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 Merhaba sevgili çocuklar. 

	 Tatil	sürecine	girdiğiniz	
bu	zamanda	da	TEZ-	KOOP-İŞ	
ailesi,	sizleri	yalnız	bırakmıyor.	
Sizler	için	özenle	hazırladığımız	
çocuk	dergimiz	ile	siz	okurların	
her	an	yanındayız.	

 Bu	sayımızda	sebzeler	ve	meyveler	dünyasını	
sizlere	sunuyoruz.	Japonya	turu	atıyor,	geçmişe;	Antik	
Mısır’a	yolculuğa	çıkıyoruz.	Ayrıca,	sevgili	hocamız	
Prof.	Dr.	Ali	Demirsoy,	sizleri	200	milyon	yıl	öncesine	
götürüyor.	Pek	çok	konulara	daha	yer	verdiğimiz	
ağustos	ayı	dergimiz	sizlerle!	

	 Sevgili	çocuklar,	sendikamız	adına	sizleri	sevgiyle	
kucaklıyorum.	Hepinize	mutlu	ve	eğlenceli	bir	tatil	
dönemi	diliyorum. 

Haydar Özdemiroğlu
Genel Başkan
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Dünyayı verelim çocuklara hiç değilse bir günlüğüne
Allı pullu bir balon gibi verelim oynasınlar

Oynasınlar türküler söyleyerek yıldızların arasında
Dünyayı çocuklara verelim

Kocaman bir elma gibi verelim
Sıcacık bir ekmek somunu gibi

Hiç değilse bir günlüğüne doysunlar
Dünyayı çocuklara verelim

Bir günlük de olsa öğrensin dünya arkadaşlığı
Çocuklar dünyayı alacak elimizden

Ölümsüz ağaçlar dikecekler

Dalga mı geçiyorsun düşler mi kuruyorsun
Öyle sonsuz sınırsız düşler kur ki çocuğum

Düşlerini som somut görüp şaşsınlar
Böyle bir dalgacı daha dünyaya gelmedi desinler

Dünyada yapılmamış işler çoktur çocuğum
Derlerse ki bu işler bir şeye yaramaz

De ki bütün işe yarayanlar
İşe yaramaz sanılanlardan çıkar

COCUKLARA 

SiiRLER

Dünyayı Verelim Çocuklara

Çocuklarıma
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Nazim Hikmet

Aziz Nesin



Bu sayımızda günlük hayatta sıkça kullandığımız kelimelerin İngilizcelerini senin 
için sıraladık. 

INGILIZCE OGRENIYORUM

ART: SANAT ZIPPER: FERMUAR

PARENT: ANNE-BABA

BAG: ÇANTA

FLU: GRİP

HEAT: SICAKLIK KAPI: DOOR

RABBIT: TAVŞAN

EMERGENCY: ACİL

JAM: REÇEL SCISSORS: MAKAS

KID: ÇOCUK

LAKE: GÖL

SEA: DENİZ

CAR: ARABA

HORSE: AT
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Merhaba çocuklar! Mutfağınızda, 
balkonunuzda ya da bahçenizde hiç 
sebze ya da meyve yetiştirdiniz mi? 

Sebzeler ve meyveler nerede yetişiyor 
merak ediyorsanız hadi beraber 

inceleyelim.

SEBZELER VE MEYVELER
NEREDE YETISIR?

PORTAKAL

KAYISI

AYVA

ELMA

MUZ

A g A C T A 
Y E T i S E N L E R

PATATES

PIRASA

SARIMSAK

TURP

PANCAR

HAVUC,

KEREVIZ

MANDALINA

ERIK
KIRAZ

SOGAN
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T O P R A K  A LT I N D A 
Y E T I S E N L E R



Sebze ve meyvelerin nerede yetiştiğini öğrendiysek 
kendi meyvemizi yetiştirelim mi? İhtiyacın olanlar 

sadece bir saksı, toprak ve domates! Önce bir adet 
domatesi yuvarlak şekilde doğrayıp bir kenara 

alın. Daha sonra saksınızı toprakla iyice doldurun. 
Toprağın üzerine doğradığınız domatesleri dizin. 

