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“Küçük hanımlar, küçük beyler! 
Sizler geleceğimizin gülü, yıldızı, 
talih ışığısınız. Memleketi asıl aydınlığa 
sizler kavuşturacaksınız. Kendinizin 
ne denli önemli, değerli olduğunuzu 
düşünerek ona göre çalışınız. Kızlarım, 
çocuklarım, sizlerden çok şey bekliyoruz.” 

          17 Ekim 1922 Bursa

23 Nisan
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23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK 
VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLU OLSUN

Hepinize merhaba güzel çocuklarım. Büyük Önder Mustafa Kemal 
Atatürk siz çocuklara verdiği değeri bakın nasıl ifade etmiş o 

yıllarda; “Hedefe yalnız çocukları yetiştirmekle ulaşamayız! Çocuklar 
geleceğindir. Çocuklar geleceği yapacak adamlardır. Fakat geleceği 
yapacak olan bu çocukları yetiştirecek analar, babalar, kardeşler 
hepsi şimdiden az çok aydınlatılmalıdır ki, yetiştirecekleri çocukları bu 
millet ve memlekete hizmet edebilecek, yararlı ve faydalı olabilecek 
şekilde yetiştirsinler! Hiç olmazsa yetiştirmek lüzumuna inansınlar! 
Okullardan başka; gazeteler, küçük dergiler köylere kadar yayınlanıp 
dağıtılmalıdır. Bizim köylümüz ne gazete ne dergi okumaz. Bilenler 
bilmeyenleri toplayıp, okutmayı, onlara okumayı anlatmayı bir vazife 
bilmelidir.” 

           Atatürk’ün de işaret ettiği gibi okumak ve öğrenmekle gelişecektir yeni nesiller. Sizler için 
hazırladığımız bu Çocuk Dergimiz eğitiminize katkı sunmak içindir. 23 Nisan 2022 kutlamalarında 
dergimizle birlikte ayrıca bir kitap eki de sunmaktayız. “Deprem Nedir ve Nasıl Korunuruz” başlıklı 
kitabımız hem eğitici hem de öğretici olarak hazırlandı. 

“Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü 
olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir.”

           Atatürk’e sevgi ve minnetlerimizle nice 23 Nisan Çocuk Bayramlarına.
Haydar Özdemiroğlu

Genel Başkan



Atatürk, bir ülkenin yalnızca maddi 
zenginlikle dünyada söz sahibi 
olamayacağını, zenginliğin bilimden güç 
alacağını düşünürdü. Bu nedenle ulusun 
her konuda eğitimine çok önem verirdi. 
Atatürk’e göre, ulusun durumuna, toplumsal 
gereksinimlere, yerel koşullara ve çağın 
gereklerine uygun bir eğitim uygulanmalıydı. 
İlk olarak cahilliği yok etmeyi amaçlıyordu. 
Bu yolda ilerlerken “bir ulusun efendisi” 
olarak nitelendirdiği köylüye öncelik verdi. 
Okuma-yazma ve dört işlemi öğretme, 
coğrafya, tarih, din ve ahlakla ilgili bilgiler 
verme amacıyla bir seferberlik başlattı. 
Diğer yandan da çocukları toplumsal 
yaşamda daha etkili ve yararlı kılacak 
çalışmalar gerçekleştirilmesine önayak 
oldu. Bunun için de bilgileri uygulamalı 
bir biçimde çocuklara aktaracak bir eğitim 
programı planladı. Ancak uygar ve çağdaş 
bir topluluk yaratabilmek, bilim ve kültür 
yolunda ilerleyebilmek için başka şeyler de 
gerekiyordu.

Atatürk’e göre, eğitim ve öğretim, bilgiyi yaşamda 
başarılı olmayı sağlayan kullanışlı bir araç 
haline getirmeliydi. Eğitim Bakanlığı da Atatürk 
gibi bu konuya çok önem veriyordu. Modern 
kütüphaneler, bitki ve hayvanat bahçeleri, 
konservatuarlar, atölyeler, müzeler ve güzel 
sanatlar sergileri kurulması için daha o yıllarda 
çalışmalar başlatıldı. İlçe merkezlerine kadar 
bütün ülkenin basımevleriyle donatılması için 
girişimlerde bulunuldu.

