




 Bahçeşehir Kids 3

Sevgili çocuklar,
Çocuk olmanın belki de en güzel yanlarından biri eğlenerek 
öğrenmektir. Eğlenerek, keyifle ve çocuklara has merakla öğrenilen 
hiçbir şey unutulmaz. İşte bu nedenle sizler için eğlenceli bir 
dergi hazırladık. Dünyamızı saran, hayatlarımıza renk katan 
sanattan spora, matematikten geziye, tarihten bilime, birçok 
konuda keyifle öğrenmeniz ve hayat boyu hatırlamanız için 
Bahçeşehir Kids birbirinden renkli içerikle sizlerle buluşuyor. Her 
bir sayfasını sizlerin öğrenmekten keyif alacağınız konularla, ilgi 
çekici görsellerle ve tasarımlarla hazırladığımız dergimizi merakla 
okuyacağınıza inanıyoruz. Karıncalar nasıl renklenir, Afrika’nın en 
ünlü kabilesi hangisidir, dünyamızı aydınlatan adam kimdi, neden 
Picasso dünyanın en meşhur ressamıdır, kendi oyunumu nasıl 
kodlarım… Öğrenmeyi engelleyen hiçbir şey yoktur, yeter ki merak 
edin ve öğrenmek isteyin.

Çocuksu merakınızın hep canlı kalması dileğiyle…

Bahçeşehir Kids
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Borneo ve Filipinler arasında kalan mercan 
denizinde eşine az rastlanır bir kabile yaşıyor: 
Bajau Kabilesi. Bu kabiledeki insanlar denizin 
üzerine yaptıkları evlerde yaşıyorlar ve 

denize öylesine uyum sağlamışlar ki suyun altında 
karadakinden çok daha iyi görüyorlar.  
Kabilenin denizde yaşamaya uyum sağlamış 
bireylerinden en ilginci ise balıkçı Sulbin. 
Sulbin, kendi üretimi ilkel bir zıpkınla, tüpsüz, ağırlıksız, 
paletsiz olarak denizin 20 m altına dalabiliyor. Dalış 
sırasında tahta, cam ve ip kullanarak yine kendi 
ürettiği deniz gözlüğünü kullanıyor. Denizde  20 m 
aşağı indiğinde ayaklarını yere basıp karada yürür gibi 
rahatlıkla balık avlayabiliyor. 
Sulbin yaklaşık 3,5 dakika suyun altında kalabiliyor ve bu 
sırada nabzı dakikada sadece 30 kez atıyor.
 

Bajau Kabilesi  
ve Sulbin  
Fisherman

Bir insan tüpsüz, 
ağırlıksız ve paletsiz 
olarak denizin 20 m 

altına nasıl  
dalabilir?

Bajaular’ın evleri 
okyanusun 

üzerinde. Bajau 
halkı karadan 

kilometrelerce 
uzakta, tamamen 
denizin üzerine 

kurulmuş evlerde 
yaşıyor.

Haberin Var M
ı?

KAYNAK: http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-12151830
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Bu karıncalar içtikleri sıvının rengini 
alıyorlar. Nasıl mı? Her şey bir gün 
bilim insanı Mohamed Babu’nun 
eşi Shameem’ın mutfak tezgahının 
üzerinde kalan süt damlasını içen 
karıncaların beyaz renk aldığını fark 
etmesiyle başlamış. Bunun üzerine Dr. 
Babu farklı renkli sıvılarla karıncalar 
üzerinde deney yapmaya karar 
vermiş. Gıda boyasıyla renklendirdiği 
şekerli sıvıları, üzerine konan 
maddeyi dağıtmama özelliğine sahip 
beyaz parafin kağıdının üzerine 
koymuş. Bir süre sonra karıncaların 
içtikleri sıvının rengini aldıklarını 
gözlemlemiş. Dr. Babu, karıncalarda 
meydana gelen bu renk değişiminin 
midelerinin yarı saydam olmasından 
kaynaklandığını ortaya çıkarmış. 
Deney sırasında karıncaların ilk önce 
açık renkli sıvılara yöneldiklerini de 
gözlemlemiş.

Kış geldiğinde vücudunuzun donduğunu, havalar 

ısındığında çözüldüğünü düşünün. Kulağa imkansız 

geliyor değil mi? Evet biz insanlar için imkansız 

olabilir ama Kuzey Amerika’nın Kuzey Kutbu’na yakın 

bölgelerinde yaşayan odun kurbağalarının yaşamında 

bu doğal bir süreçtir. Hava sıcaklıkları dondurucu 

derecelere düştüğünde kalpleri ve kan akışları donduğu 

için kurbağaların tüm yaşamsal faaliyetleri durur. Havalar 

ısınmaya başladığında ise yaşamsal faaliyetlerine  

kaldıkları yerden devam ediyorlar.

Peki bu nasıl oluyor? Havalar soğuduğunda kurbağalar 

hücrelerinin içindeki suyu hücre dışına göndererek 

büzülmeye başlıyor. Hücre dışına çıkan su, iç organların 

etrafını kaplıyor ve donuyor. Böylece iç organlar bir buz 

tabakası tarafından sarılmış oluyor. Bu sırada vücutlarındaki 

özel bir protein hücrelerin içinde glikoz salgılanmasını 

sağlıyor. Bu sayede hücreler donmuyor ve besin 

alabiliyorlar. Havalar ısınıp buzlar erimeye başladığında 

kurbağalar çözünüyor ve eski hallerine dönüyorlar. İşin en 

ilginç tarafı ise kurbağaların içten dışa doğru çözünmesi; 

yani ilk önce kalp, sonra beyin ve daha sonra diğer 

organlar çözünüyor. Yaklaşık 10-15 saat süren bu çözünme 

sonucunda tüm vücut fonksiyonları eski haline dönüyor.

Donup Çözülen  
Kurbağalar

KAYNAK: http://news.nationalgeographic.com/

news/2007/02/070220-frog-antifreeze.html

Jelibon Karıncalar 
(Jelly Bean Ants)

KAYNAK: http://www.dailymail.co.uk/
news/article-2022765
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Haberin Var M
ı?

Uçan  
Arabalar
A

merika’da Terrafugia adında bir 

şirketin tasarladığı uçan araba 

“Terrafugia The Transition”, 

yepyeni bir dönemin habercisi 

olarak karşımıza çıkıyor. Bu 

araba elektrikle açılıp kapanan kanatları 

sayesinde hem karada hem havada 

rahatlıkla gidebiliyor. Direksiyonu kokpit 

denilen yerde bulunan uçan araba, saatte 

160 km hıza ulaşabiliyor ve havada 

yaklaşık 600 km kadar yol alabiliyor. İki 

kişi için tasarlanan aracın çalışma prensibi 

genel hatlarıyla günlük hayatta kullanılan 

arabayla aynı.

Direksiyonun kokpit 
denilen yerde 
bulunduğu uçan 
arabalar, saatte  
160 km hıza 
ulaşabiliyor ve  
yaklaşık 600 km kadar 
havada yol alabiliyor.

Bu araba elektrikle 
açılıp kapanan 

kanatları sayesinde 
hem karada hem 
havada rahatlıkla 

gidebiliyor.
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The Transition’ın mucitleri aracın en az otomobil 
kadar güvenli olduğunu ve ayrıca paraşüt sistemi 
gibi ek güvenliklere sahip olduğunu söylüyorlar. 
Bu aracı hem sürücü hem pilot ehliyetiniz varsa 
kullanabiliyorsunuz. The Transition ile başlayan 
serüveni  TF-X isimli henüz yapım aşamasındaki 
araçla devam ettirecek olan mucitler, hedeflerini 
yükselterek bu aracı havada aralıksız olarak 800 km 
yol alabilecek ve piste ihtiyaç duymadan helikopter 
gibi dikey havalanabilecek şekilde üretmeyi 
planlıyorlar. Yani yolda giderken kendinizi bir anda 
havada bulabileceğimiz günler çok yakında!

KAYNAK: http://www.terrafugia.com/

Araba çalıştırıldığında oluşan motor gücü, 
elektrik donanımı aracılığıyla karbon fiber 
denilen ipliksi bir maddeden yapılmış 
pervanelere yönlendirilir. Uçan arabalarda 
karbon fiberin kullanılmasının nedeni bu 
maddenin çelikten çok daha hafif ve  
3 kat daha dayanıklı olmasıdır. Böylece  
araç  rahatlıkla havalanabilir. 



Gezgin Bulu
t
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Güney   
ROTAMIZ

Bakalım neler göreceğiz?



Güney Afrika Cumhuriyeti,  Atlas 
ve Hint Okyanusu ile çevrili 
büyük bir ülke. Çoğrafi özellikleri,   
insanları ve hayvanları ile çok 
çeşitli güzelliklerle dolu. Bu ülkede 
gördüğünüz her şey rengarenk; 
insanların kıyafetleri, şapkaları, 
ellerindeki sepetler, takılar… 
Güney Afrika Cumhuriyeti’ne 
yolculuğumuz başlıyor.

