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Çocuğum, Sımsıcak 
Uyumaktasın Şimdi Sen
Çocuğum, sımsıcak uyumaktasın şimdi sen
Tüyden ve sevinçten bir ırmaktasın şimdi sen
Bir dağ suyu gibi, kayalar içinden fışkıran,
Göklere, denizlere doğru büyümektesin şimdi sen

Ataol BEHRAMOĞLU

Sevginin Önünde
Bütün insanları dostun bil, kardeşin bil kızım
Sevincin ürünüdür insan, nefretin değil kızım
Zulmün önünde dimdik tut onurunu,
Sevginin önünde eğil kızım
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Sevgili çocuklar koca bir yılı daha geride bıraktık. Hem 
salgın süreci hem de ülkenin ekonomik sıkıntılarından 

hepimiz etkilendik. Okullarınız açıldı fakat sorunları bitmiş değil. 
Tüm bunlara karşın sizler derslerinize odaklandınız eğitiminizi 
aksatmadan okullarınıza gittiniz. 

Sevgili çocuklar tüm dünya 
çocuklarını ilgilendiren “Çocuk 
Hakları Sözleşmesi”  20 Kasım 
1989 tarihinde kabul edilmiş ve 
ülkemizde 27 Ocak 1995 yılında 
yürürlüğe girmiştir. Tüm dünya 
çocuklarına armağan edilen bu 
sözleşme çocukların gelecekleri 
için çok değerlidir.
Büyük Önder Mustafa Kemal 
Atatürk’ün  siz çocuklara verdiği 
önem tüm dünya ülkelerine 
örnek olmuştur. Bizlerde onun 
ışığında yarınlara, daha aydınlık 
bir Türkiye için var gücümüzle 
çalışmalıyız.
Sevgili çocuklar, 
sendikamız adına 
mutlu, sağlıklı, başarılı 
bir yıl diliyorum.

Haydar Özdemiroğlu
Genel Başkan
                                                                                   

HOŞ GELDİN 
2022 YILI
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Sarsak adımlarla oradan oraya 
koşturan, kimi zaman düşüp 
kalkan, kimi zaman komik 
öyküler anlatıp şaka yapan, 

kimi zaman şaşırtıcı gösterilerle 
seyircileri eğlendiren kişiler 

palyaçolar. Onlara pantomim ya 
da diğer gösteri sanatlarında 
rastlıyoruz. Palyaço sözcüğü 

dilimize İtalyanca’ dan girmiş, 
orijinali “pagliaccio”

Günümüzde gösteri yapan 

palyaçoların birkaç değişik 

türü var. Bir gösteri sırasında 

palyaçolar, buna göre hareket 

ediyorlar. Bilinen en yaygın 

palyaçolar “beyaz yüzlü” olarak 

adlandırılanlar. 

Palyaço dendiğinde aklımıza 

ilk onlar gelir. Sıklıkla sirklerde 

görebileceğimiz bu palyaçolar, 

gösteri sırasında yanlarındaki 

diğer palyaçolara liderlik 

yapar, gösteriyi yönetir. Başka 

bir deyişle seyircinin önünde, 

gösterinin yıldızı onlardır. 

Makyajları, temelde beyaz 

bir boyadan oluşur. Yüzlerine 

sürdükleri beyaz boya, kendi yüz 

ifadelerini ve mimiklerini gizler. 

Boya, palyaçoların yüzlerine 
taktıkları bir maske gibi 

düşünülebilir. Palyaço, bu boyanın 
üzerine, istediği yüz ifadesini 
renkli boyalarla çizer. Telaşlı, 

aptal, dağınık, üzgün ifadeler bu 
makyajla belirlenir. Seyircilerin 

çok uzaktan fark etmesi için 
abartılı ifadeler verirler. Saçlar için 

kullanılan renkli peruklar ya da 
palyaçonun kelmiş gibi görünmesi 
için kumaş başlığı da bu makyajın 

içine katabiliriz.
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Tıpkı bizim geleneksel tiyatromuz “ortaoyununda” olduğu gibi bu 
tiyatroda da özel giysiler giyen belli kahramanlar bulunuyor. Artık 

günümüzde palyaçolar oyunlarına 
uygun giysileri giyiyorlar.