Atatürk’e göre, çağdaş ülkelerin 
düzeyine erişebilmek, ulusal kültürü 
yüceltmekle olasıydı. Bunun için, 
o zamanlar henüz olmayan orta eğitimin 
de oluşturulması gerektiğini düşündü. 
Orta eğitimin amacı, ülkenin gereksinim duyduğu 
çeşitli hizmet ve sanat elemanlarını yetiştirmek 
ve yüksek öğretime aday hazırlamak olmalıydı. 
Atatürk, o güne kadar hiç önemsenmeyen 
kadınların da aynı öğretim aşamalarından 
geçirilerek, yetiştirilmeleri yönündeki çalışmaları 
başlattı. Cinsiyet ayırımı yapılmamasını, devlet 
yönetiminden başlayarak her alanda kadınların da 
etkin bir biçimde var olmasını istiyordu.
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Atatürk için “öğretmenlik” çok önemli 
bir meslekti. Öğretmenleri, “uygarlığın 
en özverili ve saygıdeğer öğeleri” olarak 
tanımlıyordu. Ülkesindeki çocukların 
da, öğretmenliği kendilerine hem bir 
meslek, hem bir ülkü sayacak, erdemli 
ve saygıdeğer öğretmenler tarafından 
yetiştirilmelerini istiyordu. Çünkü 
çağdaşlığa aydın insanlarla kavuşulur 
ve bu aydınlığın sürekliliği de o ülkenin 
çocuklarıyla sağlanır. Aydın çocuklar da 
aydın öğretmenler tarafından yetiştirilir. 
İşte, bu nedenle Atatürk, öğretmenliğin 
güvenilir ellerde yürütülmesini istiyordu. 
Ülkesinin nitelikli öğretmenlere sahip 
olabilmesi için de öğretmenliğin rahat bir 
yaşam sağlayacak bir meslek durumuna 
getirilmesini düşünüyordu. Bunun için 
birtakım yasalar hazırlanmasını sağladı.Atatürk’e göre, kitap yazmak ve çevirmek, 

ulusal egemenliğin dayanağı ve ulusal kültürün 
yayılma aracıydı. Bu anlamda, yayınların 
genişletilmesi için üniversiteleri bu işe 
özendirecek bir ortam oluşturuldu. Bir yandan 
basılan ve yeniden yazılması kararlaştırılan 
kitaplar parasız olarak dağıtılırken, diğer 
yandan halkı okumaya alıştırmak için 
çalışmalar yapıldı. “Devlet kitabı” adı altında, 
parasız olarak yayımlanan, anlaşılması kolay 
kitaplarla halka öğretim yoluna gidildi. Ülkede 
eğitim ve öğretimi, bilimsel ve bağımsız bir 
merkezden yönlendirmek amacıyla “Talim ve 
Terbiye Dairesi” kuruldu. Bu kurul sayesinde 
öğretim programları ve kitaplarla ilgili önemli 
yenilikçi kararlar alındı.

Atatürk, ilköğretimin genel ve zorunlu 
olmasını, ülkede eğitim birliğinin 
sağlanmasını, orta öğretimin 
geliştirilmesini, meslek öğretiminin ilk 
ve orta dereceden en yüksek dereceye 
kadar sağlanmasını, yükseköğretim 
görenlerin artmasını ve çağın 
gereksinimlerine uygun bir eğitimi 
hedef aldı. Bu hedeflere ulaşabilmek 
için de, alfabenin değiştirilmesinden 
tutun da eğitimin millileştirilmesi, 
üniversitelerin kurulmasına kadar ne 
gerekiyorsa onu yaptı. 
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Ünlü Babil matematik tableti Columbia Üniversitesi

Baştan başlayalım: 
Kazılarda bulunan bu küçük, 

kilden yapılma nesnelere 

gizemli denmesinin nedeni, 

ne amaçla kullanıldıklarının 

tam olarak anlaşılamamış 

olması. Bu kil nesneler, 

koniler, küreler, silindirler, 

çok çeşitli geometrik 

şekillerde olabiliyor. Bazıları 

da, hayvanların ya da çeşitli 

araç gereçlerin minyatür 

modellerini andırıyor.

