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Memleketim, memleketim, memleketim,
ne kasketim kaldı senin ora işi
ne yollarını taşımış ayakkabım,
son mintanın da sırtımda paralandı çoktan,

Şile bezindendi.
Sen şimdi yalnız saçımın akında,

enfarktında yüreğimin,
alnımın çizgilerindesin memleketim,

memleketim,
memleketim... Nazım Hikmet

Bitkiler besinlerini üretmek için güneş ışı-
ğına gereksinim duyarlar. Güneş’ten elde
edilen enerjinin kullanıldığı bu sürece “fo-
tosentez” denir. Bitkiler de otobur canlılara
besin olarak bu enerjiyi aktarırlar. Bu canlı-
lar da diğerlerince yenir ve zincir böyle iler-
ler. Bu zincire “besin zinciri” diyoruz. 

Besin ağlarında yer alan her canlı bir di-
ğeriyle beslendiğinden, bir bitki veya hayva-
nın ortadan kalkması diğer birçok canlıyı
etkiler. Tropik yağmur ormanlarının çok
büyük alanları acımasızca yeni tarım arazisi
yaratmak için kesiliyor. Ölü bitkiler ve hay-

vanlar olmaksızın toprak besin üretmek için
çok zayıf kalıyor. Fabrikalar kadmiyum gibi
zehirli kimyasalları çevreye boşaltıyorlar. Bu
zehir, bitki ve hayvanlara besin ağları ara-

cılığıyla geçebilir. Böylece onları ve onları
yiyen insanları zehirlerler. Evlerden ve fabri-
kalardan gelen atıklar çevre tarafından or-
tadan kaldırılamıyor. Nükleer enerji
santralleri yüzyıllar boyunca tehlike saçacak
atıklar üretir, en doğrusu nükleer santraller-
den uzak kalmak, yenilenebilir enerji kay-
naklarına doğaya dönmektir.

Bir yılda ailenizle beraber ne
kadar çöp atıyorsunuz? Yüz kilo
mu, bir ton mu? Bir tahminde 

bulunabilir misiniz? Arkadaşları-
nız ve ailenizle bu konuyu 

tartışın. Bakalım onlar 
ne düşünüyor?

imdi Dü ünüp Soralım!



Müziği en çok hangi 
balık sever?

En soğuk özür sözcüğü 
hangisidir?

ParDON...SAZan Balığı...

DERE.

Yatağı olduğu halde uyumayan 
şey nedir?

İçinde mini konser verilen
mini kutuya ne denir?

Hangi adam hamama 
gitmez?

KONSERve... Kardan adam...

Siz bir nesne düşünün, 20q basit sorular
sorarak ne düşündüğünüzü tahmin etmeye
çalışsın. Düşündüğünüz nesne, çoğu insanın
bildiği bir şey olmalı, ancak belli bir kişi, özel bir
yer adı veya özel bir nesne olamaz. Siteye giriş
yaptığınızda karşınıza çıkan sayfadan, “Türkçe
düşün” başlığını seçiyorsunuz. Ardından yaşı-
nız ve ülkenizi de seçerek “Oyna” başlığına ba-
sıyorsunuz. Böylece 20q’nun, aklınızdaki
nesneyi tahmin edeceği akıl oyunu başlıyor. 

Nasıl oynanır? 
Örneğin, seçtiğiniz kelime “kedi” olsun. 20q

size sorular sormaya başlıyor. Hayvan mıdır?
Mırlar mı? Konuşur mu? Hareket eder mi? Bu
sorular, 20q sizin aklınızı okuyana kadar
devam ediyor. Sizin yapmanız gereken tek şey,
sorulara doğru cevap vermek. Aklınızdakini,
verdiğiniz cevaplarla tahmin edebildiğini gör-
düğünüzde, hem eğlenecek hem de çok şaşıra-
caksınız. 

komixkomix

İyi bir kitap okumaktan 
daha zevkli ne olabilir?

İyi iki kitap okumak...

bulmaca buldurmacabulmaca buldurmaca ??
? ?

