeyde Hanım ölünce Makbule Hanım'ın yanında kaldı.
 İlk kocasından dul kalan Vasfiye Hanım, Atatürk'e sığındı. 

 Bir süre sonra da Atatürk Orman Çiftliği 
istasyon şefi Tahsin Çukuroğlu ile evlendi.

 Vasfiye Hanım'ın 1932'de doğan çocuğuna
 Atatürk, ‘’Ülkü’’ adını verdi. 

Son günlerine kadar yanından ayırmadığı Ülkü'yü, 
yurt gezilerine götürmüş ve yanından ayırmamıştı. 

Türkiye, Atatürkü'nü kaybettiğinde
 Ülkü henüz 5 yaşlarındaydı.
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Atatürk manevi kızı 
Rukiye'yi Konya gezisinde 

tanıdı. Kimsesiz Rukiye 
Ankara'ya getirildi. Oku-
tuldu, büyütüldü. Rukiye, 
Jandarma yüzbaşı Hüsnü 

Erkin ile evlendi. 
Nikahları Ankara 

Belediyesi'nce kıyıldı. 
Düğünleri İstanbul'da 

Dolmabahçe Sarayı'nda 
yapıldı. Atatürk, 

düğündeki ilk dansı 
manevi kızı Rukiye ile 

yapmıştı.

Atatürk’ün Manevi

Evlatları
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Mustafa Kemal'in manevi oğlu 
Abdürrahim, M. Kemal'i Van'dan 

aldığı kimsesiz bir çocuktu. 
İstanbul'a M. Kemal tarafından 

getirildiğinde henüz 8 yaşındaydı.
Mustafa Kemal'e benzerliği nedeni-

yle Abdürrahim'in Atatürk'ün 
gerçek oğlu olduğu iddia edilir. Fakat 
tarihi belgeler, bunun bir dedikodu-

dan ibaret olduğunu gösterir.

Abdürrahim TUNÇOK

Atatürk'ün Yalova'da tanıyıp evlatlık 
aldığı fakir bir çocuktu. Ailesi Bulgar 

göçmeniydi. 1929'da sığır 
güttüğü bir sırada Gazi Paşa 

ile tanıştı. Mustafa, 
Atatürk'ün himayesinde 

ilkokulu, ortaokulu, askeri 
liseyi, Harbiye'yi bitirdi. 

Bir zamanların sığır 
çobanıyken okuyup subay 

olmuştu.

Sığırtmaç Mustafa

Çankaya Köşkü bahçesinde yakında oturan çocukların 
gittiği ilkokula Sabiha ve Rukiye ile birlikte Zehra da 
gitmekteydi. Zehra, daha sonra Londra'ya eğitim için 

gönderildi. Fakat Londra'ya alışamadı. Türkiye'ye döndü.

Zehra AYLİN

Atatürk'ün 
hastalandığı dönem 

de Nebile de 
hastaydı. Bu 
hastalıktan 

kurtulamayan 
Nebile yaşamını 

yitirdi. 

Nebile

Mustafa Kemal, 1925 yılında İzmir'e geldiğinde gezdiği 
bir ilkokulda Afet İnan ile karşılaştı. Afet'i yabancı dil 
öğrenmesi için yurtdışına gönderdi. Ortaöğretim tarih 

öğretmenliği sınavını kazanarak öğretmenlik belgesi aldı. 
Ankara Musiki Öğretmen Okuluna Tarih ve Yurt Bilgisi 

öğretmeni olarak atandı (1929-1930). Türk Tarih 
Kurumunun kuruluş çalışmalarında yer aldı. TTK'de 

uzun yıllar asbaşkanlık yaptı.

Ayşe Afet İNAN



Değerli Velilerimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz,
"Düşündüğünüz, inandığınız ve azimle çalıştığınız her şey mutlaka 

gerçekleşir." diyerek çıktık yola. 
Ve her adımda daha iyiye daha güzele doğru yol alıyoruz. 

Bu yolda akademik derslere verdiğimiz önem kadar sanatsal 
faaliyetlerimize de istikrarla özen gösteriyoruz. 

Üçüncü sayısını  çıkardığımız "İleri Okur" dergimiz de bu istikrarın bir 
sonucudur.

 Başarılarımızın artarak devam edeceğine olan inancımla dergimizde 
emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum.

 Duygu ve düşüncelerini özgürce,samimiyetle ve coşkuyla ifade 
edebilen bir neslin eşliğinde 

yarınları selamlıyor, hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.



Kıymetli Veliler ve Öğrenciler,
Bizler tüm güzelliklerin sevgi ve çok çalışma ile başarılacağına 

inanıyoruz.Bu nedenle 
kenetlenerek ve çok  çalışarak ilerliyoruz. Ufkumuz çok açık, 

kendimizi sürekli yeniliyoruz.
Sizlerle birlikte,sizler için;her zaman sadece geleceğe bakıyor,

daha iyisi için çalışıyoruz.
Bilginin, bilimin ve sanatın doğrultusunda  hareket etmek isteği ile 

amacımız başarılarımızın tamamını birlikte paylaşmak. Bu amaç 
doğrultusunda hazırlanan dergimiz için umut 

ediyorum ki siz değerli okurlarımızın beğenisini kazanabiliriz. Bu özel 
ve anlamlı serüvende emeği geçen herkese teşekkür ediyor bir 

sonraki sayımızda buluşmayı ümit ediyorum.





1 KASIM 1928

Yeni Türk Harfleri 
kabul edildi.

2 KASIM 1910

Ünlü yazar 
Cahit Sıtkı Tarancı

doğdu.

10 KASIM 1938

Türkiye Cumhuriyeti'nin 
kurucusu Başöğretmen

Mustafa Kemal ATATÜRK 
hayatını kaybetti.

16 KASIM 1945

UNESCO kuruldu.

20 KASIM 1989

Dünya Çocuk Hakları Günü

10 ARALIK 1948

4 ARALIK 

Dünya Madenciler
 Günü 

Dünya İnsan Hakları Günü

9-15 KASIM

Dünya Çocuk 
Kitapları Haftası

3  ARALIK 

Dünya Engelliler Günü 
 

31 ARALIK

Yeni Yıl Gecesi

24 KASIM

Öğretmenler Günü

14 OCAK 1923

Mustafa Kemal ATATÜRK‛ÜN 
annesi

Zübeyde Hanım hayatını
 kaybetti.

20 OCAK 1921

İlk Anayasa Kabul 
Edildi.