Kimi araştırmacılar, 
Ortadoğu’nun birçok 

bölgesindeki arkeolojik 

kazılarda çok sayıda 

bulunan küçük, 
gizemli kil nesneleri 

incelemişler. Onlara 

göre, bu nesneler sayı 

saymada kullanılıyordu 

ve bu, ilk yazının ortaya 

çıkışını sağlamıştı. 

Her çiftçinin elinde, sahip olduğu malların miktarına göre farklı kil nesneler bulunuyordu. Örneğin, kilden küçük bir küre, bir sepet tahıl yerine geçiyordu; kilden küçük bir silindir, belli bir hayvan; koni biçimli bir kil nesneyse bir küp zeytinyağı... Yaşamın çeşitliliği arttıkça, hesap tutmada kullanılan küçük kil nesnelerin çeşitliliği de arttı.
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Yine de, bu küçük, gizemli kil nesneler, 

rakamların ve yazının henüz bilinmediği, 

bizlerin belki hayal etmekte bile 

zorlanabileceği bir dönemi anlayabilmemiz 

için önemli birer ipucu.

Kimi araştırmacılar, örneğin Sümerler’e ait çivi yazısının ortaya çıkmasında da bu simgelerin rol oynadığını düşünüyorlar. Bugün birçok araştırmacı, sözünü ettiğimiz küçük kil nesnelerin, malların hesabını tutmada kullanılmış olabileceğini düşünüyor.
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Eski zamanlarda Avrupa’da 
çorabın bilinmediği 

söyleniyor. 14. yüzyılda 
çoraplarla pantolonlar 
neredeyse aynı amaçla 
giyilmeye başlanmıştı. 

Pantolon yerine geçen uzun 
ve dar çoraplar erkeklerin 

giyim seçimlerinde ön sırada 
yer alıyordu.

Çorap deyip geçmeyin. Her gün giydiğimiz 
çorapların uzun bir geçmişi var. Eski Yunanlı 

şair Hesiodos hayvan kılından örülen bir 
ayakkabı astarı olan “piloi”den söz ediyor 

eserlerinde. Romalılarınsa ayaklarına, 
bacaklarına, bileklerine meşin ya da kumaş 

bantlar sardıkları bilinir. İlk olarak MS 2. 
yüzyıldan başlayarak keçe ya da hayvan 
postundan kesilerek dikilen, ama esnek 

olmayan çorap benzeri giyeceklerin üretildiği 
de biliniyor.

Çorapların yapıldığı 
malzemeden, üzerindeki 

motiflere dek pek çok şeyin bir 
anlamı vardı. Tıpkı kilimlerde 

ya da oyalı mendillerde 
olduğu gibi çorabın 

üzerindeki şekiller, ören 
kişinin duygularını yansıtır, 

çevresindekilere isteğini 
anlatırdı. Sevda, hasret, sevinç 

ya da üzüntü çorapların 
desenlerinde dile gelirdi. 
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Naylon çoraplar yıllar boyunca “kaçmasıyla” kadınların başına birçok sorun açtı. Yıllar içinde naylon çorapların kalitelerinin artması ve pamuklu çorapların daha çok tercih edilir olmasıyla bu sorunlar aşıldı. Çorap boylarının uzayıp külotlarla birleştirilmesiyle doğan külotlu çoraplar, özellikle soğuk kış günlerinde kadınların en gözde giysilerinden biri. Kadınlı erkekli her yaştan  insan için artık çorap vazgeçilmez bir giysidir.

Fransız ansiklopediciler Diderot 

ve D’alambert, hazırladıkları 

ansiklopedinin önemli maddelerinden 

birini de çoraba ayırmışlardı. Bunun 

en önemli nedenlerinden biri, 

çorap makinelerinin dönemin en 

gelişmiş makineleri olmasıydı. Şöyle 

diyorlardı: “Bacaklarımızı örtmeye 

yarar giysi parçasına çorap adı verilir. 

Çorap yünden, deriden, bezden, 

kumaştan ve ipekten yapılır. İğneyle 

örülür ya da tezgâhta dokunur. Bu 

süreçte Dünya Sanayi Devrimi olarak 

adlandırıldı.

