Yıl: 1 Sayı: 2

İçindekiler
2

Dijital Toz Alerjisi

4

Tweet Penceresi

5

Kodlama

6

Ninem Metaverse Diyarında

8

Resfebe

10

Yapay Zeka İnsanlığın
Sonunu Getirir mi?

12

Bir Tık Ama Nereye?

14

Nerede Bu Fındık Kurtları?

Editör
Feyza Kartopu

16

Gelecekte Uçan İnsan
Olacağım

Pedagog Danışman
Doç. Dr. Mehmet Kaya

18

Test et

20

Kodlayarak Çiz

21

Daha Dikkatli Ol

Mutfak Ekibi
M. Tuğrul Çolak, Ayşe Nur Biçer,
Merve Uygun

22

Raf Günlüğü ve Uzaktan
Kumanda

Görsel Yönetmen
Nurgül Ersoy

24

Tablodan Tabloya Zıpla

27

Sanat Yap

Ordu Büyükşehir Belediyesi Adına
İmtiyaz Sahibi
Mehmet Hilmi Güler
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Mehmet Altun
Genel Yayın Yönetmeni
Yusuf Temizcan

Yardımcı Editör
Meltem Ortakcı

Grafik Tasarım
Nuhun Gemisi
Resimleyen
Abdullah Gök, Gökhan Özdemir,
Halime Nur Sevim, Hilal Dağ Avşar,
Esra Gözde, Osman Büyükmutlu,
Rumeysa Abiş, Ümmügülsüm Sevim
©ORBEL 2022
Derginin yayın hakları ORBEL’e aittir.
İletişim:
findikkurdudergi@gmail.com
Basım Tarihi
2. Sayı, Temmuz 2022

29

Bir Nefes Bin Ses: Sipsi

30

Noktadan Noktaya

31

Yazar Avı

32

Mutluluk

33

Resimli Dünya

34

Sebze Ailesinin
Gariban Üyeleri

36

Minyatür Bulmaca

38

Şekercik İkizler

41

Labirentten Kurtul

42

Gülneşe'nin Anahtarı

44

Cevap Anahtarı

Merhaba
sevgili çocuklar,
Fındık Kurdu dergimizin yeni bir sayısıyla
daha beraberiz. Bu sayımızda dijitalleşmedeki gelişmeleri takip ediyoruz.
Biliyorsunuz ki, insanlık her geçen gün
yeni gelişmeler yaşamakta; dijitalleşme
de bu gelişmeler arasında önemli bir
yer tutmaktadır. İnsanlığın iyiliğine ve
faydasına olan şeyler üretebilmek kadar,
bu gelişmeleri takip edebilmek de oldukça değerli. Ancak tavsiyem şudur

ki, dijital gelişmeleri takip ederken
vaktimizi de tasarruflu kullanmaya dikkat edelim. İnsanlarla,
arkadaşlarımızla, ailemizle, doğayla
ve diğer canlılarla olan iletişimimizi
sürekli sürdürmeliyiz. Dijitalleşmeyi de
bu iletişime destek olan bir unsur olarak
hayatımızda konumlandırmalıyız. Ancak
düşünebilen, ölçebilen ve her şeye hak

Dr. Mehmet Hilmi Güler
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı

ettiği ölçüde vakit ayıran insanlar başarının anahtarını keşfedebilir.

Ben sizlerin daima iyi olana koşacağınıza inanıyor, teknolojinin
imkanlarını her zaman insanlığın
iyiliği ve dünyanın güzel geleceği için
kullanacağınızı biliyorum.
Bu sebeple geleceğimizin teminatı olan
siz güzel yavrularıma teşekkür ediyorum.

Sevgilerimle, gözlerinizden öpüyorum.

Dosya

Yazan: Ayşe Nur Biçer

Dijital Toz
Alerjisi
Bundan tam yirmi yıl önce, ben

on yaşlarındayken yaşadığımız şehrin
tarihsel gelişimi hakkında bir yarıyıl ödevi
vermişti öğretmenimiz. İlimizde büyük
bir kütüphane olduğunu ilk kez o zaman
duydum. İlk kez o zaman bir kütüphanede
nasıl araştırma yapılacağını öğrendim.
Tozlu raflarda, ihtiyacım olan eserleri
ararken ilk kez o zaman hapşırık krizine
girdim. Ah e ve t toz alerjisi! Ne

günlerdi…

Şimdi olsa, internet üzerinden
herhangi bir arama motoruna yazarak
ulaşabileceğim bilgilere ulaşmak, onları
not etmek, o gün benim saatlerimi
almıştı. Şimdi sana çok uzak geliyor
tozlu raflar arasında hapşırmak değil
mi? Haklısın. Çünkü bilgiye ulaşmak,
içine doğduğun çağda artık çok kolay.
Araştıracağın konuyu oluşturan harfler
ve bir tık. İşte hepsi bu kadar! Bu k adar

mı sahiden?

Bilgiye erişimin bu kadar kolaylaştığı bir
dönemde, başka zorluklar ortaya çıkmış
2

olabilir mi acaba? Mesela bir sabah uyanıp sosyal medyada en sevdiğin süper
kahramanın kafasına, kendi kafanı monte
edilmiş görsen şaşırır mısın? Arkadaşlarının sana 1 Nisan şakası yaptığını düşün. Biliyorsun, bu montajı, photoshop
programlarıyla saniyeler içinde yapmak
mümkün. Çok sevdiğin yazarın etkileyici
bir cümlesinin altına, bu cümleyi tıpkı sen
söylemişsin gibi adını yazsalar ya da?

Pek çok insanın bunu senin söylediğine saniyeler içinde inanması çok
olağan değil mi? Her gün yüzlercesi oluyor bunların.

Peki, senin her gün maruz
k aldığın onca görüntü, se s
ve yazı gerçek mi sahiden?
Ulaştığın her bilgi, “doğru bilgi” mi?
Arama motoruna yazdığın herhangi
bir soru, seni binlerce sonuca
ulaştıracak. Bazen birbirinin tam
tersini ifade eden cümlelerle
karşılaşacaksın. Peki hangisi doğru?
Bunu nasıl bilebilirsin?
Sana, böyle durumlarda benim ne
yaptığımı anlatacağım. Yanına bir kâğıt
mendil almanı öneririm. Nedenini yazının
sonunda anlayacaksın.

Öncelikle çıkan sonuçların yer
aldığı sitelerin “org , gov ”
gibi güvenilir uzantıları
olup olmadığına dikkat
ediyorum. Bu önemli.
Ardından teyit metodunu
kullanıyorum. Yani, bir bilgi üç
dört güvenilir sitede yer almışsa
gerçeğe daha yakın olduğumu
hissediyorum. Diyelim ki sosyal medyada
bir hesap, ünlem işaretleriyle dolu,
insanları galeyana getirecek bir cümle
yazdı. Buna şüphe ile yaklaşıyorum.
Hemen burnum kaşınmaya başlıyor.

