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Kıymetli Çocuklarımız,

55 yıllık Çimse-İş tarihinde bir ilke daha imza atarak Çimse-İş Çocuk Dergimizi 
sizlerle buluşturuyoruz. Sizlere böylesi güzel bir yayını sunmanın yanı sıra bir ideali 
gerçekleştirmenin de mutluluğunu yaşıyorum.

Ben de sizler gibi işçi bir babanın evladı olarak dünyaya geldim. Teknolojinin, 
ekonominin, hayat şartlarının hiç de böyle olmadığı dönemlerdi. Hayatın her ala-
nı zorluklarla doluydu. Çimento işçisi olan babamın çalıştığı fabrikaya bizim fab-
rika diyorduk. Fakat babamın sendikası olan Çimse-İş’e Bizim Sendika diyemiyor-
duk. Çünkü sendika bize çok uzaktı, bizler için hiçbir faaliyeti yoktu.

Tüm bu şartlar altında ben azim ve kararlılıkla çalıştım, çaba gösterdim. So-
nuç olarak bugün Çimse-İş Sendikamızın Genel Başkanlığı görevini yürütmekte-
yim. 

Sizler için tek bir idealim var; “Bizim Sendika” diyebilmeniz.

Şunu bilmenizi isterim ki, sendika demek sadece iş ile ilgili konularda işçi ile iş-
veren arasında yer alan bir kuruluş değildir.

Sendika, başta kendi üyeleri ve onların aileleri olmak üzere ülkemiz, milletimiz 
ve tüm insanlık için faaliyet gösteren, adaletli, huzurlu ve daha güzel bir dünya 
için çalışan sivil toplum kuruluşudur. 

Gücünü birlik ve beraberlikten alır. Sermayesi emek ve alın teridir.

Bu emek ve alın teri, sizin anne ve babalarınıza aittir.

Sizlere güzel bir gelecek sunmak, hayatınızı en güzel şekilde sürdürebilmek 
için fabrikalarda çalışıyorlar, emek veriyorlar, alın teri döküyorlar.

Bizler, siz çocuklarımızın değerini çok iyi biliyoruz, geleceğimiz sizlerin elinde. 
Fakat sizler de anne babalarınızın ne şartlarda çalıştıklarını, nasıl emek ve alın 
teri harcadıklarının bilincinde olun.

T.Çimse-iş Sendikası bu değerler için mücadele veriyor ve sizlerin yanında yer 
alarak bir aile olma yolunda ilerliyor.

Sizlere sunacağımız eğitimler, geziler, tatiller ile birlikte daha çok bir araya 
geleceğiz. Böylelikle sizlerin zihinsel, sosyal ve kültürel gelişiminize katkıda bulu-
nacağız.

Çimse-İş çocuk dergisi sizler için atılmış bir adım olup “Bizim Sendika” ideali 
içerisinde yer almaktadır. Artık Bizim Dergi diyebileceğiniz bir derginiz var.

Öncelikle Çimse-İş çocukları olmak üzere tüm çocuklarımıza bu güzel çalış-
mayı armağan ediyor hepinize sağlıklı, mutlu ve başarılı günler diliyorum.

Başkandan
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Atatürk, yaşamı boyunca tüm sevdiklerine hangi yaşta olursa olsun “çocuk” 
diye seslenirdi. Onun sözlüğünde çocuk sevgi demekti. O’nun çocuğu yoktu ama 
içinde bitip tükenmeyen bir çocuk sevgisi vardı. Bundan dolayı yüreği arada bur-
kulmuş mudur bilmiyoruz ama galiba bu ihtimal çok düşük; bütün Türk çocukları 
onun öz yavruları gibiydi. 

Atatürk, çocukların riyakârlık bilmeden bütün istek ve arzularını içlerinden gel-
diği gibi açıklamalarından çok hoşlanırdı. Son yıllarını da çok sevdiği bir çocukla 
geçirdi. Ülkü, Atatürk’ün çocuk sevgisinin bir simgesi oldu.

O’nun açık mavi gözleri her yerde çocukları arardı. Çağdaş ve mutlu Türkiye’yi 
çocuklarda görür ve çocuklarda bulurdu. Tüm yurt gezilerinde çocuklara sevgi 
ile yaklaşır, onlarla uzun uzun konuşurdu. 

ATATÜRK
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Vedat Demirci’nin anılarından öğrenildiğine göre; Atatürk bir gün çocuk ba-
losuna gider. Ortalıkta bir şaşkınlık havası doğar. Küçük bir oğlan salonun orta ye-
rinde kalır. Bu yavru hayranlıkla bir süre Atatürk’e baktıktan sonra: “Atatürk’üm, 
seni öpmek istiyorum” der. Ortalığa bir sessizlik dalgası yayılır. Bu derin sessizliği 
Atatürk’ün sesi bozar “Öyleyse, gel öp” der. Çocuk koşarak Atatürk’ün boynuna 
sarılır. O sırada diğer çocuklar da: “Biz de.. Biz de..” diye bağırırlar. Böylece tüm 
çocuklar Ata’yı doya doya öperler. Bu görüntü çoğu kişiyi ağlatır. Atatürk de ağ-
lar. 

Evet, Türk çocuklarının bu engin sevgisi için ağlar. Hem de sevinç gözyaşlarını 
dökerek. O gün çevresindekilere övünçle: İşte benim kuşaklarım” der.

 Atatürk çocuk davasının önemini her ortamda vurgulayarak çocuklara yö-
nelik hizmetlerde rehberlik yapmayı sürdürmüştür. 17 Ekim 1922 yılında Bursa’da 
kendini karşılayan çocuklara aşağıdaki şekilde seslenerek nasıl bir gençlik iste-
diğini belirtmiştir:

‘Küçük hanımlar, küçük beyler Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal 
ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin Ne Kadar Önemli, 
Değerli Olduğunuzu Düşünerek Ona Göre Çalışınız. Sizlerden Çok Şey Bekliyo-
ruz.’

Atatürk’ün çocuklara verdiği öne-
mi tüm dünyaya gösteren en önemli 
olay ise, 1920 yılında Türkiye Büyük Mil-
let Meclisi’nin açılış tarihi olan 23 Nisan’ı 
çocuklara bayram olarak armağan et-
mesidir.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
olarak 98 yıldır kutladığımız bu bayram 
dünyada eşine az rastlanır bir gündür.

Bizlere armağan ettiği bu aziz vatan, 
çocuklara verdiği sonsuz değer için 
Ata’mızı bir kez daha minnet ve şükran-
la anıyor tüm dünya çocuklarının 23 Ni-
san Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayra-
mını Kutluyoruz.
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Çimse-İş Sendikamızın üyelerinin çocuklarından oluşan bir grup, Sendikamızın 
düzenlemiş olduğu programla Ankara’ya geldi.