Geçmişten günümüze palyaçolar değişik biçimlerde gösteriler 
yaptılar, farklı giysiler giydilerse de yaptıkları iş genelde aynı kaldı: 

insanları eğlendirmek, güldürmek.

Palyaçoların kökeninin Eski Yunan 
tiyatrolarına kadar uzandığı söyleniyor. 

Eski Yunan tiyatrolarında, sahne 
ışığı günümüzdekine göre çok 

daha sönüktü. Elektriğin olmadığı 
dönemlerde, sahnenin görünmesi 

modern tiyatro sahnelerine göre çok 
daha zordu. 

Palyaçoların yüzlerine, loş 

ışıkta görülmesi kolay beyaz 

boya sürme geleneklerinin 

başlangıcında bunun da etken 

olduğu söyleniyor. Ortaçağda 

saray soytarılarının yaptıkları 

şaklabanlıklar da günümüzdeki 

palyaçonun ilk hallerinden 

biri olarak düşünülebilir. 

Renkli giysiler giyen, başına 

çıngıraklı komik şapkalar takan 

soytarılar, kralı ve saray halkını 

eğlendirmekle görevliydi. İtalyan 

geleneksel tiyatrosu “commedia 

dell’arté” oyuncularının da 

zamanla değişerek modern 

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

Hira Şenel-Ordu Kaan Zeybek Erdik-Ordu Melike Tuğba Çitgez-Kars

Safiye Sena Hanay-Bilecik Şahan Deniz Hüyük-Mersin
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Sendikamızın ÇOCUK KULÜBÜNE herkes üye olabilir. Sevgiyle kalın.

Miraç Ali Çur-DiyarbakırUzay Kalyoncu-İstanbul

Deren Karadoğan-Ankara

Masal Sürmeli-İstanbul

Deren Muslu-Ankara Ecrin Rana Çur-Diyarbakır
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ÇOCUK İŞÇİLİĞİNE HAYIR!ÇOCUK İŞÇİLİĞİNE HAYIR!
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ÇOCUK İŞÇİLİĞİNE HAYIR!ÇOCUK İŞÇİLİĞİNE HAYIR!
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Zeynep Tolunay Enez

Amerika kıtasının kuzey eyaletlerine 
gittiğinizde, mutlaka görmeniz gereken 

yerlerden biri de 51 metre yükseklikten 
Niagara nehrine dökülen o büyüleyici 
şelalelerdir. Niagara Şelaleleri Kuzey 
Amerika'nın doğusunda ABD ile Kanada 
arasında bulunan 3 büyük şelaleden oluşur. 
Şelalelerin Kanada Ontario 'da bulunan 
kıyısıyla, ABD'nin New York eyaletine ait kıyısı, 
ortası sınır kabul edilen bir köprü ile bağlanır. 

Şelalenin çevresi muazzam büyükte bir 
eğlence, seyir ve botanik parkıdır. Bu 

park, her iki devletin de doğal koruması 
altındadır. Büyük şelaleyi ve ürkütücü 
bir hızla akan suların hiç durmadan 
oluşturduğu gökkuşağını  izlemek, tekne 
gezilerine katılmak, seyir kulesinde yemek 
yemek, tehlikeli sportif aktivitelerin yapıldığı 
merkezleri gezmek, tropik hayvanların 
sergilendiği alanları ve hediyelik eşya 
dükkanlarını dolaşmak burada yapılabilecek 
en güzel etkinliklerdir.
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Zeynep Tolunay Enez

Ben Niagara’yı Kanada’da yaşayan çocukluk 
arkadaşlarım ve onların kızları olan iki tatlı 

yeğenim Pelin ve Melis’le gezdim. Dükkanları 
gezdik, yürüyüş yaptık, dondurma yedik, fotoğraf 
çektik ve seyir terasından hem Amerika kıyısını, 
hem de Kanada’daki büyük şelaleyi izledik. Tekne 
turuna katılmadan olmazdı tabii. Tepeden minnacık 
görülen bu teknelere binmek için saatlerce 
kuyrukta beklememiz gerekti. Ama buna da 
değdi doğrusu. 