Ardından domateslerinizin üzerini çok az bir toprakla 
kapatın. Can suyunu verin ve filizlenmesini bekleyin. 

Saksınızı düzenli aralıklarla sulamayı unutmayın!

PATLICAN KABAK

KAVUN

KARPUZ

DOMATES

BEZELYE

SALATALIK

BIBER

CILEK

TOPRAK USTUNDE YETISENLER

Domates
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KENDİ MEYVENİ YETİŞTİR!



Evet Çocuklar, bir önceki sayfada size sebze ve meyvelerin 
nerede yetiştiklerini anlattık. Şimdi öğrendiklerinizi küçük bir 
oyunla test edelim!

HANGiSi NEREDE?

1) Aşağıdakilerden hangisi toprağın içinde yetişir?

2) Aşağıdakilerden hangisi ağaçta yetişir?

A)

A)

A)

B)

B)

B)

C)

C)

C)
C)

3) Aşağıdakilerden hangisi toprak üstünde yetişir?

Cevaplar son sayfada!
8



Bilimsel olarak baktığımızda meyve, bir bitkinin üremek 
için yaptığı şeydir. Bazı meyveler vardır ki biz onları sebze 
zannederiz. Ama gerçekte sebze değildirler! Aşağıdaki 
oyunumuzun cevaplarına şaşıracaksınız! Bir bitkinin sebze 
mi meyve mi olduğunu anlamak için bilmeniz gereken ipucu; 
içinde çekirdek var mı yok mu? Eğer içinde çekirdek varsa 
meyve, yoksa sebze!

İpucu: Çekirdeği varsa meyvedir!

sebze mi? meyve mi?

Evet çocuklar şimdi mavi ve kırmızı kalemleriniz yanınızdaysa oyunumuza başlayalım. 
Sebze olduğunu düşündüklerinizi mavi kalemle, meyve olduğunu düşündüklerinizi 
kırmızı kaleminizle yuvarlak içine alın. Cevaplar son sayfada! 
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JAPONYA
Bu sayımızda, ilkbaharda 
açan kiraz çiçekleri, 
sonbaharda yapraklarının 
canlı kırmızı, turuncu ve 
sarı renkleri ile insanları 
kendine hayran bırakan, 
ilginç bir kültüre sahip 
olan bir yere gidiyoruz. 
Dünya Turu’na hazırsanız 
yolculuğumuz başlıyooor!
Rotamız: JAPONYA

ÜLKENİN ADI: JAPONYA

KONUMU: DOĞU ASYA

YÜZÖLÇÜMÜ: 378.000 km2

NÜFUSU: 128 MİLYON

DİLİ: JAPONCA

BAŞKENTİ: TOKYO

PARA BİRİMİ: YEN (SEMBOL: ¥)

DÜNYA TURU
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JAPONYA ’da

Japonya, Endonezya’dan sonra 2. en kalabalık ada 
ülkesidir. 
 
Adaların çoğu dağlıktır ve bazıları yanardağlardan oluşur. 
Japonya’nın en yüksek dağı olan Fuji Dağı bir yanardağdır.
 
Japonya yüzde 98,5’i Japon olan 126 milyonluk nüfusuyla 
dünyanın nüfus açısından on birinci en kalabalık ülkesidir.
 
Japonya denizlerle çevrilidir. Bu denizlerdeki sıcak ve 
soğuk su akıntıları çok sayıda balık çeşidinin yaşamasını 
sağlamaktadır.

Japonya’nın geleneksel kıyafeti kimonodur. Genellikle ipek 
kumaştan yapılır. Kolları geniştir ve omuzlardan topluklara 
kadar uzanır. Bele, Obi adı verilen geniş kemer takılır. 