Yün çorapların burun ve topukları çok kolay yıpranır. Bundan dolayı çoraplara yama yapmak zorunda kalmamak için, çorap örülürken topuk ilmekleri ayrı bir şişe alınarak, topuk gövde tamamlandıktan sonra ayrı, üçgen biçimli bir parça olarak örülürdü. Topuklar eskidiğinde ana gövdeye zarar vermeden bu bölüm sökülür ve ilmekler halinde yeniden örülerek çorap tamir edilirdi. Bu işleme “arnaşmak” adı verilirdi. Çarşıdan alınan çoraplarsa yekpare, yani tek parça olduğu için yama gerektirirdi.

9



10



11



12



13



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

Elif Ekin - Ankara Alparslan Şenel - Ordu Melis Kemey - Ankara

Defne Erdik - OrduDeniz Bozdoğan - Muğla Can Kemal Atay-Ankara
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Sendikamızın ÇOCUK KULÜBÜNE herkes üye olabilir. Sevgiyle kalın.

Muhammet Talha Kılınçarslan 
Ankara

Ege Başoğlu - Kocaeli

Dervrim Bozdoğan - Muğla Miraç Erdik - Ordu

Elif Doğa Tekiner - muğlaHüda Ergül - MuĞla
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EĞİTİM HER ÇOCUĞUN HAKKIDIR!EĞİTİM HER ÇOCUĞUN HAKKIDIR!
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EĞİTİM HER ÇOCUĞUN HAKKIDIR!EĞİTİM HER ÇOCUĞUN HAKKIDIR!
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Sevgili çocuklar, Birleşmiş 
Milletler tarafından 20 Kasım 
1989 yılında kabul edilen “          
Çocuk Hakları Sözleşmesi” 
maddelerinden biri de 
“engelli çocuklar” içindir.

Sözleşmenin 15. Maddesi 
şöyledir; Engelli çocuklar 
özel olarak korunurlar. 
Kendilerine yeten saygın 
birer insan olmaları sağlanır. 
Devlet onların bakımlarını, 
eğitimlerini ve iş sahibi 
olmaları için gerekli kurumları 
oluşturur.

Ülkemizde engellilerin 
yüzde 4.9'u 0-6 yaşında, 
yüzde 16.2'si 7-14 yaşında 
600 bini aşkın çocuk 
bulunmaktadır. Eğitimine 
devam edebilen çocukların 
sayısı ne  yazık ki tam 
olarak bilinmemektedir. Her 
koşulda engelli çocukların 
eğitimlerine zamanında 
devam edebilmeleri yetişkin 
yaşlarında ve çalışma 
olanaklarında çok önemlidir.

Tüm çocukların barış 
ve kardeşlik ortamında 
eğitimlerine devam 
etmelerini istemek en 
büyük dileğimizdir.
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Vitaminlerin tümünün vücutta 
üstlendikleri çok önemli 
görevler var, ancak kuşkusuz 
bunların en çok bilinenlerinin 
başında C vitamini, ya da 
kimyasal adıyla askorbik asit 
geliyor. Çoğumuzun aklına 
bugün  C vitamin dendiğinde, 
soğuk algınlığı tedavisi 
geliyor olsa da, bu vitaminin 
vücut işlevleri üzerinde çok 
daha önemli görevleri var. 

C vitamin vücutta 
üretilemediğinden, 
besinler yoluyla alınması 
zorunlu. Aslında birçok 
hayvan kendi gereksinimi 
kadar C vitamin 
üretebilme yeteneğine 
sahip. Ancak insan, 
maymun ve Guinea Pig 
adı verilen canlı türü bunu 
yapamıyor.
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C vitamini, demir emilimini 
düzenleyerek, demir eksikliğinden 

kaynaklanan kansızlık türlerinin 
iyileştirilmesini de sağlayabiliyor.

C vitamininin en önemli 
görevlerinden biri, hücrelerdeki 

kolajen sentezine yardımcı olmak. 
Kolajen, bağ dokusunu oluşturan 
liflerin ana maddesi olduğundan, 

vücutta en fazla miktarda bulunan 
maddelerden biri. Bağdokusu, 

vücudumuzun genel biçiminin ve 
iç organların korunmasında önemli 
bir rolü var. Üstelik dişetlerinden 

tutun da, organların dış yüzeylerine 
kadar, vücudun hemen her yerinde 

bulunuyor.