01 ŞUBAT 1895 14 ŞUBAT 1876

TarihTe 

kasım - aralık - ocak - subat 
TarihTe 

kasım - aralık - ocak - subat 



İçinde yaşadığımız çağda, 
karadeliklerin oluşmasına 
sebep olabilecek yüksek 
yoğunluklar sadece 
yıldızlarda mevcuttur. Fakat 
Büyük Patlama’dan kısa bir 
süre sonra evrenin çeşitli 
bölgelerindeki yüksek 
madde yoğunlukları da 
karadeliklerin oluşmasına 
sebep olmuş olabilir. Evrenin 
ilk zamanlarındaki koşulları 
kullanarak yapılan 
tahminler bu şekilde 
oluşabilecek karadeliklerin 
kütlelerinin, Planck kütlesi 
(yaklaşık 2x10-8 kilogram) 
ile Güneş'in kütlesinin
(yaklaşık 2x1030 kilogram) 
binlerce katı arasında 
değişebileceğini gösteriyor.

Bunlara ek olarak kütlesi Planck kütlesinden daha küçük karadeliklerin, 
parçacıkların yüksek enerjili çarpışmaları sırasında oluşabileceği öne 
sürülmüştür. Fakat henüz geliştirilme aşamasında olan bazı kuramlara 
dayanarak yapılan bu çıkarımların doğruluğu üzerinde bir uzlaşma yoktur. 

Karadelikler birkaç farklı 
şekilde oluşabilir. 
Bu yollardan birincisi 
yıldızların çökmesidir. 
Bir gökcisminin iç basıncı 
kendi kütle çekimini 
yenemediği durumda yıldız 
çökmeye başlar. Eğer 
yıldızın kütlesi belirli bir 
değerin üzerindeyse 
çökmeyi durdurabilecek, 
bilinen bir mekanizma 
yoktur. Bu durumda 
yıldızın çökmesi karadelik 
oluşumuyla sonuçlanır. 
Gökadaların çoğunun 
merkezinde bulunan 
devasa kütleli karadelikler 
muhtemelen bu şekilde 
oluşmuştur.
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Dünya genelinde kullanılan günlük 
su miktarı ülkeden ülkeye 

değişiyor. Örneğin kişi başı günlük 
su tüketimi Kuzey 

Amerika‛da ortalama 400 
litreyken, Avrupa‛da ortalama 200 

litre, Afrika‛da Sahra Çölü‛nün 
güneyinde kalan 

ülkelerin çoğunda bu değer 10-20 
litreye kadar düşüyor. Türkiye‛de 
bir insanın su içmek, yıkanmak, el 
yıkamak veya diş fırçalamak gibi 
ihtiyaçları için kullandığı günlük su 
miktarı ise ortalama 217 litre. 
ISS‛deki geri dönüşüm sistemi 

sayesinde astronotların günlük su 
tüketim miktarı ise yaklaşık 11 

litreye karşılık geliyor.

Dünya’dan uzakta kalan astronotlar, su ve hava gibi temel 
ihtiyaçlarını karşılamak için Uluslararası Uzay İstasyonu'nun
(ISS) özel sistemlerinden yararlanıyor. Astronotlara görev 
süreleri boyunca yetecek kadar su ve hava uzay araçlarıyla 
istasyona taşınabilir ancak istasyonda yeterli saklama alanı 
bulunmadığı için bu uygulanabilir bir çözüm değildir. Bu 
soruna çözüm bulmak için ISS mühendisleri istasyonda su ve 
hava döngüsünü sağlayan sistemler geliştirmiş. Bu sistemler 
suyun %90'ı, havanın ise %40'ını geri dönüştürebiliyor. Peki, bu 
sistemler nasıl çalışıyor? İstasyonda hava ve su döngüsünü 
sağlayan üç sistem bulunuyor: su geri dönüşüm sistemi, 
sabatier sistemi ve oksijen üretim sistemi. Su geri dönüşüm 
sistemi iki düzenekten oluşur. Bunlar idrar işleme düzeneği ve 
su işleme düzeneğidir. İdrar işlem düzeneğinde basıncın düşük 
olması sebebiyle suyun kaynama noktası düşer ve buharlaşır. 
Su işleme düzeneğinde buharlaşan su içindeki 
mikroorganizmaların yok edilmesi sağlanır. Astronotlardan 
çıkan ter de  su geri dönüşüm sistemine aktarılır. Su geri 
dönüşüm sisteminden elde edilen suyun bir kısmı ise 
astronotlara oksijen sağlaması için oksijen üretim sistemine 
gönderilir.

25 Ocak İlkdördün-03 Ocak Dolunay-10 Ocak Sondördün-17 Ocak

30 Kasım 2020 Parçalı Ay
Tutulması

14 Aralık 2020 Tam Güneş
Tutulması

05 Temmuz 2020 Parçalı Ay
Tutulması

21 Haziran 2020 Parçalı Güneş
Tutulması

10-11 Ocak 2020 Parçalı Ay 
Tutulması

2020’nin Güneş ve Ay 
Tutulmaları

05 - 06 Haziran 2020 Parçalı Ay 
Tutulması



ATES ALMAYA MI GELDIN?
Anlamı: Uğradığı yerde çok kısa süre kalıp 
hemen ayrılanlar için sitem olarak söylenir.

Eskiden kibrit yokmuş. Ateş sönünce, ateş 
küreği ile komşuya gidilir, bir parça ateş 
alınırmış.Ateş almak için komşuya geçen 
kadınlar, kürekteki ateş sönmesin diye 

oturup çene çalamazlar ve acele 
ederlermiş.Kapıdan içeri girmeyerek, kısa 

bir konuşmadan sonra gitmek isteyen 
ziyaretçilere:-Ateş almaya mı geldin? 

denmesi de işte bu devirlerden kalmadır.

LEB DEMEDEN LEBLEBIYI 
ANLAMAK

Anlamı: Daha söze başlamadan bir
kimsenin, ne söylemek istediğini hemen 

anlamak.

Medrese öğrencilerinden ukala bir molla 
varmış. Farsçadan imtihana girmiş. “Ne 

soracaklar?” diye öğretmenlerinin ağzına 
bakıyormuş. Hocalardan biri, Farsça, 

“dudak” anlamına gelen “leb” sözüyle işe 
başlamış. Ukala molla, 

“leblebi” diye lafa karışmış, “leb, leblebi 
kelimesinin bir hecesidir, efendim.” 

demiş. İmtihandaki hocalar gülmüşler. 
Soruyu soran hoca:

- Maşallah ‘leb‛ demeden ‘leblebiyi‛ 
anladın. Yine de lafın sonunu beklesen iyi 

olurdu, çünkü akıllı olan, icabında 
susmasını bilmeli, demiş.

IPE UN SERMEK
Anlamı: İstenilen işi yapmamak için çeşitli bahaneler 
uydurmak, güç koşullar öne sürmek, güçlük çıkarmak.

Nasreddin Hoca‛nın, aldığını bir türlü geri vermeyen ya 
da kırık dökük, delik, kopuk, sakat olarak geri getiren 
bir komşusu Hoca‛dan bir gün ip ister. Hoca da "Bizim 
hanım biraz evvel ipin üzerine un serdi, veremeyiz." 

der. Komşusu güler;"Aman hocam, hiç ipin üstünde un 
durur mu, ipe un serilir mi?‛ diye sorunca, Hoca cevabı 

yapıştırır. "Neden serilmesin? Vermeye gönlüm 
olmayınca, ipe un da serilir elbet." 