Kimono günümüzde festivallerde, düğün ve mezuniyet 
töreni gibi özel günlerde giyilmektedir.
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Okunoshima (Tavşan 
Adası) adında tavşanlara 
ait bir ada vardır. 2. Dünya savaşı zamanında hardal gazı 

testi için kullanılan bu 
tavşanlar günümüzde 
turistlerin ilgi odağındadır. 

Tashirojima (Kedi Adası) 

adında kedilere ait bir 

ada vardır. Kedilerin 

yaşadığı adanın 

bereket getirdiğine 

inanılmasından dolayı 

kedi türbesi de vardır.

Japonya’nın en kuzeyi ve en 
güneyinin iklimleri oldukça farklıdır. 

Örneğin, mart ayında güneyde 
güneşlenebilir, kuzeyde kayak 

yapabilirsiniz. Ülkede dört mevsim 
belirgin olarak yaşanır.

Japonya’daki en güzel iki manzara 
ilkbaharda açan kiraz çiçekleri 
ve sonbahar yapraklarının canlı 

kırmızı, turuncu ve sarı renkleridir.

ŞAŞIRTAN BİR İKLİM

KEDI ADASI

tavsan ADASI
,
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Tashirojima (Taşirocima)

Okunoshima (Okunoşima)
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JAPONYA ’da

Japonya’nın başkenti 
olan Tokyo, 38 milyona 
yakın nüfusa sahiptir ve 
dünyanın en büyük ve 
en kalabalık kenti olarak 
bilinir. Ayrıca, 12. yüzyılda 
Edo adıyla kurulan Tokyo, 
‘Doğu Başkenti’ anlamına 
gelmektedir.

DuNYANIN 

EN cOK ROBOT uRETEN uLKESI

Japonya’ya bir nevi robotlar ülkesi 
de denilebilir. Hatta dünyadaki 
robotların yarısı Japonya’da 

bulunmaktadır. Teknoloji alanında 
yaptığı yeniliklerle öncü olan 
Japonya, ASIMO gibi insana 

benzeyen robotlar yapmak için çok 
çalışıyorlar. 13



Sevgili çocuklar, sizin de karikatürünüzü çizmemizi istiyorsanız, sendika genel merkezimize 
ya da tasdelentugce96@gmail.com adresine fotograflarınızı gönderebilirsiniz.
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Türkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası

Aslan Kaya - Balıkesir

Ege Külekci - Ankara

Baran Erdoğan - Ankara

Gülsüm Mina Düzen - İzmir

EGE KÜLEKÇi
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Güneş Ekim Deniz - Ankara

Mustafa Batu Düzen - İzmir

İbrahim Özdemiroğlu - Ankara

Zehra Eroğlu - Ankara 



GÜNLÜK 
HiKAYELER
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Sevgili günlük, bu sabah annem beni 
okul için uyandırmaya geldiğinde 
gözlerimi açamıyordum. O kadar 
yorgun hissediyordum ki… Annem eliyle 
alnıma dokundu ve ‘Biraz ateşin var 
gibi dur hemen ölçelim dedi.’ Ateşim 
38 çıktı. Annem hemen doktora 
gitmeliyiz dedi. Doktor kelimesini 
duyar duymaz içime bir korku doldu. 
Korktuğumu fark eden annem, 
korkunu anlıyorum fakat hastaneye 
gitmemiz gerekiyor tatlım dedi. 

Hastanede sıra beklerken o kadar çok 
korkuyordum ki….. ve sıra bize gelmişti. 
Doktor teyze önce bana sorular 
sordu. Benim yerime annemin cevap 
vermesini bekledim. Annem, bana 
dönüp neler hissediyorsun kendin 
anlatabilirsin canım dedi. 