Okulların yarı yıl tatiline girmesini değerlendiren çocuklarımız Ankara’ya ge-
lerek Anıtkabir, Mehmet Akif Ersoy Müzesi, Hamamönü gibi yerleri ziyaret etti-
ler. Gerçekleştirmiş oldukları şehir turu ile Başkent Ankara’da keyifli bir gün ge-
çirdiler.

Çocuklarımız, gerçekleştirilen gezi ile eğlenirken, Anıtkabir, Kurtuluş Savaşı 
Müzesi, Mehmet Akif Ersoy Müzesi gibi milli ve tarihi değere sahip mekanları yerin-
de ziyaret ettiler.

Çimse-İş Çocukları
Ankara’yı Ziyaret Etti
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Gezide Çimse-İş Sendikası Yönetim Kurulu Üyeleri ve Temsilcilerimiz çocukla-
rımıza eşlik etti.

Gezi sonunda konuşan Genel Sekreter Hasan EMER; Çocuklarımıza yönelik 
programlarımızın devam edeceğini, Çimse-İş ailesinin en önemli fertlerinin ço-
cuklar olduğunu belirtti.
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Kütahya Dumlupınar Şubemiz bünyesinde düzenlenen İngilizce Kursumuza 
katılan çocuklarımız, yapılan törenle sertifikalarını aldılar.

Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza yönelik olarak gerçekleştirilen 
kurs kapsamında üyelerimizin çocuklarına İngilizce eğitimi verildi.

Çocuklarımızın hem okul derslerine destek hem de dünya üzerinde genel ge-
çer bir yabancı dil olan İngilizceyi öğrenmeleri amacıyla düzenlenen kursumu-
za çok sayıda evladımız katıldı.

Sertifika törenine Genel Sekreter Hasan EMER, Eskişehir Yunus Emre Şube Baş-
kanı Yalçın ÖZGÜR, Anadolu Bölge Temsilcisi İbrahim TUNCA, Kütahya Dumlupı-
nar Şubemize bağlı temsilcilerimiz ve çok sayıda üyemiz katıldı.

Törende, Genel Sekreter EMER, en önemli yatırımın geleceğe olan yatırım ol-
duğu bilinciyle Çimse-İş Sendikası olarak çocuklarımıza bir kurs imkanı sunduk.

Faydalı olduğunu düşünüyoruz ve yeni projeler üzerinde vakit kaybetmeksi-
zin çalışmaya devam ediyoruz. Amacımız parlak bir geleceğe sahip yeni nesiller 
yetişmesine destek olmak ve çocuklarımızın “Bizim Sendika” demelerini sağla-
maktır.

Çocuklarımızla yeni projelerde görüşmek dileğiyle bundan sonraki hayatla-
rında başarılar diliyorum şeklinde konuştu.  

İngilizce Kursu
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Fatih Sultan Mehmet’in oğlu, Yavuz 
Sultan Selim’in babası olan II. Bayezid, 
1481 yılında tahta geçmiş ve 31 yıl boyun-
ca ülkeyi yönetmiştir. Birçok başarıya 
imza atan II. Bayezid, Elhamra Kararna-
mesi ile İspanya’yı terk etmek zorunda 
bırakılan Yahudilere kucak açmış, üstelik 
Kemal Reis komutasında Osmanlı donan-
masını İspanya’ya göndererek, 150 bin 
Yahudi’nin güvenle, Osmanlı toprakları-
na ulaşmasını sağlamıştır.

İspanya’da neler oldu?
8. yy.’da Kuzey Afrika’dan gelen Müs-

lümanlar, İber yarımadasını İslam İm-
paratorluğuna dahil ettikten sonra, böl-
gede yaşayan Hristiyanlar ve Yahudiler, 
Zımmi (vergilerini verdikleri sürece, din-
lerini korumalarına izin verilmişti) uygu-
lamasına tabi olarak yaşamaya devam 
ettiler. Bu dönemde Yahudiler, ticaret, 
eğitim ve bilim alanında kendilerini geliştirme imkanı bulmuşlar ve daha müreffeh bir 
yaşama kavuşmuşlardı. Bu da İspanya’yı Yahudiler açısından adeta bir cazibe mer-
kezi haline getirmiş, İspanya, dünyanın en önemli Yahudi merkezi unvanını, Babil’in 
elinden almıştı.

Ancak zamanla İslami yönetim zayıflamış ve 14. yy. itibari ile yarımada İspanya’nın 
hakimiyetine geçmiştir. Katoliklerin ilk icraatlarından biri Yahudilerin, Hristiyanlaştırıl-
ması olur. Bu dönemde Hristiyanlığa geçenlere, ‘dönme’ anlamına gelen “konverso” 
denilir. Fakat Yahudiler için, bir zamanlar cazibe merkezi olan topraklar, cehenne-
me dönmüştür. Buna rağmen, İber yarımadasında 15. yy.’a kadar,  Yahudilik varlığını 
sürdürmeyi başarmıştır. Ancak bu başarı tepkiye ve şiddetli bir anti-semitizm’in doğ-
masına yol açmıştır.

Son Dönemeç:
Kastilya ve Leon Kraliçesi I. Isabel ile Aragon Kralı II. Ferdinand evlenerek, iki bü-

yük gücün birleşmesi sağlanınca, İspanya’daki İslam aristokrasisinin tasfiye süreci, 
hız kazanmıştır. 1478’de kurulan İspanyol Engizisyonu binlerce Yahudi’nin ve Konver-
so’nun infaz emrini vermiştir. Müslümanların son kalesi olan Beni Ahmer devleti de 
yıkılınca(2 Ocak 1492), hem başkent Gırnata’daki büyük Yahudi cemaati, hem de 

150 Bin Yahudi’yi Kurtaran Osmanlı Padişahı

II. Bayezid
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İspanya’da yaşayan diğer Yahudiler için, daha zor günler başlamıştır. Bu zorlukları, 
Ferdinand ve Isabel ile uzlaşarak çözmeye çalışan Yahudi cemaati önderlerinin gi-
rişimleri de sonuçsuz kalmıştır.

Elhamra Kararnamesi: 
Yahudilerin İspanya’dan göçe zorlanması!
31 Mart 1492’de I. Isabel ve II. Ferdinand, Yahudilerin ‘iyi Hristiyanları kendi kutsal 

inancından döndürmeye çalıştıkları’ gerekçesi ile İspanya’yı dört ay içinde terk et-
melerini emreden, Elhamra Kararnamesini imzaladılar. Üstelik giderken, sahip olduk-
ları altın, gümüş  vb. yanlarına almaları yasaklandı. Kararnameye göre bu kurallara 
uymayanlar, bu süre zarfında ülkeyi terk etmeyenler ve onlara yardım edenler ölüm 
cezasına çarptırılacaktı.

