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23 NİSAN ŞENLİĞİ 
Dünyanın pek çok ülkesinden çocuklar bir 

araya geldi. Geleneksel giysileriyle birer dans 
gösterisi sunacaklar. Ancak dans eşleri birbirini 

kaybetmiş. Bu on çifti buluşturur musun?
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Tüyleri ayda yaklaşık 3 cm uzar. Uzun, 
yumuşak ve sıcak tutan tüyleri için yetiştirilir.

.

Latince adı:
Oryctolagus 

Cuniculus

Anavatanı: 
Ankara / Türkiye 

En eski 
evcil tavşan 
türlerinden 
biridir.

Ağırlığı  
2-5,5 kg 
arasında 
değişir.  
7-12 yıllık 
ömrü vardır.

Çiftliklerde tüyleri 
için yetiştirilen 

Angora tavşanları ne yazık 
ki kötü şartlarda yaşamak 

zorunda bırakılıyor.

Adını Ankara’nın antik 
adı Angora’dan alır. 
18. yy’da Fransa’ya 
götürülmüş, oradan 

dünyaya yayılmış ve 
çok sevilen bir evcil 

hayvan olmuştur.

YILDIZLARI
SAYALIM MI?

Gece denince aklına uyku mu geliyor yıldızlar 
mı? Belki de odandaki fosforlu nesnelere 

bakarak hayallere dalıyorsundur. Sahi,  
o nesneler ışık yokken nasıl parlıyor?

Bazı hayvanların gözleri de geceleri 
öyle parlıyor, fark ettin mi? Üstelik aynı 
hayvanlar karanlıkta da gayet iyi görüyor. 
Biz ışık yakmadan kendi odamızda 
yürüyemiyoruz bile. 

  El
ektrik

 yokken ne yapıyordu insanlar? 

 Düşünmeye bir başlayınca arkası gelmiyor.  

     En iyisi okumaya başla. 

     Bakalım hazırladığımız konular 

sana neler sorduracak…



NEDEN
Sorunun kısa yanıtı: 

Çünkü bedenimizin buna ihtiyacı var! 

Sorunun biraz daha
 uzun yanıtı ise şu:

Henüz uyumadıysan sorunun
ayrıntılı yanıtına gelelim:

Kendini bir cep telefonu gibi düşün. Pili biten telefonu 
kullanamazsın değil mi? Şarj etmen gerekir. İşte 

uykuyla da yaptığımız şey bu: kendimizi şarj ederiz. 
Uyku sayesinde bedenimiz dinlenir ve yeni gün için enerji 

toplar. Yeterince uyumazsak beyin işlevlerini yerine 
getirmekte güçlük çeker ve sağlığımızı kaybederiz.

UYURUZ?
GECELERİ 

Uyuduğum
uz zaman bir 

uyku döng
üsüne gir

eriz. 

Bu döngü d
ört evred

en 

oluşur ve 
uyuduğum

uz 

süre boyu
nca bu dö

ngü 

devam eder.  

1. evre uyk
uya daldığ

ımız 

kısımdır.  

2. evrede
 kalp atışım

ız 

ve nefesim
iz yavaşla

maya, 

uykumuz derinle
şmeye başla

r. 

3. evre en
 uzun ve 

en dinlend
irici 

kısımdır. Kaslar gev
şer ve de

rin 

uykuya g
eçeriz. 

4. Evreye
 “REM uykusu”

  

adı verilir
. Uyuyan 

kişinin,  

o sırada 
rüya görd

üğü  

için gözler
i titreşir.
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Çünkü 
yeryüzündeki tüm 
gündüzcül canlılar 
gibi biz de güneş 

doğunca canlanır, 
güneş batınca 

dinlenmeye çekiliriz.
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Olur da yolun Kuzey ya da Güney 
Kutbu’na düşerse, gece göreceğin 
şey ne perilerin ışık gösterisi ne 
cadıların büyü egzersizi olacak. 
Bu, kutup dairelerinin içinde 
gerçekleşen ve bilimle açıklanan bir 
durum: KUTUP IŞIKLARI.

