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HER TÜRLÜ FELAKET KARŞISINDA HEP YANIMIZDA
FEDAKAR  İTFAİYECİLERİMİZ



AYDEDE - AYNENE

Aydedenin paltosunu

Kim giydirir anne

Gözlüğünü bastonunu

Kim bulup verir eline

Yıldızlar mı verir

Yıldızlar Aydedenin 

Torunları mı anne

Aydedenin yemeğini

Kim pişirir anne

Kim yıkar çamaşırlarını

Aynene mi yıkar

Bulutlar su mu döker anne

Aynenenin evi nerde

Gökte mi oturur yerde mi

Niye görünmez  bize

Aynene öldü mü yoksa

Göğe mi gömdüler onu

Yere mi anne

Ali YÜCE
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Haydar Özdemiroğlu                                                                                                   Genel Başkan
Haydar Özdemiroğlu                                                                                                   Genel Başkan

Sevgili çocuklar nihayet okulumuza,
öğretmenlerimize ve arkadaşlarımıza kavuştuk. 
Uzun bir zamandır Covid-19 salgını nedeniyle ayrı 
kaldıklarımızın kıymeti paha biçilmez.

Ülkemize, ailemize ve sevdiklerimize daha yarar-
lı bireyler olmak için okul hayatımız çok büyük önem 
taşımakta. Hepinize yeni eğitim ve öğretim yılında 
başarılar diliyorum.

Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere 
emanet ettiği Cumhuriyeti, 29 Ekim’de yine birlikte 
coşkuyla kutlayacağız.

Birlikte ve bir orman gibi kardeşçesine kutlu olsun 
nice Cumhuriyet Bayramlarımız.

Sevgiyle kalın güzel çocuklarım.
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Türkiye Cumhuriyeti 29 Ekim 1923 yılında kuruldu. Cumhuriyet 29 Ekim 2021 yılında 98. yaşını kutluyor.

Nice Cumhuriyet Bayramlarına sevgili çocuklar.
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Bugün 29 Ekim 
Hey ne duruyorsunuz? 

Haydi koşun, koşun
Alanları doldurma vaktidir bugün

En büyük bayramımızdır Cumhuriyet

Bugün 29 Ekim,
Bağımsızlık günüdür bugün

Cumhuriyet geldi, iyi ki geldi, hoşgeldi.
En büyük bayramımızdır Cumhuriyet.

Bugün derdi, tasayı unutma zamanı
Coşkuyla kutlama vakti geldi.

Haydi koşun, koşun 
En büyük bayramımızdır Cumhuriyet.

Bugün 29 Ekim
Cumhuriyete sahip çıkma günü 

Her zamankinden daha çok coşmalı,
En büyük bayramımızdır Cumhuriyet.

Bugün en güzel giysileri giyme vakti, 
Şarkılarla, türkülerle kutlama vakti geldi.

Haydi coşun, coşun 
En büyük bayramımızdır Cumhuriyet.

Grafik: Güven Mendi
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Lina Karataş - ANKARA

Deniz Dedeoğlu - ANKARA

İbrahim Halil Atlı - HAKKARİ

Tuana Aydemir - İZMİR

Rüzgar Çayan Kızılırmak - ANKARA

Sevgili çocuklar sizin de karikatürünüzü çizmemizi istiyorsanız sendika genel merkezimize,
ya da tasdelentugce96@gmail.com adresine fotoğraflarınızı gönderebilirsiniz.

Sendikamızın ÇOCUK KULÜBÜNE herkes üye olabilir. Sevgiyle kalın.
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Doğa Dedeoğlu - ANKARA Duru Dedeoğlu - ANKARAMiray Önalan - ANKARA

Eylül Kadıoğlu - İZMİR Bade Akman - İSTANBUL Hakan Oğuz - ADANA
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Zeynep Tolunay Enez

BAVULUMDA

PİRAMİT VAR
Çölün ortasında olduğunu sandığım piramitler 
ise artık şehirle iç içe geçmiş bir hale gelmişler. 
Mısır’da toplam 138 piramit bulunmuş olsa 
da, en ünlüleri Eski Krallıktan Orta Krallık 
dönemine kadar hüküm süren Khufu (bilinen 
adıyla Keops), Kefren ve Mikerinos’un Giza’da-
ki mezarlarıdır. En büyüğü, her biri 20 ton 
ağırlığındaki 2,3 milyon taş bloktan oluşmuştur 
ki, günümüzde bile bunların nasıl taşınıp, nasıl 
inşa edildikleri net bir biçimde bilinmemektedir. 
Labirente benzeyen karmaşık tasarımları, gizem-
li işlevleri, hiyeroglifleri ve içlerinde bulunan el 
yapımı eşyalarla arkeolojik olarak da büyük 
önem taşırlar. 