Kararname İle İlgili İlginç Rastlantı ‘Tişa beAv’
Yahudilere İspanya’yı terk etmeleri için verilen süre, 31 Mart 1492’de doluyordu. Bu 

tarih, Yahudilerin matem günü olarak kabul ettikleri Tişa beAv’a denk gelmişti. Tişa 
beAv, Kudüs’te bulunan Yahudi’lerin dünyanın göz bebeği olarak gördükleri dinsel 
yapı Beth Amikdaş’ın, yıkılışının tarihidir.

Kemal Reis komutasında Osmanlı kadırgaları İspanya’ya doğru yola çıkar!
Kararnamenin ardından, dünyanın dört bir yanına dağılan 300 bin Yahudi’nin, 150 

bini, II. Bayezid’in donanma gemilerini, İspanya’ya göndermesi ile güvenli bir şekil-
de Osmanlı topraklarına vardılar. Üstelik onlar en şanslılar arasında yer aldı. Çünkü 
Portekiz’e kaçanlar, beş yıl sonra Portekiz’in de aynı kararı alması ile yeninden yol-
lara düşerken, Kuzey Afrika’ya geçenler, çöllerde vahşi hayvanlar ve zorlu doğa 
koşulları ile karşılaştılar.
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Osmanlı Vatandaşı
Sefarad Yahudileri!
II. Bayezid, yayınladığı bildiri ile Yahudi 

göçmenlere, Osmanlı topraklarına yer-
leşme hakkı tanıdığını ve topraklarına yer-
leşen Yahudilerin Osmanlı vatandaşı ola-
cağını duyurdu. Bölge valilerine ferman 
göndererek, Yahudi göçmenlere hoşgö-
rü ile yaklaşılmasını emretti. Yahudi göç-
menlerin reddedilmesi veya kötü mua-
mele edilmesi durumunda, sorumlularına 
sert cezaların verileceğini duyurdu.

Kemal Reis’in (Piri Reis’in amcası) ku-
mandasındaki kadırgalarla, Osmanlı top-
raklarına ulaşan Yahudiler, mal varlıkla-
rını kaybetmişlerdi ancak kültürlerini ve 
bilgilerini Osmanlı topraklarına taşımayı 
başardılar. Kültürleri, yeniden filizlenerek, 
yeni vatanlarının, gelişimine katkıda bulundu. Osmanlı İmparatorluğunun yükselme 
döneminde, kalifiye insan ihtiyacının karşılanması, ateşli silahların yapımı, matbaa 
teknolojisinin kullanılması ve tıp alanında önemli katkıları oldu. İspanya’da devlet 
görevinde çalışanlar, uluslararası ilişkiler ve maliye konularında Saray’a hizmet ver-
meye başladılar. Onlara ülkemizde ve dünyada İbranice, İspanya anlamına gelen 
“Sefarad” Yahudisi adı verildi. 16. yy.’da en parlak dönemini yaşayan Osmanlı İmpa-
ratorluğu’nda, saraya hizmet veren Sefarad Yahudisi danışmanların önemli katkıları 
oldu.

Başta İstanbul, Edirne ve Selanik olmak üzere, İzmir, Manisa, Bursa, Gelibolu, 
Amasya, Patros, Korfu, Larissa ve Manastır’a yerleştirildiler.

II. Bayezid’ın İspanya’nın aldığı bu kararı şaşkınlıkla karşıladığı ve II. Ferdinand’a 
bilge hükümdar denmesi ile ilgili olarak “Bir hükümdar, kendi ülkesini fakirleştirirken, 
benim ülkemi zenginleştiriyorsa ona nasıl bilge hükümdar denebilir?” dediği rivayet 
edilir.

Ecdadımızın göstermiş olduğu bu erdemli davranış takdire şayandır ve tarihe altın 
harflerle yazılmıştır.

Üstte görmüş olduğunuz resim, Sendikamızın örgütlü bulunduğu Karbosan iş yeri-
mizin yöneticisi olan Maks Kemal Maçoro tarafından ortaya konulmuş bir sanat ese-
ridir. 

Temmuz 2018’de T.C Kültür Bakanlığımız ve Londra Büyük Elçiliğimizin himayesinde 
açılacak olan Türk Sefarad Sanatçıları “Göke” konulu resim sergisinde yer alacaktır.
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leşmede ele alınan başlıca konular 
şunlardır:

• Ana–babanın rolü ve sorumluluğu; 
bunun ihmal edildiği durumlarda 
ise devletin rolü ve sorumluluğu;

• Bir isme ve vatandaşlığa sahip 
olma ve bunu koruma hakkı;

• Yaşama ve gelişme hakkı;
• Sağlık hizmetlerine erişim hakkı;
• Eğitime erişim hakkı;
• İnsana yakışır bir yaşam standar-

dına erişim hakkı;
• Eğlence, dinlenme ve kültürel et-

kinlikler için zamana sahip olma 
hakkı;

• İstismar ve ihmalden korunma 
hakkı;

• Uyuşturucu bağımlılığından korun-
ma hakkı;

• Ekonomik sömürüden korunma 
hakkı;

• İfade özgürlüğü hakkı;
• Düşünce özgürlüğü hakkı;
• Dernek kurma özgürlükleri hakkı;
• Çocukların kendileriyle ilgili konu-

larda görüşlerini dile getirme hak-
kı;

• Özel gereksinimleri olan çocukla-
rın hakları

• Engelli çocukların hakları.

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, ta-
rihte en geniş kabul gören insan hak-
ları belgesidir. 20 Kasım 1989 tarihinde 
onaylanan bu sözleşme sayesinde 
artık çocukların hakları yasalarca da 
tanınıyor. 20 Kasım günü tüm dünyada 
Çocuk Hakları Günü olarak kutlanmak-
tadır. Türkiye, Çocuk Haklarına Dair 
Sözleşme’yi 1990 yılında imzalamıştır.

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, 
nerede doğduklarına, kim olduklarına; 
cinsiyetlerine, dinlerine ya da sosyal 
kökenlerine bakılmaksızın bütün ço-
cukların haklarını tanımlamaktadır.

Sözleşme bunları kapsamaktadır: ya-
şama hakkı; eksiksiz biçimde gelişme 
hakkı; zararlı etkilerden, istismar ve sö-
mürüden korunma hakkı; aile, kültür ve 
sosyal yaşama eksiksiz katılma haklarıdır.