?
?

Öğretmen sınıfa girdiğinde sınıfı çok gürül-
tülü buluyor ve nedenini soruyor. Çocuklar
da sokakta buldukları çok güzel, küçük kö-
peği en büyük yalanı söyleyecek olana ver-
mek için yarıştıklarını söylüyorlar.
Öğretmen sinirleniyor ve diyor ki:
-Ama bu çok yanlış bir şey çocuklar.
Ben sizin yaşınızdayken, hiç yalan söyle-
mezdim.
-Öğretmenim, köpeği siz kazandınız!!!

Siz Kazandınız

www.20q.net

20Q
Aklınızı

Okuyacak!

Para Verilmez
Matematik dersinde öğretmen sordu:
-Beş tanesi dört lira olan şekerlerden, bir tane
alırsan kaç lira verirsin?
Çocuk düşündü, şöyle bir fikir yürüttü: “Beşi
dört lira, dördü üç lira, üçü iki lira, ikisi de bir
lira olduğuna göre; bir tane alınırsa hiç para
ödenmez.” Bu düşünce sonunda sevinerek:
-Hiç para verilmez öğretmenim! Dedi.

Ay mı Güneş mi?
-Çocuklar, dedi öğretmen, hangisi
bizim için önemlidir? Güneş mi yoksa
ay mı?
-Tabii ki ay, dedi Bilgen. En azından
geceleri etrafı aydınlatıyor. 
Sonra da devam etti:
- Gündüz güneş çıktığında ise, zaten
ortalık aydınlık oluyor!!!



biliminsanları

biliyor musunuz?biliyor musunuz? ??
? ?

?
?

Atların bacaklarındaki kemikler ve bu
kemikleri birbirine bağlayan bağlar özel
bir biçimde birbirine kilitlenebilir. Atlar bu
sayede hiç enerji harcamadan ve hiç yo-
rulmadan günlerce ayakta durabilirler.
Hatta bu konumdayken dinlenebilir ve
uyuyabilirler. Bu yüzden uyumasalar bile
dinlenmek için çoğu zaman bu biçimde
durmayı tercih ederler. Yine de atlar yere
uzanarak da dinlenebilir ya da uyuyabilir.
Ancak, atlar çok ağır ve kaslı
hayvanlardır. Buna kar-
şın kemikleri son de-
rece kırılgandır.
Uzun süre uzanır
durumda kalmak
kemiklerinde ze-
delenmeye neden
olabilir. Ayrıca, yere
uzandıklarında vücutlarının
tüm ağırlığı kalp ve akciğer gibi organla-
rına baskı yapar. Bu da onların düzgün

soluk alamamalarına ya da kalplerinin
kan pompalamada zorlanma-

sına yol açabilir. Yine de
kendilerini güvende

hissettiklerinde
yere uzanarak
kısa şekerleme-

ler yapabilir. Özel-
likle genç atlar

bunu daha sık yapar.
Çünkü henüz küçük ve hafif ol-

duklarından uzanmaktan zarar görme
olasılıkları daha azdır.

İnsanlığın hizmetine sunduğu bilimsel
çalışmalarıyla ödüller alan Marie Curie,
20. yüzyılın en ünlü biliminsanlarından
biri. Kimilerine göre gerçek bir kahra-
man. Küçükken hep bir biliminsanı ol-
mayı düşlemiş; ancak bu düşünü ger-
çekleştirmesi hiç de kolay olmamış. 

Curie’nin 
Radyoaktif Elementleri
Curie’nin 
Radyoaktif Elementleri

Balonlar yerçekimine nasıl
karşı koyup uçabilirler?

Balonlar, içlerindeki gazın özelliklerinden yararlanarak havada kalabilirler.
Eğer balonun içindeki gaz dışarıdaki havadan daha hafifse, bu gaz yukarı
doğru bir kuvvet oluşturur. Bu kuvvet, balonun ağırlığından fazla olursa, balon
yükselir. Balonlarda kaldırma kuvveti elde etmek için bir yöntem, havadan hafif
olan helyum gibi gazlar kullanmaktır. Balon yükseltilmek istendiğinde, helyum
gazıyla biraz daha şişirilir. Alçalması istendiğinde de, bir miktar gaz balondan
dışarı bırakılır. 