Bir hapşırık ki sorma! Toz alerjim
nüksedi yor. Dijital toz alerjisi olur

mu deme. Oluyor. Tüm bunlar sende de
bir alışkanlık haline geldiğinde yanlış
yönlendirmelerin kokusunu alıp adeta
hapşıracaksın. Evet, bu bir toz alerjisi! Bol
hapşırıklı günler diliyorum.
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Dosya

Hazırlayan: Ord. Prof. Paf-Puf

Resimleyen: Esra Gözde

Tweet Penceresi
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Kodlama
Hesap makinesinden buzdolabına, tabletten akıllı telefona kadar tüm elektronik cihazlar
kod parçacıklarına ihtiyaç duyar. Bir düğmeye basıp bir talimat verdiğinde, kodlama yapmış
olursun. Aşağıda bunun oldukça basit, fakat bir o kadar da temel örneklerinden biri var.
Haydi, zihin çarklarını çalıştır ve kodlamayı doğru şekilde yap.

@
</

«

-;
(;)

//
@
</
]

]

/>
?

5 «
5 -;
4 (;)

2 />
3 //
5 ?

5
1
1
5

Dosya

Yazan: Arzu Yurbaş

Resimleyen: Rümeysa Abiş

Ninem
Metaverse
Diyarında
Kim gerçek dünyayı
unutup sanal dünyalara
daldı?
Bir süredir ninem bizimle kalıyor. Bence
evrenin en güzel masal anlatan ninesi benim
ninem olabilir. Tamam canım, sizinki de iyidir ama Çiçek
ninemi bir dinleseniz! Bu ara pek keyifsizdi. “Neyin var
nineciğim?” diye sordum. “Ne olsun evladım, köyümü
özledim,” dedi. Onu üzgün görmektense köyü ayaklarının
altına serebilirdim. Gerçeği olmasa da sanalını.

Hemen “Oyun Evreninin Kralı” yazan kapıyı tıkladım. “Ağabeyciğim, nineme Metaverse’de bir köy kuralım,” dedim.
Meğer abim sanal gerçeklik (VR) gözlükleri ile cennet gibi
bir yer tasarlamış. “Tamam, bizim köye de benzetirim,”
dedi. Ben de nineme, olacakları özet geçtim. “Nineciğim,
hani akrabalarla telefonda görüntülü konuşuyorsun ya,
artık Metaverse içindeki oturma odanda ak kuzun kucağında oturup sohbet edeceksiniz.” Tahmin edersiniz ki
ninem yarı uykudaymış gibi bakakaldı. Ama VR gözlüklerini takınca sevinçten dizlerini dövmeye başladı. Abimin
ona bir sürprizi vardı. Dedemin avatarını yapıp ninemi
gezdirmekle görevlendirmişti.
6

Ninem Metaverse
bağımlısı oldu çıktı.
Beni de bir merak
sardı. Ninem bile
bu teknolojiye bu
kadar hızlı ayak
uydurduysa iyice
araştırmalıydım.
Meğer Metaverse
fikri 90’larda yazılan
bir kitaptan geliyormuş.
Yani bu fikir senden
benden çook yaşlı.

Peki ne demek Me taverse?
Her şeyin mümkün olduğu, evrenler ötesi sanal bir mekanın
adı. Daha doğrusu vadedilen, geleceğin interneti. Metaverse VR
gözlükleriyle hayal olmaktan çıktı. Tabii yeterli değil. Ama yaklaşık on
yıl sonra belki “Ready Player One” filminde olduğu gibi özel kıyafetler
giyip öyle gireceksin sanal diyarlara. Düşünsene, evinin sıcaklığından
ayrılmadan bir gözlük ve dokunmatik kıyafetle bambaşka biri olmanın
kapılarını aralayabileceksin. Hiç deniz görmemişken dünyanın en iyi
sörfçülerinden eğitim alabilecek, anka kuşuyla arkadaşlık kurabileceksin. Hatta kendine
evrenin veya zamanın herhangi bir yerinde ev inşa edip hayalindeki işi kurabileceksin.
Evet, oturduğun yerden, Metaverse’nin tam içindeyken ve yalnızca beş duyunu
kullanarak.

Peki Me taverse’nin hiç mi olumsuz yanı yok?
Şimdilik en büyük sorun gerçeklik algının bozulup bozulmayacağı.
İmkanların sonsuz olduğu Metaverse evreninde sence kaç kişi
dünyayı unutur? Kim bilir! Ayrıca her şeyin mümkün olduğu yerde
güvenlik sorunları da oluşabilir. Metaverse’nin belki de gerçek
dünyamızdaki gibi güvenlik güçlerine ihtiyacı olacak. Neden mi? Sanal
bir evrene giriş yaptığında kendini bilgi hırsızlığından veya herhangi
bir saldırıdan korumak için elbette! Üstelik böyle güçlü bir teknolojiyi
sadece kullanan olmak tehlikeli. Bizlerin yazılım üreticisi olup kontrolü
elimizde bulundurmamız şart! Hem sen de evrenler ötesi mekanların
yöneticilerden biri olmak istemez miydin?
7

Resfebe
Aşağıda şekil ve görsellerle kodlanmış kelimeler var, onları bulabilir misin?
Küçük bir ipucu: Eğer kodlanmış kelimelerin dosya konusuyla ilgili olduğunu aklında tutarsan
çok da terlemeden bu işin üstesinden gelebilirsin.
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Dosya

Yazan: Abdullah Cem

Bilgi Oburu
Yapay zeka
Yapay zeka denildiğinde herkes gibi benim aklıma da insanımsı robotlar
geliyor. Bunun birincil sebebi film sektörü olabilir. Hatta bu ekran
içeriklerinde de sürekli aynı soru döner durur: Yapay zeka insanlığın
sonunu getirir mi?
Peki nedir bu yapay zeka denilen şey? Bunun üzerine hiç düşündün
mü? Aslında hayatımızın her yerinde izlerini görebilmek mümkün.
Robot süpürgemiz, telefonumuzdaki türlü türlü uygulama, eski hesap
makineleri, şu an yazımı düzeltmeye yarayan program, dijital asistanlar,
şerit takibi yapan arabalar, tetris veya bir sürü görevi yapmanızı
isteyen gigabaytı yüksek oyunlar… hepsi yapay zekadır. Yani her biri
birer yazılımdır. Algoritmadır. “Ödevlerimi yap sevgili yapay zeka,”
dediğinde, “kalk, kendin yap!” demez.
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Tabii ona bu cevabı vermesini komut olarak girmediysek.
Şu an senin de içinden geçirdiğin gibi ahlaki sorgulama, empati
kurma, vicdan muhasebesi gibi insani becerilerinin olmadığı
aşikar.
FAKAAAT “makine öğrenmesi” denilen yeni bir algoritma sistemi
geliştirildi. Buna göre artık yapay zekaya komut girmek yerine,
“Al bakalım bilgiler bunlar, istediğini öğren,” deniyor. Verilen
bilgilerin ne olduğu çok önemli. Örneğin, bir yılın hasta bilgileri
veriliyor ve başka hiçbir veri istenmiyor, fakat yapay zeka, hangi
hastaların kanser olma riski var, işte bunu söylüyor. Üstelik
sosyal ağlardan -insanların ürettiği bilgilerden- veri sağlandığında
ırkçı, cinsiyetçi özellikler bile sergileyebiliyor. İlginç öyle değil mi?
Yapay zekanın başta bir mutfak robotu olması veri azlığındandı.
Şimdilerdeyse hızla gelişip büyümesi internet ağıyla üretilen
milyarlarca veri sebebiyle. İnternette yaptığımız her tık, her kayıt
onun besin kaynağı. Dolayısıyla beslediğimiz şey bizi yükseltebilir
de yok edebilir de. Sence hangisi?
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Dosya

Yazan: Meltem Ortakcı

Ama
Nereye
Merhaba sevgili dostum. Sen de fark ettin mi, biz bugün, bizden önceki nesillerin hayal dahi edemeyeceği
şeyler yaşıyoruz. Bir zamanın çocukları, evlerine televizyonun gireceğini ve en büyük keyiflerinin o tuhaf kara
kutu olacağını hayal dahi edemezken bizler ellerimizdeki telefonlarla akıllı saatlerimizin saydığı adımlarımızda
hiçbir değişiklik olmadan pasaportsuz vizesiz dünyayı geziyoruz, ne büyüleyici değil mi?
İşte ben de senin için bu sayıda, fiziken tek bir adım bile atmadan kilometrelerce yol yürüyebileceğin keyifli bir
gezi rotası oluşturmak istedim. O halde kemerleri bağlayalım, başlıyoruuuz.