Bu sayıda sizi Antik Mısır’ın kalbine; 

piramitlere götüreceğim. Birkaç yıl önce 

internette bir ilan gördüm ve ertesi gün 

bavulumu toplayıp koşa koşa Mısır’a 

gittim. İyi ki de gitmişim.

Mısır ya da resmi adıyla Mısır Arap Cum-

huriyeti, Afrika ile Asya kıtalarının kesişi-

minde yer alan, kalabalık nüfuslu bir ülke.

Para birimi Mısır Lira
sı,

resmi dili ise Arapça.
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Ancak ne yazık ki; binlerce yıllık bu mezarlar
geçen zaman içinde hırsızlar tarafından yağmalan-
mış, piramitlere ait parlak taş bloklar sökülerek 
hemen dibine yapılan derme çatma evlerde inşaat 
malzemesi olarak kullanılmış ve içlerinde görülme-
ye değer hiçbir şey bırakılmamış. Kahire’deyken 
en merak ettiğim yerlerden birindeydim elbet ve 
rehberimizin görülmeye değer bir şey yok uya-
rılarına rağmen, o piramitlerin içine girmeden 
edemezdim. Dışarıdaki her bir taş blok benim 
boyum kadardı. Hırsızların açtığı delikler ya da 
turistler için giriş kapısı olarak kullanılan oyuklar-

dan girebilmek için de epeyce bir tırmanmam gerek-
ti. İçeride fotoğraf çekmek kesinlikle yasak. Çünkü 
bazı duvarlarda binlerce yıl öncesinden kalma renkli 
yazıtlar, figürler ve hiyeroglifler var. Kahire’nin kuru 
havasına rağmen, odalarda zaman içinde ciddi 
miktarda küf oluşmuş. Fotoğraf çekmek için içeride 
daha uzun zaman kalmak gerekiyor ve aldığımız 
her nefesle artan nem, çakan her flaş lambası da bu 
eserlere büyük zarar veriyor. 

Antik dönem
Mısır firavunlarının mezarları

olarak bilinen ve dünyanın 7 hari-
kasından günümüze kalan tek eser 
sayılan piramitler, 1979’dan beri 

UNESCO Dünya Mirasları
listesindedir.
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Ödevlerimizi hızla ve en iyi şekilde yaptık.

İçimiz içimize sığmıyordu; bilinmez bir zaman dilimine 

yolculuğa çıkacaktık. İki hafta sonra yine Ali Dede’nin 

laboratuvarında toplandık. Ali Dede, canlarım, şimdi 

başka geriye bir zaman dilimine seyahat edeceksiniz. 

Ancak gideceğiniz zaman, 

eskisi gibi güvenli değil; görmediğiniz bitki ve hayvan-

larla karşılaşacaksınız. Bunların bir kısmını tahmin 

ediyoruz; onları ben size bir bir anlatacağım; ancak 

bizim de bilmediğimiz çok şeyle karşılaşacaksın. 

Okuduğunuz biyoloji derslerinde verilen bilgiler size 

bir miktar yardımcı olacaktır. Bu gezinin bir öncekin-

den farkı, zamanımıza dönmeden üç farklı zaman 

dilimine kısa geziler yaparak bir dönemi öğrenecek-

siniz. İlk gideceğiniz zaman dilimi, 500 milyon yıl

öncesi, ikinci zaman dilimi 300 milyon zaman dilimi, 

son zaman dilimi de 250 milyon yol önce olacaktır. 

Dikkatli olun geriye dönüş kutusunu unutmayın; yoksa 

geriye dönemezsiniz. Yolculuk çantası yanınızda olsun, 

bazı bilgileri orada bulabileceksiniz.