Leb
leblebi

DEYİMLER VE İLGİNÇ
HİKAYELERİ



PABUCU DAMA 
ATILMAK

Anlamı: Kendinden üstün birinin 

çıkmasıyla gözden düşmek.

Osmanlı Döneminde esnaf ve 
sanatkârların bağlı bulunduğu 

teşkilat, ticaretin yanında sosyal 
hayatı da düzene sokuyordu. Kusurlu 

malın, malzemeden çalmanın ve 
kalitesiz işin önüne geçmek için de 

ilginç bir önlem alınmıştı. Bir 
ayakkabı aldınız veya tamir ettirdi-
niz diyelim. Ama kusurlu çıktı. Böyle 

durumlarda heyet şikayeti ve 
sanatkarı dinliyor. Eğer şikayet eden 
gerçekten haklıysa, o ayakkabıların 

bedeli şikayetçiye ödeniyordu. 
Ayakkabılar da ibret-i alem olsun 

diye ayakkabıyı imal edenin çatısına 
atılıyordu. Gelen geçen de buna 

bakıp kimin iyi, kimin kötü ayakkabı 
tamir ettiğini biliyordu. Böylece 
pabuçları dama atılan ayakkabıcı 

maddi kazançtan da oluyor ve 
gerçekten pabucu dama atılmış 

oluyordu.



Komik Yüz Oyunu



Komik Yüz Oyunu





HAYDİ ÇOCUKLAR EVDEKİ BÜYÜKLERİ
 OYUNA DAVET EDELİM

Eğlenirken öğrenmekten daha eğlenceli ne olabilir ki? Belki de en 
eğlencelisi bir eşyanın formunu alabilmektir. Heykel oyunu en basit 
anlamda şarkı başlayınca dans edilen, şarkı durunca heykel gibi hareket 
etmeden durulan bir oyundur. Aman dikkat hareket edersen artık bir 
heykel olamazsın. Haydi biraz daha zorlaştıralım. Mesela bir heykel 
müzesinde olduğumuzu hayal edelim. Bu heykeller arabalardan, tarihi 
eserlerden, bulutlardan ve daha birçok şeyden oluşabilir. Hatta 
heykellerin bir butonu bile olabilir ve dokunduğunda kendisinin neyin 
heykeli olduğunu açıklayabilir. Haydi, arkadaşlarını topla müziği aç ve 
oynamaya başla.



 Mısır Piramitlerinden sonra mezarından en çok altın 
çıkan, baştan başa her şeyi ile saf altından elbisesi 
olan ve zamanımıza kalan yalnız odur. Fakat, Altın 
Elbiseli Adam'ın mezarında bulunan en değerli şey 
ne bu altınlardır, ne de diğer eşyalar. Bu mezarda 
bulunan en değerli tarihi belge, yarısı kırık bir kabın 
üzerindeki 26 harflik iki satır yazıdır. Bu yazı, 
tarih ilmîne, özellikle Türk tarihi ve medeniyetine 
ışık tutan, yeni boyutlar kazandıran bir belgedir.
Sovyet tarihçilerinin okuduğu 26 harflik yazının 
anlamı şudur:
"TİGİN 23'ÜNDE ÖLDÜ. ESİK HALKININ BAŞI 
SAĞ OLSUN."

 1970 yılında, Kazakistan'da Alma-Ata'nın 
50 km kuzeyinde bulunan Esik kasabasında, 
garaj yapmak ve yol açmak için alçak bir 
tepenin düzeltilmesine karar verildi ve kazı 
başladı. 
 Kazı yapılırken kullanılan araç büyük bir 
kayaya çarptı, işçiler, kayayı parçalamak için 
üzerini örten toprakları kürekle açtılar ve bunun 
işlenmiş bir kaya olduğunu gördüler.
 Durum, ilgili resmî makamlara bildirildi, 
inceleme yapan arkeologlar tarihi bir eserle 
karşılaştıklarını gördüler. O tepe bir höyüktü, 
büyük bir mezarın üzerine yığılan kum tümsekti. 
Höyüğü açan arkeologlar muhteşem bir mezarla 
karşılaştılar. Bu, bir lâhid değil, Mısır 
Piramitlerindeki firavun odasını andıran, her 
tarafı kapalı, süslü kayalarla yapılmış bir oda 
idi. Bu odayı itina ile açtılar ve asıl şaşkınlık o 
zaman oldu. Çünkü, bu ölü odasının içi pırıl pırıl 
altın eşya ile doluydu. Altın olmayan eşyalar da 
çoktu.

 En göz alıcı ve harika 
nitelikteki eşya, altından yapılmış 
bir elbise idi. Çizmesinden başlığına, 
kemerinden kılıçlarına kadar her 
şeyi saf altın olan bir elbise.

 Altın elbisenin başlığı ok ve 
tuğlarla süslü. Alın hizasında koç, 
geyik ve at kabartmaları var. Bu 
kabartmalara, kama kılıfında ve 
öteki eşyalarda da rastlanıyor. 
Belindeki kemerin solunda bir kılıç, 
sağında ise bir kama asılı. Ceketin 
altındaki düz pantolonun paçaları 
çizmenin içine giriyor. Ceket, 
yüzlerce üçgen altının 
birleştirilmesinden meydana gelmiş, 
çorabın çizme ile diz kemiği arasında 
kalan kısmında yine üçgen parçalar, 
çizmede ise dörtgen parçalar var.

 Tarihçiler bu elbisenin bir 
tigine (prense) ait olduğunu 
söylüyor, fakat tiginin kimliğini 
henüz bilemiyorlar. Onun için 
yazılarda adı"Altın Elbiseli Adam" 
olarak geçiyor.

 Kazakistan'da Alma-Ata'nın 
yakınındaki Esik höyüğünden 
çıkarılan ve M.Ö. 5. yüzyılda 
yaşamış bir Türk tiginine ait altın 
elbise. Halen Alma-Ata müzesinde 
bulunan bu elbise ve diğer eşyalar, 
25 asırlık geçmişten Türk tarihine 
ışık tutan belgelerdir. Saf altından 
yapılan böyle bir elbise dünyanın 
başka hiçbir yerinde yoktur.

ALTIN ELBİSELİ ADAM

Türk tarihine ışık tutan iki satırlık yazı

Bir Türk tiginine ait ve her şeyi 
saf altından olan elbisenin dünyada
eşi yok...



Bilindiği üzere dünya 
küresel ısınma ile oldukça
uzun zamandır uğraşıyor
ve bu ısınmanın etkileri 
giderek daha fazla 
hissedilmeye başlıyor. 
Kutuplar giderek daha 
çok eriyor, kutup ayıları 
ölümleri artıyor, aşırı 
sıcaklara bağlı olarak su 
seviyeleri azalıyor. Bu liste daha da 
uzatılabilir. Tüm bu etkilerin başlıca sebebi 
olarak gösterilen küresel ısınma kendi kendine 
gerçekleşmekte olan ancak yapay nedenlerle 
daha da hızlandırılan bir süreci kapsıyor.