Sabah uyanamadığımı, çok yorgun 
hissettiğimi, boğazımın da biraz 
ağrıdığını söyledim. Bir aletle sırtımı 
dinledi. Sırtım çok üşümüştü. Daha 
sonra boğazımı çubukla kontrol etti. 
Basit bir üşütme gibi gözüküyor. Bir 
de kanını kontrol edelim dediğinde 
kalbim yerinden çıkacak gibi 
hissettim. Kan alma odasına girmeden 
önce annem beni durdurdu ve şu 
anda yaşadığım korkunun anlık bir 
duygu olduğunu, sonsuza kadar bu 
duyguyu hissetmeyeceğimi söyledi. 
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‘Ama bir şey hissetmedim ki 
dedim.’ Hemşire gülümsedi. O an 
çok korkmuş hissederken birden 
rahatlamış hissediyordum. Annem 
haklıymış, yaşadığım sadece anlık bir 
korkuymuş diye düşündüm.

Eve döndüğümüzde annem çok 
güzel kahvaltı hazır ladı ama pek 
bir şey yiyemedim. Şurubumu içip 
biraz uyudum. Uyanınca daha iyi 
hissediyordum. Sonra babam geldi. 
Bugün başımdan geçenleri anlattım. 
Kitaplığımdan bir defter çıkardı. 
Bugün yaşadığım korkuyu çizmemi 
istedi. Kanımın alındıktan sonra hala 
korku içinde alınmasını beklediğim anı 
çizince yaşadığım korku çok komik 
geldi. Çizdiğim resme çok güldük. 
Korkuların diğer tüm duygular gibi 
yaşayanacağını, ara sıra korkacağım 
şeyler olabileceğini söyledi. 

Olur da yine bir şey için korkarsam 
verdiği deftere hissettiklerimi 
çizebileceğimi, bunun beni 
rahatlatabileceğini söyledi. 
Hasta olmama rağmen kendimi 
iyi hissediyordum. Bundan sonra 
korktuğum zaman duygularımı 
defterime çizeceğim…
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TAVŞANSEVIMLI 
DOSTLAR

Bu sayımızdaki konuğumuz, zıp zıp zıplayarak tatlı l ıklarıyla 
kendiler ini bizlere sevdiren, birçok çizgi filme konu olan 
sevimli dostumuz tavşan. Tavşan her ne kadar hepimizin 
bildiği bir tür olsa da en yanlış anlaşılan hayvanlardan bir i 
olmaya devam ediyor. Bu sayımızda tavşanlar hakkında 
sizler i aydınlatıyoruz!

Tavşanlar tam bir işitme ustasıdır. Kulaklarını 
180 dereceye çevirebilirler. Evet, yanlış 
duymadınız. Bu özellikleri sayesinde bir sesin 
tam olarak nereden geldiğini anlayabilirler.
Tavşanların neredeyse 360 derecelik bir 
görüşü vardır ama gözleri kapalı doğarlar.

Tavşanların ön ayakları arka ayaklarından 
daha kısa olduğu için yokuş aşağı yavaş 
inerler, yokuş yukarı hızlı çıkarlar.

Bilinenin aksine tavşanlar doğal ortamlarında 
havuç yemezler. Marul, salatalık, dereotu, 
maydanoz, turp, enginar yaprakları, lahana 
yaprakları ve taze çimenler tavşanların en 
çok sevdiği yeşilliklerdendir.

Tavşanlar mutlu olduklarında zıp zıp zıp! 
Zıplarken bir tavşan görürseniz emin 
olabilirsiniz ki oldukça mutlu.



BOYA BAKALIM
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Keçeli kalem ile boyama yapabilirsiniz.



Gizemli piramitleri ve kâğıdı icat etmeleri gibi bilgileri hepimizin bildiği Antik Mısır 
hakkında bilmediklerinizi listeledik, bakalım sizleri şaşırtabilecek miyiz? 

Antik Mısır’da bir insanın gerçek ismi hayatı boyunca gizli tutulurdu. Bir efsaneye 
göre, gerçek ismi öğrenilen bir insan, sihir li bir şekilde etkilenebilirdi. Bu nedenden 
dolayı insanlar takma isimler kullanıyorlardı.

Antik Mısır, bilim ve teknoloji alanında önemli adımlar atmıştır. Tıp, mimari ve 
astronomi gibi pek çok alanda önemli buluşlar ortaya çıkmıştır. 
 
