
46 Bilim Çocuk

Bal›klar›m
Benim iki bal›¤›m var. Onlar› çok seviyorum.

Kimi zaman onlarla konufluyorum. Örne¤in, sa-
bah kalkt›¤›mda onlara “günayd›n” diyorum.
Sanki, onlar da bana kuyruklar›n› sall›yorlar. Son-
ra yemlerini veriyorum. Onlar da büyük bir ifltah-
la bunlar› yiyorlar. Bal›klar›m›n suyunu günü gü-
nüne de¤ifltiriyorum. Yoksa, sular› sapsar› oluyor.

Akvaryumlar›n›n içine bir sürü yeflil ve sa-
r› renkli, parlak tafllar koydum. Bir

de, mavi bilyemi! Bal›klara bak-
man›n çok e¤lenceli oldu¤unu
düflünüyorum. Herkese öneririm.

Derya Koç
Halil Türkan ‹ÖO / 3-C / ‹stanbul

Ceviz A¤ac› 
Nereden Geldi?

Bitkiler, do¤ay› güzellefltiren ve
canl›l›k veren varl›klar. Yaz›n yaylaya
gitti¤imizde anneannemlerin bahçe-
sinde büyümekte olan bir a¤aç gör-
düm. Anneannem, bunun ceviz a¤a-
c› oldu¤unu söyledi. Bunu kimin dikti¤i-
ni merak ettim. Araflt›r›nca, herkes
kendisinin dikmedi¤ini söyledi. Eve sonradan ge-
len dedeme sordu¤umda, o sincaplar›n dikmifl
olabilece¤ini söyledi. Sincaplar, ceviz yemeyi
çok seviyorlarm›fl. Toplad›klar› cevizleri daha son-
ra yemek için topra¤a gömüyorlarm›fl. Cevizler,
bitkinin tohumlar›ym›fl. Bu tohumlar, uygun koflul-
lar oldu¤unda çimlenip, yeni bitkiler veriyorlar-
m›fl. Bu, bana çok ilginç geldi. 

Ali  Haydar  Kelekçi
Çukurova Sanayii ‹ÖO / 7-E / Tarsus / ‹çel

Köydeki Yaflamla Kenttekinin Fark›
Köyde meyve ya da sebze yedi¤imizde,

bunlar›n kenttekilerden farkl› oldu¤unu hissede-
riz. Çünkü, köydekiler daha taze ve do¤ald›r. Bu-
nun yan›nda, köydeki insanlar›n uzun yaflad›¤›

söyleniyor. Gerçekten de köy-
lerde, kimi 110, kimi 120 y›l yafla-
yan insanlar var. Bu insanlar›n,
sa¤l›kl› beslenip do¤al koflullar-
da yaflad›klar›n› düflünüyorum.
Lütfen biz de sa¤l›kl› beslenelim.

Deniz  Türkü Yavafl
Dr. Cavit Özye¤in ‹ÖO / 4-B / ‹zmir

Kufllar Neden Tüylerini Kabart›yor?
Penceremize konan kufllar› ve evimizde bes-

ledi¤imiz civcivleri uzun süre gözlemledim. Kuflla-
r›n tüylerini hafifçe kabartmalar› dikkatimi çekti.
Bunun nedenini merak ettim ve araflt›rd›m. Kufl-
lar, tüylerini kabartarak aralar›nda hava bofllu¤u
oluflturuyorlarm›fl. Böylece vücut s›cakl›klar›n› ko-
ruyorlarm›fl. Hayvanlar›n bu tür özellikleri ne il-

ginç, de¤il mi?

Ataman Saymaz
Nermin-Metin Akar ‹ÖO / 3-C / Kufladas› / Ayd›n

GÖZLEM  
DEFTER‹N‹ZDEN

fiimdi canl›lar›n ço¤alma zaman›...

Onlar›n yavrular›n› gözlemleyin.
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Çanakkale, 
fiehitler Abidesi’ni Gezdim