Kutup ayıları dünyanın en 
büyük kara etçisi olarak 
bilinir. Kuzey Kutup 
Bölgesinde yaşayan bu 
hayvanların buzda ve 
denizde yaşama eğilimi 
vardır. Bu sebeple, 
buzulların erimesi bu 
canlıların yaşam alan-
larının yok olmasına 
neden olmaktadır.

GÜÇLÜKLE YEMEK BULUYORLAR
Giderek zayıflayan hatta boğulmaya başlayan kutup ayıları, iklim değişikliği ve küresel 
ısınmanın çevre üzerindeki olumsuz etkilerine sadece küçük bir örnek.
Kutup ayılarının ana beslenme kaynağı foklar. Fokları koklayarak bulan ve sessizce 
avına yaklaşıp su altından çıkmasını bekleyen kutup ayıları, kırılan buz parçaları 
yüzünden artık bu ana beslenme kaynağına güçlükle ulaşıyor.

                         Karbon bazlı fosil   
                         yakıtlar (petrol,   
       doğalgaz vs.) 
       yanmaları sonucu   
       çevreye yan ürün   
       olarak karbondioksit,  
       metan,karbonmonoksit                                                                                                
             gibi gazlar salarlar.    
             Bu gazlar tutma   
             etkisine sahiptir. 
Atmosferde birikmeleri sonucu ısıyı daha 
çok tutup dünyaya yansıtırlar ve dünyadan 
gelip atmosfer tabakası dışına çıkması 
gereken ışınları engellerler. Bu da sürekli 
olarak dünyada bir ısınmaya neden olur. Bu 
etkiye sera etkisi denir ve iklim 
değişikliklerinin en büyük nedeni olarak 
gösterilir. Hava kirliliğinin giderek artması 
smog denilen bir etki yapar. Bu etki kısaca 
gaz yoğunluğunun çok fazla artması 
demektir.

Ayılar, yemek ümidiyle kırılan bir 
buz kütlesine ulaşabilmek için bazen 
100 kilometre yüzmek zorunda 
kalıyor. Bu kadar uzun mesafeyi 
yüzmekte zorlandıkları için de 
boğularak ölüyorlar.
Uzmanlar, küresel ısınmanın doğal 
hayat üzerinde buna benzer pek çok 
soruna yol açtığını belirterek, nesli 
tükenmek üzere olan hayvanlara 
dikkat çekiyor.



 

MÜZİK NOTALARININ İSİMLERİ
NEREDEN GELİYOR?

   İnsanlık tarihinin hemen hemen her bölümünde yeri olan müzik, notaların oluşturulması ve 

okunuşlarının ortaya çıkmasıyla büyük bir kültürel gelişime neden oldu. Peki notaların adları 

nereden geliyor?

   İnsanlığın tarihi ele alındığında, müziğin fazlasıyla büyük bir yeri olduğunu görüyoruz. 

Doğal yaşamın ortaya çıkardığı sesler bile doğru şekilde kullanıldığında, birer sanat eserine 

dönüştürülebiliyor. Buna ek olarak yüzyıllar önce,insanların duygularını ifade edebilmek için 

de müzik yaptığını biliyoruz.

   Medeniyetlerin ortaya çıkması ve gelişmesiyle birlikte duyguların ifade ediliş biçimi de 

gelişti. Müzik, hayatın içine o kadar işledi ki savaşlarda bile bir araç olarak

kullanıldı. Günümüzde yapılan birçok araştırmadan da gördüğümüz üzere müziğin insan ruhunu 

etkileyebildiği biliniyor.

   Müzik, sesin şekil almış halidir. Belli bir düzene 

oturtularak ortaya çıktığı için aynı zamanda bir dil 

olarak da kabul edilir. Din, dil ve ırk farkının bir 

önemi olmadan her insana aynı duyguyu yaşatabilir.

  İnsanlık tarihi boyunca önemli bir yeri olan müziği bir dil olarak kabul ediyorsak, 

notalar da bu dilin abecesidir. Günümüzde bazı bölgeler haricinde tüm dünyada

kullanılan notaların isimleri, ilk olarak müzik   teorisyeni Guido d'Arezzo tarafından 

ortaya çıkarılmıştır.Müziği adeta bir dil gibi akıcı olarak okuyabilmek için bir sistem 

geliştiren d'Arezzo'nun yöntemine, bugün "solfej" diyoruz. Solfej, hepimizin aşina 

olduğu "do, re, mi, fa, sol, la, si" şeklinde okunan dizinin adıdır.

Sesi şekillendiren adam Guido d'Arezzo:



Notalar Neredeyse 1000 Yıllık
   Bahsi geçen bu dizi, d'Arezzo'nun icadı olarak 1030 yılında karşımıza çıktı. d'Arezzo'nun 

bu dizgeyi oluşturma amacı, farklı kiliselerdeki şarkıların aynı şekilde çalınmasını sağlamaktı. 

Ortak bir müzik anlayışı üretmek isteyen d'Arezzo, Aziz Lohannes Battista ilahisindeki 

cümlelerin ilk hecelerini parmak uçlarına yazmıştı. İlahideki mısralar daha sonradan bizim 

nota olarak bildiğimiz kısa sesleri ifade ettiler:

Ut queant laxis - (sadece senin hizmetçilerin)

Resonare fibris - (özgürce ilahi söyleyebilir)

Mira gestorum - (mucizeleri hakkında)

Famuli tourum - (işlerin hakkında)

Solve polluti - (günahlarının lekelerini sil)

Labii reatum - (onların dudaklarından)

Sancte Johannes - (Aziz John)

(İlk mısrada yer alan ut sesi söylerken tutukluk yaptırdığından 12. yüzyılda Do olarak 

değiştirildi. Almanya ve bazı ülkelerde ut hala kullanılır.

   Guido d'Arezzo'nun geliştirdiği bu yöntem sayesinde, müzik yeni bir çağa geçiş 

yaptı. İlk zamanlarda yukarıdaki gibi 7 adet nota yoktu. Son mısrada yer alan Si 

notası Guido d'Arezzo'dan sonra dahil edildi. d'Arezzo'nun müzik dünyasına kattığı 

bu yönteme günümüzde "Guido'nun Eli" adı veriliyor.

   “Guido'nun Eli” yöntemi ilk olarak Avrupa'ya ardından diğer ülkelere yayıldı. 

Fakat günümüzde bile bu yöntemi kullanmayan ülkeler mevcut.