Takvim, çeşitli müzik aletleri, kozmetik ürünler, kilit, anahtar, kalem ve diş macunu 
gibi ürünler ilk olarak Mısır lılar tarafından icat edilmiştir. 

GEcMisE 
YOLcULUK: 
ANTiK MisiR
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Antik Mısır lılar hastalıkların teşhisinde de oldukça başarılıydı. Kalp, karaciğer, safra 
kesesi ve göz hastalıkları başarılı bir şekilde ayırt edilirdi.

Mısır lıların hepsinin ayakkabı alacak gücü yoktu ve asil insanlar dahil çoğu yalın 
ayak geziyordu. Bacaklarını böceklerden ve güneşten korumak için özel merhem 
sürüyorlardı.

Bilinenin aksine piramitler, köleler tarafından değil, paralı işçiler tarafından inşa 
ediliyordu. Çalışan işçiler kuvvet gerektiren zorlu işlerle uğraşıyorlardı. Ayrıca bu 
işçiler piramitlerin yakınlarına gömülmüştü. Antik Mısır’da sadece saygı duyulan 
insanlar kutsal piramitlerin yakınına gömülebilirdi.

Antik Mısır’da insanlar çoğunlukla meyve ve sebze ağır lıklı besleniyordu. Sıcak 
iklimde bozulduğu için et ürünlerini sadece bayramlarda ve kutlamalarda 
yiyorlardı.

Mısır lılar penisilin kullanan ilk insanlardır ve yaraların üstüne küflenmiş ekmek 
koyarlardı.
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BISIKLETIN HIKAYESI

Bu sayımızda çevre dostu bisikletin 
hikayesini sizlerle paylaşıyoruz.

Tarihte bisikletin icadı ile ilgili farklı 
görüşler olsa da günümüzde tasarımına 
en yakın örnek 1970’li yıllarda Fransız 
Comte de Sivrac tarafından üretilen ve 

“celeripede (siliriped)” olarak adlandırılan 
iki tekerlekli bisiklettir. Gidonu (bisikletin 
direksiyonu) ve selesi (bisikletin 
oturulacak yeri) bulunmayan bisikletin 
yönü, vücudun sağa ve sola eğilmesiyle 
değiştirilebiliyordu.

1818 yılında Alman Baron Karl Von, 
Sivrac’ın ürettiği bisiklete bir gidon 
ve bir sele yerleştirerek “draisienne 
(dıraziene)” adında bir bisiklet 
tasarladı. Ahşap çerçevesi, demir 
tekerlekleri, jantları ve freni olan 
bisiklette yine pedal bulunmuyordu. Bu 
nedenle, tıpkı Sivrac’ın tasarımındaki 
gibi, bu bisiklete binip dolaşmak hayli 
yorucu oluyordu.

1860’lı yılların başında Fransız Pierre 
Michaux, oğlu ile geliştirdikleri ve 
“velocipede (velosiped)” olarak 
adlandırılan bisiklette pedalları ön 
tekerleğe sabitledi. Böylece kullanıcılar 
hızlı bir şekilde pedalları çevirebiliyordu. 
Ancak, bu bisiklet yoldaki her çukur ve 
tümseğin üstünden geçerken sarsılıyor 
ve kullanıcıyı rahatsız ediyordu.
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1818 1860

1885

1870

1970

Günümüzde kullanılan eşit 
büyüklükte tekerleklere ve 
zincire sahip, gidonlu ve seleli 
bisiklet ise 1885 yılında İngiliz 
John Kempp Starley tarafından 
icat edildi.

1880’lerin sonunda vites 
sistemlerinin geliştirilmesi 
ve tekerleklerin havayla 

şişirilen lastiklerden üretilmeye 
başlanmasıyla bir likte bisikletler 
çok daha konforlu hâle geldi.

Günümüzde, dağ bisikleti, yarış 
bisikleti gibi çeşitli amaçlar için 
bisikletler üretiliyor. Çevre kir liliği 
yaratmaması, ekonomik olması 
ve pratik olmasından dolayı 
dünya üzerinde oldukça popüler!