Meselaaa... sadece sana ait, sıkıcı
yetişkin muhabbetlerinin, emekli amca ya
da komşu teyze nasihatlerinin olmadığı
özel mi özel bir site, iyi olmaz mıydı?

www.birdolapkitap.com

Pekiiiii, yalnızca senin için şarkı
besteleyen birileri var desem...

www.buyuklergiremez.com

Peki içinde “birdolapkitabın”, okuma
kulüplerinin ve tanışabileceğin bir sürü yeni
arkadaşın olduğu bir siteye ne dersin?

https://subadapcocuk.org/

www.nasa.gov/kidsclub

Bana öyle geliyor ki dünyanın en esrarengiz olayları
hâlâ yukarıda oluyor. Hayır, tabii ki üst komşunun evini
kastetmiyorum. Daha yukarıda, en enn yukarıda...
Küçük astronotlar için heyecan dolu bir uzay gezintisi:
Nasa Kids Club

İçi renk renk, çeşit çeşit oyuncakla dolu, kendi
İstanbul’da namı 81 ilde, içini gezmekse sadece
bir tıka bakan büyülü bir müze: İstanbul
Oyuncak Müzesi.

cocukegitimi.ktb.gov.tr

Herkes sinemanın öneminden bahseder ama
kimse bize göre filmleri nereden bulacağımızı
söylemez. Yandaki site sizler için dile
geliyor, tık tık...

istanbuloyuncakmuzesi.com

Şehrinin kültür sanat etkinliklerinden
haberdar olabileceğin, gezerken içinde
kendini kaybedeceğin bir site.

www.cocuklasinema.com

Fındık fındııık... Tamam bunlar da iyi hoş ama biz bilim seven afili çocuklarız, yok mu bize göre de bir şeyler
diyenlere...

bilimgenc.tubitak.gov.tr

www.bilimcini.com

Veee son olarak... mizah seven siz muzip
kurtları unuttum mu sandınız yoksa? Asla!

www.kbm.org.tr

junior.edumedia-sciences.com/tr

www.superpenguen.com

Yandaki site tam da size göre...

Keyifli tıkırdatmalar...

Resimleyen: Halimenur Sevim

Fındık Kurtları
bu kez,
İstanbul’daki
Bilim
Müzesi’ndeler.
Burada yüzlerce
yıl öncesindeki
ilkel icatlardan
bugünkü
teknolojik
ürünlere k adar
özenle sergilenen
onlarca nesne
var.
Bir de bu
nesnelerin
arasına gizlenmiş
fındık kurtları…
Onları bulabilir
misin?
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Dosya

Yazan: Ahmet Melih Karauğuz

Dünya büyük bir hızla değişiyor. Bu değişim
sadece yeni teknolojileri bize sunmakla
kalmıyor aynı zamanda yapacağımız
işleri de değiştiriyor. Bugün çocuk olan
bizler, yarın anne ve babalarımızın yaptığı
işlerden çok farklı işlerde çalışacağız.

Bu durum bizleri ister
istemez endişelendirse de
aslında o kadar da endişelenmemize
gerek yok desem bana ne dersiniz?
Muhtemelen şu an dudaklarını büzerek
sayfayı değiştirmek isteyeceksin ama
bence yazıyı sonuna kadar okuduğunda
bana hak vereceksin.
Şu an çevremizde birçok bilgisayar
mühendisi, yazılım mühendisi, e-ticaret
sitelerinde satış yapan insanlar var.
Hatta o kadar ki artık her yerde motorlu
kuryeleri görüyoruz. Bir on beş yıl önce
bu mesleklerde çalışan kimse ya yoktu ya
da çok az kişi bu işleri yapıyordu. Ama

günümüzün en popüler meslekleri bu
meslekler. Yani ben size bu yazıyı bir yirmi

yıl öncesinde yazsaydım, geleceğin mesleği
olarak söyleyeceğim meslekler hem bize
çok uzak gelecek hem de belki biraz
korkmamıza sebep olacaktı. Ama bugün
bu mesleklerde çalışan akrabalarımız,
tanıdıklarımız, komşularımız var.

Gelecek, bugün kullandığımız
akıllı telefonlar, bilgisayarlar,
tabletler ve birçok yeni teknolojik
aletin yoğun olarak kullanıldığı,
robotları artık her yerde görmeye
başlayacağımız bir zaman olacak.
16

Kendi kendine
giden araçlar, bize
mantıklı cevaplar veren
robotlar, içerisindeki yiyecekler
azaldığında en yakın marketten sipariş
verecek buzdolapları, evi ne zaman
temizlemesi gerektiğini bilecek robotlar ve
daha nicesi.

Değişen dünyamızda elbette
meslekler de değişecek. Bugün var

olan birçok meslekte yarın çalışacak
kimseyi bulamayacağız hatta bazı
meslekler için özel olarak geliştirilen
robotlar tek başına yeterli olacak. Peki
nedir bu meslekler? Robotik Mühendisliği,
Veri Bilimciliği, Çöp Mühendisi, Dijital
Dedektif. Hiçbiri bizim için tanıdık değiller
öyle değil mi? Ama aslında hepsi yavaş
yavaş ilerleyen teknoloji etrafında gelişen
yeni birer iş kolu. Bu mesleklerin ne iş
yaptığını elbette tek tek anlatmayacağım!
Eğer merakın biraz bile olsa gıdıklandıysa,
bunu gidermek sana kalsın.

Peki bu adını bile bilmediğimiz işlerde
nasıl çalışacağız? Aslında hiçbir zorluğu

yok. Nereden mi biliyorum? Çünkü ilk kez
bilgisayarı okuduğu okulda görüp, şu an
bilgisayar teknolojileri alanlarında çok
büyük üretimler yapan tanıdıklarımdan.
Çünkü tüm meslekler insanların ihtiyaçları
doğrultusunda ortaya çıkıyor ve hepsi

insanların kolaylıkla öğrenebileceği şekilde
çalışıyor.
Ama sana bir sır vermem lazım. Gelecekte
başarılı olmak istiyorsan, çok iyi hayal
kurmalısın ve çok fazla kitap okumalısın,
çünkü gelecekteki meslekler bizden çok
güçlü hayal gücü ve hızlı problem çözme
yeteneği isteyecek. Bu ikisini de bize
sadece kitaplar sağlıyor. Ha diyebilirsin ki,
gelecekte kitaplar olmayacak. O zaman
bir iddiaya var mısın? Bana kalırsa
gelecek; meslekleri öldürse, değiştirse ve
yeni meslekler çıkarsa
da kitaplar hep
var olacak ve bir
şeyler öğrenmek,
başarılı olmak için
biz hep kitaplara
koşacağız.
Haklı çıkıp
çıkmayacağımı
hep birlikte yaşayıp
göreceğiz.
17

Test Et

Hazırlayan: Feyza Kartopu

1
Telefonunu eline alıyorsun, bakışlarını ekrandan kaldırıp saatine baktığında 40 dakika geçtiğini fark ediyorsun.
Zaman burada koşar adım ilerliyor sanki. Oysa bir kitabı okurken, bir doğa gezisindeyken ya da bir şelalenin dibinde
otururken kırk dakika daha uzun, daha belirgin gibi. Bunlar karşısında yaptığın bir şey var mı?