GÖKYÜZÜNÜN 
BÜYÜLÜ 
IŞIKLARI

Her elementin kimyasal yapısı farklıdır. Bu nedenle 
her elementin atomlarının yarattığı enerji de farklı bir 
renge sahiptir. Oksijen molekülleri yeşil ya da kırmızı 
ışıklara neden olurken, azot mavi renkte ışıklar yayar. 
Bu ikisi, atmosferde en çok bulunan elementlerdir. 

Güneş’teki patlamalarla Dünya’ya parçacıklar savrulur. 
Dünyanın manyetik alanı bu parçacıkları saptırır. Manyetik 

alan kutup bölgelerinde daha zayıftır. Güneş’ten gelen 
parçacıklar atmosfere girdiğinde gaz molekülleriyle çarpışır. 

Bu çarpışmayla ortaya çıkan enerji bir ışıma şeklinde görülür.

Kutup 
ışıkları 
nasıl 
oluşur?

Kutup 
ışıklarının 

renkleri 
neden 

değişir?
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İnsanlar sence ne kadar 
zamandır oyun oynuyor? 
İlk oyunun nerede, kimler 
tarafından oynandığını  
bilmesek de şundan emin 
olabiliriz: Onlar da oyun 
oynamaktan bizim kadar  
keyif aldılar.

Gelelim Baba Bruegel’in 
yaptığı bu resme… Bu resimde 
16. yüzyılda Hollanda’da 
oynanan tam 80 farklı oyun 
gösterilmiş. Bunların bazılarını 
çocuklar bugün de oynuyor.

“Çocuk Oyunları”, Baba Pieter Bruegel, 1560 - Viyana Sanat Tarihi Müzesi 

(Pieter Bruegel’in aynı isimde ressam bir oğlu var, inanabiliyor musun?)

Yaşadığın ülkede bu 
oyunlara ne ad veriliyor?

Hâlâ bu oyunları 
oynayanlar var mı?

Bakalım sana verdiğimiz 
oyunları resmin içinde 
bulabilecek misin?

1. Körebe 6. Bowling2. Aşık oyunu 7. Birdirbir3. Çember çevirme 8. Misket4. Kum havuzu 9. Uzun eşek5. Oyuncak at 10. Topaç çevirme
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Maçın en heyecanlı dakikalarındayız. İki takım da başa baş bir mücadele veriyor.  
Acaba kazanan kim olacak? Bilmecede söz edilen kişleri salonda bulabilir misin?

Biraz fazla zıplayan Tamer nasıl aşağıya inecek?

Meryem’in pasını alan Eda şimşek gibi koşuyor.

Top çarptığı için Ayla’nın başı ağrıyacak.

Leyla giderek daha da kızarıyor.

Asım’ın işi zor. Kavga edenlere az sonra ceza 
verecek.

Bil Bakalım Kim?

Gül alkışlamak için iyi bir yöntem bulmuş.

Giysisi o kadar boğucu ki bu maçtan sonra  
Mahmut işi bırakacak.

Ateş ve oğlu galibiyeti şimdiden kutlamaya 
başlamışlar. 

Aslan’ın artık ayakkabı bağlamayı öğrenmesi gerek.

Yedek oyuncu Neşe maçtan çok tribündeki babasıyla 
abisinin komik kutlamasıyla ilgileniyor.

1. 

2. 

3. 

4.

5.

6.

7. 

8. 

9.

10. 
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LA TOMATINA
DOMATES FESTİVALİ
İspanya’nın Buñol şehri her 
ağustosun son çarşambası 
kıpkırmızı görünür. 
Çünkü on binlerce kişi 
birbirine domates fırlatır! 
Domates savaşı sadece 
bir saat sürer ama şenlik 
bir hafta boyunca çeşitli 
etkinliklerle devam eder.

İngiltere Gloucester yakınlarındaki Cooper Hill, her bahar çılgın bir 
yarışa ev sahipliği yapar. Kolunu bacağını kırma pahasına dimdik bir 
tepeden aşağıya koşturan insanlar ve onların önünde yuvarlanan koca 
bir tekerlek peynir… 200 metrelik dik tepeden koşup peyniri yakalayan 
kişi büyük ödülün –yani peynirin– sahibi olur. 