Burada Nikola Tesla’nın yaptığı birkaç 
hidroelektrik santral var. Dilerseniz bu eski 

ama kusursuz işleyen yapıları gezebiliyor ve 
ilgililerden teknik bilgi alabiliyorsunuz. 
Geceleri ve özel günlerde rengarenk 
aydınlatmalarla süslenen şelaledeki ışık 
gösterileri de oldukça ünlü. Şelaleleri, turistlerin 
çok olduğu baharla yaz aylarında, bayramlarda 
ve uluslararası kutlamalarda tam anlamıyla 
bir görsel şölene çeviriyorlar. Ayrıca kışın 
kısmen donan büyük şelalede tırmanışlar 
bile düzenleniyor. Hatta 1932 yılında tamamen 
donarak buza dönüştüğünü söylüyorlar. Bu 
şelaleyi geçen ilk ip cambazı François olmuş ve 
bunu başardığı yıl, yani 1859’da aynı şeyi tam 
beş kez daha yapmış.

Bir gün yolunuz Niagara’ya düşerse, mutlaka bir tekne 
gezisine çıkın ve şelaleyi boydan boya kat eden zip-line 

ya da telesiyejlere binmeden ve hediyelik eşya dükkanlarının 
yanı sıra eskiden o bölgede yaşayan kızılderili yerlilerin el 
sanatlarının tanıtıldığı küçük fakat özgün atölyeleri görmeden 
gelmeyin. 
Kültürün nasıl korunduğuna, ahşap, deri, kağıt ve kumaştan 
malzemelerle yapılan giysilerdeki etnik desenlere, çeşitli 
el sanatlarına, heykellere, çantalara ve resimlere bakmaya 
doyamayacağınızdan eminim. Benden söylemesi!

Hep birlikte şelalenin altına kadar giden 
teknelerden birine bindik ve kulaklarımızı 

sağır eden, ayakta durmamızı güçleştiren 
korkunç girdapların arasında müthiş bir 
macera yaşadık. Hepimiz, tekneye binmeden 
önce dağıttıkları tepeden tırnağa uzanan 
yağmurluklardan giymemize rağmen, 
indiğimizde tamamen sırılsıklamdık. Bu 
arada o yağmurluklardan birini de anı olarak 
sakladım ve gelirken yanımda getirdim. 

Tesla, Niagara Şelalesi etrafına ilk hidroelektrik santralini kurdu.
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Dergimizin bir önceki sayılarında olduğu gibi bu sayıda da 240 
Milyon yıl öncesine yolculuğumuzu sürdürüyoruz.

Bu sefer aletimiz bizi geri 
götürmedi, Daha kısa bir 

ışınsal yolculuktan sonra 
kendimizi bir orman denizinin 
dibinde bulduk. Bu kadar 
büyük ve uzun ağaçların 
olduğuna annemiz ve babamız 
da dahil hiç kimse inanmaz. 
Ortalama boy 5-6 kat bina 
yüksekliğinde. Nerede 
olduğumuzu anlayabilmek için 
ormandan çıkıp bir tepeden 
bakmak için yürüdük, yürüdük. 
Çevreyi görebilecek bir tepeye 
çıkamadığımız gibi, gökyüzünü 
de tam olarak hiçbir zaman 
göremedik. Ağaçlar sanki 
gökyüzü ile bizim aramıza duvar 
örmüştü. Saatlerce o yana bu 
yana şaşkın şaşkın koştuktan 
ve umudumuz tükendikten 

sonra çevreye biraz daha 
dikkatle baktık. Bir çeşit yeşil bir 
orman denizinde bulunuyorduk. 
Ancak ne bir çiçek ne bir 
meyve vardı. Sadece yeşil 
vardı. Kırmızı, mor, sarı sanki 
bu dünyaya hiç gelmemişti. 
Ağaçların yapraklarına baktık, 
bir yerlerden tanıdık gibi 
şekilleri vardı. Sonunda evimize 
kömür boşaltırken onların 
üzerinde bu yaprak fosillerini 
görmüştük. Bir de babam 
anneme zaman zaman çiçek 
getirirdi, o çiçeklerin arasına bu 
yapraklardan serpiştirirlerdi. 
Bu yaprakları babama 
sorduğumda, bunlar eğrelti 
dedi. Ağaç mı diye sorduğumda, 
ot gibi bir şey boyları 1 metreyi 
geçmez diye yanıtlamıştı.