Güney   Afrika
 Bahçeşehir Kids 11



Gezgin Bulu
t
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Kruger  
Milli Parkı
Kruger Milli parkı 
dünyanın en büyük 
milli parkları arasında 
yer alıyor; yaklaşık 
19,000 km2’lik bir alana 
yayılmış. Aynı zamanda 
dünyanın en ünlü safari 
parklarından biri olan 
bu parkta “Afrika’nın 
5 büyükleri” olarak 
bilinen aslan, leopar, fil, 
bufalo ve gergedan gibi 
vahşi hayvanlar doğal 
ortamlarında yaşıyorlar.

Afrika Penguenleri
Penguenler kutuplarda yaşayan canlılar olarak bilinir. 
Oysa Antartika’dan gelen buz gibi soğuk okyanus 
suları sayesinde Güney Afrika’da yaşayan penguenler 
de vardır.  Afrika penguenleri Boulders Sahili ve 
kayalıklarında yaşar. Siyah ayaklı penguenler olarak 
bilinen bu türün ilginç bir özelliği de eşek gibi ses 
çıkarmalarıdır. Çıkardıkları bu sesten dolayı Eşek 
Pengueni olarak da bilinirler.
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Ümit Burnu Güney Afrika’nın güney 
ucunda yer alan, denizden 245 metre 
yükseklikte bulunan  kayalık bir 
burun. 1488 yılında Bartolomeu Dias 
adında Portekizli bir kaşif tarafindan 
keşfedilmiş ve onun tarafindan 
Fırtınalar Burnu olarak adlandırılmış. 
Ne zaman kim tarafindan keşfedildiği 
konusunda farklı bilgiler vardır. Ümit 
Burnu babun, kaya tavşanı, antilop 
gibi hayvan türleri bakımından çok 
çeşitlidir.  Ayrıca bu bölgede kambur 
balina, katil balina ve çeşitli yunus 
türleri de görülebilir.

Büyük Çukur  
(Big Hole)
Kimberley şehrindeki Büyük Çukur’un (Big 
Hole) dünyanın insan eliyle açılmış en büyük 
çukuru olduğu iddia ediliyor. 170.000 m2’lik 
bir alana yayılmış olan yaklaşık 240 metre 
derinliğindeki çukur, elmas bulmak amacıyla 
açılmış ve 3 tona yakın elmas çıkarıldıktan 
sonra kazma işleminin gittikçe zorlaşması 
nedeniyle 1914 yılında güvenlik önlemi 
alınarak kapatılmış. 

Masa Dağı (Table Mountain)
Güney Afrika’nın en kalabalık şehirlerinden biri olan Cape 
Town’daki Masa Dağı’nın tepesi bildiğimiz dağlardan farklı 
olarak tepsi gibi dümdüzdür. Genellikle öğleden sonraları 
Hint Okyanusu’nun üzerinden esen rüzgarlar dağın 
tepesinin bulutlarla kaplanmasına neden olur. Uzaktan 
bakıldığında dağın üzeri beyaz bir örtüyle kaplıymış gibi 
görünür ve buna da Masa Örtüsü denir. Nesli tükenmekte 
olan birçok bitkiye evsahipliği yapan Masa Dağı 
çevresinde yaklaşık 1500 çeşit bitki yaşar.

Ümit Burnu

Siyah ayaklı  
penguenler olarak 

bilinen Afrika 
penguenlerinin ilginç bir 

özelliği eşek gibi ses 
çıkarmalarıdır. 



Gezgin Bulu
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Afrika’nın 
En Büyük 
Kabilesi
Kabile kültürünün hâlâ 
devam ettiği bir ülke 
olan Güney Afrika’da 
irili ufaklı onlarca farklı 
kabile var. KwaZulu-
Natal eyaletinde yaşayan 
Zulu kabilesi 11 milyon 
civarındaki nüfusuyla 
Güney Afrika’nın en 
büyük ve en kalabalık 
kabilesi.  Zulu halkı 
“isizulu” denen bir dil 
konuşuyor. Bu dil 
Güney Afrika’daki 
en yaygın dillerden. 

Boncuk 
ve sepet 
işçiliğinin Zulu 
kültüründe 
önemli bir  
 yeri var. 

Zulu halkının 
kullandığı 
şapkalara "Isiqoko" 
deniyor. Zulu’da 
şapka takmak 
kadınlar için 
çevrelerine 
gösterdikleri 
saygının bir 
ifadesi ve aynı 
zamanda medeni 
durumlarına dair 
bir işaret.

Sawubona 
Merhaba Unjani? 

Nasılsın?

Ngiyabonga 
Teşekkür  
ederim

Ngubani  igama  lakho?
Adın  

nedir?

Igama  
lami  

ngu...
Benim adım….

Yebo
Evet

14  Bahçeşehir Kids

Zulu dilinde birkaç  
kelime konuşmak  
ister misiniz?
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Zulu halkı ağaç gövdesi, 
kamış, çimen ve hayvan 
gübresi kullanarak yaptıkları, 
“iQhugwane” denilen kubbe 
şeklindeki evlerde yaşıyor. 
Genellikle küçük ve tek bir kapısı 
bulunan evlerde tüm kapılar aynı 
yöne bakıyor. Kapıların girişleri 
biraz alçak yapılıyor. Bunun 
sebebi herhangi bir yabancının 
eve ansızın girmesini önlemek.

Zulu halkı törenler 
ve kutlamalarda 
geleneksel kıyafetler 
giyerken günlük 
yaşamlarında modern 
kıyafetleri tercih 
ediyor.  Boncuk ise 
her ortamda herkes 
için vazgeçilmez bir 
aksesuar.

KAYNAK: http://www.sciencekids.co.nz/sciencefacts/countries/southafrica.html
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Çikolatanın hikayesinin milattan 
önce 1200 yıllarında Meksika 
Körfezi’nde yer alan Yucatan 
Yarımadası’nda başladığını biliyor 
muydunuz? O tarihlerde Meksika 
Körfezi’nden, Büyük Okyanus’a 
ve Kosta Rika’nın güneyine 
kadar olan bölgede kıtanın ilk 
yerlilerinden olan Olmekler 
yaşıyormuş. Olmeklerin bu 
bölgede  kakao ağacı yetiştirdikleri 
tahmin ediliyor. Olmeklerden  
sonra burada Maya, Aztek ve İnka 
uygarlıkları  da yaşamışlar.  

Büyük tutkumuz çikolata hakkında daha çok 
şey bilmek istemez misiniz?

Çikolatanın 
hikayesi

Bu uygarlıkların  
kakao ağacı yetiştirdikleri  
ve kakao içtikleri biliniyor. 
Kakao ile ilgili en eski arkeolojik 
bulgu, Meksika yakınlarında 
bulunmuş bir vazo. 
Vazonun dışındaki 
semboller ve içinde 
bulunan kakao 
içeceği kalıntıları bu 
uygarlıkların kakao 
içtiklerini kanıtlıyor. 

Zamanda Yolcu
luk
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Günümüzde  kakao endüstrisinin merkezi 
olan Afrika kıtasında 1879 senesine 
kadar kakaonun ne olduğunu kimse 
bilmiyormuş. Bu tarihlerde  İspanyollar, 
Batı Afrika’nın açıklarındaki Fernando Po 
Adasına kakao tohumunu getirmişler. 

Teette Quet isminde bir nalbant, adaya 
gelen kakao çekirdeklerini yanına alarak 
Afrika’daki  Gana ülkesine seyahat etmiş. 
Bu adamın ektiği çekirdeklerden kakao 
endüstrisi gelişmiş. Günümüzde dünyadaki 
kakao ihtiyacının yarısı Gana tarafından 
karşılanıyor. Diğer yarısı ise Gana’nın 
komşuları olan diğer Afrika ülkelerinden ve 
Brezilya’dan sağlanıyor. Çikolata kelimesi  
bazılarına göre Mayaların sıcak anlamına 
gelen choco  ve su anlamına gelen  ati  
kelimelerinin birleşiminden oluşmuş.

Çikolata kelimesi neredeyse tüm dillerde 
benzer şekilde söyleniyor.

LEZZETİN ADI

Çokollatë Arnavutça
Cokolada Hırvatça
Chocolat Fransızca
Chocolate İngilizce
Choklad İsveçce
Cioccolato İtalyanca
Coklat Endonezyaca
Chokoreeto Japonca



Zamanda Yolcu
luk
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KAKAO AĞACININ  
MUCİZESİ
Kakao ağacındaki meyvelerin olgunlaşması 
yaklaşık 5-6 ay sürer  ve ağacın meyve 
verebilmesi için 4 yıla yakın beklenmesi  
gerekir. Meyvenin içi açıldığında ilk olarak 
tohumların etrafını saran beyaz etli kısım 
görülür. Bu kısım tatlıdır ve yenebilir ancak 
tohumların tadı çok acıdır.
Toplanan meyveler, içindeki tohumlarla 
birlikte muz yapraklarına sarılarak 3-5 gün 
mayalanmaya bırakılır. Böylece tohumların acılığı 
ilk haline göre büyük ölçüde azalır. Mayalanma 
olayından sonra tohumlar uzun süre sıcakta 
kurutulur ve işlenmek üzere fabrikaya gönderilir. 
Fabrikada yıkanan tohumlar yüksek sıcaklıkta 

kavrulur, ayıklanır 
ve kabuklarından 
ayrılır. Tohumlar 
ezilerek yumuşak bir 
hale getirilir, bu hamurumsu 
haline çikolata likörü denir. 
Likör, makinelerde sıkıştırılarak yağı 
çıkarılır, çıkarılan bu yağa da kakao 
yağı denir. Yağı çıkarıldıktan sonra geriye 
kalan kısmın ezilmesiyle kakao tozu elde edilir. 
Çikolata likörü ve kakao yağı tüm çikolataların 
yapımında kullanılır. Çikolata likörüne süt, 
şeker gibi ürünlerin eklenmesiyle farklı tatta 
çikolatalar yapılabilir.