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, 
medeni, siyasal, ekonomik, sosyal ve 
kültürel alanlardaki insan haklarını en 
geniş biçimde tanımlamaktadır. Bu 
sözleşmeye yön veren temel değerler 
şunlardır: ayrım gözetmeme; çocuğun 
yararının gözetilmesi; yaşama ve geliş-
me; katılımdır.

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, on 
sekiz yaşın altında olanları çocuk ola-
rak tanımlayarak başlamaktadır. Söz-

Çocuk Hakları ve Çocuk 
Haklarına Dair Sözleşme
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“Birlik – beraberlik” sözünü ne kadar çok kullanıyoruz.
Birlik – beraberliğe en çok ihtiyacımız olan şu günlerde… diye başlayan cüm-

leleri ne çok duyuyoruz büyüklerimizden.

Peki neden diye hiç düşündünüz mü?
Toplum içinde yaşayan her bir insanın huzuru ve mutluluğu, toplumun huzur ve 

mutluluğuna bağlıdır. 
İnsan, karşılaştığı sıkıntıları, içinde yaşadığı toplumun bireyleri ile paylaşma ih-

tiyacı hisseder. Çünkü,  karşı karşıya kaldığımız bazı problemleri, kişisel imkan ve 
gayretlerimiz ile aşmamız her zaman mümkün olmayabilir.  İşte bu noktada, bir 
çok farklı meslekten ve farklı yeteneklere sahip kişilerden oluşmuş toplum büyük 
önem arz etmektedir. 

Toplumun çekirdeği ailedir. Yani anne-baba, kardeşler, eşimiz, çocuklarımız. 
Buna akrabalarımız, komşularımız, arkadaşlarımız eklendikçe halka genişler, ma-
halle, köy, şehir derken vatana ve millete ulaşırız. 

Bir canlının hayattaki en büyük endişesi güvende olmaktır. Tarih boyunca in-
sanlar felaket, tehlike, düşman karşısında, hastalık, açlık, yoksulluk karşısında gü-
vende olmak için birlik beraberlik çığlıkları atmışlardır.

Biz nerelerde bir araya geliyoruz?
Camide, cenazede, ramazanda, bayramlarda, düğünlerde… 
Ortak acılara üzülmek, ortak dertlere çare olmak, ortak sevinçlerle mutlu ol-

mak, coşmak…  birlikte ve uyum içinde yaşamanın ilk adımlarıdır.
Birlik ve beraberlik denildiğinde insanların toplu olarak hareket etmeleri ve 

gerektiğinde karşılıklı olarak yardımlaşmaları anlaşılmalıdır. 
Günümüz insan toplulukları, topluluk halinde yaşamanın gereği olarak bazı 

yönetim mekanizmalarına ihtiyaç duyarlar. Ortak çıkarların korunması, topluluk 
arasında doğabilecek sorunların çözülmesi gibi konularda bu mekanizmalar 

Birlik - Beraberlik
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önemli yer tutar. Bu mekanizmaların başında şüphesiz devlet kurumu gelmekte-
dir. Devlet, toplumun faydası için var olmasına rağmen çeşitli nedenlerden dola-
yı kamu otoritesi olarak toplumdan ayrı bir varlık haline gelmiştir. Bu nedenle, tüm 
modern toplumlarda sivil toplum kuruluşları ortaya çıkmıştır.

Sivil toplum kuruluşları ya da sivil toplum örgütleri, resmî kurumların dışın-
da kalan ve bunlardan bağımsız olarak çalışan, sağlık, eğitim, çevre,  in-
san hakları, gibi alanlarda belirli amaçlara ulaşmayı ve yardımlaşmayı he-
defleyen, üyelerini gönüllülük usulüyle alan, kâr amacı gütmeyen ve ge-
lirlerini bağışlar veya üyelik aidatları ile sağlayan kuruluşlardır. Sivil top-
lum örgütleri oda, sendika, vakıf ve dernek adı altında faaliyet gösterir.  
Ülkemizde çeşitli alanlarda hizmet veren sivil toplum kuruluşları vardır.

Sağlık alanında;

Yeşilay (İçki, sigara ve uyuşturucu ile mücadele eder)

Lösev (Lösemili Çocuklar Vakfı)

Çevre Alanında;

Tema (Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koru-
ma Vakfı) Doğal Hayatı Koruma Derneği

Yardımlaşma Alanında; Mehmetçik Vakfı  (şehit ailelerine ve gazilere  yardım 
eder. Darülaceze (Bakacak kimsesi olmayan, engelli ve yaşlı kişileri, kimsesiz ço-
cukları korumak için kurulmuştur.)

Eğitim Alanında;

AÇEV (Anne Çocuk Eğitim Vakfı) TEV (Türk Eğitim Vakfı) TEGV (Türk Eği-
tim Gönüllüleri Vakfı) (7-16 yaş arasındaki çocukların eğitimine destek verir) 
Darüşşafaka  (Babasını kaybetmiş, maddi olanakları yetersiz olan çocuklara 
eğitim desteği verir).

Sendikalar, işçilerin ya da işverenlerin iş, kazanç, toplumsal ve kültürel konular 
yönünden çıkarlarını korumak, yeni haklar sağlamak ve onları daha da geliştir-
mek amacıyla kendi aralarında kurdukları yasal birliklerdir. 

Türk-İş, ülkemizde işçiler tarafından kurulmuş en büyük sivil toplum ku-
ruluşudur. Sendikamız Çimse-İş ise Türk-İş’e bağlı olarak ülkemizin Çimen-
to Seramik ve Cam fabrikalarında faaliyet gösteren en büyük sendikasıdır. 

YÜCE DİNİMİZDE BİRLİK - BERABERLİĞİN ÖNEMİ
İslam dininin tebliğ etmiş olduğu ilahi mesajın özü, bilgi, hikmet, adalet, hak, hu-

kuk, huzur ve mutluluktur. Yüce dinimiz kavgaları sona erdirmiş, haksızlıkları orta-
dan kaldırmış, insanlığa huzur, barış ve istikrar getirmiştir. Milletimizi tarih boyunca 
büyük bir medeniyetin mimarı yapan ve onu yücelten, İslam’ın bu kutlu mesajıdır. 
Bugün de, aziz milletimizi birlik ve beraberlik içinde tutan, aynı gayelere yönelten 
yine yüce dinimizin emirleridir.
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Türkiye’de farklı kökenlerden gelen insanların, bu aziz milletin bir ferdi olarak 
en geniş ortak paydası İslamiyet ve vatandaşlıktır. İslam dinimiz,  kardeşlik, inanç 
ve iyi insan olma  temeline oturtulmuştur.