Peki, C vitamininin kolajen 
sentezindeki rolü ne? 
Hücrelerde kolajen oluşumu, 
aslında karmaşık bir işlem 
ve bunun bir kısmı hücre 
içinde, bir kısmı da hücre 
dışında gerçekleştiriliyor. 
C vitamin eksikliğinde 
oluşan iskorbüt hastalığının 
belirtileri de genel olarak bu 
işleyişin bozulmasıyla ilgili. 

Diş etlerindeki kanama ve 
yanma, dişlerin dökülmesi, 
yaraların geç iyileşmesi, 
vücuttaki pembe lekeler, 
eklem ağrıları ve kas kaybı 
gibi sorunların neredeyse 
tümü, kolajen sentezindeki 
bozukluklara dayanıyor.
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Laboratuvarımızda zaman değiştirme 

kabinine girdik ve doğaperest dedemiz, 

kabin üzerindeki düğmeleri 251-66 milyon yıl 

öncesine ayarladı. Yani bu kadar eski zaman 

diliminde var olan bitkileri, hayvanları ve keza o 

günkü çevreyi tanıyacağız. 

Bize okul kitaplarında bu gideceğimiz zamanı 

İkinci Zaman (Mezozoyik) olarak okutmuşlardı. 

Hepimizin ilgisini çeken dinozorların, geniş 

yapraklı bitkilerin, başkalaşım geçiren arıların, 

kelebeklerin, sinek gibi böceklerin ve zamanın 

sonuna doğru bizim atamız olan memeli 

hayvanların ve kuşların evrimleştiği bir döneme 

yolculuk yapacaktık. Nelerle karşılaşacağımızı 

tam bilmiyoruz; ama çok daha zengin bir 

biyolojik dünya ile tanışacağımız açık. 

Son yolculuğumuzda dünya sadece çam gibi 
iğne yaprakları ağaçlarla büyük hayvanları, 

semender ve kurbağaları tanımıştık. Bugünkü 
dünyamızın çoğu bitkisi ve hayvan henüz yoktu.

O yolculukta ne bir kuş ne bir sürüngen ne de 
postu olan memeli bir hayvan görmüştük.

Bazı dinozor türleri

Dergimizin bir önceki sayılarında olduğu gibi bu sayıda da 
240 Milyon yıl öncesine yolculuğumuzu sürdürüyoruz.
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Ali, Veli ve Sırma, yani üçümüz, suları ve 
havada olanları da de merak ediyorduk. 

Önce bataklıklara gittik, daha sonra 
göllere baktık ve sonunda da denizlerin 
kenarını ziyaret ettik. En büyük dinozorları 
bataklıklarda gördük; çünkü vücudunun 
ağırlığını çamura dayayarak bir çeşit 
hafifletiyordu. Sularda balıkların peşine 
takılanları izledik. Ağızlarında yırtıcı dişleri 
olan korkunç görünüşlü su sürüngenleri 
vardı. Bu nedenle korkumuzdan sulara 
giremedik. Denizlerde de yırtıcı dinozorlar 
vardı: ancak daha az sayıda görebildik. 
Bakalım daha neler göreceğiz. 

Kısa bir ışıldama ile zamana yolculuk 
gemimizdeki saat 260 milyon yıl 

öncesini gösteriyordu. Penceresinden 
baktığımızda ilk gördüğümüz şimdiki 
dünyamızda sık sık okuduğumuz, 
müzelerde fosilleriyle fotoğraf 
çektirdiğimiz dinozorlar oldu. 

Doğaperest Dedemiz dinozorların 
yaklaşık 200 milyon yıl egemenliklerini 
karada, denizlerde ve havada 
sürdürdüklerini ve bundan 65 milyon 
yıl önce yeryüzüne düşen bir göktaşı 
felaketiyle soylarının tükendiğini 
söylemişti. Bu felaketten sadece 
günümüz sürüngenlerinin ataları ayakta 
kalmış;ancak tür çeşitlilik bakımından 
büyük ölçüde fakirleşmiş. Dinozorların 
ortadan kalkmalarına neden olan 
önemli diğer bir etmenin bu dönemde 
ortaya çıkmış olan; ancak boyutları bir 

fareyi ve tavşanı geçmeyen postu olan 
ilk sıcakkanlı memelilerin evrimleşmesi 
olduğunu da söylemişti.
 