SÜRPRİZ 
KARIŞIM!
Bir rivayete göre, 1671 yılının bir 
günü, oburluğu ile tanınan Dük 
Plessis-Pralin’e akşam yemeği 
hazırlama telaşı içindeki mutfakta 
aksilikler birbirini izler. Bir yanda 
çikolata yapılmaktadır.  Ancak 
yamaklardan biri başka bir yemek 
için hazırladığı soyulmuş badem 
tabağını yanlışlıkla kaynamakta olan 
çikolata tenceresine boşaltıverir. 
Buna fena halde kızan aşçı, elindeki 
yanmış şekerle dolu tencereyle 
yamağına doğru ilerlerken ayağı 
takılır ve tencerenin içindekiler 
çikolataya bulanmış bademlerin 
üzerine dökülür. Dük için yeni bir 
tatlı hazırlamak için artık çok geçtir. 
Aşçı, kaza sonucu oluşan tuhaf 
karışımı Pralin’e sunmak zorunda 
kalır. Dük Pralin, sürpriz karışımdan 
öylesine mutlu olmuştur ki, bu 
karışıma kendi adını verir. Pralin 
çikolataları bu şekilde doğar.

Pralin Çikolataları
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PARA YERİNE 
KAKAO TANESİ 
Amerika keşfedilmeden önce kakao 
taneleri o kadar değerliymiş ki para 
yerine kullanılırmış. 10 kakao tanesine 
bir tavşan, 3 kakao tanesine bir hindi 
yumurtası satın alınabiliyormuş. 

Boyu 7,5 metreye 
ulaşabilirken 
meyveleri yaklaşık 
25 cm kadardır. 
Bir meyvedeki 
tohumların sayısı ise 
20 ile 60 arasında 
değişiyor.

Ilıman ve tropikal 
iklimleri seven 
kakao ağacı 
genellikle ekvatora 
yakın bölgelerde 
yetiştirilir. Bu 
ağacın meyveleri 
sarı, kırmızı ve mor 
renklerde olur. 

20. yüzyıl 
başlarından bir 

çikolata ilanı.
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Dünyamız ormanlarla nefes alıyor, 
denizler ve nehirlerle besleniyor. Kesilen 
her ağaç, kirletilen her su damlası bu 
kaynakların zarar görmesine neden 
oluyor. Çöp dağları ise dünyamız için en 
büyük tehditlerden birini oluşturuyor. 
Nüfusun hızlı artışı ve insanların bilinçsiz 
tüketimi bu yığınların her geçen gün 
büyümesine neden oluyor.

Büyük çöp dağları sadece görüntü 
kirliliğine neden olmuyor, aynı zamanda 
çevrelerindeki yaşamı da olumsuz 
etkiliyor. Bu çöplüklerdeki zararlı 
maddeler yağmur ve kar yağışları ile 

toprağa ve yeraltı sularına karışarak 
çok uzaklardaki canlıların bile hayatları 
için tehdit oluşturuyor. Çöp dağlarını 
yakmak ya da toprağın derinliklerine 
gömmek onları zararlı 
etkileriyle birlikte ortadan 
kaldırabilmek için 
yeterli değil. Çevreye 
zarar vermeden bunu 
yapabilmenin tek yolu ise çöplerin geri 
dönüşümünü sağlamak. Geri dönüşüm, 
çevremizi korumanın yanında katı 
atıklardan oluşan çöp dağlarını da yok 
etmeyi amaçlıyor.

Yaşasın 
Dünya

Temiz çevre için

sen de  
bir el uzat
Her geçen gün büyüyen çöp dağlarını küçültmek için hepimizin 
yapabileceği bir şeyler var. Geri dönüşüme katkıda bulunabiliriz.  
Peki geri dönüşüm nedir? Bu yazıda onu anlatıyoruz.
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Kullanıp attığımız her şeyin çöp 
olduğunu düşünüyoruz. Oysa çöp, 
geri dönüştürülemeyen atıklardan 
geriye kalanlardır. Kullanılabilecek 
atıkların toplanarak yeniden 
işlenebilir hale getirilmesine geri 
dönüşüm diyoruz. Her maddenin 
geri dönüşümü kendisine 
göre tasarlanmış makinelerde 
gerçekleşir. Bu yüzden maddelerin 
türlerine göre ayrı yerlerde 
toplanması büyük önem taşır. 
Geri dönüşümün ilk aşamasında 
kağıt, metal, cam ve plastikler 

birbirlerinden ayrılmış şekilde 
toplanır. İkinci aşamada ise kendi 
içlerinde tekrar ayrılır ve farklı 
makinelere gönderilir. Örneğin, 
pet şişeler ve cd’ler önce plastik 
kutusunda toplanır. Daha sonra pet 
şişeler bir makinede, cd’ler başka 
bir makinede geri dönüşüme uğrar.

Hangi atıklar geri 
dönüştürülebilir?

Şu anda dünyada en 
çok artış gösteren 
atık miktarı 
elektronik ürünlerin 
oluşturduğu  
e-atık grubu.

Biz de geri 
dönüştürülebilir 
atıklarımızı  
onlar için ayrılan 
özel yerlerde 
biriktirerek geri 
dönüşüme katkı 
sağlayabiliriz. 

• Plastik
• Lastikler
• Alüminyum
• Piller
• Motor yağları
• Akümülatörler
• Organik atıklar (kumaş, ip, vb.)
• Elektronik atıklar (cep 
telefon bataryaları, bilgisayar 
donanımları, vb.) 
• Beton
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Plastik şişenin geri 
dönüşüm yolculuğu

Her gün su içtiğiniz plastik şişenin nasıl bir geri 
dönüşüm yolculuğu geçirdiğini biliyor musunuz? 

Bu bant, ayıklama 
yapmak için 
kullanılır. İnsanlar 
şişelerden yabancı 
maddeleri ayırır 
ve pet şişeleri 
renklerine göre 
gruplandırır.

Bu bant 
ayıklanan  

pet şişeleri kırma 
makinesine taşır.

Suyla çalışan kırma 
makinesinde pet şişeler 
10-12mm’lik parçalara 
ayrılır. Su ile ön temizlik 
işlemi yapılır.

Kırma 
makinesinden 

çıkan küçük 
parçalar 

buradaki taşıma 
sistemine düşer, 

buradan da 5 
numaralı yüzme 
havuzuna taşınır.

Yüzme havuzunun içinde şişe parçaları ile ka-
pak parçaları yüzdürme sistemiyle birbirinden 
ayrılır. Sudan daha hafif olan şişe kapaklarının 
parçaları suyun üzerinde kalır, pet parçaları ise 
dibe çöker. Dibe çöken bu parçalar temizlen-
mek üzere diğer havuza taşınır.

1

2

3

4

5

Yaşasın 
Dünya
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7

Makineye gelen petler  
bir önceki havuzda çok az 
miktarda asit ile temizlendikleri 
için bu makinede nötrleştirilir. 
Buradan taşıma borusu ile son 
yıkama havuzuna taşınır.

Bu havuzda petler 
son kez yıkanarak 
tüm kimyasallardan 
temizlenir.

Kurutma 
makinesinde 
petler kurutularak 
bir fan yardımıyla 
sıcak hava 
tüneline geçer.

Sıcak hava 
tünelinden geçerken 
tüm nemini atıp 
kuruyan petler 
buradan toplama 
hunisi yardımıyla 
çuvallara doldurulur. 
Çuvalın içindeki 
petler kar tanecikleri 
gibi ufacıktır.

Makine ile çuvalın 
içindeki petler istenen 
şekle dönüştürülmek 
üzere küçük pet 
çubuklar halinde 
üretilir.

Üretilen pet çubuklar 
şişirme makinesinde 
iki parçadan oluşan 
kalıpların içine konur, 
hava doldurularak 
bulunduğu kalıbın 
şeklini alana kadar 
şişirilir.

Son şeklini alan şişe-
ler kalıpların içinden 
çıkarılır. Pet şişemizin 
geri dönüşüm  
yolculuğu burada  
tamamlanır.

11

10

12

13

14

7

8

9

Burası 900’lik bir sıcak su 
havuzudur, petler içinde 
kimyasal madde olan bu suyla 
temizlenir. Şişelerin üstüne 
marka yapıştırma için kullanılan 
yapışkan maddeler de bu 
evrede temizlenir.