1870’li yılların başında İngiliz 
James Starley daha hızlı hareket 
edebileceği düşüncesiyle ön tekerleği 
arka tekerleğine oranla hayli büyük 
olan bir bisiklet üretti. Pedalları ön 
tekerlekte bulunan bisikletin selesi de 
ön tekerleğin üzerinde yer alıyordu. 
Bu bisikletin üzerine çıkıp oturmak bir 
hayli zordu. Hızı da düşünüldüğü kadar 
fazla olmayan bu bisiklet de çok 
tutulmadı.



GEÇMISE 6 SEYAHAT 
IÇIN KEMERLERI 
BAGLAYIN: 
200 MILYON yIl 
ONCESINE 
GIDIYORUZ

Bataklıkta iri gövdeli dinozorlar. Dört ve iki bacak üzerine yürüyen 
iki farklı tür.
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 Son gezimizde gördüğümüz 
dinozorların sıklığı hemen hemen 
aynı olmasına karşın görünüşleri 
değişmişti; özellikle bataklık yerlerde 
yaşayanların vücut iriliği mavi 
balina hariç geldiğimiz dünyadaki 

hayvanlardan kat kat daha fazlaydı. 
Boyunları bir minarenin ucuna 
uzanacak kadar uzundu. Dört 
bacağı üzerinde yürüyen de ardı; ön 
bacakları körelmiş, sadece arka iki 
bacağı üzerinde yürüyenler de vardı.



 İlk kuş: Archaeopteryx
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 Ali Dede bize birinci 
zamanın sonlarına doğru bunları 
görebileceğimizi söylemişti. 
Devamında “biz sürüngenlerin kuşlara 
dönüşme aşaması olan bu hayvanları 
fosil olarak ancak müzelerde 
görebildik; siz canlısını göreceksiniz” 
demişti. “Bir kısmı sürüngenlere 

bir kısmı kuşlara benzeyen ve 
uçabilen bu canlıların adı bilim 
dilinde Archaeopteryx’dir ve bilim 
dünyasında en çok tartışılan canlıdır. 
Eğer bu devri iyi gözlerseniz bundan 
sonraki yolculuğunuzda görecekleri 
daha iyi anlayacaksınız. 

 Ali Dedemiz bu hayvanların 
fosillerini bize arkeoloji müzesine 
götürerek göstereceğini söylemişti. 
Şimdi daha çok merak etmeye 
başladık. Ali Dede, vücut 
büyüklüklerine göre bu hayvanların 
beyninin çok küçük olduğunu; 
vücut sıcaklığının değişken olması 
nedeniyle soğuk havalarda hareketsiz 
kaldıkların ya da hareketlerinin 
kısıtlandığını söylemişti.
 
Eski devirdeki 50-60 santimlik iri 
böcekleri göklerde görmese de yine 

de çok sayıda böcek üstümüzde 
uçuyordu. Ancak bu arada böcek 
olmayan, iri, uçan canlılar gördük. 
Kuyrukları sürüngenler gibi uzundu; 
ancak yanlarında telek (kuş tüyü) 
vardı. Ağızlarında dişler vardı. En 
önemlisi kanatlarının orta kısmında 
pençeler bulunuyordu; vücudunun 
çıplak yerleri pullarla örtülüydü. 
Diğer kısımları kuşlara benziyordu. 
Geldiğimiz zamandaki kuşlar 
gibi estetik ve yetkin uçmasalar 
bile, süzülerek ya da pek az 
kanat çırparak belir li mesafelere 
uçabiliyorlardı.
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Yarı sürüngen yarı memeli bir hayvan.