Belli bir ekran sürem var ve
bunun dışına çıkmıyorum.

c

a

Dikkat etmek istesem de
başarılı olamıyorum.

b
Hayır, yok.

2
Proje ödevin için araştırma yapacaksın. Doğru bilgiye ulaşmak için hangi yolu izlersin?

Edindiğim bilgileri, güvenilir en az üç
siteden bakıp teyit eder ve kitaplara
başvururum.

c

a

Önerilen sitelerden
araştırma yapmayı denerim.

b
Karşıma çıkan ilk sekmeye girip
araştırmamı tamamlanırım.

3
Hiç tanımadığın bir sosyal medya hesabından, bir internet sitesinde hakkında yazılmış kötü ya da iyi şeyler
olduğuna dair bir mesaj ve link alırsan yaptığın ilk şey ne olurdu?

Hiç diyaloğa girmeden direkt
engellerim.

c

a

Görmezden gelmeye
çalışırım.

b
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Linke tıklayıp mesajın doğruluğunu
kontrol ederim.

4
Online oyun oynarken karşı taraftaki kişiyle, sıklıkla gittiğin mekanları, şifrelerini, aile bilgilerini, ev ve okul adresini paylaşır mısın?

Bunlar benim kişisel bilgilerim. Kötüye
kullanıldığında tehlikeli olabilir, bu
yüzden paylaşmam.

c

a

Tanıyıp güvenirsem
paylaşabilirim.

b
Bunlar birkaç basit bilgi sadece, paylaşırım.

5
Dijital ayak izinin ne anlama geldiğini biliyor musun?

Evet, internetteki adımlarımızı kaydeden
bir kütüphane olduğunu biliyorum.

c

a

Bu kavramı daha önce duydum, ama
ne anlama geldiğini bilmiyorum.

b
Hayır, hiç duymadım.

6
İnternet ortamındaki tıklamalar ve gezintiler senin pasif dijital ayak izini oluşturur. Fark etmeden pek çok ufak tefek
iz bırakırsın arkanda. Sonra bir bakmışsın az önce baktığın basketbol topunun reklamı çıkmış karşına! Bir de aktif
ayak izleri var... Bunlar, arama motorunda arattıkların, alışveriş siteleri gibi üyelik gerektiren sitelere eklediğin kimlik
bilgilerin, paylaştığın videolar, fotoğraflar ve mesajlaşmaların, senin bile bile bıraktığın dijital ayak izlerindir. Peki kişisel
bilgilerinin güvenilirliği için aldığın herhangi bir önlem var mı?

Bu konuyla ilgili araştırma yaparak dijital
ayak izimi yönetmeye çalışıyorum.

c

a

Bunların sorun çıkarabileceğini
hiç düşünmedim, araştırmayı
düşünüyorum.

b
Tüm bunları kontrol etmek mi? Bu
mümkün değil!

A’lar ağırlıktaysa:
Tebrikler, internet kullanımı
konusunda bilinçlisin. Arkanda
bıraktığın dijital ayak izlerinin, kötü
niyetli kişiler tarafından olumsuz şekilde
kullanılabileceğinin farkındasın ve tedbirli
davranıyorsun. Daha da bilinçlenerek yola
devam!

B’ler ağırlıktaysa:
Üzgünüm, bu konuda yeterli
farkındalığa sahip değilsin.
Ancak hiçbir şey için geç değil, belki de
bu yüzden buradasındır. Bu dergi, en çok
da bu sebeple ulaşmıştır sana. Haydi,
dergideki yazıları yeni bir bakış açısıyla
tekrar oku ve üzerine düşün. Ne yapman
gerektiğini artık biliyorsun.

C’ler ağırlıktaysa:
İnternet kullanımı konusunda
henüz somut adımlar atıp
tedbirler almamış olsan da bu konuda
kuşkuların ve mesafelerin var. Aslında
içinde bir farkındalık tohumu var, bunu
besleyip büyütmek sana kalmış. Somut
adımlar için bu farkındalığı beslemeyi
unutma!
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Kodlayarak Ciz
Başlangıç noktasından hareket edip kodlama yönergelerini takip ettiğinde,
bir fili gizlendiği yerden çıkarmış olacaksın.
Haydi, hemen başla!

okta dan
Kır mızı n
irsin.
başlayabil
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Hazırlayan: Adını Vermeyen Profesör

Daha Dikkatli Bak!
Aşağıya senin için bazı harfler gizledik. Bulduğun harfler seni Kobi Yamada'nın harika
bir kitabına götürecek. Bu kitap, kim olduğunu düşünmen ve içinde barındırdığın sınırsız
potansiyelin farkına varman için uzatılan bir el.
Sen varsan ve buradaysan her şey mümkün. Bu kitap, işte bunları hatırlatacak sana.
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Yazan: Vildan Sert

Selam sevgili dostum,
Düşünüyorum da kitaplarım ve tabletim olmasaydı hayat çok sıkıcı olurdu herhalde.
Bir bilgiye kısacık zamanda ulaşmak, beni çok heyecanlandırıyor. İnternetin olmadığı
zamanlarda kim bilir hayat ne kadar zordu. Bu ay okuduğum “Büyükannenin İnterneti
Bozduğu Gün” kitabındaki gibi işler sarpa sarardı sanırım.

Bu kitabı daha önce okumuş muydun?
Okumadıysan hemen oku, çünkü bir babaannenin interneti bozup hayatı alt üst etmesine
dair oldukça tuhaf bir hikaye bu. Öyle ki, banka görevlileri çalışamazken, pizzacılar
navigasyon olmadığı için yollarını bulup siparişlerini teslim edemiyor. Tüm dünyanın
servis dışı olduğunu hayal edince hangi zorluklarla karşılaşabileceğimizi bir düşünsene…

n in
Büyük a n ne
İn te r ne t i
n
B ozduğu Gü
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İmdat!
Biz im k ile r
Blo gger Oldu

Tablet demişken… bu aletlerin vücutlarımızın
birer uzvu haline gelmesine ne diyorsun? Yani,
yaşamımızın büyük bir kısmını televizyon ya
da tablet karşısında geçirirsek, hayat nasıl
olurdu? Belki de öyleyiz ancak bunun hiç de
farkında değilizdir? Sana önereceğim kitap,
bu sorunu yetişkinlerin dünyasında görmeni
sağlayacak. Aytül Akal, aynı isimli kitabındaki
"İmdat Bizimkiler Blogger Oldu" adlı öyküsünde
yaşantısını sosyal medyaya odaklamış
büyüklerle yaşamanın ne denli zor olduğunu
anlatıyor bizlere. İçinde bulunmak istemediğin
fotoğraflar, anın güzelliğini bozan paylaşımlar,
yapay duygular derken baş edilmesi güç bir
problemle karşılaşabilirsin. Çözüm mü? Çok
basit. Ekran süresi uygulaması yalnızca
çocukları değil yetişkinleri de kapsamalı.