Demek ki biz eğreltilerin egemen olduğu bir zamana 

inmişiz. Hava çok sıcaktı, çok nemliydi, her taraf 

yarı ıslaktı; birkaç saat bir kovadan boşalırcasına 

yağmur yağıyordu. Geldiğimiz zamanda ot gibi kalan 

bu bitkiler sıcaklık ve yağıştan dolayı dev ağaçlar 

halindeydi. Göktaşları eskisi gibi sık olmasa dünya 

yüzeyine yağıyor ve yanardağlar da tütüyordu. Ormanlar 

kömür haline geliyor ya da büyük sellerle toprak altında 

kalıyorlardı. Hep bir ağızdan bağırdık: Öğretmenimizin 

anlattığı Karbonifer = Kömür Çağına gelmiştik. 

Bugün kullandığımız taşkömürünün oluştuğu evre bu 

evreydi. Dönünce hocamıza ve arkadaşlarımıza en ince 

ayrıntısına kadar anlatacağız.

Karbon döneminde eğrelti, atkuyrukları ve kibrit otlarından 

oluşan ormanlar, bugünkü kömür yataklarımız.
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Bu kadar büyük bir ormanda 
böylesine vahşi canlılar 

olmalıydı. Dalların rüzgârdan 
dolayı çıkardığı hışırtıdan başka 
bir ses duyulmuyordu.Tek bir kuş 
sesi bile yoktu. Ancak arada bir 
su kenarlarından vrak vrak diye 
bazı sesler geliyordu. Her taraf  
bataklık gibiydi. Su kenarlarına 
yanaştığımızda pulları olmayan 
küçük timsahlar gibi bazı canlılar 
gördük. Derilerinden sanki 
sümük akıyordu. Gözleri patlak 
patlaktı; boynunun altındaki 
bir deriyi balon gibi şişirerek 
zaman zaman vrak vrak diye 
bir ses çıkarıyorlardı. Ya dilleri; 
ağızlarından bir zıpkın gibi bir iki 
metre uzağa fırlatılıyor ve orada 

gezen bir böceği şimşek hızıyla 
ağzın atıyordu. Doğrusu korktuk 
ve yanlarına gitmedik; sadece 
otların arasından izledik. Ancak 
Bu iri hayvanların iki çeşidi vardı. 
Birisi kuyruklu; diğeri kuyruksuz. 
Öğretmenimizin bize verdiği 
bilgiler de kullanılarak bunların 
geldiğimiz dünyadaki kurbağa ve 
semenderlerin atası olduğunu 
anladık. Balıklar evrimleşerek 
kurbağa ve semenderlere 
dönüşerek karaların içine biraz 
daha girmişlerdi. Bu hayvanlardan 
korkup kaçtığımızda sulak 
olmayan yerlere sığınıyorduk. 
Çünkü bunlar kurak yerlerde 
yaşayamıyorlardı.

Bu kadar sıcak ve nemli yerlerde bizi 
sivrisineklerin yemesini bekliyorduk. 

Ancak ortalıkta ne bir sinek ne bir kelebek 

ne de bir karafatma yoktu. Belli ki henüz 

oluşmamışlardı. Sadece çekirge, helikopter 

böceği de dediğimiz yusufçuk, en çok da 

hamam böceği bulunuyordu. Birbirleriyle 

ve bitkilerle besleniyorlardı. Ancak başka 

hayvanlarda vardı. Örneğin iki üç karış 

boyunda akrepler, yarım metre boyunda 

çıyanlar, yağmur yağdığı zaman toprak 

üstüne çıkan 4-5 metre boyunda toprak 

solucanları ve en ürkütücüleri de havada 

devriye gezer gibi sürekli uçan ve yakaladığı 

canlıyı, kerpeten gibi dişleri ile parçalayan 

70-80 santim boyunda dev yusufçuklar, 

yani helikopter böcekleri bu devrin önemli 

canlılarıydı.