6

Temizlenen petler 
7 numaralı taşıma 
borusu ile nötrleştirme 
makinesine taşınır.
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Bilim İnsanla
rı

Günlük yaşamda kullandığımız birçok aletin mucidi olan Thomas Edison işitme 
sorunları nedeniyle okulda başarısız olmuş, yavaş öğrendiği gerekçesiyle okuldan 
alınmış ama buna rağmen öğrenme tutkusunu yitirmemiş bir çocuktu.

THOMAS  
EDISON

Zekâsıyla 
dünyayı  
aydınlattı



Dünyanın ilk aydınlatılan caddesi 
olma özelliğine sahip Manhattan 
Pearl Caddesi’nde  Edison’un şir-
keti tarafından kurulan ilk merke-
zi güç santralının gravürü.
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Yavaş öğrendiği gerekçesiyle okuldan alındı ve 
annesi ona evde eğitim vermeye başladı. Bu eği-
timlerde deneyler çok önemli bir yer kaplıyordu. 
Edison’un en çok ilgisini çekenler ise kimya ve 
elektrik deneyleriydi. Odasında elektrik bataryaları, 
kablolar, toprak ve tohum çeşitleri bulunurdu ve 
Edison bu malzemelerle sürekli deneyler yapardı. 
Edison’un annesi deneylerini daha rahat yapabil-
mesi için ona evlerinin bodrum katında bir labo-
ratuvar kurmuştu. Edison yeni öğrendiği bilgileri 
burada test ediyordu. Bu alışkanlığı hayatı  
boyunca devam etti. 

Zekâsıyla dünyayı aydınlatan Thomas Alva Edison, 
11 Şubat 1847’de Amerika’da doğdu. Edison, çok 
meraklı ve sürekli sorular soran bir çocuktu. 
Kuşların nasıl uçtuğunu, hayvanların birbiriyle nasıl 
iletişim kurduğunu, ağaçların yapraklarını neden 
döktüğünü ve daha birçok şeyi merak ediyordu. Bu 
yüzden de okula başlamak için sabırsızlanıyordu. 
Ne var ki,  küçük yaşlarda geçirdiği bir hastalık 
yüzünden işitme kaybı yaşadığı için okula geç 
başlamak zorunda kalmış, başladıktan sonra 
da sınıfta anlatılanları duymakta zorlandığı için 
derslerinde başarısız olmuştu.
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Bir gün tren istasyonunda gördüğü 
telgraf makinesi Edison’ın çok 
ilgisini çekti. O zamanlarda çok 
pahalı olan bu aleti daha sonra 
kendi başına yapmayı başardı.  
Telgrafı kullanabilmek için gerekli 
olan mors alfabesini kendi 
kendine öğrenmişti. 

Çocukluk yıllarından itibaren 
çeşitli yerlerde çalışan Edison, 
New York’ta bir 
apartmanda çalıştığı 
sırada bozuk bir telgraf 
aletini tamir etmişti. 
Bu aletin sahibi büyük 
bir şirketin müdürüydü 
ve hemen Edison’u 
işe almıştı. Bir süre bu 
şirkette çalışan ve telgraf 
kayıt aletlerini tamir eden 
Edison kısa süre sonra  
bir iş arkadaşıyla kendi adını 
verdiği bir mühendislik şirketi 
kurdu. Bu şirkette birçok yeni 
makine üretti ve bu makinelerin 
patentlerini aldı.

Edison icatlarına daha fazla zaman ayırabilmek için 
New Jersey’de Menlo Park denilen yere çok büyük bir 
çiftlik yaptırdı ve yeni laboratuvarını buraya kurdu. 
Yaptığı buluşlar sayesinde artık Amerika’da herkes 
tarafından tanınıyordu. Daha sonra telefon üzerinde 
çalışmalar yaparken sesin de kaydedilebileceğini 
düşündü. Boynuz adını verdiği konuşma bölümünün 
sonlandığı yere bir iğne yerleştirmişti. Ses, boynuz 
denilen konuşma borusundan geçtikçe bu iğne metal 

silindir üzerinde çizgiler oluşturuyordu. Edison boynuzdan 
bir cümle söylerken diğer taraftan bir kol yardımıyla metal 
silindiri döndürüyor, sonra da sesi dinlemek için kolu ters 
yönde çeviriyordu. Böylelikle sesi kaydetmeyi başarmıştı. 
İşte Edison’un en ünlü buluşu olan ses kayıt cihazı bu 
şekilde icat edildi. Bu alet sayesinde herkes evinde müzik 
dinleyebilmeye başladı. 

MORS 
ALFABESİNİ 
KENDİ 
KENDİNE 
ÖĞRENMİŞTİ

Bilim İnsanla
rı

Herkes onun  
sayesinde 

evinde müzik 
dinleyebilmeye 

başladı.
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Edison yaptığı buluşlar ile insanların hayatını 
kolaylaştırmaya çalışıyordu. 1800’lü yıllarda 
insanlar ışık ihtiyacını karşılamak için gaz lambası 
kullanırdı.  İçi gaz yağı denilen bir sıvı ile dolu 
olduğundan kırıldığında veya döküldüğünde 
yangınlara sebep olan bu lambaların kullanımının 
tehlikeli ve zor olduğunu farkeden mucit, 
elektrik enerjisi ile çalışan ampülü keşfetmek 
için denemeler yapmaya başladı. Bu düşüncesini 
hayata geçirirken karşılaştığı en büyük sorun, 
ampulün içinde kullanacağı maddeyi belirlemek 
olmuştu.

Ampulün içinde hava var mıdır?
 Ampülün içine koymak için, bambu lifı ve 
insan saçı gibi binlerce farklı madde denedi 
ancak ampüller ya çok kısa süreli yanıyor ya 
da hiç yanmıyordu. Edison bir gün elindeki ipi 
bükerek ampülün içine yerleştirdi. Üzerinden 

elektrik akımı geçen ip bir anda tutuştu. Bunun 
üzerine Edison ipin uzun süre yanması için farklı 
ihtimaller üzerinde düşünmeye başladı. Yanmış 
ipin ömrünü uzatabilmek için ampul içindeki 
havanın boşaltılması gerektiğini anlayınca ilk iş 
olarak iyi bir cam üfleme ustası bularak armut 
biçiminde ampüller yaptırdı. Bu ampüllerin 
içine yanmış ip parçasını yerleştirdi ve içindeki 
havayı tamamen boşaltarak ampüle son halini 
vermiş oldu. Artık ampul ışık veriyordu. Edison 
bir kez daha başarmıştı! Günlük yaşamımızda 
kullandığımız birçok alet Edison tarafından icat 
edildi. Zaman içinde sürekli geliştirilerek çağdaş 
yaşamın ihtiyaçlarına cevap verecek hale getirilen 
bu aletleri bugün hala kullanıyoruz. Edison, yaşam 
sevinci, merakı, ısrarı, yardımseverliği ve yoksullar 
için yaptıklarıyla hafızalara kazınmış bir bilim 
insanıdır. Yaptıkları günümüzde ve gelecekte 
insanlar tarafından hep takdir edilecek.

Patent, buluş yapan mucitlerin yaptıkları buluşu sahiplenmesidir. 
Patent alınması ile buluşun üretimi, başkaları tarafından 
kopyalanması veya çalınması engellenir.

KAYNAK: Çıplak, E. (2013). Thomas Edison. Okuryazar Yayınevi.
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 Harekete Ge
ç!

Yüzmek sadece 
suyun üzerinde 
kalmak değildir. Bir 
eğitmen eşliğinde 
çalışarak kendinizi 

geliştirebileceğiniz bir spor dalıdır, 
hem de geçmişi antik çağlara 
dayanan, çok eski bir spor. Serbest, 
sırt üstü, kurbağalama ve kelebek 
gibi dört farklı stile ayrılan yüzme 
sporunda en son keşfedilen ve 
yüzücüleri en fazla zorlayan stil ise 
kelebek stilidir.  

Peki kelebek stilinin nasıl ortaya 
çıktığını biliyor musunuz?
1930’lu yıllarda serbest stil yüzen 
yüzücüler iki kollarını aynı anda 
hareket ettirerek yüzmeye 
başlamışlar. Bu hareket onların 
nefes kontrolünü sağlayarak 
kulaç atabilmelerini sağlıyormuş. 
Yüzücülerin suya aynı anda girip 

çıkan kolları kelebeğin kanat 
çırpışına benzetilmiş. Daha 
sonra aynı stilde biraz daha hız 
kazanmak amacıyla iki ayağın 
suyun içinde ve dışında aynı 
anda hareket ettiği dolphin 
(yunus vuruşu) hareketini 
keşfetmişler. Böylece kelebek stili 
tamamlanmış. 
Vücuttaki birçok kasın bir arada ve 
aynı anda çalışmasını gerektiren 
kelebek stilini bir eğitmen 
olmadan öğrenmek çok zor. Ayrıca 
kelebek stilinde yüzebilmek için 
omuz, bel bölgesi ve kol kaslarının 
gelişip güçlenmesi gerekiyor. 
Bu nedenle kelebek stilinin 
genellikle sırt üstü ve serbest 
yüzme stillerinde belli bir aşamaya 
geldikten sonra geliştirilmesi 
öneriliyor. O nedenle genellikle 
7 yaş civarında diğer stilleri iyi 
yüzebilen çocuklara öğretiliyor.