Do:  C    Re:  D  Mi:  E 

   İspanya, Fransa, Romanya, Yunanistan, Türkiye, İtalya, Portekiz, Rusya, 

Moğolistan, İran, Arabistan, İsrail, Bulgaristan ve Ukrayna'da yaygın olarak

kullanılan bu yöntem, geriye kalan ülkelerde yerini C, D, E, F, G, A, B dizgesine 

bırakmış durumda. Bu dizgenin açılımı ise:

Fa:  F    Sol:  G    La:  A  

Si:  B
Artık bir daha müzik dinlerken notaların nereden geldiğini de biliyor olacaksınız :)



1.Dünya Savaşı bittikten 
sonra Paris’de ortaya çıkar 
Kübizm. Savaş sonrası tüm 
Dünya parçalanmış ve sıra 
sanata gelmiştir…

Paul Cezanne’nin sanatının 
son yılında lirizme ve özgün 
fırça vuruşlarına 
yönelmesiyle kübizm ilk 
sinyalini verdi. Bu yak-
laşımı, modern sanatın ilk 
akımları olarak kabul edilen 
fovizm ve kübizmin çıkış 
noktası oldu. Paul 
Cezanne’nin izinden giden 
sanatçılar 20.yy içinde 
oluşan ve geniş kitlelere 
yayılan Kübizm alanında 
eserler 
vermeye başladılar.

Cezanne’nin Kübizm sanat 
akımını tetikleyen bir 
düşüncesi var. Bu düşünce 
tüm resimsel biçimleri ; 
daire, dikdörtgen, oval gibi 
şekillere indirgeme 
düşüncesidir. Cezanne’ye 
göre doğada gördüğümüz 
her şey geometrik bir 
anlatımla ele alınabilir.

Kübist ressam bir kişiyi 
veya objeyi resmetmek 
için karşısına aldığında, 
kendince önemli ve güzel 
bulduğu parçaları, kendi 
anlayışına göre 
şekillendirirdi. 

Tabi bunu yaparken 
Kübizm’in etkilendiği bazı 
teknikler ve biçimler de 
var. Bunlardan biri 
Afrika’nın yerli kabile 
sanatıdır.Afrika’da ilkel 
kabilelerin kullandıkları 
”Masklar” Kübizm’de 
özellikle de Picasso’nun 
sanatında önemli yere 
sahiptir. Yani ilk olarak 
Cezanne’nin düşünceleri, 
Klasik resim anlayışını 
reddetme ve Afrika 
Sanatı Kübizm’i etkileyen 

Paris’de doğan akım kısa zamanda İtalya, Rusya, 
Almanya ve İngiltere’ye yayıldı ve kısa sürede 20.yy’ın 
en ünlü sanat akımlarından biri haline geldi.Kübizm 
kendinden önceki hiç bir sanat akımına benzemiyordu. 
Klasik resim anlayışını tamamen reddediyordu. 

Kübistler bir şeyi doğrudan resmetmek yerine, değişik 
kısımlarından görüntülerini bir araya 
getirerek yeni formlar yaratıyorlardı.



Türk ressam ve sanat yazarı. Kübizm‛ in 
ilkelerini Doğu sanatının dekoratif renk 

ve biçim anlayışıyla bağdaştırmayı 
amaçladı. Çağın sanatına yeni bir görüş 

getiren Leger‛nin deseni ve anıtsal 
biçimleri, Andre Lhote‛un kübizmi, onu 

etkiledi. 1933 sonlarında yurda 
döndüğünde beş ressam ve bir 
heykelci arkadaşıyla birlikte 
“D Grubu” nu kurarak çağdaş 

sanatın Türkiye‛de yerleşmesine 
çalıştı.





Bunları Biliyor Musunuz ?
1 milyon 200 bin sivrisinek ayrı ayrı her insanı 
ısırdığında ortalama bir insanın kanını tamamen

 tüketebilir.

Baykuş mavi rengi görebilen tek kuştur.

Eyfel Kulesi‛nin tepesine çıkabilmek için  
1.792 basamak çıkmak gerekiyor.

Yeryüzünde en şiddetli rüzgar,saatte 509 km 
süratle 1999‛da Oklahoma‛da esmiştir.

Bir deve kuşunun gözü beyninden büyüktür.

Bir insanın beyninde yaklaşık olarak 
90-100 milyar hücre vardır.

Bukalemunların dilleri, vücutlarından iki kat daha uzundur.

Salatalığın %96‛sı sudur.



    MILLI

 SPORCU
RIZA KAYAALP
   Yozgat'ın Kavurgalı köyünde 10 Ekim 1989 
tarihinde işçi ailenin 6. son beşiği olarak dünyaya 
geldi. İlkokul eğitiminin ardından 2000 yılında 
Yozgat Güreş Eğitim Merkezi'nde Aydın Dal, 
Mustafa Doğan ve Mustafa Başer 
gözetiminde grekoromen stilde güreşe başladı. İlk 
uluslararası madalyasını Yıldızlar 
kategorisinde 2005 Yılında Arnavutluk Tiran 
şehrinde “100” kiloda tüm rakiplerini yenerek 
“Yıldızlar Avrupa Şampiyonu” olarak kazandı. Aynı 
yıl Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor 
Kulübüne transfer olarak “Olimpiyat Şampiyonu” olan 
Mehmet Akif Pirim'in gözetiminde hem sporda hem 
de eğitim alanında hızla basamakları tırmanan 
Kayaalp 2006 yılında liseden mezun olduktan sonra, 
Aksaray Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor 
Yüksekokulunu kazanarak bu okuldan mezun oldu.

BAŞARILARI

  Pekin'de yapılan 2007 Dünya Gençler Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda gümüş 
madalya aldı. 2008 Yaz Olimpiyatları'nda birinci turu bay geçen Kayaalp, 2. turda 
Litvanyalı rakibi Mindaugas Mizgaitis'le olan müsabakasından 3-1 yenik ayrılarak 
Olimpiyat Oyunları'na veda etti.

  Pescara'daki 2009 Akdeniz Oyunları'nda grekoromen stil 120 kg.da Akdeniz 
Şampiyonu oldu. Tiflis'te yapılan 2009 Gençler Avrupa Grekoromen Güreş 
Şampiyonası'nda birinci oldu.

  Ankara'da düzenlenen 2009 Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda, grekoromen stil 
120 kg.da Dünya Gençler Şampiyonu oldu. Herning'de düzenlenen 2009 Dünya Güreş 
Şampiyonası'nda bronz madalyayla Türkiye'ye döndü. 28. Uluslararası Vehbi Emre 
Grekoromen Güreş Turnuvası'nda 110 kg'da altın madalya kazandı.



  İstanbul'da düzenlenen 2011 Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoremen stil 120 
kiloda altın madalyanın sahibi oldu. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen 
2012 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 120 kiloda altın madalyanın 
sahibi oldu. İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen 2012 Yaz Olimpiyat 
Oyunları'nda grekoromen stil 120 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu.

   Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 2015 Avrupa Oyunları'nda 
grekoromen stil 130 kiloda altın madalyanın sahibi oldu. Letonya'nın başkenti 
Riga'da süren şampiyonada final maçında Ukraynalı Oleksandr Chernetskyy ile 
karşılaşan Türk güreşçi, skor 2-2 berabereyken rakibini tuşla yenerek, altın 
madalyaya ulaştı. Ukraynalı Chernetskyy ise gümüş madalyada kaldı.Brezilya'nın 
başkenti Rio de Janeiro'da düzenlenen 2016 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda 
grekoromen stil 130 kiloda gümüş madalyanın sahibi oldu. Başarılı güreşçi Kayaalp, 
kazandığı bu altın madalya ile yeni bir rekora daha imza atmış oldu. Kayaalp  
ayrıca 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkını da elde etti.

   Milli güreşçi Rıza Kayaalp, ilk turda Küba asıllı Dünya 3'üncüsü Şilili Yasmani 
Acosta Fernendez'i ikinci turda da Çin'li Lingzhe Meng'i aynı skorlarla 4-0, 
çeyrek finalde Gürcü Iakobi Kajaia'yı 5-1, yarı finalde de Alman Eduard Popp'u 
4-1 yenerek adını finale yazdırmayı başarmıştı.Kazakistan'da düzenlenen Büyükler 
Dünya Güreş Şampiyonası'nda finalde Kübalı rakibi Oscar Pino Hinds'i 3-1 ile 
geçerek 4. kez DÜNYA ŞAMPİYONU oldu.



MATEMATİK 
NEDİR?

Hızla gelişen ve değişen dünyamızda, genellikle öğrenciler tarafından 
sıkıcı ,sevilmeyen ve soyut (öğrenci diliyle zor,kabus,..) bir disiplin 

olarak görülen  matematiğin yeri ve önemi giderek artmaktadır.

Matematik Terimleri Sözlüğü‛nde matematik ; “ Biçim ,sayı ve 
çoklukların yapılarını,özelliklerini ve aralarındaki ilişkilerini us bilim 
yoluyla inceleyen ve  sayı bilgisi,cebir,uzay bilim gibi dallara ayrılan 

bilim” olarak tanımlanmaktadır. Ancak “ Matematik Nedir?” 
sorusunu tek bir cümle ile tam olarak tanımlamak oldukça güçtür.

Matematiğin ne olduğunu, onun özelliklerini ve öğelerini belirterek 
daha iyi açıklamak mümkündür.

Matematiğin öğeleri ise ,mantık,
sezgi,çözümleme,yapı kurma,genellik,bireysellik ve  estetikten 

oluşur.

Bu özellik  ve öğelere dayalı olarak şunu belirtebiliriz. 
Matematik ,yeni bilgilerin  elde edilmesi,elde edilen bilgilerin 
açıklanması,denetlenmesi ve sonraki kuşaklara aktarılmasında 

yer ve zamana bağlı olmayan güvenilir bir araçtır.
 

Araştırmalar göstermektedir ki; insanlığın var oluşundan 
beri matematik vardı ve matematikle 

ilgilenen bilim insanları oldukça fazladır.
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9 X 8 = 729 X 8 = 72

29

Tablo olmaya nasıl karar verdiniz?

Neden seviyordunuz?
- Çarpma işlemlerini çok seviyordum. Ve bu işi yapmak istedim.

- Bir sebebi yok ,karşılıksız yani.Sonra ,birçok çarpma işlemlerinde  bulunmaya başladım ve artık 
aklımdan bile işlem yapar hale geldim.Ve çarpma işlemlerindeki dağınıklığı fark ettim. Sonra bütün 
bu işlemler arasında gizli bir bağ olduğunu gördüm.İşte,hepsini bir araya getirmek için büyük uğraş verdim.
Matematik içindeki yerinizi nasıl buluyorsunuz?
- Önemli buluyorum tabi ki.
Ne Kadar Önemli?
- Çok  çok  önemli. Çarpma işlemleri üzerinde oynanan büyük oyunları anlayabilmek için bana herkesin ihtiyacı  var.
İki ve daha çok basamaklı sayılardaki çarpma işlemlerinde yine akla ben gelirim.Bu yüzden bu kadar önemliyim.
Şöhret Olunca Hayatınızda Neler Değişti?
- Şöhret olmadan önce daha rahat bir yaşantım vardı tabi ve şöhretin getirdiği problemlere alışmak 
kolay olmadı. Ama zamanla alışıyorsun bunlara ve matematik camiasına hizmet için var olduğunu 
anlıyorsun..Şimdi göz önünde olmak hoşuma bile gidiyor.
Sizi ezberlemek isteyen öğrencilere ne tavsiye edersiniz?

- Çarpma işlemlerinde sayılar arasındaki farkı görsünler ve bir işlemle başka bir işlem arasındaki bağlantısını 
kursunlar. Günlük hayatlarında uygulamaya çalışsınlar,mesela bonbon yerken ,misket ve futbol oynarken 
sayıları kullansınlar.Bir de sürekli tekrar etsinler.
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Çocuk edebiyatındaki çalışmaları ile yurtdışında da ünlenen Yalvaç 
Ural, Hollanda'daki 5. Uluslararası Çocuk şiir Festivali'nde, 
"Armonikanın Şairi", "Dünya Çocuk Şiirinin Şampiyonu" diye 
adlandırılmıştır.

Ural, bu kitabında para kazanmak için keman çalan Sali'nin 
öyküsünü şiirsel bir dille anlatıyor. Bu kitabıyla, 1979 yılında, 
“Uluslararası Çocuk Kitapları Fuarı”nda Şiir Birincilik Ödülü aldı. Daha 
sonra, kitap birçok dünya diline çevrilip, çocuk dergilerinde tefrika 
edildi. Makendonya'da yardımcı ders kitabı olarak okutuldu. Ayrıca 
dünyada Çingenece basılan ilk çocuk kitabı özelliğine de sahip. 
Polonyalı çocuklar da, “Müzik Satan Çocuklar”ı ve Yalvaç Ural'ı çok 
sevmişler. O denli çok sevmişler ki, 1986 yılında onu, “Polonya 
Gülümseme Nişanı” ile ve “Şövalyelik” unvanıyla ödüllendirdiler. 
Müzik Satan Çocuklar, bu günlerde Macar çocuklarla da tanışmaya 
hazırlanıyor.

Dünya’da maddi gücü 
yetmeyen herkesin icat 

ettiği ‘’Boş Fenerle’’ ücretsiz 
ulaşabilmesi için çabalamış 

olan mucit ;
‘’Teknolojiyi kullanarak 
dünyayı daha iyi bir yer 

haline getirme ve çevreyi 
temiz tutma düşüncesini 

seviyorum.’’
‘’Yaşadığımıza göre ışık 

üretiyoruz demektir.’’