Nitekim dinimizde, bu amaçla bir araya gelen kimseler övülmüş ve onlara Al-
lah’ın rahmet edeceği bildirilmiştir. Kardeş olmak; sevinçte ve kederde beraber 
olmayı göze almak ve bunu her türlü eyleminde göstermektir ki, bunun sonucun-
da, sevmek, saymak, güvenmek, merhamet etmek, yardımlaşmak ve dayanış-
mak gibi huzur ortamının temel taşları olan değerler oluşmaktadır. 

Hepimizin bildiği gibi huzur ve güven içinde yaşayabilmemiz için daima güçlü 
olmak zorundayız. Güçlü olmanın en önemli şartı dayanışmak, birlik ve beraber-
lik içinde bulunmaktır.

Sevgili Çocuklar,

Sizlerin de anne-babalarınız Çimse-İş Sendikası çatısı altında örgütlü olarak 
çalışmakta ve bir sivil toplum kuruluşunun üyesi bulunmaktadırlar.

Bu sayede hem kendi çalışma ortamları ve şartlarını iyileştirmekte hem de ai-
lenizin sosyal, kültürel ve ekonomik yönden gelişmesine katkı sağlamaktadırlar.

Bireysel olarak elde edemeyeceğimiz bir takım hakları, birlikte hareket ede-
rek, örgütlü olmanın gücünü kullanarak elde etmekteyiz.

Sendikamız Çimse-İş bunun için vardır, sizlerle birlikte var olmaya devam ede-
cektir.

Birlikte daha güçlü yarınlara.
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Çimse-İş’te     Çocuk Olmak

Azimdir

Başarıdır

El Ele Vermektir

Ailedir

Bayraktır

Gelecektir
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Çimse-İş’te     Çocuk Olmak

Güçlü Olmaktır

Mutluluktur

Umuttur

Inanmaktır

Samimiyettir

Hayattır

.
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Ünlü halk ozanı Veysel Şatıroğlu 
yani mahlasıyla Aşık Veysel 25 Ekim 
1894 tarihinde Sivas’ta doğdu. İki kız 
kardeşini de o zamanlar yaygınla-
şan çiçek hastalığından kaybeden 
Aşık Veysel, bu hastalığa 7 yaşında 
yakalandı ve iki gözünü de kaybetti.

Aşık Veysel, babasının oyalanma-
sı için aldığı bağlama ile önce başka 
ozanların türkülerini çalmaya baş-
ladı. 1933 yılında tanıştığı Ahmet Kutsi 
Tecer’in teşvikleriyle kendi sözlerini 
yazıp söylemeye başladı. Veysel, 
bir dönem yurdu dolaşarak Köy Ens-
titüleri’nde saz hocalığı yaptı. 1965 
yılında özel kanunla maaş bağlandı. 
1970’li yıllarda Hümeyra, Fikret Kızı-
lok, Esin Afşar gibi bazı müzisyenler 
Âşık Veysel’in deyişlerini düzenleye-
rek yaygınlaşmasını sağladı.

Halk Ozanı Aşık Veysel

UZUN İNCE BİR YOLDAYIM 

Uzun ince bir yoldayım 
Gidiyorum gündüz gece 
Bilmiyorum ne haldayım 
Gidiyorum gündüz gece 

Dünyaya geldiğim anda 
Yürüdüm aynı zamanda  
İki kapılı bir handa 
Gidiyorum gündüz gece 

Uykuda dahi yürüyom 
Kalkmaya sebep arıyom 
Gidenleri hep görüyom 
Gidiyorum gündüz gece 

Kırk dokuz yıl bu yollarda 
Ovada dağda çöllerde 
Düşmüşüm gurbet ellerde 
Gidiyorum gündüz gece 

Düşünülürse derince 
Irak görünür görünce 
Yol bir dakka miktarınca 
Gidiyorum gündüz gece
 
Şaşar Veysel işbu hâle
Gâh ağlaya gâhi güle
Yetişmek için menzile
Gidiyorum gündüz gece
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Kemal Sunal 10 Kasım 1944 tarihinde dünyaya gelmiştir. Türk televizyon 
ve sinema oyuncusu ve tiyatrocu olan Kemal Sunal aslen Malatyalıdır.

Annesi ev hanımı, babası ise işçidir.

İlkokul ve ortaokul yıllarında efendi ve utangaç bir insan olarak tanının-
sa da lisede çekingenliğinden tamamen kurtuldu.

Ortaokulu başarılı bir şekilde bitirdikten sonra Vefa Lisesi’ne yazıldı. Lise 
yıllarında ortaokul yıllarının tam tersine neşeli biri olarak tanındı. 

Küçük yaşlarından beri tiyatrocu olmayı hedefleyen öğretmenlerine 
karşı daha saygılı ve mesafeli olan Kemal Sunal muzip kişiliği ile herkesi 
kendine sevdirmeyi başardı. 

Tiyatroya olan ilgisini fark eden Felsefe öğretmeni Belkıs Bakır Kemal 
Sunal’a bu konuda destek veren en önemli kişilerden biri oldu. Kaldı ki, Ke-
mal Sunal’ın babası Mustafa Bey’i bile ikna etmeyi başardı.

Belkis Bakır onu Kenter Tiyatrosuna götürdü ve Müşfik Kenter ile tanıştır-
dı. Kemal Sunal’ın yer aldığı ilk tiyatro oyunu “Deli İbrahim”de hiçbir diyalo-
ğu olmamasına rağmen izleyenleri güldürmeyi başardı.

Daha sonra birçok tiyatro oyununda oynayan Kemal Sunal “Dün Bugün” 
adlı oyunu izleyen Münir Özkul tarafından beğenildi ve “Tatlı Dillim” adlı sine-
ma filminin oyuncu kadrosuna girmeyi başardı.

Bu filmin ardından İnek Şaban, Süt kardeşler, Çöpçüler Kralı, Davaro 
ve Sakar Şakir Filmlerinde oynadığı karakterler sayesinde 7’den 70’e her-
kesin kalbini kazanmayı başaran Sunal, efsane sanatçılar listesinin başına 
adını yazdırdı. Genellikle filmlerde saf, şanslı ama iyi yürekli karakterlerin 
rollerini oynayan Kemal Sunal birçok projede yer almayı başardı

1974 senesinde evlenen Kemal Su-
nal, Ali Sunal ve Ezo Sunal adlarında, 
biri erkek diğeri kız iki çocuğu sahibi 
oldu.

Hayatı boyunca toplam 82 filmde 
rol alan Kemal Sunal 3 Temmuz 2000 
tarihinde Balalayka adlı filmin çe-
kimlerine başlamak için Trabzon’a 
gitmek üzere bindiği uçakta kalkış-
tan hemen önce geçirdiği kalp krizi 
nedeni ile hayatını kaybetti.

Kemal Sunal
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BUNLARI
BİLİYOR MUSUNUZ?