Kanat 
çırp suyun 
üstünde
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Bacaklar nasıl hareket eder?
Kelebek stili bacak ve 
belin koordineli çalışması 
ile yapılan bir spordur. 
Belimizden başlayan 
dalgalanma hareketi 
bacaklarda biter ve bu 
harekete yunuş vuruşu  denir.
Kollar nasıl hareket eder?
Eller omuz hizasındayken 
dirseklerimiz bükülmeden 
önce başımız sonra kollar suya 
girer. Kollar suya girişte ileri uzanır; 
bu sırada vücut gergin haldedir. 
Suyun içindeyken kollar gövde 
hizasından dışa doğru açılıp suyu 
yakalıyormuş gibi yapılır. Kollar 
su içerisinde soru işareti şekli 
çizilerek vücudun yanına kalça 
hizasına doğru çekilir.

Nasıl nefes alıp verilir?
Kollar sudan çıkmadan önce 
başımız sudan çıkar ve kollar suya 
girmeden önce başımız suya girer. 
Sudan çıkarken kafamız ileri bakar, 
çenemiz ileri itilir ve bu esnada 
nefes alınır. Suya girdiğimizde ise 
nefes verilir. Bu hareket genellikle 
iki kulaçta bir yapılır.

• Yunus vuruşu hareketi akıcı ve 

hızlı bir şekilde yapılır.

• Kalçalardan güç alınarak güçlü 

ayak vuruşu yapılır.

• Baş, nefes alırken bile çene 

göğse değebileceği kadar eğik 

pozisyonda tutulur.

• Kulacın ileri uzatılması sırasında 

dirsekler yukarıda, parmak uçları 

aşağıda tutulur.

KELEBEK STİLİNİN 
BAZI ÖZELLİKLERİ:

Yüzme sporunun  
en zor ama en güzel 
tekniklerinden biri 
kelebek stili. Bu stil 

hakkında daha çok şey 
öğrenmek ister misiniz?
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 Harekete Ge
ç!

Yüzmeye nasıl başladınız?
14 aylıkken kendimi babamın şu an görevde 
bulunduğu Etiler Bahçeşehir Kolejinin havuzunda 
buldum. Kendisi yıllardan beri yaz okulunda 
çalıştığından ben de yaz aylarını yüzme 
havuzunda geçiriyordum. Babam beni kolluklarımı 
takıp havuzun ortasına bırakıyordu. Akşam güneş 
batmaya yakın havuzdan çıkıyordum. Havuza o 
zaman bağlandım. Annem yaz okulunda çalışıyor, 
beni de yanında götürüyordu. Orada hocaların 
beni fark etmesi ile 9 yaşında yüzme hayatım 
başladı.
Yüzmeye başladığınızda aileniz ve çevrenizdekiler 
nasıl tepki gösterdiler? Destek verenler, size yol 
gösterenler oldu mu?
Sporcu bir aileden geliyorum. Annem ve babam 
beden eğitimi öğretmeni oldukları için beni her 
zaman çok desteklediler. Aile çok önemli. Benim 
ne tatilim ne de sosyal hayatım var ama ailem için 
de aynı şey geçerli. Günümüzün en aşağı 3-4 saati 
trafikte, sonrası okulda ve havuzda geçiyor. Yani 
aileniz destek olmazsa ne sporcu olabilirsiniz ne 

de başarılı olabilirsiniz. Her şey ailede bitiyor.
Yüzmek hayatınızı nasıl etkiledi?  
Genel olarak size neler kattı?
Sonuçta 14 yaşındayım ve yüzme camiası içinde 
tanınıyorum. Bu gerçekten çok güzel bir duygu. 
Facebook, instagram gibi sosyal sayfalarda 
binlerce takipçim var. Bu hoşuma gidiyor. 
Özgüvenim çok gelişti. Disiplinli olmayı öğrendim. 
Derslerimi ve ödevlerimi zamanında yapmam 
gerektiğini biliyorum.
Yarışmalarda birçok başarı elde ettiniz. Yüzme 
yarışlarında derece elde etmek, bu yarışmalarda 
ülkenizi temsil etmek konusundaki  
duygu ve düşüncelerinizden bahseder misiniz? 
Başarı kazanmak gerçekten çok zor. Bir hedef 
belirliyorsunuz ve o hedefe ulaşmak için 
gece gündüz çalışıyorsunuz. Varsa yoksa 
antrenman. Arkadaşlarınızın doğum günü oluyor 
gidemiyorsunuz, buluşuyorlar gidemiyorsunuz. 
Bir tek şeye odaklanıyorsunuz: başarı. Tabii ki 
bu kadar özverili olup da sonucunu başarı ile 
taçlandırmak gerçekten çok güzel. Tabii ki bu 

Bir Yüzme Şampiyonu:  
Defne Kurt

Bahçeşehir Koleji Etiler 
öğrencisi Defne Kurt, 
ulusal ve uluslararası 

birçok yarışmada 
büyük başarılara imza 

atmış bir yüzücü. 
İşte onun yüzmeye 
başlama hikayesi ve 
yüzmeye başlamak 
isteyen çocuklara 

tavsiyeleri!
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başarıları milli takım mayosu altında 
almak, bayrağımızı en üstlerde görmek 
çok gurur verici.
Yüzmeye ne kadar zaman 
ayırıyorsunuz?
Çift antrenmanım olduğu günlerde en 
az 5 saatimi ayırıyorum. Tek antrenman 
olduğu günler 3-4 saat sürüyor.
Okulla yüzmeyi birlikte yürütmekte 
zorluk çektiniz mi?
Normal koşullar altında bu müfredata 
göre çok zorluklar çekerdim. Fakat 
şu an okuduğum Etiler Bahçeşehir 
Koleji yönetimi antrenmanlarımı 
aksatmamam için her türlü yardımda 
bulunuyor, yarışlardan dolayı 
giremediğim derslerin etütlerini yaptırıp 
açıklarımı kapatıyorlar. Onun için okul 
yönetimime ve öğretmenlerime çok 
teşekkür ediyorum.
En sevdiğiniz yüzme stili hangisi?
Ben bir karışıkçıyım. Kurbağa hariç 
bütün stillerde Türkiye rekorlarım 
var, fakat bir tanesini seç deseydiniz 
kelebeği seçerdim. Kelebek yüzmekten 
gerçekten çok zevk alıyorum.
Sizce yüzmeye kaç yaşında başlamalı?
Çok erken başlanmamalı diye 
düşünüyorum. Bütün çocuklar 5 veya 6 
yaşında su üstünde durmayı öğrenmeli 
tabii ama bana göre yüzmeye başlamak 
için ideal yaş 8 veya 9. Ben 9 yaşında 
başladım.
Yüzmeye başlamak isteyen çocuklara  
ne tavsiye edersiniz?
Bu gerçekten çok zor bir spor ve 
kesinlikle sevmeden yapılabileceğini 
düşünmüyorum. Bu sporu seviyorsan 
yapacaksın, eğer aile baskısıyla bu sporu 
yapıyorsan başarılı olmak gerçekten çok 
zor. Yüzmeye başlamak isteyenler bu 
spor sayesinde mükemmel bir vücuda, 
özgüven ve disipline sahip olacaklarını 
unutmasınlar.
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Hayat Sanatla G
üzel

Bu sözler “Dünyanın en 
üretken sanatçısı’’ ünvanıyla 
Guinness Rekorlar Kitabı’na 

giren Pablo Picasso’ya ait. Bu 
rekoru 100 bin tablo, 34 bin 
baskı, 300 kitap resmi ve heykel 
çalışmalarıyla kırdığını düşünürsek 
ilham perisi onu hiç yalnız 
bırakmamış diyebiliriz.  
25 Ekim 1881’de İspanya’da doğan 
Pablo Picasso’nun tam ismi 
23 kelimeden oluşuyor: Pablo 
Diego José Francisco de Paula 
Juan Nepomuceno María de los 
Remedios Cipriano de la Santísima 
Trinidad Martyr Patricio Clito  
Ruíz y Picasso.

Babası resim öğretmeni olan 
Picasso resim yapmaya 8 
yaşında babasının malzemelerini 
kullanarak başlamış. İlk tablolarını 
13 yaşındayken şemsiye satan bir 
dükkânın arka odasında sergilemiş.

Resimde  
bir öncü:

Ağlayan 
Kadın  
1937.

Picasso’nun 
9 yaşında 

tamamladığı ilk 
tablosu  

Le picador.

‘İlham diye bir şey olduğu 
kesin, ama önemli olan sizi 

çalışırken bulması.’
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Picasso sanat hayatı boyunca 
farklı tarzlarda resimler yapmış. Bu 
tarzlardan biri de kübizm akımıdır. 
Etkileri günümüzde de devam eden 
bu akımının en büyük öncüsü Picasso 
olmuştur.

Kübizm akımı, nesnelerin üç boyutlu 
halini iki boyutta tabloya yansıtmanın 
amaçlandığı bir sanat akımıdır. 
Bu akımın etkisiyle resim yapan 
ressamlara da kübist deniyor.
Bir tabloya baktığımızda genellikle 
çizilen nesnenin yalnızca bir 
yüzünü görürüz. Kübist ressamların 
tablolarında ise nesneler aynı anda 
farklı açılardan, yandan, üstten, alttan 
görünüşleriyle resmedilir. 
 