Karaya ilk çıkan omurgalılardan biri: Tiktaalik.
Dikkat ediniz, ön solungaçlarını bir çeşit yürümede kullanıyor.
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Sonunda geldiğimiz ya da indiğimiz noktaya geldik.
Oraya koyduğumuz kutunun düğmesine bastık. Işıklı bir koridordan geçer gibi 

olduk; durduğumuzda Ali Dede’nin laboratuvarındaki kulübenin içindeydik.
Ali Dede kapıyı açtı, bize zamanımıza hoş geldiniz dedi. Hepimiz heyecan-

la gördüklerimizi anlattık. Ali Dede bize bunların neden olduğunu birer birer 
anlattı. Çocuklar karada seveceğiniz çok şey olmayan; ancak canlı tehlikesi de 

olmayan bir dünyaya gittiniz. Bu dünyayı belleğinizde iyi saklayın, belki geleceğe 
gittiğinizde size önemli ipuçları verecektir. Şimdi evinize gidin ve hiçbir şey belli 

etmeyin. Çünkü anne ve babanız sizi sabahtan benim yanıma göndermiş biliyor-
lar. Siz aynı zamanda, zamanda da seyahat ettiniz.
Biraz büyüyünce bunun nedenini size anlatacağım. 

Şimdi gidin ve dinlenin, yakında yeni bir yolculuğa çıkacaksınız.

Dergimizin 3. ve 4. sayılarında da olduğu gibi bu sayıda da
300 Milyon yıl öncesine yolculuğumuzu sürdürüyoruz..

Değerli Çocuklar
Günümüzden 574 milyon yıl öncesinden başlayıp, aralıklarla, daha sonra günümüzden 
300 milyon yıl ve 250 milyon yıl öncelerine iki gezi daha yaptık. Önümüzdeki sayılarda 
dünya tarihine damgasını vurmuş yeni şeylerin ortaya çıktığı bir seri istasyonu daha 

ziyaret ettikten sonra yaşadığımız zamanın birkaç bin yıl ötesine gidip neler olabileceğini 
tahmin edeceğiz. Her istasyonda dünyada yeni neler ortaya çıktığını öğreneceğiz.

Bu güne kadar üç istasyon yaptık.
Önümüzde ilginizi çekecek bir çok istasyonumuz daha olacak

Yolda üç istasyonumuz var.
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Bir taraftan da böceklerin ve akreplerin atası karaya çıkmaya çalışıyordu.

Görselde 8 ayaklı akrep atası bir deniz canlısının yürüme denemesi görülmektedir.

Üç arkadaş kulübeye girdik. Düğmeye bastık. Renkli tünelde yoculuğumuz başladı. Birkaç dakika ya da saniye 
sonra bir karaya ayak bastık. Daha önce geldiğimiz dünyaya benziyordu; ancak etrafta yeşillikler vardı. Demek ki 
karalarda yaşam başlamıştı.
Şaşkınlıkla sağa sola bakındık. Etrafta ağaç yoktu; ancak yoğun bir yeşil örtü vardı. Koşarak bu yeşilliklere gittik. 
Dünyada yağmur yağdığı zaman taşların üzerinde oluşan yeşil örtüdeki karayosunlarıydı bunlar… Çevreyi epeyi 
bir kolaçan ettik, ne bir çiçek ne bir meyve ne de bir odun vardı. Yeşil olan her şey, yosunlardı. Şu karara vardık: 
Demek ki henüz odunlu bitkiler, çiçekli bitkiler, meyveli ya da tohumlu bitkiler oluşmamıştı. Biz beslenmek için 
yine deniz mahsullerine mecbur kalmıştık. Neyse ki bir önceki yolculuğumuzda deniz avcılığı için epeyi bir şey 
öğrenmiştik; zorluk çekmedik. 

Sırma saatine baktı ve bize: Arkadaşlar size önemli bir şey 
daha söylemeliyim. Gece ve gündüzler bir önceki yolculuğu-
muzda olduğu gibi 6 saat değil; yani geldiğimiz zamandaki 
gibi 24 saatte 2 defa güneş doğmuyor.  Birkaç gündür dikkat 
ettim, güneş 6 saat bir değil, 8 saate bir doğuyor. Demek 
ki dünyanın dönmesi gittikçe yavaşlıyor. Oturduk kumun 
üzerinde hesap ettik, bir gün 16 saat ise bir yıl kaç gündür 
oluyor diye. Sonunda geldiğimiz zamanda bir yılın 547,5 gün 
olduğunu bulduk. Yani geldiğimiz zamanda 10 yaşındaki bir 
çocuk bu zaman diliminde 15 yaşında oluyor. Bakalım daha 
nelere tanık olacağız. Kemerleri bağlayın-4’ü bekleyelim.
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Lahana ve
Karnabahar

Kardeşler
Hastalıklara karşı direncimizi artırmak için beslenmemize dikkat ediyor, özellikle de 

bol C vitamini almaya çalışıyoruz. Şanslıyız! Bugünlerde bol C vitamini içeren

kış sebzelerinin mevsimi geldi. Özellikle lahana ve karnabaharın!