PEYNİR YUVARLAMA FESTİVALİ
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SU TABANCASI 
FESTİVALİ

ULUSLARARASI 
YASTIK SAVAŞI 

GÜNÜ Güney Kore’nin başkenti Seul’de 

2013’ten beri her yaz düzenlenen 

Su Tabancası Festivali’nde şehrin 

caddeleri trafiğe kapatılır ve 

çılgın bir su savaşı yapılır. Dev su 

kaydıraklarının da kurulduğu 

festivalin bazı bölümleri aile ve 

çocuklara ayrılır. Bu sayede her 

yaştan insan eğlenceden yararla-

nabilir.

Her yıl Nisan ayının ilk cumarte-
si günü dünyanın birçok ülke-
sinde yastık savaşları yapılıyor. 
Bu eğlenceyi tehlikelerden 
arındırmak için yastığı olmayan-
lara ya da kamera kullananlara 
vurmamak, sadece yumuşak 
yastık kullanmak, gözlükleri 
çıkarmak ve hafifçe vurmak gibi 
bazı kurallara uymak gerekiyor.

HARBİN BUZ VE KARDAN 

HEYKEL FESTİVALİ
Çin’in kuzeyinde bir kent olan Harbin, kışın Sibirya’dan 

esen dondurucu soğuklarla buz keser. Bu da buzdan 

heykellerin yapılmasına olanak sağlar. Her yıl farklı bir 

temayla düzenlenen festivalde dünyanın farklı ülkelerin-

den gelen sanatçılar buzu yontarak ve metreküplerce kar 

kullanarak devasa yapılar inşa ederler.
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VUUUUU
HUUUUUUU !

HEYECANLI
EĞLENCELER
HEYECANLI
EĞLENCELER

Heyecandan kahkahalarla güldüğün oldu mu hiç? Peki, korkutucu bir hikâye 
dinledikten sonra, “Çok eğlendim,” diye düşündün mü?

Güvende olduğundan eminken korkuyla karışık heyecanın tadı başka oluyor.

Lunaparktasın. Metrelerce yükselip 
alçalan, bazı noktalarda burgular yapan 
bir demiryolundasın. Ön koltuktasın. Tren 
kalkıyor. Birden hızlanıyor. Sert bir dönüş! 
Dimdik tırmanış! Tırmanırken yavaşlıyor. 
Tepe noktasına vardın! Yüksek hızla iniş! 
Yüreğin ağzında. Yere en yakın noktada 
bir burgu! Şimdi tepetaklak gidiyorsunuz! 

Yüksek bir köprünün kenarındasın. Tüm 
güvenlik önlemleri alınmış. Esnek halatın bir 
ucu köprüye, diğeri sana bağlı. Köprünün 
kenarından kendini boşluğa bırakıyorsun. 
Serbest düşüş! Halatın esnemeye başladığını 
hissediyorsun. Düşüşün yavaşlıyor. Şimdi halat 
seni geri çekiyor, tekrar yükseliyorsun! Bir 
süre böyle yo-yo gibi yaylanıp duracaksın.

Bungee JumpIng Paten ve Kaykay

Hız Treni 

VUUUUU
HUUUUUUU !

Yİİ İHHAAA!

Ayağına tekerlikli ayakkabılar giymek 
ya da bir parça tahtaya tutturulmuş 
tekerleklerin üzerinde gitmek çok iyi fikir 
değil mi? En başta insan ayakta nasıl 
duracağını bilemiyor ama yeterince 
deneyince akrobasi yapmak bile mümkün. 
Hopla, zıpla, atla ve kay! 

Ya
za

n:
 M

. B
an

u 
Ak

so
y

 C
as

si
oh

ab
ib

 / 
Sh

ut
te

rs
to

ck
.c

om



20 21

Ya
za

n:
 E

sr
a 

Kı
rk

av
ak

 / 
Re

si
m

le
ye

n:
 Y

as
em

in
 E

zb
er

ci

Deniz ve Susam   “Yeni 
Komşular”

Hey Astrid!  
Buraya gel!