Kübistler, tablolarının üzerine kağıt, 
gazete parçaları, cam ve kibrit çöpleri 
gibi maddeler yapıştırarak resimleri 
üç boyutlu hale getirdiler. Hatta bazen 
boyalarına kum bile karıştırdıkları 
oluyordu. Günümüzde birçok kişinin 
bildiği bu teknikler, o dönemde ilk 
kez Picasso ve diğer kübist ressamlar 
tarafından uygulanmıştı.

Picasso’ya ait Avigonlu 
Kızlar tablosu kübizmin 

ilk eserlerindendir.

Picasso’nun 1909 
yılında yaptığı 
kübist tablo  
The Factory  
at Horta  
De Ebro

Picasso  
ilk kişisel 
sergisini  

13 yaşında 
şemsiye satan 
bir dükkanın 

arka odasında 
açtı.
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Picasso arkadaşlarıyla birlikte 
gittiği sirkleri ve buradaki 
yaşamı çok severdi.  En çok 
göçebe yaşayan insanlardan, 
akrobatlardan, cambazlardan 
ve palyaçolardan etkilendi ve 
tablolarında bu fıgürleri çok sık 
kullandı. 
 
Picasso alışılmış tarzının 
dışına çıkarak metal üzerine, 
tahta ve bronz malzemeleri 
kullanarak da çalışmıştı. Farklı 
maddelerden oluşan, değişik 
şekilli parçaları bir araya 
getirerek tablodaki nesneleri 
oluşturuyordu.  

Picasso’nun uyguladığı bu yeni 
teknik modern sanatta kolaj 
tekniğinin doğuşu oldu.
Kolaj tekniği, elimizde bulunan 
farklı tür ve büyüklükteki 
parçaların yeni bir 
kompozisyon yaratacak şekilde 
tuval üzerine yapıştırılmasıdır. 
Böylece iki veya üç boyutlu 
tablolar elde edilebilir. 

3 Müzisyen 
(1921)

Picasso’nun 1920 yılında yaptığı Gitarlı 
Punchello tablosu, palyaço sevgisini 
yansıtan tablolardan yalnızca biridir. 

Picasso’nun en ünlü eseri Guernica, İspanya İç Savaşının trajedisini yansıtır.
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Kolaj tekniğini kullanarak siz de bir resim yapmak ister misiniz? 
Öyleyse çalıştırın hayal gücünüzü ve malzemeleri dilediğiniz 
resmi oluşturmak için kullanın. Nasıl mı? İşte size bir örnek: Biz 
aşağıdaki kolajda Picasso’nun Gitarlı Punchello’sundan ilham 
aldık ve ana tema olarak ‘gitar’ı seçtik.

Siz de bir  
kolaj tablo yapın!

Haydi Başlayalım!
1 Arka fon olarak kullanacağınız 

malzemeden büyük, dikdörtgen bir 
parça kesin.

2 Kumaş, gazete veya tahta 
parçalarını istediğiniz boyutlarda 

keserek arka fonun üzerine yapıştırın.

3Büyük karton parçasının üzerine 
gitar gövdesinin ve sapının şeklini 

çizip kesin. Kestiğiniz gitar parçasını 
hazırladığınız arka fonun üzerine 
yapıştırın.

4Seçtiğiniz bir malzemenin üzerine 
gitar gövdesinin içine sığabilecek 

büyüklükte bir daire çizip, kesin. 
Kestiğiniz bu daire parçasını ses deliği 
olarak gövdenin üzerine yapıştırın.

5Gitar sapında bulunan akort 
burguları ve gövdesinde bulunan 

köprü için de toplam 4 adet ince 
dikdörtgen şerit kesin. Kestiğiniz bu 
dikdörtgen şeritlerin 3 tanesini eşit 
aralıklarla gitarın sapına, diğer şeridi 
ise gitarın gövdesindeki köprü yerine, 
ses deliğinin sol tarafına yapıştırın.

6Cetvel yardımıyla gitarın 
köprüsü ile akort burguları 

arasındaki mesafeyi ölçün. 
Ölçtüğünüz bu uzunluk 
kadar 6 adet ip kesin. 
Kestiğiniz bu ipleri bir uçları 
gitarın köprüsüne, diğer uçları 
gitarın akort burgularına 
gelecek şekilde eşit 
aralıklarla gitarın 
üstüne yapıştırın. 
Kolajınız hazır!

Sert karton 
veya poster 
kağıdı

Farklı renklerde 
kumaş, kağıt veya 
tahta parçaları

Makas

KULLANILACAK MALZEMELER 

İp Yapıştırıcı

Cetvel
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Şifreleri çözüyo
rum

Bilgisayar oyunu yapmak hepimizin hayalidir. 
Kendi yaptığımız oyunun herkes tarafından 
oynamasını kim istemez ki? Oyun hazırlamak 
için sadece görsellerini oluşturmak yeterli 
değildir. Hayal gücüne de ihtiyacımız var. 
Oyunun görselleri yanında arka planda çalı-
şan kodlar da oldukça önemlidir. Son yıllarda 
Browser Oyunları, PC oyunlarından daha çok 
tercih edilmeye başlandı. Çok büyük görsel-
leri olmamasına rağmen telefonlarımızda, 
tabletlerimizde ve bilgisayarlarımızda da 
oyun oynamaya başladık. Benzer oyunları 
sen de oluşturabilir ve arkadaşlarınla payla-
şabilirsin. Şimdi hazırsan adım adım küçük 
bir oyun yapmaya başlayalım.

v 

KODLAMA ILE 
oyun yapıyorum

Kodlamaya başlamadan önce  
scratch.mit.edu adresine girerek üye olun. 
Scratch, oyunu yazabilmemiz 
için bize yardımcı olacak bir 
programdır. Kodlamayla 
oyun yazmak  hakkında daha 
ayrıntılı bilgi almak için link-
teki videomuzu izleyebilirsi-
niz:  http://bit.ly/1L5YFBL

HAYDİ 
Başlayalım

OYUNUN AKIŞ  
DİYAGRAMINI YAZALIM

Oyun boşluk tuşu ile başlamalı

Kahramanımız belirttiğimiz yerde durmalı

Yön tuşları ile her yöne hareket edebilmeli

Yıldızlara geldiğinde yıldızlar kaybolmalı

Yıldızları topladıkça yıldız sayısı 1 artmalı

Anahtarı aldığında anahtar ve sandık kaybolmalı

Yarasa ve elmaslar ortaya çıkmalı  
ve kahramanımız elmasları toplamalı

Kahramanımız sevimli canavarlara  
yakalandığında oyuna baştan başlamalı

Yarasa belirttiğimiz alanlar içerisinde  
yukarı-aşağı-sağa-sola hareket etmeli

Kahramanımız yarasaya değdiği  
anda tekrardan en baştan başlamalı

12 adet elmas ve 12 adet yıldız toplandığında 
ekranda “kazandınız” yazmalı

Kahramanımız yarasalara her dokunduğun-
da sağ köşedeki kalp küçülmeli ve 3 kere 

küçüldüğünde ekranda “Oyun Bitti” yazmalı

OYUNUN GÖRSELLERİNİ   
YERLEŞTİRELİM

Görselleri şekildeki gibi yerleştirin. 
Hazırladığımız görselleri http://bahcesehir.

k12.tr/oyun-gorsel-seti/down.rar adresine giriş 
yaparak bilgisayarınıza indirebilir ya da kendi 

görsellerinizi kendiniz çizebilirsiniz.

OYUNUN  
SENARYOSUNU 

YAZALIM
Kahramanımız bir 

adada hazineyi 
bulmaya çalışıyor. 

Sevimli canavarlara 
yakalanmadan yıldızları 

ve elmasları toplamalısın. 
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SANDIK KODU ELMAS KODU ANAHTAR KODU 1. CANAVARIN KODU

2. CANAVARIN KODU

3. CANAVARIN KODU

CAN KODU

YARASA KODU OYUN BİTTİ KODU

YILDIZ KODU

YOU WIN KODU

KARAKTER KODU

SIRA SENDE!
Sen de kendi oyununun sen-
aryosunu yaz, akışını oluştur, 

görsellerini hazırla ve kodlamanı 
yap, bizimle paylaş

YAYINLAYALIM.
bahcesehirkids@bahcesehir.k12.tr
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• Başı ile ani hareketler yapmak: Gergin, 
ani hareketler ile başını geriye atar; yana 
doğru eğer.
• Nefes alış verişte değişiklik: Omuzları 
yükselir. Daha yoğun ve hızlı nefes alıp 
vermeye başlar. 
• Hiç hareket etmemek: Normal bir 
konuşma sırasında insanlar az da olsa 
hareket ederler ancak yalan söylerken 
bazı insanlar gerginliklerini gizlemek için 
kasılır kalırlar. Karşıdakinden gelebilecek 
herhangi bir tepkiye karşı savunma 
durumuna geçerler.
• Kelimeleri ya da cümleleri tekrar 
tekrar söylemek: Çevresindeki herkesi 
ve kendini söylediğine ikna etme çabası 

içindedir. Yalan uydurabilmek  
için zaman kazanır.
• Elini dudaklarının üzerine koymak: 
Cevap vermek istemediği bir soru ile 
karşılaştığında bazı insanlar farkında 
olmadan konuşmadan önce bunu 
yaparlar. Bunun arkasından gelen 
açıklama genellikle doğru değildir. Kişi 
cevabı geçiştirmeye çalışmaktadır.
• Vücudun savunmasız olduğu düşünülen 
bölgesini kapamak: Farkında olmadan 
boğaz, kafa, karın gibi bölgelerini  
elleri ile kapatır. 
• Göz kontağı kurmamak: Karşısındaki 
kişinin gözlerinin içine bakmaktan çekinir. 
Usta bir yalancı değilse elbette!