Uçakların gökyüzünde bıraktığı izler hava 

durumu hakkında bilgi verir. İzlerin ince ol-

ması ve kısa sürede kaybolması havadaki nem 

oranının düşük olduğunu gösterirken, daha 

kalın ve uzun izler ise fırtına habercisi olabilir.

Antartika’da bilinen altmış kadar yanardağ 

vardır. Bunların en aktif olanı 3794 metre yük-

sekliğe sahip Erebus Yanardağı’dır.

Cırcır böceklerinin ötme sıklığı hava sıcak-

lığı hakkında bilgi verir.

Bunun için bir cırcır böceğinin 25 saniyede 

kaç kere öttüğünü sayın. Bu sayıyı üçe bölün 

ve bulunduğunuz sayıya 4 ekleyin. Santig-

rat derece cinsinden hava sıcaklığını ölçmüş 

olursunuz.
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Bir litre okyanus suyu yaklaşık 

35 gram yani altı çay kaşığı tuz içe-

rir. Ancak Atlantik Okyanusu, Pasi-

fik ve Hint Okyanuslarından az da 

olsa daha tuzludur.

Kauçuk sıcaklığa ve radyasyona karşı da-

yanıklı olmadığından, ay ve mars yüzeyinde 

görev yapan bazı uzay araçlarının tekerlekleri 

kafes şeklinde örülmüş tellerden üretiliyor ve 

içlerinde hava yada başka bir gaz bulunmuyor. 

Böylece hem kumda hem de kayaların üzerin-

de kolayca hareket edebiliyorlar.

Kesilmiş bir ağaç gövdesindeki halkalar 

geçmişte yaşanan iklim değişiklikleri hakkında 

bilgi verir. Ağaç halkalarındaki açık renkli bö-

lüm bahar ve yaz aylarının başlangıcında, koyu 

renkli kısım ise yaz mevsiminin sonu ve sonba-

harda oluşur. Geniş yaş halkalar o yılın ılıman 

ve yağışlı, dar halkalar ise soğuk ve kurak geç-

tiğini gösterir.



Nisan 2018 • Sayı: 1 24

ÇİMSE-İŞ Çocuk

İstiklal Marşı’nın Milli Marş olarak kabulünün 97’nci yılında bin 380 çocuk 
işaret diliyle İstiklal Marşı’nı okuyarak rekor kırdı. Bağcılar Belediyesi Bilgi Ev-
leri İşaret Dili Kulübü öğrencilerinden oluşan çocukların İstiklal Marşı’nın ilk 
2 kıtasını büyük bir uyumla, işaret diliyle okuyarak bir rekora imza attı.

İşaret diliyle İstiklal Marşı rekoru Prof. Dr. Orhan Kural başkanlığındaki 
Rekor Tescil ve Hakem Heyeti tarafından tescil edilirken, öğrenciler Zey-
tin Dalı Harekatı’na destek olmak amacıyla etkinlikte bedenleriyle Afrin 
yazdılar ve Türk bayrağı koreografisi oluşturdular. Çocukların 6 ay boyun-
ca hazırlandığı gösteri izleyenlerden büyük alkış alırken, havadan çekilen 
görüntüler kartpostallık görüntüler oluşturdu. Havadan çekilen görüntü-
lerde yüzlerce çocuğun bir araya gelerek oluşturduğu zincirle Türk bay-
rağı yapıp Afrin yazdığı görülüyor.

Rekorlar
1380 Çocuk İşaret Diliyle İstiklal 

Marşı’nı Okuyarak Rekor Kırdı
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“Böyle bir şeyi başarmak 
çok zor”

Suriye’deki iç savaştan kaçarak 
Türkiye’ye gelen ve işaret diliyle İs-
tiklal Marşı’nı okuyan Avin Davud, 
“Bugün İstiklal Marşı’nı işaret diliyle 
okuduk ve Türkiye rekoru kırdık. Çok 
mutluyum. Ben Suriye’den geldim. 
Zaferi ve milli duyguları hissettim. 
Böyle bir şeyi başarmak çok zor 
tabi ki çok güzel bir yer burası. Duy-
gulandım çünkü böyle bir İstiklal 
Marşı’nı yazmak kolay bir şey değil” 
diye konuştu.

Kağıthane Belediyesi’nce çocukla-
ra tiyatroyu sevdirmek ve bu alışkanlı-
ğı kazandırmak amacıyla düzenlenen 
etkinlikte, “en çok çocukla tiyatro izle-
me” rekoru kırıldı.

Prof. Dr. Orhan Kural’ın gözetiminde, 
Dünya Çocuk Rekorları Heyeti kontro-
lünde gerçekleşen etkinlik kapsamın-
da, 7 farklı salonda bin 648 çocuk aynı 
anda tiyatro izledi. Gültepe Kültür Mer-
kezi’nde gerçekleşen etkinliğe çocuk-
lar, aileleriyle birlikte katıldı.

Kural, bin 648 çocuğun değişik salon-
larda aynı anda tiyatro izlediğini belir-
terek, “en çok çocukla tiyatro izleme” 
rekoru kırıldığını kaydetti.

Tiyatronun sadece eğlendirmek için 
değil aynı zamanda düşündürmesi açı-
sından da önemli olduğunu ifade eden 
Kural, dünya çocuk rekorunun kırılmış 
olduğunu ve bunun bir parçası olmak-
tan mutluluk duyduğunu belirtti.

İstanbul’da ‘En Çok Çocukla 
Tiyatro İzleme’ Rekoru
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Yetişkin bir 
panda günün 12 
saatini yemek 
yemeye harcar ve 
bu süre boyunca 
12 kg bambu yer.

Kutup 
ayılarının 
güneş 
ışınlarını daha iyi 
emsin diye beyaz 
tüylerinin altında 
siyah derileri vardır.

5 cm’lik 
zehirli ok 
kurbağası 
10 yetişkin adamı 
öldürebilecek zehre 
sahiptir.

Su aygırları 
güneş kremi ve 
nemlendirişi 
olarak kendi 
ciltlerinden 
kırmızı yağlı 
bir madde 
salgılarlar.

Galapagos 
kaplumbağaları 
günde 16 saat 
uyur ve bir şey 
yiyip içmeden 1 
yıl dayanabilirler.

Hayvanlar    
  Alemi
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Bilimsel Deneyler

KALEM HİLESİ
İhtiyacınız olan malzemeler: Bir po-

lietilen torba, birkaç sıradan kalem, su.

Deney: Polietilen torbanın yarısını 
suyla doldurun. Torbanın suyla dolu 
olan yerlerinden kalemleri kullanarak 
delikler açıp kalemleri torbanın diğer 
tarafından çıkarın.