Yan eve kedisi olan  
bir aile taşınmış. Onun 

arkadaşa 
ihtiyacı yok! 
Hem sevmedi 

o kediyi!

Kedisi sincaplarımı 
kovalıyor. O da benimle 

hiç konuşmuyor.

Hey ne çabuk 
arkadaş 
oldunuz!

1 saat 
sonra…

Başka  
kostüm yok 
sanki! Bir de 
öğretmen 
yanıma 
oturttu.

Bu kadarı da 
fazla ama!

Ertesi 
sabah…

Okuldan 
sonra...

Sınıfta... Demek yeni  
arkadaşının adı 

Lucas ha!

Senin yaşında çocukları 
da varmış. Neyse... Yarın 

için kostümün 
hazır, Deniz.

Susam’a  
arkadaş 

geldi!



22 23

Ya
za

n:
 M

. B
an

u 
Ak

so
y Mozaikler Kenti

Z·E·U·G·M·A
Mozaik nedir biliyor musun? 
Küp biçimli, rengarenk küçük 
taş parçalarını dizerek yapılan 
resimlere mozaik deniyor. 

Günümüzden 2300 yıl önce, 
Gaziantep kentinin Fırat nehri  
kıyısında kurulan Zeugma birbirinden 
güzel mozaiklerle süslüydü. Yüzyıllar 
içinde kentin üzerini kalın bir toprak 
tabakası kapladı. 

1980’lerde, anne babanın küçük birer 
çocuk olduğu günlerde bölgede yapılan 
kazılar muhteşem mozaikleri ortaya 
çıkardı. Fakat oraya bir baraj yapıla-
caktı ve bölge sular altında kalacaktı.

1993 yılından itibaren arkeologlar 
müthiş bir kurtarma kazısına giriştiler. 
Birçok eşsiz mozaiği sular altında 
kalmaktan kurtardılar. O arada baraj 
tamamlandı.

Neyse ki bu mozaik hazinesi bugün, 
dünyanın en büyüklerinden biri 
olan Zeugma Mozaik Müzesi’nde 
sergileniyor. 

En I
.
lginç Gözler 

Zeugma’nın simgesi haline gelen 
bu mozaikteki kişinin kadın mı 
erkek mi olduğu aslında bilinmiyor. 
Başındaki bağı ve kulağındaki halka 
küpeleri nedeniyle ona “Çingene 
Kızı” adı verilmiş. Bu mozaiğin en 
dikkat çekici yanı nereden bakılırsa 
bakılsın izleyiciyi sürekli takip 
ediyormuş gibi görünen gözleri…

Havuzdaki 
Okyanus 

Bir Roma villasının havuzunun 
tabanını süsleyen bu mozaikte 
açık denizlerin tanrısı Okeanos 
ile Tethyis ve birçok deniz canlısı 
gösterilmiş.

Avrupa’nın Adı
Hikayeye göre Zeus çok güzel bir 
kız olan Europa’ya aşık olur. Europa 
arkadaşlarıyla çiçek toplarken 
Zeus altın rengi bir boğa kılığına 
girer ve genç kızı sırtına alarak 
koşmaya başlar. Avrupa kıtası adını 
Europa’dan alır. Zeugma’nın Anlamı

Fırat Nehri’nin iki yakasına kurulu bu kente 
Romalılar “köprü, geçit” anlamına gelen 
Zeugma adını vermişler.

Hadi Müzeyi Gez
Zeugma Mozaik Müzesi’ni gezmek 
ister misin? Anne ya da babandan 
şu QR kodunu 
bir cep telefonu 
ya da tablet ile 
okutmasını iste ve 
oturduğun yerden 
gezmeye başla.
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En az iki kişi ile 
oynanan bu oyunda bir 

zara, oyuncu sayısı kadar 
piyona ve Zeugma ile ilgili bazı 

bilgilere ihtiyacın var.