Sana tavsiye edeceğim film, dünyanın robotlar
tarafından istila edildiği bir zamandan. Yapay zekaya sahip
robotlara karşı koymaya kalkmak cesaret ister, öyle değil mi?
Üstelik bu robotlar insanların verilerini ele geçirip onları ortadan
kaldırmaya niyet etmişlerse tehlikeyi sen düşün... “Tüm bunların
karşısında duracak kadar cesur biri var mı?” dediğini
duyar gibiyim. Bu durumda Mitchell
ailesini seninle tanıştırmak isterim. Aile
üyeleri zaman zaman anlaşmazlıklar
yaşasalar da aralarındaki dayanışmadan güç
alarak bu zorlu görevin üstesinden gelebiliyorlar.
Bize de bu heyecanlı anlara tanıklık etmek düşüyor.
Filmi izlerken zihnimde gezinen bir soruyu sana da
sorayım: Dijital dünyadaki ayak izlerinin, yani kişisel
bilgilerinin, günün birinde sana karşı kullanılmaması
için önlem alıyor musun?
Seni bilmem ama ben, bunun üzerine düşüneceğim.

BİLGİSAYARLARIN MUHTEŞEM HİKAYESİ
Dünyayı değiştiren en önemli icat sence nedir?
Telefon? Bulaşık makinesi? Şüphesiz hepsi
birbirinden önemli, ancak biri insanlığa çağ
atlatacak kadar kuvvetli. Bilgisayarlardan
bahsediyorum. Peki, bilgisayarın çalışma
prensibinin abaküslere dayandığını biliyor
muydun? Kulağa ilginç geliyor, öyle değil mi?

Her şeyin nasıl başladığını merak ediyorsan bu
belgesel dizisi tam sana göre.
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Sanat Köşesi

Yazan: Merve Uygun

Resimleyen: Rümeysa Abiş

TABLODAN TABLOYA
ZIPLA!

Sanat Köşemiz, birbiri ile bağlantılı olarak ilerlemekte. Macerayı okurken ayrıntıları
kaçırmamak için önceki bölümleri ufacık hatırlamanda fayda var. Dolmabahçe Sarayı
Müzesi’nde minik bir kız, içinde bulunduğu tablodan düşer ve olaylar gelişir. Tablodan
tabloya, müzeden müzeye bambaşka ülkeler arası bir seyahat başlar.

Bezelye sımsıkı tuttuğu el sayesinde biraz yatışmıştı. Dür Şehvar geniş odalardan, birçok
güzel tablonun önünden geçerek ilerliyordu bu sırada. Aklı karışmış üzgün bezelye kız ise,
mutsuzluğuna rağmen etrafındaki resimleri inceliyordu. Ondan daha büyük tablolarda
kocaman denizler vardı, devasa dalgalar ve çok güzel manzaralar. Ama en güzeli kendi
tablosuydu. Kendi evi. Tekrar ağlama isteği duydu. Dudakları top oldu. Yumruk yaptığı
elleri ile gözlerini ovuştururken aniden durdular.

“Babacım?”
Bezelye, kırmızı fesli kabarık sakallı bir adama bakıyordu şimdi. Ne kadar
ciddiydi öyle! Bakışlarıyla bir dağın zirvesinde oturuyor gibiydi. Kıyafetleri
de çok havalıydı. Ceketindeki nişan pırıltılıydı. Gözleri kamaştı Bezelye’nin.
Işıl ışıl şeyleri çok severdi. Oysa kendi elbisesi, düşerken kirlenmiş,
saçları da dağılmıştı. Tekrar ağlamak istedi. Az önce gördüğü çılgın
dalgalar gibiydi gözyaşları. İçinde bir yerlerde birikiyor ve kabarıyordu.
Dür Şehvar’a iyice sokuldu.
Kabarık sakallı adam ise, gözlerini kırpmaya başlamıştı. Elindeki
tespihini aceleyle avcuna alıp pantolonunun cebine koydu. Bir haftadır
hasret kaldığı kızına gülümserken birden suratı eski ciddi haline
döndü kabarık sakalın. Kaşları hafif çatıldı ve yüzü gerildi. Bu
küçük kız da kimdi böyle? Dür Şehvar, babasının yüz ifadesinden
düşüncelerini okudu ve bir solukta olan biteni anlatıverdi. Bezelye
tanesi, bir Dür Şehvar’a bir babasına bakıyordu şimdi.
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“Köpeği de varmış babacım.”
Dür Şehvar’ın babası tablonun içinden öne doğru eğilip
Bezelye’ye gülümsedi.

“İsmin Jane değil mi küçük kız? Jane Bowles.”
Top dudaklı bezelye, başını salladı. Gülümsemeye çalıştı.

“Köpeğimin adı da Nut, yani Fındık.”

“Ben de Abdülmecid Efendi. Miss Bowles memnun oldum.” Jane
ise (ona Bezelye demeye devam edeceğiz) eteğini tutarak selamladı Abdülmecid Efendi’yi.
Onlar kendi aralarında konuşadursunlar, biz Abdülmecid Efendi’nin düşüncelerini Dür
Şehvar’ın yaptığı gibi okuyalım. Jane’in nereden geldiğini öğrenelim.

Bezelye’nin evi olan tablo (Miss Bowles and
Her Dog) Joshua Reynolds tarafından
yapılmış. Portreleriyle ünlü ressamı, bizim
bezelye kız çok seviyor. Ressam Bey, resmini
çizeceği çocuklarla arkadaş olup onlarla vakit
geçirirmiş. Böylece çocuklar, tanımadıkları
ressamın önünde uzun süre sıkılarak uflayıp
puflamak yerine, sevdikleri, arkadaş oldukları
Joshua amcaları ile sohbet ediyorlarmış.
Bezelyemiz, top dudak Jane de birlikte yedikleri
akşam yemeklerinde çok gülmüş Joshua
amcaya. Onun için poz vereceğini duyunca
kikirdemiş, havalara uçup bulutların üstünde gezintiye çıkmış. Resmi yapılacağı sırada
yeryüzüne dönmüş. Hem evcil hayvanlarımızı da unutmamış Reynolds.

Süreli sergi ile Londra’dan İstanbul’a gelen Bezelye, dönüş yolunda
hapşırarak düşüvermişti. Şimdi Abdülmecid Efendi’nin yardımı, ressam arkadaşları
ve çizeceği rota sayesinde bir yolculuğa çıkacaktı. Abdülmecid Efendi’nin otoportresi
içindeydiler şimdi. Üçü de oturmuş, yol haritalarını belirliyorlardı. Zorlu olacağa benziyordu
bu seyahat. Bezelye yalnız gitmese miydi? Daha çok küçüktü. Abdülmecid Efendi de
yaşlıydı. Ya Dür Şehvar?

Devam Edecek ...
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Sanat Yap
Sanatın ilk adımı hep taklit e tmekten geçer. Taklit ede ede kendi benzersiz rengini
bulursun. Aşağıda Abdülmecid Efendi’nin Yolcu Gemisi isimli tablosu var Hayır, tabii
ki tablonun yarısını unutmadık .
Onu, çizimin bütününe bak arak senin tamamlamanı istiyoruz. Belki de dünyanın
en güzel rengini yani kendi rengini bulmana yardımcı olur, ne dersin?