Her zaman olduğu gibi Sırma’nın saatine tekrar baktık, gece ve gündüz uzunluğu artmış her biri 
9 saat olmuştu. Demek dünyanın dönmesi biraz daha yavaşlamıştı. Yatmadan önce buradaki 

yaşımızı yeniden hesaplayalım dedik ve toprağa şu hesabı yaptık. 24:18=1,3   365x1,3 = 485 gün. Bu 
zamanın hesabıyla geldiğimiz dünyada 10 olan yaşımız; burada 13,3 yıl olacaktı. Bakalım daha neler 
göreceğiz. İkinci kemer bağlamayı bekleyelim.

Ayakları ve solungaçları olan bu canlılar karaya çıkmaya çalışıyorlar.

Dev yusufçuklar ve dev semenderler 

en belirgin canlılardı.
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Soğuğa aldırış etmeden dışarı 
fırlar, kendimizi yumuşacık karların 
üstüne bırakırız. Kartopu oynar, 
kardan adam yapar ya da kızakla 
kayarız. Kısacası karın tadını 
çıkarmaya çalışırız. 

Renkler canlılıklarını yitirir, doğa bir anda durgunlaşarak 
sanki kış uykusuna çekilir… Ancak kışın bizim için 
getirdiği hoş sürprizler de vardır. Lapa lapa yağmaya 
başlayan kar, büyük küçük hepimizi coşkulandırır, 
bizlere soğuğu da, doğanın durgunluğunu da 
unutturuverir. Böyle anlarda yerimizde 
duramayız. 

Her mevsimin kendine özgü ayrı bir güzelliği vardır. 
Bu güzellikler yaşamımıza farklı renkler katar. Kış 
mevsiminin de yaşamımızda özel bir yeri vardır. Kışın, 
ağaçlardaki yapraklar dökülür, birçok canlı soğuktan 
korunmak için ortalıktan kaybolur. 
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Karın Gizli Güzelliği 
Bilim insanları, kar tanelerini özel mikroskoplar 
altında inceleyerek bunların yapılarına ilişkin çok 
ilginç bulgular elde etmişler. Bu bulgulara göre, 
bir kar tanesini iki ile birkaç yüz arasında kar 
kristali oluşturuyor. İşin ilginç yanı, iğne, yıldız 
ya da tabak biçiminde olan bu kristallerin hiçbiri 
birbirine benzemiyor. 

Aslında kar tanelerini mikroskop altında 
incelemek hiç de kolay bir iş değil; çünkü kar 
taneleri birkaç saniye içinde erir. Ancak bilim 
insanları, kar tanelerini erimeden inceleyebilmek 
için onları derin donduruculara 
koyarak bunun çaresini 
bulmuşlar. 

Onlar, kristallerin 
biçimlerinin, kar 
tanelerinin oluştuğu 
ortamın sıcaklık ve 
yüksekliğine bağlı 
olduğunu düşünüyorlar. 
Kristaller, aşırı soğuk 
havalarda genellikle 
iğne biçimini alırken, 
daha az soğuk havalarda 
tabak biçimini alırlar. 
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AAttaattüürrkk’’üünn
eenn  öönneemmllii  öözzeelllliikkllee--

rriinnddeenn  bbiirrii  ççookk  kkiittaapp  ookkuu--
mmaassııddıırr..  AAttaattüürrkk,,  kkiittaapp  ookkuu--

mmaayyıı  oo  kkaaddaarr  sseevveerrmmiişş  kkii,,  eelliinnee
bbiirraazzccııkk  ppaarraa  ggeeççssee  bbuunnuunn  yyaarrıı--

ssııyyllaa  kkiittaapp  aallıırrmmıışş..  AAttaattüürrkk’’üünn
mmaatteemmaattiikk  ddeerrssiinnee  oollaann

iillggiissiinnii  hheeppiimmiizz  bbii--
lliirriizz..  