Soru kutularına geldiğinde 
doğru yanıtı bilirsen üç kare 
ilerleyebilirsin. Bilemediğin 

zaman iki kare geri 
gideceksin.

Yanıtlar:

14: Başındaki bağı ve 
kulağındaki halka küpeleri 

nedeniyle.

21: Bir Roma villasındaki havuz için.

30: Gözleri izleyiciyi her yöne doğru 
izlermiş gibidir.

37: Baraj suları altında kalmıştır.

42: Boğa

Müze biletini 
bulamıyorsun. 

Başlangıç noktasına 
geri dön.

Çingene Kızı 
mozaiğine neden bu 

ad verilmiştir?

Kurtarma kazısı. 
Bir adım ilerle. 

Deniz Tanrısı Okeanos 
mozaiği neresi için 

yapılmıştır?

Arkeologlar yeni bir 
mozaik keşfetti. İki 

adım ilerle.

Rehberli tura 
katıldın. Dinlemek 

için bir tur bekle Çingene Kızı 
mozaiğinin en çarpıcı 

özelliği nedir?

Zeugma Antik Kenti’ne 
bugün ne olmuştur?

Müze çok büyük. 
Dinlenmek için bir 

el bekle.

Zeus Europa ile 
tanışmak için ne 

kılığına girmiştir?

Müzenin kapanma 
saati geldi.
Çıkışa git.

Zeugma 
Müzesi’nde 

Gezinti
Zeugma Müzesi’nin içinde 

gezinip parkuru ilk tamamlayan 
kişi olmaya hazır mısın? 

Müze 
girişi

Müze 
çıkışı

Kurtarma kazısı. 
İki adım ilerle.

Çingene Kızı mozaiğini 
incelemek için bir el 

bekle.
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BayRamlıK DiSlER.
Ne güzel bir bayram sabahı,

görmeye değer bu tatlı telaşı.
Muhteşem bir kahvaltı masası;

peynir, reçel, çeşitli ezmeler ve simit,
baş köşede tahin pekmez tası.

Anne koşturuyor her zamanki gibi,
elinde bir tepsi çörek.

Baba takım elbisesiyle kurulmuş koltuğuna,
gazeteden haberleri okuyor tek tek.

Berkehan ile Hakan, tertemiz giysileri
ve yandan ayrılmış saçlarıyla 
adeta pis pis sırıtan iki melek.

Can keyifsiz biraz,
zorla giydirilmiş papyon ve yelek.

Selin evin içinde uçuşuyor, sanki bir kelebek.
Odasında hala kendisi,

nine ortaya çıkmayan bir tek.

Daha yeni taramışsınız saçlarınızı ama
güzel bir arya okusam mı acaba? diyor,
gerçi az sonra takma dişler gelecek.

Selin tam yanlarından geçerken süzülerek,
duruyor aniden ikiliye gözlerini dikerek.

Kaçmıştı Can’ın keyfi az önce,
duyunca Selin’in sözlerini 
bir ışıltı yerleşti yüzüne.

Berkehan ile Hakan somurturken köşede,
bastonuna dayanarak geldi nine:

Övle ovsa sovav mıvım yavlum?
Yaşlıvım bevki ama akvım yevinde!

Tokalaşma, el öpme, sarılma,
harçlıklar mendil arasında.

Sen de fark ettin mi, diyor Hakan Berkehan’a,

dişler hâlâ çıkmadı ortaya.
Sırtlanlar gibi sırıtıyor ikili:

Birkaç çikolata atıyorlar ağızlarına,
bekliyorlar azıcık erisin diye.

NİHEHE 
HEHEEE!

Çıkar gelir nasılsa, diyor anne,
siz şöyle oturun koltuğunuza, 
başlayalım bayramlaşmaya.

HANİ BENİM DİFLEVİM NEVDE?

Bardağında değil mi, nine?

Can atılıyor hemen:

Yazan: Yıldıray Karakiya / Resimleyen: Ece Zeber

Şuna bak, Hakan, 
Bizimkinin boynuna  
konmuş iri bir sinek.

diyor Hakan,Annem giydirmiş belli,
demek ki Can hâlâ bir bebek!