Çizimin
tamamına
buradan
ulaşabilirsin
.

Tamamladığın resmi dilersen, findikkurdudergi@gmail.com adresine göndererek
bizimle de paylaşabilirsin.
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Seslerin Hikayesi

Yazan: Yunus Meşe

Resimleyen: Esra Gözde

Herkese selam, ben geldim arkadaşlar.
Kemanyayı, bir önceki sayıda söz verdiği gibi yeni konuğuyla yayında.
Size anlatmak istediğim o kadar çok şey var ki! Heyecandan yerimde duramıyorum.
Görüntünün çok iyi olmaması da bu yüzden. Yayına hazırlanırken kamerayı kırdım. Neler
yaşadım neler... Hepsini konuşacağız ama sizi arkadaşım Sipsi’yle tanıştırmak
istiyorum bir an önce. Aramızda kalsın, misafirimizin ismi biraz tuhaf değil
mi! Alışana kadar akla karayı seçtim. Evimizin kedisini çağırıyor gibi
hissediyorum. Şaka, Şaka! İsmi de kendisi de çok güzel. Merak ettiğinizi
biliyorum. Lafı daha fazla uzatmadan mikrofonu arkadaşım Sipsi’ye
bırakıyorum.

Nerede bu yahu? Program saatinden çok önce gelmişti
halbuki.
- Sevgili Sipsi. Neredesin? Seni bekliyoruz!
- Buradayım Kemanyayı. Sandalyemde. Kaç yıl sonra bana söz
hakkı vereceksin diye hesap yapıyordum.
- Hay Allah! Fark edemedim seni! Sandalyeni biraz yükseltirsen
kadraja girebilirsin sanırım.
-Bu boy şakasını kaç kere daha yapacaksın acaba?
- Öncekilerde kayıtta değildik ama. Ehehe.

- Ben gülmüyorum!
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- Tamam, sustum ben de. Sahne senin.
Merhaba arkadaşlar. Çok uzaklardan, şu anki gibi video kayıtlarının
yapılmadığı, hatta yazının icat edilmediği zamanlardan geliyorum.
İlk kez kimin nefesine ses olduk, bilmiyorum. Ama yeryüzündeki
her nefesin içinde gizler barındırdığını biliyorum. Kelimelere
dökülemeyen bu sırların ezgilerle, nağmelerle yankılandığını da.
Çoook uzun zaman önce biri, eşi benzeri duyulmamış güzellikte bir sır işitti.
Kelimeleri ona emanet eden, bu sırrı dile getirmemesini tembihlemişti sıkı sıkı.
Günler geçti.
Haftalar,
Aylar…
O adam, içindeki büyüyen güzelliği herkese duyurmak istiyordu. Sözünde
duramamaktan korktuğu için de kaçtı insanlardan. Issız bir dağ başında kör
bir kuyu gördü. İçinde biriktirdiği ne varsa söyledi ona.

Peki, kuyu ne yaptı dersiniz? O sahip çıkabildi mi bu sırra?
Hayır, kuyu da taşıyamadı bu güzelliği. Kendi lisanıyla söylemeye başladı anlatılanları
bir bir. Kuyunun yanı başında biten bir kamış, duydu bunları. Kelime kelime
ezberledi. Sindirdi damarlarına. O günden sonra yeryüzüne gözlerini açan her
kamış, bu sırla uyandı. Bu sırrı söyledi.
Bir kamışın gövdesinden kesilerek yapılan ben, yani Sipsi, bu sırdan nasibimi aldım.
Böylece içime üflenen her nefesle, o sırrı dillendirdim yeniden. Asırlar sürecek uzun
yolculuğum işte böyle başladı.
Orta Asya topraklarında Türk çalgılarına eşlik ettim. O topraklarda göründükten sonra, göçebe
yaşayan Türklerin eliyle, diliyle, kültürüyle, acılarıyla, sevinçleriyle; sert kışları,
soğuk suları, sarp yollarıyla Anadolu’da yeniden doğdum. Boyumun kısa
olması bu zor yaşamların her anında kolaylıkla yer alabilmek içindi.
Bugünlerde sesimizi yarınlara taşımak isteyenleri merak
ediyorsanız Hüseyin Demir, Ali Bedel ve yaşayan insan hazinesi
olan Halime Özke’nin ezgilerine kulak verebilirsiniz.

Bizi unutmayın olur mu?
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Resimleyen: Esra Gözde

Noktadan Noktaya
Az önce sipsinin hikayesini okudun. Pekiii, şimdi bir şampiyonla tanışmaya ne
dersin? Noktaları birleştirdiğinde seni, dünya sipsi şampiyonu Hüseyin Demir’in
karikatürü karşılayacak.

Buradan Hü
s
Demir’in sip eyin
si
performan
sın
dinleyebilirs ı
in.
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Hazırlayan: Adını Vermeyen Profesör

Aşağıda, çocuk edebiyatı alanında eser veren bazı yazarların isimleri gizlendi. Oltanı, yani
kalemini, onları bulmak için kullanmaya ne dersin?
Kelimelerin üzerine uzun bir çizgi çekerken bu isimlerin kim olduğunu, hikayelerini, yazdıkları
kitapları araştırmayı, kısacası kelimelerin büyüsünü takip etmeyi unutma!
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Cahit Zarifoğlu
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Şiir: Feyza Kartopu
Resimleyen: Osman Büyükmutlu

Şiir Köşesi

Mutluluk
Oyun ve düş peşinde koştururken gün boyu
Bir sinek aklına gelmez kimsenin
Ama yatağım beni çağırdığında
Ve bulutlu lambamı açıp
Perdelerimi kapatmam gerektiğinde
Fark ederim
Pencere önündeki cansız sinekleri
Merak koşar adım gelir yanıma
Bir gün bile etmeyen bu yaşamda
Çabalamışlar mıdır
Mutlu bir an için?
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Şiir: Orhan Kemal Karakuş
Resimleyen: Osman Büyükmutlu

Şiir Köşesi

Resimli
Dünya
Hadi çocuklar, acele edin.
Yok olmadan dünya,
Resmedin.
Bak şu uçan, son özgür kuş.
Bak şu yüzen, son mutlu balık.
Bak şu vızıldayan, son ballı arı.
İsli bacadan, keskin baltadan,
Hırçın rüzgardan, kızgın alevden,
Hızlı olun.
Rengarenk boyayın dünyayı.
Çabuk olun.
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Küçük Şeflerin Sağlıklı Mutfağı

Yazan: Diyetisyen Nur Seda Kurnaz

Resimleyen: Hilal Dağ Avşar

Sebze Ailesinin
Gariban Üyeleri
İnsanlar yıllaaaar yıllar evvel, topraktan çıkan yeşil bir şeyler keşfetti, yani bizi. Ancak
insanoğlunun keşfettiğine üzüldüğü nadir şeylerden biri olabiliriz.
O günden beri insanoğluna kendimizi sevdiremedik.
Aslında havalı isimlere sahibiz. Üyelerimiz arasında ıspanak, tere, roka, pırasa, pazı, marul
bulunuyor. İşte biz sebze ailesinin gururlu ama en gariban üyeleriyiz. Bu yazıyı okurken
arkada acıklı bir türkü de açabilirsiniz.
Birileri sevmediğin yemek nedir diye sorduğunda ilk bizim adımız söylenir.
Anneler ıspanak yaptım dediğinde tüyler diken diken olur. Pırasa denildiği
zaman arkana bakmadan kaçma isteği gelir.