Yalan söylendiğini 
nasıl anlarsınız?

360 Derece

Yalan söyleyen 
kişi başı ile ani 

hareketler  
yapar, nefes alış 

verişi değişir

Hiç hareket 
etmez, 

kelimeleri ya 
da cümleleri 
tekrar tekrar 

söyler

Elini 
dudaklarının 
üzerine koyar, 

Vücudunun 
savunmasız 

bölgesini kapar

Göz kontağı 
kurmaz, 

karşısındakine 
bakarken çok 

fazla ya da çok 
az göz kırpar

Fark edilme 
korkusu ile 

karşısındakini 
işaret eder, 
sorulandan 

fazlasını anlatır

İnsanlar yalan söylerken vücut dilleri onları ele verir.  
İşte yalan söyleyen insanlarda sık görülen bazı hareketler.
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Samimi ve dürüst bir şekilde 
sana en uygun olan ifadeleri 
işaretle. 
 1. Annen odanı toplamanı 
istedi; sen de birazdan yapa-
cağını söyledin.
a) 10 dk. içinde odanı topla-
maya başlarsın.
b) Şimdilik geçiştirdin; annen  
3-5 kere daha hatırlatırsa 
toplarsın. 
c)Annen de sen de o oda-
nın asla toplanmayacağını 
bilirsiniz. 
2.  Arkadaşın saçını 
yeni kestirmiş. Sen, eski 
halinin daha iyi olduğunu 
düşünüyorsun. Sana 
“Beğendin mi?” diye sordu.
a) “Çok güzel olmuş” dersin. 
b) Sanki soruyu sormamış  
gibi davranır ve konuyu 
değiştirirsin. 
c) “Ben eskisini daha çok 

beğeniyordum ama önem-
li olan senin beğenmen” 
dersin.
3. Teneffüste yanlışlıkla ar-
kadaşının kaleminin üstüne 
basıp kırdın. 
a) Kimse görmedi ki ne 
olmuş!
b) “Kalemini yerde bıraktığın 
için kırılmış” dersin. 
c) “Yanlışlıkla kalemini kır-
dım; özür dilerim” dersin.
4. Araştırma ödevini yapar-
ken tam da aynı konuyla ilgili 
yapılmış bir ödev buldun. 
a) Sadece ödevin üzerindeki 
ismi değiştirirsin. Biri  
yapmış zaten uğraşmaya  
ne gerek var. 
b) Kendi ödevin için beğen-
diğin bölümleri kullanırsın. 
c) Ödevde belirtilen kay-
naklardan yararlanır; kendi 
ödevini yaparsın. 

TEST

İşte sonuçlar

Ne kadar Dürüstsün?• Konuştuğu kişiye bakarken 
çok fazla ya da çok az göz 
kırpmak: Gözlerini kaçırmamak 
için kendini kontrol etmeye 
çalıştığından olması gerekenden 
daha az ya da tam tersine çok 
fazla göz kırpar. 
• İşaret etmek: Yalan 
söyleyeceğinin fark edilme 
ihtimali kişiyi öfkelendirdiği için 
parmağı ya da söyledikleri ile 
konuştuğu kişiyi işaret eder. 

• Gereksiz derecede çok  
bilgi vermek: Çevresindekileri 
söyledikleri ile ilgili açık yürekli 
olduğuna ikna etmek için kendisine 
sorulandan fazlasını anlatır. 

Bunlar, genellikle yalan söyleyen 
kişilerde gözlenen hareketlerdir 
ancak bu tür hareketlerde 
bulunduğunu gördüğünüz her 
kişiden şüphelenmek de doğru 
değildir.  Arkadaşlıklar güven 
üzerine kurulur. 

Çeşitli durumlar 
karşısındaki tutumlarımız 
ne kadar dürüst ve ne 
kadar güvenilir bir insan 
olduğumuzu ortaya koyar. 
Bu mini anketin sonuçları 
sana yaptığın seçimlerle 
ilgili bilgi verecektir. 
 “a” şıkkı çoğunlukta ise; 
davranışlarının sorumlulu-
ğunu almaktan kaçınıyor-
sun. Kendi fikirlerini ifade 
etmeyi ve davranışlarının 
sorumluluğunu almayı öğ-
renirsen insanların güveni-
ni kazanabilirsin.

 “b” şıkkı çoğunlukta 
ise; arada beyaz yalanlar 
söylüyorsun çünkü bunlar 
için geçerli mazeretlerin 
olduğunu düşünüyorsun. 
Oysa gerçeği değiştirmekle 
yalan söylemek arasında 
bir fark yoktur. Her iki 
durumda da dürüstlüğün 
sorgulanır. 
 “c” şıkkı çoğunlukta ise; 
dürüst olabilecek kadar 
cesursun. Tutabileceğin 
sözler veriyor ve 
davranışlarının sonuçlarını 
kabulleniyorsun. 



Sayıların Dünya
sı
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Satır ve sütun sayılarını çarparak içinde kaç 
tane pul olduğunu kısa yoldan hesaplamak 
için bu üçgenleri birleştirerek bir dikdörtgen 
oluşturun. Bulduğumuz sonucu ikiye bölerek 
gerçek üçgenin içindeki pulların toplam 
sayısını bulun.
Oluşturduğumuz üçgendeki satır sayısı 
ile satır sayısının bir fazlasını (yani sütun 
sayısını) çarpıp ikiye bölerek istediğimiz 
büyüklükteki üçgenin içindeki pulların 
sayısını kolayca hesaplayabiliriz.
Gauss’ un kolaylıkla çözdüğü problemde, 
1’den 100’e kadar olan doğal sayıların 
toplamını bulmak için, 100 satırlık bir 
üçgenin içinde kaç tane pul olduğunu bulmak 
gerekiyor.  Bunun için üçgenin satır sayısının 
1 fazlasıyla çarpıp, ikiye bölmek yeterlidir. 
Örneğin satır sayısı 100 olan bir üçgenin 
sütun sayısı 101’dir.  Toplamı bulmak için 100 
ile 101 sayısını çarpıp ikiye bölerek 5050 
sonucunu buluruz.
İşte cevabı bulduk, hem de Gauss’tan  
bile daha çabuk!

Ünlü matematikçi Gauss’un yöntemiyle 1’den 100’e kadar olan doğal 
sayıların toplamını bulmak çok kolay! Gelin birlikte deneyelim.

Ardışık sayılar
Carl Friedrich Gauss, 1777-1855 yılları 

arasında yaşamış Alman matematikçi 
ve bilim insanıdır. Gauss’un çocukluk 

yıllarından beri dahi olduğunu kanıtlayan 
birçok hikâye anlatılıyor. Gauss’un ilkokul 
öğretmeni bir gün sınıfta ‘1’den 100’e kadar 
olan doğal sayıların toplamı kaçtır?’ diye 
sormuş Gauss cevabı birkaç saniye içinde 
bularak hemen öğretmenine söylemiş. Sizce 
Gauss bu kadar kısa zamanda 1’den 
100’e kadar olan 
doğal sayıların 
toplamını nasıl 
bulmuş? Her 
biri birbirine 
eşit pullar ile 
oluşturacağımız 
üçgen yardımıyla 
Gauss’un hızlı bir 
şekilde bulduğu 
sonuca biz de 
ulaşabiliriz. 
Nasıl mı? Üçgeni 
oluştururken;
 

1. sıraya 1 tane                     
2. sıraya 2 tane 
3. sıraya 3 tane 
4. sıraya 4 tane pul yerleştirelim. 
Dört sıradan oluşan bu üçgende 1+2+3+4=10 
tane pul vardır. Yani üçgenin içindeki pul sayısı 
1’den 4’e kadar olan doğal sayıların toplamına 
eşittir. Sizce bunun nedeni nedir?
Hadi birlikte keşfedelim. 

Bunun için 10 tane kırmızı pul, 10 tane mavi 
pula ihtiyacımız var. Şekildeki gibi kırmızı pullar 
ile yönü aşağı doğru olan, mavi pullar ile yönü 
yukarı doğru olan iki adet üçgen oluşturun.                                  
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1. Her sembol 0’dan 9’a 
kadar olan bir rakamı temsil 
ediyor.
2. İşlemler arasındaki 
bağlantıyı çözerek, 
sembollere karşılık gelen 
rakamları bulun.
          sembolü iki basamaklı 
bir sayıyı, diğerleri ise 
rakamları temsil ediyor.
3. Rakamlara karşılık gelen 
sembolleri tablonun 
altındaki kutucuklara 
yerleştiriniz. 
4. Oyunda verilen işlemleri 
denklem gibi düşünüp, 
adım adım çözerek sonuca 
ulaşmalıyız. 0’dan 9’a kadar 
olan rakamları her bir 
sembolde yerine koyarak 
bulabiliriz. 