 Gözlerinizi dört açın. 
Öğrendiklerinizi bana anlatacaksınız” 
demişti. Biz de tüm dikkatimizi 
toplayarak çevreyi inceleyip bilgi 
toplamaya çalıştık. Görünüşleri 
korkunçtu ve çok saldırgandılar. 
Birçok hayvan onları görünce 
saklanıyordu. Ancak bu hayvanlar 
diğer hayvanlardan farklı olarak 
güneş ışığı altında hareketlenmiyor; 
günün her vaktinde aynı beceri 
ile hareket edebiliyorlardı. Bu 
özelliğini çok merak etmedik. Çünkü 
Doğaperest Dedemiz bize, “çocuklar 

Özellikle akşam karanlığında, ya da 
yarı karanlıkta yerdeki deliklerden 
çıkan fare ve en fazla bir sıçan 
büyüklüğündeki hayvanlar, gündüzleri 
korkak ve çekingen varlıklar olarak 
dururken, geceleri, diğer hayvanların 
soğumadan dolayı hareketsiz 
kaldığı vakitlerde harekete geçip 

bu yolculuğunuzda dünyada ilk 
oluşan bir şeyi izleyeceksiniz demişti 
ve devam ederek, sürüngenlerin bir 
kısmında sıcakkanlılık evrimleşerek 
göklerde kuşları, toprak içinde de 
memeli hayvanları yaparak 3 kola 
ayrıldı. Bir kısmı da değişmeden 
gelerek günümüzdeki, yılanları, 
kertenkeleleri ve timsahları 
yaptılar; diğer ikisi de kuşların ve 
biz memelilerin atasını oluşturdu” 
demişti. Bunlar da sürüngenler gibi 
yumurtluyor ve yumurtalarına 
bakıyorlardı.

onları parçalıyordu yani gündüz 
dilenci, gece harami oluyorlardı. 
Küçük olmaları nedeniyle her yere 
sığabiliyorlardı; kaçabiliyorlardı, 
saklanabiliyorlardı. O güne kadar hiç 
görmediğimiz bir özellik taşıyorlardı. 
Vücutlarının üstlerinde kıllardan 
oluşmuş post vardı.
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Postu olan ve üzerinde kıl tespit edilen bildigimiz 
en eski hayvan Terapsid (Demirsoy arsivinden)
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 Ali Dede sıcakkanlı hayvanların 
vücudunda sıcaklığı korumak için ya 
kıldan oluşan bir post ya da teleklerden 
oluşan bir örtü bulunur demişti. Demek 
ki gördüğümüz hayvanlar sıcakkanlı 
hayvanlardı.
 Aslında okulda öğretmenimiz 
bize memeli hayvanlar sıcakkanlıdır 
ve doğururlar. Ancak doğurdukları 
için memeli adı verilmemiştir. Süt 
verdikleri yani süt bezleri olduğu için 
memeli hayvanlar denmiştir. Hatta bize 

Avustralya kıtasında kuşa benzeyip, 
yumurta bırakan bir hayvanın 
olduğunu; yumurtalamasına karşın 
kuşlara değil, derisinden yavrularına süt 
salgıladığı için memeli hayvanlar içine 
konduğunu söylemiştir (Ornithorhyncus 
=ornitorenk). Bu hayvanların geldiğimiz 
zamandaki memelilere ancak postları 
ve birkaç özelliği benziyordu. Dünya 
bu hayvanlar bakımından çok zengindi. 
Neredeyse her yerde vardılar.



 Bu arada bir şeyi daha fark 

ettik. Sanki günler geldiğimiz zamana 

göre daha kısaydı. Halbuki okulda bize 

günün 24 saat olduğu öğretilmişti. Bunları 

konuşurken, Veli arkadaşımız bize: 

Arkadaşlar ben çantama bir saat almıştım. 

Onu kuralım ve güneşin iki doğuşu ya 

da batışı arasındaki zamanı ölçerek gün 

uzunluğunu bulabiliriz dedi. Çok sevindik. 