21 Ekim 1989 doğumlu Arap 
Birleşik Emirlikleri’nde yaşayan 

dünyaca ünlü kadın halterci 
Anna ;

‘’Yaşınız, dininiz ya da etnik 
kökeniz ne olursa olsun spor 
herkese iyi gelir. Barış getirir, 

ülkeleri birleştirir.’’
‘’Zorluklar ne olursa olsun 

hayallerinizden uzaklaşmayın. 
Ne kadar ısrarcı olursanız 

hedeflerinize o kadar yakın 
olursunuz.’’

‘’Kimse bana ne yapıp ne 
yapamayacağımı söyleyemez.’’





yüzyıllara, yani Antik Çağ'a ait, tapınak olarak kullanılan yapının 
parçalarını görüyoruz. Bölgede geniş çaplı kurtarma kazısı yapacağız. 
Ortaya çıkan eserler, ilçedeki üzeri örtülü tarihi ve antik şehri gün yüzüne 
çıkarma adına ümit veren bulgulardır. İlçede çalışmalarımız artarak 
devam edecek. Sahip olduğumuz yer altındaki serveti, insanlığın mirası 
olan bu tarihi mekanları bulup insanlarımızın hizmetine ve tanıtımına 
sunacağız." ifadelerini kullandı.

  İsviçre'nin Zürih kentindeki ETH Üniversitesinde geliştirilen bir 
sistemle motor becerileri hasar
görmüş insanların zihin gücüyle
bilgisayar oyunu oynamaları 
sağlanıyor. Amaç gelecekte 
hastaların zihin gücüyle 
tekerlekli sandalyeyi kontrol 
etmesini sağlamak.

  İlçedeki kazılarda Roma ve Bizans dönemlerine ait zengin eserlere 
rastlandığını dile getiren Dursun, "Burada milattan sonra 3 veya 4. 
yüzyıllara, yani Antik Çağ'a ait, tapınak olarak kullanılan yapının 
parçalarını görüyoruz. Bölgede geniş çaplı kurtarma kazısı yapacağız. 
Ortaya çıkan eserler, ilçedeki üzeri örtülü tarihi ve antik şehri gün 
yüzüne çıkarma adına ümit veren bulgulardır. İlçede çalışmalarımız
artarak devam edecek. Sahip olduğumuz yer altındaki serveti, insanlığın 
mirası olan bu tarihi mekanları bulup insanlarımızın hizmetine ve 
tanıtımına sunacağız." ifadelerini kullandı.   

 Çalışmalarda 5 adet 6 metre boyunda 
sütun ile sütun ayaklarının konulduğu 
hayvan figürlü taban mermer kaidelere 
rastlandı.

 Bartın’ın Amasra ilçesinde yürütülen sondaj kazılarında, ilçeye 
adını veren Kraliçe Amastris’in tapınağına ait olduğu düşünülen sütun
     ve kaidelere rastlandı.





   Yaşamımız çok fazla duyguyu hissedebildiğimiz, birbirinden farklı çok 
fazla olayla karşılaştığımız eşsiz bir deneyimdir. Parkta oyun oynarken 
tanıştığımız bir arkadaş bizi çok mutlu edebilir, yaz gelip de 
sevdiklerimizle denize gitme planları yaparken çok güzel bir heyecan 
hissedebiliriz. Bazen de işler değişir. “Sevdiğimiz bir oyuncağımızı, 
kalemimizi kaybedebiliriz. Bunun gibi önemsiz kayıplar da olur. Ancak 
bazı kayıplar vardır ki; sevdiğin birini, sağlığını, işini kaybetmek gibi, 
işte bunlar çok önemlidir.” Biliyor musun? Yaşamın en güzel tarafı da en 
üzücü kayıplara rağmen iyileşebilir, zorlukların üstesinden gelebilir ve 
her zaman daha iyi hissedebiliriz. Gücümüzü ve amacımızı bulmayı 
öğrenebiliriz. 

    Bu kitapta Julia çok mutlu ve huzurlu bir hayat yaşarken günün 
birinde her şeyini kaybedip kocaman bir boşlukla kalır. O boşluğu 
doldurup yok etmek için çok yol dener. Sen de Julia‛ya gücünü ve 
amacını bulma yolculuğunda eşlik edersen dışarıya değil de içine doğru 
bakmak nasıl bir şeydir belki keşfedebilirsin.

ÇOCUĞA ÖNERİ:

YETİŞKİNE ÖNERİ:

    Bir gün bir çocuk kitabıyla içinizdeki bir boşluğu fark edebileceğinizi söylesem 
hatta biraz daha ileri gidip boşluklarınızı doldurmayı öğrenebileceğinizi de eklesem 
ne düşünürdünüz? “BOŞLUK” tam olarak böyle bir kitap. Tüm travmalarımızla, şiddet 
ve yas deneyimlerimizle baş etme yollarını öğrenebileceğimiz bir çocuk kitabı. 
Kocaman yetişkinler olup da bazı duygularımızı ifade edecek doğru ve yeterli 
sözcükleri hala bulamadığımız zamanlar olur. Türlü savunmalar ya da zararlı 
bağımlılıklarla bu boşluğu dolduramadığımızı da görürüz.  Bu kitap bizlere 
boşluklarımıza kendi içimizden çözümler bulmayı, yaralarımıza kendi elimizle 
dokunabilme cesaretini gösteriyor. Üstelik çocuğumuzla birlikte okuduğumuzda 
birbirimizin boşluklarına dokunup birbirimizi anlamanın yoğun hissini de herhalde 
başka çok az deneyimle hissedebiliriz. 

   Travma ile başetme konusunda çocuklarımızın bazen bizden daha 
güçlü olabildiğini hatırlatarak sizleri kendi yaralarınıza dokunma 
cesaretini göstermeye davet 
ediyorum.

    BOŞLUK, ANNA LLENAS
+5yaş
Çevirmen: Sanem Öge 



CAT AND THE LIVER

 CAT AND THE LIVER
After the Hodja got the recipe for liver from his 

friend, he bought again some liver because he liked it 
very much, he wanted to eat it often.

But everytime when he brought livers he couldn't eat 
it, because his wife said that the cat took the liver and 

run away.
One day the Hodja became angry and said:

“Woman, I brought liver! Where is it?”
“Oh”, said his wife. “The silly cat took it and run 

away.”
At the same time the cat was in the room. The Hodja 
caught it, brought a steelyard and weighted the cat. 

Then he said:
“That is exactly two kilos, and the liver which I 

brought was also two kilos. Now tell me: If that is the 
liver, where is my cat? If that is the cat, then I want 

my liver!”



(24th June, 2019 is...) 

How to Celebrate Please Take 
My Children To Work Day

You know who doesn‛t get enough credit?
Moms.Listen, we know they get a LOT of credit,
but if you stop to consider all the things they
have to manage in the day, they really DON‛T 
get all he credit they deserve. For the traditional
mom they stay home and take care of the kids
and family, they keep your home and laundry
 clean, and they serve as nurse-maid and 
counselor when things just aren‛t going right

You know what else they don‛t get enough 
of? Time off. It‛s even worse for those 
who work! They have to manage all of the
above (hopefully with the help of their

husbands,if they want a happy marriage) and
do all the normal mom things! So that‛s what

Please Take My Children To Work 
Day is all about, making sure they get
some well-deserved time off. This is

really the non-mom partner to shine by taking 
their children to work.