NİHOHO
HAHAAA!

diyor Berkehan,
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1. Resmin için koyu renkli bir fon kâğıdı seç. 2. Renkli kağıtlardan kestiğin karelerle diskonun 
zeminini hazırla. 3. Alüminyum folyodan bir disko topu kes ve sahnenin yukarısına yapıştır.

6. Elleri ve yüzü oluşturan parçaları yerleştir. 7. Son olarak saçı yerleştirip yüzün ayrıntılarını çiz. 

Artık müziği sonuna kadar açıp dansçına katılabilirsin!

4. Topun etrafına folyodan ışık huzmeleri yerleştir.  
5. Dansçının giysilerini istediğin desende kağıtlardan kesip yapıştır. 

 Değişik renk, doku ve desende kâğıtlar    Alüminyum folyo
 Makas    Yapıştırıcı    Kalem

Disko Kolajı
Yaptığın kolajın fotoğraflarını bize yollamayı unutma!

Malzemeler 
Ha
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Kitaplarını çok merak ettik.  

Biraz anlatır mısın?

Bazı kısa hikayeler ve uzun, 

çok bölümlü olanlar var. Okula 

gitmek istemeyen bir çocukla 

ilgili bir tanesi. İlk başlarda 

okula hiç gitmek istemiyor ama 

başladıktan sonra hiç düşündüğü 

kadar kötü olmadığını görüyor. 

Bir sürü arkadaşı oluyor. Bu 

çocuğun bir de kampa gitme 

hikayesi var.

ADEN
Merhaba,
benADEN
Yaşadığın kenti bize anlatır mısın? Tarihi bir 

şehir mi yoksa yeni bir yerleşim yeri mi? En 

sevdiğin yer neresi?

Ben Almanya, Berlin’de yaşıyorum. Burada 

çok güzel parklar var. Bir de çok güzel 

dondurmacılar var. Eski bina da çok 

burada.

Evde neler yapıyorsun?  

Bir günün nasıl geçiyor?

Okula gidiyorum. Okuldan sonra hava 

güzelse dışarıda dolaşıyoruz annemle. 

Çok soğuksa eve geliyoruz hemen. Bazen 

arkadaşlarım geliyor. Bize geldiklerinde çok 

mutlu oluyorum. Birlikte oyun oynamayı 

seviyoruz. Tek başımayken kitap yazıyorum 

ve resim yapıyorum.

Dışarıda en sevdiğin etkinlikler neler?

Dondurma yemek, parkta oynamak ve 

annemle dolaşmak.

Tatilde neler yaparsın?

Yazın Türkiye’ye gidiyoruz. 

Denize giriyorum. Edirne’ye ve 

Tekirdağ’a babaannemlere de 

gidiyoruz. Bazen de Hollanda’ya 

teyzemin yanına gidiyoruz.

Türkiye denilince aklına ilk 

gelenler neler?

Ailem ve denizler geliyor aklıma. 

Bir de Türkiye’nin sıcaklığı. 

Almanya kışın soğuk oluyor. 

Baharda da yağmur yağıp 

bitiyor. Yazı çok seviyorum. Kar 

yağarsa kışı da seviyorum.

Yaş 7, BERLİN

Biri yaşadığın yere özgü, diğeri Türk 

mutfağından en sevdiğin iki yemeği  

bizimle paylaşır mısın?

Mantıyı çok seviyorum. Almanya’da 

hamburger ve patates kızartması. 

Dondurma ve pankek de var.

Dünyayı korumak ve iklim değişikliğinin 

etkilerini yavaşlatmak için ailenle birlikte 

neler yapıyorsunuz?

Yemek artıklarını başka, diğer çöpleri 

başka bir kutuda topluyoruz. Lambaları 

boş yere yanıyorsa kapatıyorum. Atılacak 

kağıtlardan oyuncaklar yapıyorum. 

Dişlerimi fırçalarken suyu kapalı tutuyorum.

Işınlanabilseydin ilk gideceğin yer neresi 

olurdu? Neden?