LAHANA
Lahana bitkisinin kısacık bir gövdesi ve 

birbiri üzerine sıkıca kapanarak gelişen 

kocaman yaprakları vardır. Yapraklarının 

üzeri mumsu bir maddeyle kaplıdır. Bu 

madde, bitkiyi soğuktan korur. Toprağın 

derinliklerine ulaşan bir kazık kökü, açık sarı 

renkli çiçekleri ve baklaya benzeyen meyveleri 

olan lahana, soğuk havalara çok dayanıklı bir bitkidir. 

Lahana, yaprakları büyüyüp geliştikçe yuvarlak sıkı bir 

top şeklini alır. Bu toplar, belirli bir büyüklüğe

ulaştığında tarladan toplanır.

Lahana bitkisi, dünyada en çok Çin, ABD, Hindis-

tan ve Rusya’da; Türkiye’deyse en çok Karadeniz’de 

yetiştirilir. Lahana yapraklarında yalnızca C vitamini 

değil, özellikle gözlerimiz için yararlı olan A ve sinir 

sistemimiz için yararlı olan B vitamin-

leri bakımından da çok zengindir. 

Ayrıca bol miktarda kükürt 

de bulunur. Evimizde lahana 

pişerken duyduğumuz koku, 

içerdiği kükürtten kaynak-

lanır.

Sağlığımız
İçin
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KARNABAHARKarnabahar bitkisi lahana bitkisine çok benzer. Ancak karnabahar bitkisinin yediğimiz 
bölümü çiçekleridir. Karnabahar çiçekleri, sıkıca kümelenmiş halde bulunur ve üzerleri büyük 
yeşil yapraklarla sarılıdır. Bu büyük yeşil yaprakların üzeri tıpkı lahana yapraklarında olduğu 
gibi mumsu bir maddeyle kaplıdır. Bu yapraklar, çiçeklerin güneşten etkilenmesini önler ve 
beyaz renklerini korumalarını sağlar. Karnabahar bitkisinin de güçlü bir kazık kökü, ayrıca bol 
miktarda saçak kökü vardır. Böylece toprağa sıkıca tutunur. Meyveleri de yine lahana bitkisi-
ninkiler gibi baklaya benzer.

Karnabahar bitkisi, dünyada en çok Çin, Hindistan ve İspanya’da; Türkiye’deyse en çok Ege Bölgesi’nde yetiştirilir. Karnabahar çiçeklerinde C vitamininin yanı sıra bir B vitamini çeşidi olan “folik asit” de bulunur. Bu vitamin hücrelerimizin yenilenmesinde rol aldığından sağlığımız için çok önemlidir. Ayrıca bol miktarda fosfor içerdiğinden çiçekleri kemiklerimiz için de çok yararlıdır. Bu çiçeklerden salata ya da sıcak yemekler yaparız.
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Domatesin
Faydaları

Kabuk ve çekirdekleriyle bağırsakları 
harekete geçirir, kabızlığı giderir. Safra ve 
böbrek taşlarının oluşmasına engel olur. 
İştahsızlık çekenlere çok faydalıdır. Domates nasır üzerine bağlanırsa, nasırın sökülmesini kolaylaştırır.

Cild dokusuna canlılık verir.

Çıbanların oluşmasını engeller.

Arı sokmasında ve yanıkların tedavisinde 

kullanılır. Midesi zayıf olanlar, böbreklerinde 

iltihap olanlar, suyunu içmelidirler.
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Her sabah içilen doğal ve 

çiğden sıkılmış bir su bardağı 

domates suyunda kansere 

karşı etkili bir çözüm olabi-

lecektir.
Ayrıca kalp büyümelerinin 

önlenmesi için yine her sabah 

doğal ve çiğden sıkılmış bir 

bardak domates suyu içilmesi 

önerilir.

Afiyet olsun sevgili çocuklar.
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Size doyum olmaz.Ben bir çorba içeyim.
@

Acele
mail’e
virüs

bulaşır.

Öğretmenim “Çok

yeteneklisin ama 

tembelsin” diyor. 

İnsanın yeteneğini 

geliştirmesi

suç mu?

Adamın 1’i varmış, 
ikinci dönem
düzeltmiş...

Ağlama

arkadaşım 

ıslanıyorum.

Meşgul 
olsa bile 

HAKKINIZI 
arayınız...