Çanakkale’nin tarihinde dünyan›n en büyük
donanmas›n›n, en güçlü ordular›n›n gelip hüsra-
na u¤rad›klar› bir savafl var. Biz de bu savaflla il-
gili daha iyi bilgilenebilmek için oraya gezi dü-
zenledik. Aylar önce kararlaflt›r›ld›¤›ndan, gezinin
bafllayaca¤› günü iple çekiyorduk. Sonunda bir
akflam yola ç›kt›k. Sabaha karfl› Çanakkale’ye
geldik ve feribotla Gelibolu yar›madas›na geç-
tik. ‹flte, Kilitbahir Kalesi’nin önündeydik. Ad› de-
niz kilidi anlam›na gelen bu kalenin çok büyük ve
korunaks›z merdivenleri vard›. Sonra, kale yak›n-
lar›ndaki Seyid Onbafl› An›t›’n› gördük. Tahta ba-
samaklarla alçak bir tepeden inerek Koca Seyid
heykelinin önüne geldik. Koca Seyid, 275 kg’l›k
bir mermiyi s›rt›na alarak, gemilerden birinin bat›-
r›lmas›na yard›m etmifl. Çanakkale fiehitler Abi-
desi’ne geldi¤imizde büyük bir yap›yla karfl›laflt›k.
Bu yap›, kentin hemen her yerinden görülüyor ve
flehitlerimizin hat›rlanmas› ad›na büyük bir anlam
tafl›yor. Abide flehitli¤inde birçok ad› görünce,
yurdumuz için verilen emekleri daha iyi anlad›k.
Sonra, yak›ndaki müzeyi ziyaret ettik. Gezi sonun-
da yorulmufltum, ancak bu anlaml› topraklar›
gördü¤üm, tan›d›¤›m ve keflfetti¤im için çok
mutluydum. 

Özge Öztürk
S›d›ka ‹ÖO / 7-C / Söke / Ayd›n
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Okulumun Çevresindeki Do¤a
Bir çarflamba günü

ö¤retmenimiz, okul d›fl›n-
da do¤ay› gözlemleme-
miz için bir gezi düzenledi.
Önce çok güzel, beyaz
bir kelebek gördük. Son-
ra, çiçekten çiçe¤e uçan
bir ar› ve bir sinek farket-

tik. Biraz daha ilerleyince, salyangoz ve kar›nca-
larla karfl›laflt›k. Çok ileride koca koca da¤lar ve
yemyeflil a¤açlar vard›. Gökyüzünde beyaz bu-
lutlar, hafif bir sis ve kufllarla birlikte Günefl de dik-
katimizi çekti. Bir de çiçekler vard›, dünyan›n en
güzel çiçekleri... Onlardan bir tane koparacak-
t›m, ancak can› ac›mas›n diye koparmad›m. Bu-
gün okulum her zamankinden daha güzel geçti.
Bence herkes okula gelmeli. Okul, hep ders çal›-
fl›lan bir yer de¤il. Hatta çok e¤lenceli. Okulumu
seviyorum!

Melisa Sü¤lün
Akdeniz ‹ÖO / 4-C / Antalya

Hemflire Ablam› Ziyarete Gittim
Sabah erkenden hasta-

nenin yolunu tuttuk. Kahval-
t›m›z› orada yapt›k. Sonra
hastalar gelmeye bafllad›.
Hemflire ablam, bir çocu¤a
afl› yapt›. Ondan sonra ge-
len bir hastan›n dikifllerini al-
d›. Kaza sonucu eli kesilen bir

hastaya pansuman yapt›. Daha sonra ablam,
evde yard›ma gereksinimi olan bir hastan›n evi-
ne gitti. Orada hastaya i¤ne yapm›fl. Ö¤le ye-
me¤inden sonra da hastalar geldi. Birinin bay›l-
ma flikâyeti vard›. Doktor, onu muyane etti ve
gerekli tahlilleri yapt›rmas›n› istedi. Tahlillerin, la-
boratuvarda görevliler taraf›ndan makineler kul-
lan›larak kimi incelemelerle gerçekleflti¤ini ö¤-
rendim. Nefes darl›¤› olan bir çocuk hastaya bu-
har makinesiyle buhar verildi. Doktor, baflka bir
çocuk hastan›n gö¤sünü dinledi. Bronfliti oldu¤u
anlafl›ld›ktan sonra doktor ona tedavi önerdi. Sa-
at 16:30 olunca hastanenin servis arac›na bindik.
Ya¤an kar eflli¤inde evimize geldik. Yorucu, an-
cak güzel bir gün geçirmifltim. 

Ya¤mur Koyundoyuran
Dr. Tevfik Sa¤lam ‹ÖO / 3-A / ‹stanbul

Hamsilerle Gelen Denizat›
Annem bal›k temizlerken, hamsilerin aras›n-

dan bir denizat› ç›kt›. Çok heyecanland›m ve
hemen onu bir kâ¤›t peçetenin üzerine ald›m. 15
cm kadar olan denizat›n›n uzun bir kuyru¤u, te-
kerlek biçiminde gö¤üs yüzgeçleri vard›. Yaflam-

lar›n› araflt›rd›¤›mda, erkek denizat-
lar›n›n kar›nlar›n›n alt›nda bir kese
oldu¤unu ö¤rendim. Bu kese
içinde, erkek denizat› yüzlerce
yumurtay› tafl›yormufl. Embriyo-
lar, bu kesede baba denizat›n›n

kan damarlar›ndan besleniyorlar-
m›fl. Merakl› tüm arkadafllara selam

yolluyorum.

Selcen Özdemir
Feridun C›ng›ll› ‹ÖO / 5-C / Kayseri
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