Oyuna ilk olarak   
sonucunu veren işlem ile 
başlayın. Bu sembolün iki 
basamaklı bir sayıyı  
ifade ettiğini unutmayın.
Buradan      sembolünün 
hangi rakam olduğunu  
bulmuş olacaksınız.
İlk ipucunu biz verdik,  
şimdi sıra sizde.

SEMBOL BULMACA 
Nasıl 

oynanır?

+ + +-

- - + +

KAYNAK: Instant Math Games; Creative Teaching Press.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Giresun Belediyesinin 
başlattığı “Kitap ve Oyuncak 
Kumbaram” kampanyasında 

sokakta kurulan bu dev 
kumbaraya dileyen herkes 

kitap ve oyuncak atabiliyor.  
Burada biriken kitaplar 

Türkiye’nin dört bir yanındaki 
ihtiyaç sahiplerine göderiliyor.

Okuyorum-Yazıyo
rum

Kitaplar sayesinde bazen uçan 
bir halıya biner, bilmediğimiz 
diyarlara yolculuk ederiz; 
yeni arkadaşlıklar kurar, 
bazen hüzünlerimizi bazen 
neşemizi bu yeni arkadaşlarla 
paylaşır, hiç tanımadığımız 
evlere misafir oluruz. Tarihin 
sayfalarında koşar adım 
dolaşır; geçmişe tanıklık 
ederiz. Geçmişin üzücü 
olaylarını değiştirmeye 
gücümüz yetmese de 
geleceğimizi kitaplardan 
edindiğimiz tecrübelerle inşa 
ederiz. 

Okuduğumuz kitapların her bir 
sayfası yıllar süren tecrübelerin 
ürünüdür. Yarınlara hazırlanan 
ve gelecekte büyük işler 
başarmayı hedeflemiş 
insanların bu tecrübeler 
ışığında yetişmesi için kitap 
okuma alışkanlığının küçük 
yaşlardan itibaren kazanılması 
önemlidir. Ne var ki sanal 
dünyanın cazip davetleri ile 
çevrelenmiş insanlar, kitapların 
büyülü dünyasını yeteri kadar 
fark edemiyor. 

Oysa kitap okumanın 
hayatımıza etkisini 

düşündüğümüzde sosyal 
sorumluluk çalışmalarıyla 
kitap sevgisini herkese 
kazandırabiliriz. Çünkü 
okunan bir kitapla binlerce 
hayata dokunabiliriz.  
Bu da okuduğumuz 
kitapların başkalarına 
ulaşmasını sağlamakla 
mümkündür.

Dünyada pek çok ülkede 
kitap okuma alışkanlığını 
kazandırmak için projeler 
ve sosyal sorumluluk  
çalışmaları yapılıyor.  
Yaşadığımız yerlerde de  
pek çok kurum tarafından 
benzer çalışmalar yürütülüyor. 
Bizler de okuduğumuz ve 
okunmaya değer gördüğü-
müz kitapları, kütüphane 
raflarında tozlanmaya bı-
rakmak yerine başkalarıyla 
paylaşabiliriz. 
Nasıl mı? Kitaplarımızın 
başkalarına da 
ulaşmasını sağlayan 
kurum ve kuruluşlara 
kitap bağışı yapabiliriz. 
Böylece biz de kitap 
okuyan nesillerin 
yetişmesine katkı 
sağlamış oluruz.

Kitaplarımız 
paylaştıkça 
çoğalsın!
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Giresun’da bulunan  

sokak kütüphanesinde, raftan 

istediğiniz kitabı alabiliyor, ister 

evde ister yanı başındaki bankta 

okuyabiliyorsunuz.

Bahçeşehir Kolejinin 20. yıl kutlama-
larında tüm Türkiye’den Bahçeşehir 
Koleji öğrencileri insanlığı barışa davet 
etmek için sözcükleri en güzel ve etkili 
şekilde bir araya getirmeye çalıştılar.  
İşte çocukların barış sloganları!

En büyük zafer, barıştır. 
(Gökhan ÖZYUMURCAK – Adana Bahçeşehir Koleji)

Barış çocuğun çikolatası,  
savaş korkulu rüyasıdır.  
(Senem Su ALTINBAĞ- Balıkesir Bahçeşehir Koleji)

Savaşmayın büyükler,
Mutlu olsun küçükler. 
(Selin TEKİN- Bursa Bademli Bahçeşehir Koleji)

Su gibi, ekmek gibi “Barış” 
insanlık için gerekli.
(Barış GERENLİ – Edirne Bahçeşehir Koleji)

Bir güvercin uçur,
Sussun silahlar.    
 (Melih Yeşilel- Florya Bahçeşehir Koleji)

Barış umuduyla yaşayan 
Müziksiz de dans eder.    
 (Yiğit Yabaneri- İzmir Bahçeşehir Koleji)

Çocuklar 
barış istiyor
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Hayata Ses K
at

İlkel zamanlarda -ki ilkel demek aslında bu 
kültürler için yanlış bir tanım olur, ilksel demek 
daha doğrudur- tüm kültürlerde olduğu 
gibi şarkı, dans, şiir, din ve müzik birbirinden 
ayrılamaz parçalardı. Müzik ise hayattan ayrı 
bir olgu değil tam aksine hayatın çok doğal bir 
parçasıydı. İşte o zamanlardan beri, bizlerin 
Tamtam dediği, birçok çeşitlilik gösteren davullar 
ve vurmalı çalgılar Afrika müzik kültürünün 
içinde büyük bir yer tutuyor. 

Afrika’nın 
Müzikal 
Kültürü

Tamtamlar dendiğinde  
ilk akla gelen Afrika’dır. 

Ama Afrika müziği 
yalnızca tamtamlardan 
ibaret değildir.  En az 
kıtadaki yaşam kadar 

renkli ve zengin bu müziği  
biraz daha yakından 

tanımaya var mısınız?
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Müzik bilimi (müzikoloji) 
ve halk müzik bilimi 
(etnomüzikoloji) içinde 
yer alan bir dal olan 
organoloji (müzik 
enstrümanları bilimi) 
müzik enstrümanlarını 
sınıflandırıp gruplamakla 
ilgilenir. Organoloji ile 
etnomüzikoloji bize şunu 
söyler: Bir kıtadaki ya da 
bölgedeki enstrümanlar 
bize o bölge insanının 
yaşam kültürü, coğrafyası 
ve iklimi hakkında bilgi 
verir. Örneğin Antarktika 
kıtasında inek ve koyun 
derisinden enstrüman 

bulma olasılığınız bir 
hayli düşüktür çünkü 
bu hayvanlar o bölgede 
yaşamaz. Afrika kıtasında 
ise doğal malzemeler 
ve materyaller olan 
deri, ağaç, su kabakları, 
tohumlar, kemikler ve 
birçoklarından yapılma 
bir sürü  
enstrüman vardır. 
Afrika’da genel olarak, 
nefesli, vurmalı, telli 
ve idiofon denen 
kendinden sesli 
enstrümanlara 
rastlarız. 

Borular, trompet türevi 
enstrümanlar ve hayvan 
boynuzlarından yapılan 
enstrümanlardır. 
Anahtar kelimeler: 
bumpe, mangbetu, şofar, 
buzz disc.

Afrika deyince ilk akla gelen 
enstrümanlardır. İdiofon denilen 
kendinden sesli enstrümanların 
da yer aldığı bu kategoride 
ağaç, avlanmış hayvan 
derileri, su kabakları, teller, 
kemikler, metaller ve tohumlar 
kullanılarak yapılan pek çok 
enstrüman vardır. Anahtar 
kelimeler: Djembe, sansa, mbira, 
xylophone, mbila, akadinda, 
kalungu, talking drum, itenga, 
isigubo, kobago, ingungu.

Bu gruba gelince müzikal yaylardan 
bahsetmekte yarar var. Hepimiz ok ve yayı biliriz. 
Hatta lastiği dişlerimizle sıkıştırıp bir elimizle 
gerip bırakırken diğer elimizle ses çıkarmayı 
denediğimiz olmuştur belki. Müzikal yaylar da işte 
bu mantıkla, iki ucu bir ağaç sopaya gerdirilen ip, tel 
ve benzeri malzemelerle yapılan enstrümanlardır. 
Bu enstrümanların sesini yükseltmek için rezonans 
kasası denilen kutular kullanılır. Bu kutular kimi zaman 
su kabağı, kimi zaman kaplumbağa, kimi zaman da 
üzerine deri gerilmiş ağaçtan yapılır.  
Anahtar kelimeler:  Musical bow, puluriarc, lyre, 
bağana, african kundi, bikula, ramkie, gnbri, kora.

Umarız anahtar kelimeler sizleri keyifli sayfalarda bu 
enstrümanları keşfetmeye götürür. 

Nefesliler:

Telliler:

Vurmalılar: 