Umudumuz şu yönde:
Anneleriniz canın ne istiyor diye sorduğunda, “Şöyle yoğurtlu bir
ıspanak ya da bol limonlu pırasa,” demeniz; rüyalarınızda tere,
roka görmeniz ve sabah uyanır uyanmaz büyük bir iştahla
mideye indirmeniz...
Tamam bunlar belki gerçekçi hayaller olmayabilir, ama hiç
değilse biraz olsun aramızı düzeltsek
hiç fena olmazdı.
Hazırsanız içimizdeki
mucizelerden bahsetmeye
başlayalım.
Bazen tuvalete girdiğimizde zor anlar
yaşarız. İşte biz bu duruma konstipasyon, yani
kabızlık diyoruz. Bu durumu çözümü yeterli su ve
lif tüketiminde.

Peki bizim çok yüksek lif içeriğimiz
var desem?
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O halde bundan sonra sloganımız:

YETERLİ YEŞİL
SEBZE

=

TU VALETTE
RAHATLI K!

Bazen bir fili tek hamlede yutabilecek
kadar aç hissettiğiniz oluyor mu?
Eğer yeterli sebze tüketirseniz hem
çiğneme süreniz artacağından hem de
midenizin hacmi dolacağından size biz
diyelim 3, siz deyin 5 saat tokluk garanti
ediyoruz.
Bağışıklık hücreleriniz çok zayıf ve sürekli
hastalanıyor musunuz? Hiç üzülmeyin. Bu
işin de çözümü bizde!
İçimizde birçok vitamin bulunuyor. Siz
sebze tüketin, mikroplarla 5. Meydan
Muharebesi’ni bize bırakın!
Son olarak akan kanın durmasını sağlayan
içimizdeki gizli mucizeden, K vitamininden
bahsetmezsek ayıp olur. Çünkü K vitamini
en çok bizde bulunur.
İşte sizlere aramızdaki
buzları okyanusa
dönüştürecek leziz bir
tarif:
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Resimleyen: Ümmügülsüm Sevim

Saatin henüz icat edilmediği yıllarda insanlar
zamanı nasıl tayin edi yorlardı, hiç düşündün mü?
İşte müthiş deha el- Cezeri tam 800 yıl önce bunu düşünmüş ve
delikli bir kase yardımıyla zamanı yarım saatlik periyotlara ayıran bir
mekanizma icat etmiş.

36

Bak alım sen bu iki Filli Su Saati arasındaki
10 farkı k aç dakik ada bulabileceksin.
Hem ilk saatin hem de ilk çalar saatin mucidi el-Cezeri’yi ve
diğer eserlerini daha yakından tanımak istersen İstanbul el-Cezeri
Müzesi’nin patika yolu hemen yan tarafta...
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Kurmaca Kurdurmaca

Yazan: Abdullah Harmancı

Resimleyen: Osman Büyükmutlu

.
Şekercik

- Şimdi sizi geleceğe götüreceğim
yumurcaklar!

- Geleceğe mi?
- Evet. Gelecek zamanlardan birinde, çok
şeker ikiz kardeşler yaşayacakmış şehrimizde.
Gelecekte geçecek bir öykü bu. İkiz kardeşler
başrolde.
- Oğlan mı, kız mı bunlar?
- Oğlanlar. Şeker mi şeker. Ama çok yaramazlar.
- Ne yapmışlar dede?
- Sanal Evren’i alt üst etmişler.
- Sanal Evren’i? Hani şu gözlük takarak gittiğimiz
dünyayı.
- Evet! İşte bu iki haylaz, babalarının ve
annelerinin uyumalarını fırsat bilip hemen
gözlüklerini takmışlar. Hepsi bu kadar… Şimdi ikisi
de aynı sanal şehirde adımlıyorlarmış.
- Hani bizim şehrimizdeydiler?
- Bizim şehrimizin sanalı demek istiyorum. Bu
şehrin sanalında dolaşıyorlar. Dolaşacaklar
yani. Neyse işte. İkizler gözlerini yummuşlar ve
sanalda gezmeye başlamışlar. Bu onların ilk
kaçamaklarıymış.
- Neden?
- Sanalda olmalarına babaları

henüz izin vermiyormuş çünkü. Ama bizimkiler
fırsat bu fırsat deyip sokaklara dalmışlar. Şehirde
dolaşırlarken gözlerine ilkin bir heykel takılmış.
Şehrin en görkemli heykeliymiş bu. Kocamanmış.
Bronzdanmış. Meydandaymış. Bir şairin halkına
kendi yazdığı mısralarını okuduğu bir ânı
dondurmuş heykeltıraş. Hemen bu heykelin
tepesine çıkıp ellerindeki cipsleri şair heykelinin
başından aşağı dökmekle işe başlamışlar.
- Eyvah!
- Haylazlar!
- Durun daha. Buradan inip karşıdaki valilik
binasına girmişler. Bir bayrak direğinden diğerine
uçmuşlar. Sanal valilik binasında çalışan memur
kadınların saçlarını arkalarından birbirlerine
bağlamışlar.

- Uvvv!

- Haylazlık bu ya, binanın tepesine çıkıp aşağıda
adımlayan insanların tepesinden su fışkırtmışlar.
- Ama dede kimse bunlara bir şey demiyor mu?
- Demişlerse de bizimkiler kaşla göz arasında yok
olmuşlar. Arada bir birbirlerine göz kırpıyorlarmış.
Diyorlarmış ki, “Nasıl olsa hepsi sanal dünya, bir
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şey olmuyor kimseye keyfimize bakalım.”
- Böyle böyle bütün şehirde dolaşmışlar. Saçlarını çekip
küçük kız çocuklarını kızdırmışlar. Şehrin hayvanat
bahçesinden sümüklü böcekleri alıp parklarda dolaşan
insanların yakalarından içeri boşaltmışlar.

- Iyyyyy!
- Çünkü istedikleri zaman havalanmak gibi bir güçleri de varmış. İstedikleri
zaman uçuyorlar, konuyorlar, en çok da katıla katıla gülüyorlarmış. Arada da
birbirlerine diyorlarmış ki, nasıl olsa sanaldayız, bunların hepsi Sanal Evren’de oluyor!
- Sorumluluk duyguları uçup gitmiş!
- Korkuları da!
- Tüh tüh!
- İşte böylece şehirde girmedikleri bina, kızdırmadıkları insan kalmamış. Pencerenin birine taş
atıyor, caminin birinin minaresinde vakti gelmeden ezan okuyor, bir alışveriş merkezinde de
ne kadar mağaza varsa hepsinin vitrinine tuhaf resimler çizip kaçıyorlarmış!

- Bitsin artık bu çile dede!