Kendimizi güvende hissettiğimiz 
bir süre aracımızdan çıkıp çevreyi 
incelemeye başladık. Çevre yine 
çoğunlukla iğne yapraklı ağaçlarla 
kaplıydı; yeryüzü ot bakımından 
çok fakirdi. Çevreyi epeybir zaman 
inceledik. Yiyebileceğimiz ne bir meyve 
koklayabileceğimiz ne bir çiçek vardı. 
 
Bu iğne yapraklı ağaçların arasında 
tek tük yaprağı kalbe benzeyen; ancak 
yaprak damarları bir ağacın dalları gibi; 
sanki hepsi bir noktadan çıkıyormuş gibi 
duran geniş yapraklı ağaçlara rastladık. 
Yaprakları iki lobluydu (parçalıydı). Daha 
önce hiç görmemiştik.

Ginkobiloba: Yaprağı, meyvesi (Ali Demirsoy’dan).

Neyse ki doğaperest dedemizin 
bize öğrettikleri imdadımıza 

yetişti. Bize: Bakın evlatlarım ilk 
geniş yapraklı ağaç,iğne yapraklı 
ağaçlardan evrimleşen tapınak ağacı 
(Ginkobiloba)‘dır demişti. Erkeği ve 
dişisi ağaç olarak ayrı ayrıdır. Bugün 
meyvesini yediğimiz, çeşitli şekillerde 
odununu ve yaprağını kullandığımız 
geniş yapraklı ağaçların hepsinin 
atasıdır. 
Arkadaşlarımızdan Sırma anımsıyor 
musunuz arkadaşlar Doğaperest 
Dedemiz bize bu ağaçtan elde edilen 
ilacın unutkanlığın bir çeşidi olan 
Alzheimer hastalığını tedavi eden tek 
ilaç olduğunu söylemişti.
 
Çevreyi gözledikten sonra bu 
devre neden Sürüngenler Devri 

dendiğini daha iyi anladık. Çünkü 
parmak büyüklüğünden 40 tonluk 
sürüngenlere kadar büyüklüğü olan; 
dört ayağı üzerinde yürüyenden arka 
iki ayağı üzerine yürüyen her tür bu 
devirde dünya üzerini doldurmuştu. 
Soğuk kanlı oldukları için henüz kıl ve 
dolayısıyla post oluşmamıştı. 

Yumurtalarını sıcak kumlara bırakıyor 
ve yumurtadan çıkıncaya kadar 
yumurtalara iyi bir annesevgisiyle 
bakıyorlardı. Ancak doğrusunu 
söylemek gerekirse uzaktan izlemek 
dahi insanın dizlerinin bağını 
çözüyordu. Demek ki bu nedenle bu 
hayvanlara “tarih öncesi yaşamış 
korkunç sürüngen” anlamına dinozor 
adı takılmıştı.

Dev dinozor ve 
uçmaya yeltenen 
sürüngenler.

Dinozor yumurtası ve embriyosu.

Gelecek sayımızda 200 Milyon yıl 
öncesine kemerlerimizi bağlamayı 
bekleyelim. 25
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Sabahleyin şiddetli bir diş ağrısıyla uyanmıştım. O kadar çok acıyordu ki, acısını 
beynimde hissediyordum. Acı içinde anneme koşup;  “Anneciğim dişim çok ağrıyor 
artık bu acıya dayanamıyorum.” dedim. 

Annem ağzımı açıp baktıktan sonra; “Hımm… Artık diş doktoruna gitme zamanı gelmiş de, 
geçiyor bile. Haydi hazırlan diş doktoruna gitmemiz gerekiyor.” dedi. 

Korkuyla; “Anneciğim doktora 
gitmesek, başka bir çözüm bulamaz 
mıyız? 

Aa!..Bir dakika, bir dakika ağrım geçti 
galiba.” desem de  Annem kararlı 
bir şekilde; “Hayır küçük hanım 
diş doktoruna gidilecek ayrıca diş 
doktorundan da korkmana hiç gerek 
yok tamam mı?” dedi.