Açıklama: Eğer kalemleri torbanın 
içinden delerek geçirirseniz ve ondan 
sonra içine su dökerseniz su, yaptığınız 
deliklerden dışarı sızacaktır. Ama önce 
torbayı suyla doldurup sonra kalemleri 
içine sokarsanız, su akmayacaktır. Bu, 
polietilen parçalara ayrılınca molekül-
leri birlikte daha yakın hareket etmeye 
başlar gerçeğinin bir sonucudur. Bu du-
rumda polietilen, kalemlerin etrafında 
sıkılaşır.

RENKLİ LAHANALAR

 İhtiyacınız olan malzemeler: İçi su 

dolu 4 bardak, gıda boyası, birkaç la-

hana yaprağı.

Deney: Her bardak suyun içine 

farklı renkte gıda boyası ekleyin. Son-

ra her bir bardağın içine tek bir lahana 

yaprağı yerleştirin. Bir gece boyunca 

içinde bırakın. Sabah olduğunda yap-

raklar renklerini değiştirmiş olacaklar.

Açıklama: Bitkiler suyu emdiği için 

yaprakları da suyun rengini emer. Bu 

olaya kılcal etki denir. Bu durumda su, 

bitkinin en küçük damarlarının içinde 

kadar girer. Bu; çiçeklerde, çimende, 

hatta ağaçlarda bir gerçekleşir.
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Sevgili çocuklar;

Günümüzde telefonlar ve tabletler hayatımızın her alanında yer almaktadır. 
Taşıması kolaydır, bilgilere kısa sürede ulaşmamıza imkan verir ve merak edilen 
ne varsa çabucak ulaşmamıza olanak sağlar. Fakat zararları hakkında pek de 
bir bilgiye sahip değiliz. Çocuklar üzerinde zihinsel ve bedensel etkileri olduğu ve 
doğru zamanda kullanılması gerektiğinin bilincinde olmalıyız.

Akıllı Telefon ve Tabletlerin Başlıca Zararları;

• Uyku bozukluklarına neden olur

• Obeziteye katkıda bulunan hareketsiz bir hayata sebebiyet verir

• Boyun, omuz, el ve sırtta ağrılara sebep olur.

• Sosyal becerilerin gelişmesini engeller

• Beynin yapısını ve fonksiyonunu bozabilmektedir.

• Göz bozuklukları ve rahatsızlıklarına neden olur.

Uzman doktorlarca “akıllı telefon ve tabletlerin zararları” araştırmalarında 
uzun süre kullanımında çocuklarda  miyopluğa sebep olabileceği tespit  edildi.

Telefon ve Tabletin
Zararları
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Göz Hastalıkları Uzmanları; özellikle 2 yaşından küçük çocuklara bu cihazların 
kesinlikle verilmemesi gerektiğini belirtiyor. 2 yaş üzerinde ise sadece sınırlı süre-
lerde kullanması tavsiye ediyor.

Uzmanlar akıllı telefonlarla, bilgisayar ve televizyonlarla adeta bütünleşen 
çocukların gözlerinin yaşayacağı sağlık sorunlarına dikkat çekiyor:

Uzmanlar elektronik cihazlarla fazla vakit geçiren çocukların aynı zamanda 
ilerleyen yaşlarda gözlerde kuruluk, yanma, batma şikâyeti ile karşılaştıklarını, 
çocuk yaşta gelen hastaların ise aileleri tarafından ‘göz kızarıklığı’ şikâyeti ile 
getirildiğini belirtiyor.

Bu çocuklarda alerji riskinin daha çok arttığı görülebiliyor. Radyasyon yönün-
den cihazlar çok sakıncalı bulunmazken, elektromanyetik dalgalar açısından 
ciddi riskler bulunuyor.

Uzmanlar; günümüzde belki büyüklerden daha fazla bilgisayar, televizyon ve 
tablet karşısında vakit geçiren, özellikle akıllı cep telefonlarını sürekli kullanan 
çocukların göz sağlıklarını riske atacaklarını belirtiyorlar. Yapılan bir araştırmada 
elektronik cihazlardan uzak duran ve sokakta oynayan çocukların, miyop olma 
ihtimalinin daha az olduğu belirlendi.

İngiltere Radyolojik Koruma Kurulu, cep telefonunun bilhassa küçük çocuklar-
da tümör riski oluşturduğunu açıklayan bir rapor yayınladı. ABD’li ve Danimarkalı 
bilim adamları 2000’li yıllarda doğmuş olan 13 bin çocuğu inceledi ve şu sonuçla-
rı ortaya çıkardı; hamileyken günde 2-3 defa cep telefonu kullanan annelerde, 
davranış bozukluğu yaşayan çocuk sahibi olma olasılığı yüzde 54.

Bu risk, çocuklar mobil telefonlarla 7 yaşından evvel tanışırsa yüzde 80’lere 
kadar çıkabiliyor. Akıllı telefonların çocuklara verdiği zarar bununla da bitmi-
yor. Bu yaş grubuna dahil olan çocukların çevresiyle uyum bozukluğu yaşama 
oranı yüzde 49, hiperaktif olanlar yüzde 35, arkadaşlarıyla sorunlu iletişim kuran-
lar yüzde 34 ve duygusal, psikolojik problem yaşayanlar ise yüzde 25 olarak 
belirlenmiş.

Kesinleşmiş bir çok za-
rarı bulunan bu cihazları sı-
nırlı saatlerde kullanmamız 
gerekmektedir.

Bunların yerine okulda, 
sokakta, evde arkadaşla-
rımızla oynamayı, ailemizle 
vakit geçirmeyi tercih et-
meliyiz.

Çünkü sağlığımız her 
şeyden önemlidir. 
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Çocuklar, hangi spora 
ne zaman başlamalı?
Futbola başlama yaşı normal ola-

rak 9-11. Ancak 8 -9 yaşlarında baş-
landığında teknik beceri kazanılma-
ya başlanıyor ve 10-12 yaşlarında da 
takım oyununa katılabiliniyor. 

Yüzme için en uygun başlama dö-
nemi 5 -6 yaş aralığı. 

Basketbola 10- 12 yaşlarında baş-
lanabilir. 2-3 sene önceden başla-
nırsa teknik becerileri gelişir.

Çocuklar Hangi Yaşta
Hangi Sporu Yapmalı
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Jimnastik için uygun dönem 5-6 
yaş. Ancak 4- 5 yaşında oyunla bu 
aktivite tanınabilir. Yarışmalara ka-
tılmak için 11-12 yaş aralığı idealdir.