Saatin akrebini ve yelkovanını 0’a yani 

12’ye getirerek kurduk. Bir gün sonda 

güneş doğduğunda saatimize baktığımızda 

yelkovan ve akrebin 9’un yani 21’in 

üzerinde olduğunu gördük. Halbuki 

dünyada olsaydık her ikisi de 12 yani 24’ün 

üzerinde olacaktı. Belli ki dünya bizim 

geldiğimiz zamandakinden çok daha hızlı 

dönüyor. Sırma arkadaşımız: Bunu bize 

eni iyi Doğaperest Dedemiz anlatır. Döner 

dönmez biraz ara verip bu hızlı dönmenin 

nedenini öğrenelim dedi. Belki de bir 

sonraki anlatımımız bu olacaktır. Çok 

merek etmiştik.

 Ali Dede bu dönemde kıtaların da 

bugünkü yerlerinde olmadığı; çok farklı 

denizlerin olduğunu söylemişti. Bildiğimiz 

dağlardan hiçbiri oluşmamış. Ne yazık ki 

biz bütün bunları göremedik. 

Çünkü bize gezdirecek hiçbir araç yoktu. 

Hatta üzerine binip gezebileceğimiz, at, 

eşek, deve gibi hiçbir hayvan henüz 

dünyaya ayak basmamıştı. Dinozorlara 

binip gezecek kadar cesur ve güçlü 

değildik.

 Zaman makinamızdaki astronomik 

saat baktık, gösterge 190’ı gösteriyordu. 

Yani geldiğimiz dünyadan 190 milyon yıl 

önceki bir zamana demir atmıştık. Her 

zamanın bir özelliği var olduğunu Ali 

Dede öğretmişti. Ancak 190-200 milyon 

yıl önceki dönem birçok ilke imza atmıştı. 

Sıcakkanlılık, geniş yapraklı ağaçlar, 

kuşlar evrimleşmeye bu dönemde başladı. 

Çeşitlenmesi daha çok zaman alacaktır.

 Bitkiler olmadan yaşam olmayacağı 

için onları da dikkatle incelemeye başladık.  

Daha önceki dönemlerde yosunlar, 

eğreltiler, atkuyrukları, kibrit otları ve iğne 

yapraklı ağaçlar olduğu için dünyada 

sadece yeşil renk egemendi. Başımızı 

nereye döndürsek yeşil görüyorduk.
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Sonunda bir kısım bitkiler çiçekli bitkilere dönüsmüs, 

dünya renklenmisti (Demirsoy’dan).

 Ancak şimdi bu yeşilliklerin 
arasında yer yer, nadir de olsa, kırmızı, 
sarı, beyaz, pembe ve diğer renkleri 
de görüyorduk. Dünyada yeşilden 
başka renkler biyolojik olarak meydana 
çıkmıştı. Onları elimize aldık incelemeye 
başladık, günümüzdeki çiçeklere o 
kadar benziyorlardı ki. Demek ki çiçekli 
bitkiler bu dönemde evrimleşmeye 
başlamış. Daha önce bitkilerin 
üzerinde sadece onları yiyen böcekler 
bulunmasına karşın, şimdiki böcekler 
onlara zarar vermiyor, bir çiçekten 

kalkıp öbürüne konuyorlardı. Onların 
birkaçını yakalayıp inceledik. Daha önce 
hiç görmediğimiz kelebek, arı, sinek gibi 
bitkilerde tozlaşmayı sağlayan yani bir 
bireydeki sporları başka bir bireydeki 
dişi organa taşıyarak tozlaşmayı 
sağlayan mekanizma bu böceklerin 
oluşumu ile canlılar dünyasına girdi. 
Böylece çiçeklerin ve meyvelerin 
çeşitlenme dönemi bu zamanda 
başlamıştı. Bundan sonraki gezi çok 
daha farklı olacak. Dünya da renkli 
görünecek.
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Hangisi Nerede? (Sayfa 8)

1)C        2)A        3)A        

Sebze mi? Meyve mi? (Sayfa 9)

Karpuz: Meyve
Havuç: Sebze
Brokoli: Sebze
Patlıcan: Meyve
Fasulye: Meyve
Çilek: Meyve

Soğan: Sebze
Turp: Sebze
Domates: Meyve
Muz: Meyve
Elma: Meyve
Kabak: Meyve
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