  Aramızda kalsın diş doktoruna gitmekten çok korkuyordum...
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“Evet isterim, çünkü hikayelere bayılırım." dedim ve doktor 
amca hikayeyi anlatmaya başladı; "Evet Mine sen de bilirsin ki 
mikroplar hiç de iyi şeyler yapmazlar. Benim sana anlatacağım 
mikrop da bir diş mikrobu. Bu mikrop önce kendisine, dişlerine 
hiç bakmayan, diş sağlığıyla ilgilenmeyen bir çocuk bulur 
ve çürümeye elverişli bir dişin içine yerleşir. Bu mikrop çok 
sabırlıdır. Çünkü bir dişin çürümesi haftalar hatta aylarca 
sürebilir. Hele hele bu çocuk beslenmesine dikkat etmiyorsa 
sürekli abur cubur şekerlemeler yiyorsa diş mikrobu keyiften 
dört köşe olur!..

Fındık, ceviz gibi kuruyemişleri dişleriyle kırıp yiyen çocuklara bayılır. Çünkü o zaman dişlerde çatlamalar 
oluşur ve mikrop istediği her yere rahatça yayılır. Çok soğuk ve çok sıcak içecekler de diş sağlığına zarar 
verdiği için diş mikrobu bu tür içecekler içen çocukların dişlerinden de hiç ayrılmazlar." diye anlatırken; 
"Ne kadar kötü bir mikropmuş bu! Bundan sonra ağzımı hiç açmayacağım, o mikrop da dişlerime giremez." 
dedim. Doktor amca yine gülümseyerek; "Diş mikrobundan korunmanın yolu tabi ki bu değil. Aslında 
sen de biliyorsun ama biraz ihmal ediyorsun galiba. Söyle bakalım her gün düzenli olarak dişlerini sabah 
akşam fırçalıyor musun?" diye sordu. "Evet haklısınız galiba, dişlerimi düzenli olarak fırçaladığım pek 
söylenemez. Bu nedenle diş mikrobu benim de dişime girmiş ve çürütmüş değil mi doktor amca?" dedim. 

Doktor amca da: "Sen çok akıllı bir çocuksun. Sanırım 
anlattığım diş mikrobu hikayesinden sonra neler yapacağını 
çok iyi anladın." dedi ve hiç canımı yakmadan gereken 
tedaviyi uyguladı. O günden sonra, artık diş doktorlarından 
hiç korkmayan bir çocuk oldum. Hatta o diş mikrobu 
dişime girmiş mi diye anlamak için altı ayda bir diş 
doktoruna gidiyorum ve dişlerim artık çok sağlıklı.

Diş doktorunun muayenehanesine 
girdiğimizde korkudan tir tir titriyordum. 
Diş doktoru amca bu halimi anladı ve 
gülümseyerek; “Korkmana gerek yok küçük 
hanım, ben hiç kimsenin canını acıtmam. Tam 
aksine canını acıtan şeyi tedavi eder, senin 
mutlu olmanı sağlarım.” dedi. Bu sözlerden 
sonra korkum biraz daha azalmıştı.

Doktor ağzımı açıp dişlerime baktıktan sonra; 
“Eveet, tam tahmin ettiğim gibi dişlerinden 
birinde çürük var.” dedi.  Annem: “Doktoru 
duydun Mine, o çürük dişi tedavi etmenin 
zamanı gelmiş.” dedi.  Doktor amca da: “Evet 
o minik çürüğü tedavi edip, seni bu dertten 
kurtaracağım. Ama önce sana, DİŞ MİKROBU’nun 
hikayesini anlatmamı ister misin?” diye sordu.  
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Gerçekten 
çok yaratıcı bir 

çocuksun. Hergün 

bir SORUN 
yaratıyorsun!.. 

Öğrenciyi 
altın sınıfa 
koymuşlar 

“Aah!.. 
Teneffüs” demiş!..

Bir fincan 
kahvenin 

kırk yıl hatırı 
varmış. 

Ben de kırkyıl 
da bir içiyorum 

zaten!

Gülme komşuna 

gelir başına diyorlar. 

Benim komşum 

bir palyaço 

ne olacak şimdi? 

        Yıllardır 
           hakkımı 
          arıyorum ama                hep meşgul                 çalıyor.

Silginiz 
kaleminizden 

önce bitiyorsa, 
yanlışınız çok

demektir.

:(
Bu sene    
notlarım yine   
rejim yapmış. 
Zayıflığı o 
yüzden babacığım.

İkiz 

kardeşimle 

tek bir ortak 

özelliğimiz var. 

“Aynı gün doğmuş 

olmamız!”.
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