- Bitmiş.
- Gerçekten mi?
- Evet. Bitmiş.
- Karşılarında bir polis duruyormuş!
- Nasıl ama?
- Gerçek dünyada bir polis. Yani polis, evlerine girmiş ve bizimkilerin tepesine dikilmiş.
- Oh olsun!
- Olmuş. Oh olmuş! Bizim ikizler gözlerini açmışlar ve karşılarında öfkeli öfkeli bekleyen
polisleri görmüşler. “Ne oldu ki?” demişler. “Ne demek ne oldu ki?” demiş polisler. “Neden öyle
bakıyorsunuz bize?” “Bütün şehri mahvettiniz yahu!” “Ama nasıl olur?” demiş bizim çılgın ikizler.
O zaman yavaşça koltuktan aşağı süzülmüşler ve şehirde yürümeye çıkmışlar.
- Gerçek şehirde?
- Evet. Gerçek şehirde adımlamaya başlamışlar.
- Yoksa dede?
- Evet evet. Öyle olmuş.

- Nasıl olmuş?

- Sanal şehirde yaptıkları her şeyi gerçek
şehirde de görmüşler.
- Aman aman!
- Çamaşır iplerini koparttıkları
teyzeler, meyve
torbalarını
deldikleri amcalar,
saçlarını birbirine
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bağladıkları memur kadınlar,
kız öğrenciler, paramparça
olmuş vitrin camları, çikolata
dükkanları, dondurma dolapları…

- Yazık!

- Sanal zannedip de yaptıkları tüm haylazlıklar gerçek dünyada da karşılarına çıkmış!
- İyi ama bu nasıl olabiliyor?
- Onlar da aynen böyle sorumuşlar Elfin, “İyi ama bu nasıl olabiliyor?”
- Cevap?

- Geleceğin mühendislerinden biri gülümsemiş bu çocuklara bakıp…

“Sanalla gerçek arasındaki ayrım kalkalı uzun zaman oldu yumurcaklar," demiş. "Artık sanaldan
gerçeğe gerçekten de sanala dokunmak mümkün! Üstelik…”
- Üstelik?
- “Üstelik sanal olsa da gerçek olsa da insan kendine karşı sorumludur. Dünyaya karşı
sorumludur. Sanal, gerçek ne fark eder? Önemli olan, doğru ve güzel olanın yanında yer
almaktır,” demiş mühendisler. Bizim haylazlar kekelemiş. “Ama… ama…” demişler. “Ama
sanal dünyada da mı var bütün bunlar?” Mühendisler yeniden gülümsemişler.
- Sustun dede?
Çünkü masalımızda da bir suskunluk olmuş. Sonra bizim haylazları sanal hapishaneye
atmışlar!

- Eyvah!

- Böylece Şekercik İkizler derslerini çok kötü bir biçimde de olsa almışlar.
- Hapisten çıkarsak dede bunları?
- Anneleri babaları polislere yalvarmış. Polisler de onları vali beyin huzuruna çıkarmışlar. Vali
bey demiş ki: “Verdiğiniz zararları karşılar ve üzdüğünüz herkesten tek tek özür dilerseniz
sizi affedebiliriz.” Bizim haylaz ikizler, verdikleri zararları tek tek elleriyle düzeltmişler. Kırılan
camları yerlerine takmışlar, kirlenen vitrin
camlarını temizlemişler. Üzdükleri insanların
gönüllerini almışlar. Saçlarını bağladıkları
kızlardan özür dilemişler. Zillerine basıp
kaçtıkları hanım teyzelere sarılıp onların
da ellerinden öpmüşler. Ancak o zaman
hapishaneden çıkmışlar. İşte size şehrimizin
geleceğinde yaşanacak ilginç bir öykü!

- Neredeler dede şimdi bu haylaz
ikizler?
- Gelecekteler. Şimdi yaşayan insanların
geleceklerindeler. Belki sizin torunlarınız, belki
de torunlarınızın torunları…

Belki de…Her neyse…
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İncelikli Şeyler

Yazan: Safiye Gölbaşı

Resimleyen: Hilal Dağ Avşar

Güln eşe’n in
A n a h t a rı
Merhaba sevgili okurlar.
Size bu satırları usul usul yağan yağmurun
sesini dinleyip tarçınlı çayımı içerken yazıyorum. İçimde tatlı bir huzur var, günler sonra
keyfim yerine geldi. Az evvel Gülneşe’nin
yanındaydım çünkü.

Onu tanıştığımız yerde, kütüphanede buldum. Önündeki açık kitaptan defterine notlar alıyordu. Acaba ne
zaman gelmişti buraya? Öyle odaklanmıştı ki çalışması
uzun sürecek sandım. Ama çok geçmeden saatine bakıp defterini kapattı. Tam o anda göz göze geldik. Çekinerek gülümsedim.
Gizli projesini size anlattığım için bana kırgın hatta kızgın olabilirdi. Ama o da bana gülümsedi. Üstelik öyle içten gülümsemişti ki bana gönül koymamış olabilirdi.
Dayanamadım, yanına gidip masasına oturdum. Defterimi çıkardım. Ben kendi defterime, o
kendi defterine yazarak konuşmaya başladık.

“Bölmüyorum değil mi? Çalışman bitmiş miydi?”
“Bitmişti evet. Her gün bir saat çalışıyorum.”
“Ne güzel. Ama bir saat az değil mi?”
“Az olsun her gün olsun.”
Bunu yazarken güldü. Ben de güldüm. Çekinerek yazdım sonra.
“Dergideki yazımda projenden bahsettim diye kızdın mı?”
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“Güzel bir haber olarak paylaşmışsın. Bu yüzden kızmadım.
Hoşuma gitti hatta.”
“Sadece seni anlatmak istemiştim.”
“Peki o zaman bunu da yaz. Büyük bir söz buldum. O kadar
önemli ki onu ‘Tatlı Dil Sözlüğü’mün başına yazacağım.”

“Harika. Nedir? Söyle.”
“Teşekkür ederim.”
“Rica ederim ama neden teşekkür ettin?”
Ben böyle yazınca yine güldü.
“Hayır, bulduğum söz teşekkür ederim. O kadar güçlü ve etkili ki kapıları açan bir anahtar
gibi. Söylemesi hem kolay hem değil. Mesela en son kime teşekkür ettiğini hatırlıyor
musun?”
“Birden sorunca hatırlayamadım şimdi.”
“Peki en son kim sana teşekkür ederim dedi, onu hatırlıyor musun?”
“Evet, sen dedin, az önce.”

Bu sefer ikimiz birlikte güldük .
Hava yavaş yavaş kararmaya başlayınca
kütüphaneden ayrıldık. Yağmur tek tük
atıştırmaya başlamıştı. Islanmamak için
evlerimize doğru koşmaya başladık. Böyle
beraber koşarken göz ucuyla Gülneşe’ye
baktım. Onunla bir araya geldiğimizde o
biraz büyüyor ben biraz küçülüyorum. Ara
bir yaşta, ortak bir duyguda buluşuyoruz.

Oysa Gülneşe’yi tanımadan önce
herkes ancak kendi yaşıtıyla ark adaşlık kurabilir sanırdım. Yanılmışım. Ama ne güzel yanılmışım.
Sevgili okurlar müsaadenizle bu yazımı
sizlere teşekkür ederek bitirmek istiyorum: Yazımı okuduğunuz için her birinize
teşekkür ederim, sağ olun var olun. İşte
Gülneşe’nin anahtar sözünü söyledim.
Şimdi hangi kapıları açacak, bakalım
görelim.
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Noktadan Noktaya

Resfebe

Labirentten Kurtul

Kodlayarak Çiz
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İki Resim Arasındaki
10 Farkı Bulabilir misin?

Nerede Bu Fındık Kurtları?

Kodlama

Yazar Avı

Sanat Yap
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