It‛s right there in the title, take your kids 
to work! Maybe even arrange with your 
work to have a day where all the parents
are able to bring in their kids and give
them a tour of the facility. Who knows,
you might even get an accidental day off
out of the deal as your bosses set up a 

barbeque and c‘Take Your Kids To Work‛ Day!

History of Please Take My 
Children To Work Day

           Correct                   Incorrect       

Comm
on 

Misspelling
s 

Interesting  Intresting 

Knowledge    Knowlege 

Lollipop     Lollypop  

Parallel     Paralell    

Pastime     Pasttime  

Pursue     Persue     

Potato     Potatoe   

Receive     Recieve   

 ×
 ×
 ×
 ×
 ×
 ×

 ×
 ×

 

Welcome   Wellcome   ×







    Nesnelerin İnterneti! Aklınıza gelebilecek her nesnenin bir şekilde internete 
erişip, diğer cihazlarla iletişim halinde olması. Ya da her nesnenin başına akıllı 
kelimesini koymak…

   Basit bir şekilde ifade etmek gerekirse “Nesnelerin İnterneti”, açma/kapama 
düğmesine sahip tüm cihazların internete ve birbirlerine bağlanması anlamına 
gelen bir kavram. Cep telefonları, kahve makineleri, çamaşır makineleri, 
kulaklıklar, lambalar, giyilebilir teknoloji ürünleri ve aklınıza gelen daha birçok 
şey bu bahsettiğimiz cihazlar arasında yer alıyor. Yeri gelmişken söyleyelim, 
makine parçaları da “Nesnelerin İnterneti” kavramı kapsamına dahil. Yani 
uçağın jet motoru ya da petrol platformunun sondaj matkabı da internete 
bağlanabilecek unsurlar arasında. Kısacası açma/kapama düğmesine sahip tüm 
aletlerin “Nesnelerin İnterneti” kavramında değerlendirilmesi mümkün. 

   “Her şey birbiriyle bağlantılı olacak.” İşte geleceğimizi yönlendirecek temel 
kural bu. İyi de kim bu kadar çok cihazın birbiriyle sürekli iletişim halinde 
olmasını ister ki? Böyle bir durumun potansiyel sonuçları için verebileceğimiz 
bir sürü örnek var desek abartmış olmayız. Mesela toplantıya gidiyorsunuz, 
arabanız takviminize erişebiliyor, varış adresinizi görüyor ve sizin için en doğru 
yolu seçiyor. Trafik sıkışıksa toplantıya katılacak diğer bireylere mesaj 
göndererek geç kalacağınızı bildiriyor. Peki ya çalar saatiniz sabah 6’da sizi 
uyandırıp aynı zamanda kahve makinenize talimat göndererek kahve yapmasını 
söylerse? Yazıcınızın toneri bittiğinde otomatik olarak yeni bir paket sipariş 
ettiğini düşünebiliyor musunuz? Bir de şunu düşünün: İş yerinizde kullandığınız 
giyilebilir cihazlar, ne zaman ve nerede daha verimli çalıştığınızı size söylüyor, 
ayrıca siz çalışırken bu bilgiyi diğer cihazlarla da paylaşıyor. 



Uzun lafın kısası, Nesnelerin İnterneti’nin ucu bucağı yok, kurabildiği bağlantılar ise sınırsız. Günümüzde bu 
bağlantıların yaratacağı etkileri hayal etmek bile mümkün değil. Söz konusu kavram birçok imkan sağladığı 
gibi pek çok problemi de beraberinde getiriyor. Bu sorunlardan bir tanesi hiç şüphesiz güvenlik meselesi. 
Acaba biri çıkıp tost makinenizi hackleyip tüm ağınıza sızabilir mi?

GÜNÜMÜZDEN
ÖRNEKLER

Nesnelerin İnterneti’nden neden sadece insanlar yararlansın ki? Petnet’in
 geliştirdiği akıllı besleyici, köpeğiniz veya kediniz için en doğru mama 
türünü seçmenize ve miktarını ayarlamanıza yardımcı oluyor. Üstelik 
mama stoğunuz bittiğinde tedarikçiyle temasa geçerek sipariş veriyor. 
Akıllı besleyiciyi akıllı telefonunuzla kontrol ediyorsunuz ve evinizden
uzakta olsanız bile evcil hayvanınızın mamasını yiyip yemediğini takip 
edebiliyorsunuz.

Akıllı Evcil Hayvan Besleyici

Artık hiçbir zaman anahtara ihtiyacınız
 olmayacak. Neden mi? Çünkü bu kilit
 eve geldiğinizde otomatik olarak
 açılıyor, siz kapıyı kapatıp evden 
çıktığınızda da tekrardan kendini 
kilitliyor. Arkadaşlarınıza veya 
köpeğinizi dolaşmaya çıkaran çocuğa 
“misafir anahtarı” verebilirsiniz, 
sonra dilediğiniz zaman bu anahtarları
kullanıma kapatabilirsiniz. 

Akıllı Kilit



Uzungöl

Boztepe

Atatürk Köşkü

Hıdırnebi Yaylası





Araştırmalara göre şu anda yaklaşık 600 milyon 
insan satranç oynamayı bilmektedir.

En uzun oyun (hamle olarak)  269 hamle sürmüş ve 
20 saatlik oyun sonunda oyun berabere bitmiştir.

En uzun oyun (zaman olarak)  193 hamle ve 24 saat 
30 dakika sürmüştür.

Teorik olarak sürebilecek en uzun satranç 
karşılaşması 5.949 hamleyi geçemez.

Satranç detektifleri! 
Bu soru sizin için. Yandaki konumda 
beyaz oynar ve 1 hamlede mat yapabilir. 
Bakalım bulabilecek misiniz?

Emanuel Lasker 26 yıl ve 337 gün 
boyunca Dünya Satranç Şampiyonu 
olarak kalmıştır.

Dünyanın en genç büyük ustası olma başarısını
 12.5 yaşında Sergej Karjakin 
(12 Ocak 1990 doğumlu) elde etmiştir ve hala
 bu rekoru elinde tutmaktadır.

Gazetede ilk satranç köşesi 1813 yılında Liverpool Mercury'de 
basılmıştır.

Piyonun ilk hamlede bir yerine iki kare ilerlemesi kuralı  ilk defa 
1280 yılında İspanya'da uygulanmıştır.

İlk mekanik satranç saati 1883 yılında icat edilmiştir.  

Eski Dünya Şampiyonu Capablanca , tam 103 oyuncuya 
karşı tek başına ve aynı anda satranç oynamış. Sadece bir 
tanesiyle berabere kalarak hepsini kazanmıştır.