ÖÖyyllee  kkii,,  hhaaffttaallııkk  ÇÇooccuukkllaarraa  RReehhbbeerr  DDeerrggiissii’’nnddee,,
mmaatteemmaattiikk  ssoorruullaarrıınnaa  vveerrddiiğğii  yyaannııttllaarr  yyaayyıımmllaannıırr--
mmıışş..  MMaatteemmaattiikk  kkiittaappllaarrıı  ddıışşıınnddaa  şşiiiirr,,  eeddeebbiiyyaatt,,
ttaarriihh  vvee  bbiilliimm  aallaannıınnddaakkii  kkiittaappllaarraa  ddaa  iillggii  dduuyyaann
AAttaattüürrkk,,  bbiirr  ddee  FFrraannssıızzccaa’’yyaa  mmeerraakk  ssaarrmmıışş..  BBuu  ddiillii
ööğğrreennmmeeyyee  vvee  FFrraannssıızzccaa  kkiittaappllaarr  ookkuummaayyaa  bbaaşş--
llaammıışş..  AAttaattüürrkk,,  ggiittttiiğğii  hheerr  yyeerree  kkiittaappllaarrıınnıı  ddaa
ggööttüürrüürrmmüüşş..  KKiittaapp  ookkuurrkkeenn  kkââğğııttllaarraa  yyaa  ddaa
kkiittaappllaarrıınn  üüzzeerriinnee  nnoottllaarr  aallıırrmmıışş..  

TTüümm  yyaayyıınnllaarrıı  iizzlleerr,,  yyuurrttddıışşıınnddaann  kkiittaapp  ssiippaa--
rriişş  eeddeerrmmiişş..  AAyyrrııccaa  AAttaattüürrkk  aasskkeerrlliikk,,  vvaattaannddaaşş--
llııkk,,  ggeeoommeettrrii  ggiibbii  kkoonnuullaarrddaa  kkiittaappllaarr  yyaazzmmıışş
vvee  öönneemmllii  bbiirrççookk  kkiittaabbıınn  ddiilliimmiizzee  ççeevvrriillmmeessiinnii
ssaağğllaammıışş..
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EEnn  ssoonnuunnddaa  bbuu  ddüüşşüünnüü  ggeerrççeekklleeşş tt iirrmmiişştt iirr..  
BBuu  ddüüşşüünn  ggeerrççeekklleeşşmmeessiinnddee  AAttaattüürrkk’’üünn  ççookk  kkiittaapp  
ookkuummaassıınnıınn  ddaa  ppaayyıı  vvaarr,,  ddeeğğiill  mmii?

AAttaattüürrkk’’üünn
öözzeell  kkiittaappllıığğıınnddaa  44228899

kkaayyııttllıı  kkiittaapp  oolldduuğğuunnuu  bbiilliiyyoo--
rruuzz..  AAttaattüürrkk,,  bbuu  kkiittaappllaarrıı  ookkuuyyaa--

rraakk,,  ddüünnyyaa  ttaarriihhii,,  yyeenniilliikklleerr  vvee  ggeelliişş--
mmeelleerr  hhaakkkkıınnddaa  bbiillggii  ssaahhiibbii  oollmmuuşş..  

BBööyylleeccee  kkeennddii  kkeennddiinnii  yyöönneetteenn,,
bbaağğıımmssıızz  vvee  bbiilliimmsseell  ddüüşşüünncceeddeenn

ggüüçç  aallaann  bbiirr  TTüürrkkiiyyee
CCuummhhuurriiyyeettii  ddüüşşlleemmeeyyee

bbaaşşllaammıışş..  
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Kendinizi 
ciddiye alın, 

aynaya 
bakarken
sırıtmayın.

Sıfır alınca 
üzülme, 

sıfırdan başla 
çalış!..

O kadar 
iyi uyurum ki 

bu işi 
gözüm kapalı 

yaparım.

Bir elin 
nesi var?,

tabi ki 
parmakları!..

Söylediklerim kulağına küpe olsun ama sakın takma!..

Beni 
soran olursa 

yanıt “e“ şıkkı. 

Senin 
zayıflaman için 

daha 40 fırın 
ekmek yemen 

lazım!..

Dünyada 
oksijeni 

karbondiokside 

çevirmekten 

başka işlere de 

yaramalısın..

Besle 
kargayı 
bari onun karnı doysun..

:(
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