Türkiye’ye. Yani Türkiye’nin denizlerine. 

İzmir’deki arkadaşımı görmeye de 

gidebilirdim.

Türkçe konuşmak ve okumak zor 

mu senin için?

Hayır zor değil. Almancayı daha 

az biliyorum.

İlginç, eğlenceli ya da komik 

bulduğun Türkçe bir sözcük ya 

da deyim var mı?

Menemen yemeğinin adına çok 

gülüyorum.

Reichstag

Be
rli

ne
r 

Do
m



32 33

Ya
za

n:
 Y

ıld
ıra

y 
Ka

ra
ki

ya
 / 

Re
si

m
le

ye
n:

 Y
as

em
in

 E
zb

er
ci

DAM ÜSTÜNDE DEYİMLER
Sabah uyanamadın. Kahvaltıyı atladın. 
Baban çantana bir sandviç koydu, ona 
güveniyorsun. Otobüs ve metrodan 
sonra koşarak ilk derse girdin.  
Aklın çantandaki sandviçte. İlk ders 
arasında öğretmen projenle ilgili 
konuşmak istiyor. Midenden yükselen 
gurultuyu bastırmak için numaradan 
öksürüyorsun. Sandviç sonraki molaya 
kalıyor. 

Dersin ardından kendini bahçeye 
atıyorsun. Basketbol sahasını gören 
güneşli bir noktaya oturup sandvicini 
paketinden çıkarıyorsun ve BAM! 
Basket topu sana çarpıyor. Sandvicin 
havalanıp doğrudan çöp kutusuna 
düşüyor. BASKET! Miden dehşet bir 
gurultu koyveriyor. Çantandan paranı 
alıp kantine gidecek zaman yok. 
Sonraki molayı bekliyorsun. Derse ara 
verilir verilmez elini çantana atıyorsun. 
Fakat o da ne! Cüzdanını evde 
unutmuşsun! O kadar açsın ki…

Türkçede böyle zamanları anlatan bir deyim kullanırız. Bu sayfayı hazırlarken  
o kadar açtık ki kafamız düzgün çalışmadı ve deyimi doğru yazamadık.  

Aşağıdaki sözcüklerden bu deyime ait olanları seçip doğru sırayla yazar mısın?

YANIT: Karnı zil çalmak: Çok acıkmış olmak.

KARNI  BÜZÜŞMEK  SIRTINA  ZİL  ÇALMAK  MİDESİ  GURULTUSU  SOFRA  AYI  AÇ

Yum Gözünü Körebe

Çocuklar o gün sokakta  
oynadılar..

Çocuklar körebe oynamaya  
karar verdiler.

Yiğit’in gözlerini eski bir  
çorapla bağladılar.

Yiğit’in gözleri bağlıyken 
arkadaşları odadan gizlice 
çıktılar.

Yiğit’e sürpriz bir kutlama 
hazırlamışlardı.

Hava sokakta oynamak 
için çok soğuktu. 
Arkadaşları Yiğitler’de 
toplandı. Onca oyun 
varken herkes körebe 
oynamak istiyordu.

Yiğit ebe oldu ve gözlerini bir fularla bağladılar.  
Hiçbir şey göremiyordu ama odanın sağından 
solundan kıkırtılar duyuyordu. Ne zaman bir kıkırtı 
duysa o tarafa yöneliyordu. Yiğit, kulaklarının bir 
yarasa gibi hassaslaştığını hissetti.

Yiğit beş dakika boyunca odada bir ileri bir geri dolanıp durdu. 
Bir süre sonra sesler kesildi. Yiğit, biraz daha bekledikten 
sonra gözündeki bağı çözdü. Odada kimse kalmamıştı! 

Bu şaka Yiğit’in bütün neşesini kaçırmıştı. Arkadaşlarının 
mutfakta olduğunu fark etti. Yiğit içeri girince bir çığlık koptu: 
SÜRPRİZ! Annesi ve arkadaşları üzeri mumlarla dolu bir 
pastayla birlikte onu bekliyorlardı.

DOĞRU MU YANLIŞ MI?