Oyuncak uçan balonlar da helyumla karışık hava içerirler. Bazı balonlar,
helyum yerine, sıcak havadan yararlanır. Sıcak hava, soğuk havaya göre daha
hafif olduğu için, balonun içine dışarıdaki havadan daha hafif bir gaz doldu-
rulmuş olur. Sıcak hava balonlarında, balonun içindeki gaz, bir petrol gazının
yakılmasıyla ısıtılır. Balonun içindeki hava ne kadar ısıtılırsa, balon o kadar
hızlı yükselir. Bir süre sonra bu hava soğuyacağından, balon aşağı düşmeye
başlar. Bu nedenle, ısıtmayı sürekli ya da aralıklı olarak yapmak gerekir.

Atlar Neden Ayakta Uyur?

Onun yaşamöyküsü ve başarıları,
kendinden sonraki kuşaklar için her
zaman bir esin kaynağı olmuş.

1910’da saf radyumu
elde eder. Farklı onursal
unvanlara ve madalya-
lara layık görülür. “Curie”
olarak adlandırılan rad-
yumun ölçü birimini ta-
nımlama görevi ona verilir.
Ertesi yıl standart curie biri-
mini, 1 gram radyum tarafından
salınan radyasyon miktarı şeklinde ta-

nımlar. Bu birim, günümüzde
saniyede 37 milyar kez parça-

lanan radyoaktif madde miktarı
olarak tanımlanıyor. 

Marie, 1911’de radyum ve polon-
yum elementlerinin bulunması, radyu-
mun ayrı olarak elde edilmesi ve bu
elementin özellikleri ve bileşikleriyle il-
gili araştırmalarından dolayı bir kez
daha Nobel Ödülü kazanır. 1914’te I.
Dünya Savaşı başlayınca, X ışını tekno-
lojisinin cephelerde ve askeri hastane-
lerde kullanılması için çalışır. Savaş
sonrasıysa, tekrar Radyum Enstitüsü’ne
odaklanır. Enstitünün hemen hemen hiç
donanımı yoktur. Mayıs 1920’de ensti-
tüye yüklü bir para yardımı gelir. Bu yar-

dımlar sayesinde özenle seçilmiş genç
biliminsanları önemli çalışmalara imza
atarlar. Marie’nin kızı Irene ve damadı
Frederic Joliot da enstitüde çalışmakta-
dır. İkisi, radyoaktif elementlerin izotop-
larının yapay olarak elde edilebileceğini
gösterirler ve bu çalışmalarıyla 1935
yılı Nobel Kimya Ödülü’ne layık görü-
lürler. Ancak Marie, 4 Temmuz 1934’te
yaşamını yitirir ve kızıyla damadının
Nobel Ödülü aldıklarını göremez.
Ölüm nedeni, radyasyonun zehirleyici
etkilerinden kaynaklanabilen bir kansız-
lık hastalığıdır.



Dergimizde sizlere, eğiti-

minize ve geleceğinize yararlı

bulduğumuz birçok konuyu

yayınlıyoruz. Sizden gelen bir-

birinden güzel çalışmalara da

bu sayfamızda yer veriyoruz. 

Eğer siz de çalışmalarını-

zın yayınlanmasını istiyorsa-

nız, lütfen sendika adresimize

göndermeyi unutmayın!

Sevgili 
ATLIKARINCA 

Okurları

Sevgili 
ATLIKARINCA 

Okurları

Muhammed
Arda
İmrenk

Onur
Güdük

Metehan
Akman

Yılmaz
Özcan

Samet
Kırpıkoğlu

Ömer Efe
Şimşek

Muhammet
Kerim
Ünal

Furkan
Gülhatun

Elif
Özcan

Rutkay
Bayram

Gözde
Ünal