Hangi sporun doğru 
olduğunu nasıl anlarız?
Genetik yapı ipucu olabilir. Anne 

babanın boyu uzunsa, çocuğun 
da ileride böyle olacağını düşünüp 
basketbola yönlendirme yapılabilir. 
Suyu seviyorsa yüzme, hareket beceri, esneklik gelişmişse jimnastik ola-
bilir. Bütün spor dalları için beceri, dayanıklılık, esnekliğe sahip olmak ge-
nel özellikler arasında yer alıyor.

Küçük yaşta sporun faydaları neler?
Düzenli spor yapan bir çocuk, sabırlı olmayı öğrenir, takım sporlarında 

paylaşım duygusu yaşar. Sağlıklı kemik ve kas oluşumu desteklenir. Düzen-
li spor yapanlar haftalık zamanı iyi kullanır. 
Ödevlerini iyi planlar, uyku ve yemek saat-
lerini kaçırmaz.

Hayatları daha disiplinli hale gelir. Takım 
sporları voleybol, basketbol gibi oyunlar 
paylaşım, kazanma, kaybetme duygusunu 
öğretir. Çalışmanın önemini kavrarlar. Pes 
etmemeyi, güçlüklerin üstesinden gelme-
nin hissini çocuklara spor verir. Yapılan bü-
tün etkinlikler stresi azaltır. Matematik gibi 
özellikle sayısal alanlarda yeteneklerinin 
gelişmesine katkı sağlar. Çabuk karar ver-
me yetisini destekler.
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Malzemeler:  
  1 litre süt

  8 yemek kaşığı irmik

  6 yemek kaşığı şeker

  1 tatlı kaşığı tereyağı

  1 paket çilekli puding

  Mantolamak için hindistan cevizi

Hazırlanışı:
1. Tüm malzememiz hazırsa çilek 

pudingli toplarımızı yapmaya 
başlıyoruz. 

2. 1 litre sütü, 8 yemek kaşığı irmi-
ği, 6 yemek kaşığı şekeri, 1 tatlı 
kaşığı tereyağını, 1 paket çilekli 
pudingi bir tencereye alıp oca-
ğımıza koyuyoruz.

3. Gerekli olan kıvamı tutturana 
kadar karıştırarak pişirmeye 
devam ediyoruz.

4. Gerekli takibi yapıyoruz ve 
malzemelerimiz koyulaşmaya 
başladığında ocağımızdan alı-
yoruz.

5. Bir süre soğumasını bekliyoruz.
6. İyice soğuduktan sonra resim-

deki şekilde ufak ufak toplar 
yapıyoruz.

7. Yaptığımız topları hindistan ce-
vizine buluyoruz.

8. Hazırladıktan sonra kısa bir 
süre dolapta bekletip servis 
yapabiliriz.

9. Afiyet olsun.

Haydi Çocuklar 
Mutfaga

Çilek Pudingli Toplar
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Makarna malzemeler:
• 8 su bardağı su
• 1 silme yemek kaşığı tuz
• 250 gr. Makarna (250 gr. lık paket veya 500 gr.lık paketlerde yarım 

paket)
• Yarım fincandan biraz fazla sıvı yağ 
• Makarna süzgeci

Sade Makarnanın Yapılışı:
Orta boy bir tencereye 8 bardak soğuk su dökülür ve üzerine 1 silme 

yemek kaşığı tuz eklenip, tencerenin kapağı kapatılır ve açık ateşte ma-
karna suyu kaynayana kadar bırakılır.

Su kaynadıktan sonra, 250gr. Makarna kaynamakta olan suyun üzerine 
dökülür ve pişmeye başlar, ama bu kez tencerenin kapağı kapatılmaz. 
Makarnayı tencereye koyduktan sonra, ilk birkaç dakika 3-5 sefer karış-
tırırsanız, makarnanın birbirine yapışmasını da önlersiniz, çubuk makarna 
yapıyorsanız 7-8 defa karıştırmanız daha uygun olur, böylece çubuklar pi-
şerken birbirine dolanıp yapışmaz. Tencerenizin yapısına ve makarnanın 
türüne göre pişme süresi 10-15 dakikadır.

Domates Sos Malzemeleri
• 4 Adet domates
• 1 yemek kaşığı domates salçası (renk vermesi için)
• 1 yemek kaşığı tereyağı
• 1 yemek kaşığı kekik 
• Tuz

Yapılışı:
Makarnanız haşlanırken, domatesleri rendeleyin 

ve salçayı içinde ezin, eğer sos gözünüze fazla 
kıvamlı gelirse çok az su ekleyebilirsiniz. 

Tereyağını tavada eritin, sosu 
ekleyin ve pişirin, daha sonra 
da baharatları ekleyin. Haş-
lanmış ve suyu süzülmüş ma-
karnanızın üzerine dilediğiniz 
kadar dökün. 

Afiyet olsun!

Domates Soslu Makarna
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One day, Nasreddin Hodja borrows 
a cauldron from his neighbour. When re-
turning it, he thanks the neighbour and 
puts a small cauldron in it. The neighbour 
wonders what the smaller cauldron is 
about. Hodja tells the neightbour that 
his big cauldron gave bitrth to a smal-
ler one, so the neighbour is glad. After a 
long while, Hodja asks his neighbour to 
lend his couldron again. The neighbour 
willingly agress to give it. However, this 
time there is no word of either Hodja or 
the cauldron even after a long time. Fi-
nally, the neighbour decides to broach 
the subjest one day.

-“Hodja, what’s happened to my ca-
uldron?”

-“My dear neighbout, it’s been ages 
since then and your cauldron has died. 
I was wondering how to break the bad 
news.” Hodja says sadly.

Furious at this, the neighbour asks:

-“What on earth are you saying? 
Would a cauldron die? It’s not alive; 
how could it die?”

Hodja:

-“You believed that it gave birth, so 
why can’t you accept that it is dead?”

Nasreddin Hoca bir gün, bir komşu-
sundan kazanını ödünç ister, İade eder-
ken hem teşekkür eder, hem de minik bir 
kazan koyar.Komşusu merakla bu minik 
kazanı sorunca;

– Komşu, bizdeyken kazanın doğurdu, 
der. Komşusu bu işe pek sevinir. Aradan 
epey zaman geçer. Hoca yine komşu-
sundan kazanını ödünç ister. Komşusu 
da sevinerek verir. Ama bu kez aradan 
günler, haftalar, hatta aylar geçer, ka-
zandan ve Hoca’dan ses çıkmaz. Niha-
yet bir gün komşusu konuyu açmaya ka-
rar verir,

– Hoca bizim kazan ne oldu, diye so-
rar. Hoca da üzgün bir ifadeyle,

-Komşu çok zaman geçti aradan ve 
senin kazan öldü. Sana nasıl söyleyece-
ğimi düşünüp duruyordum, der. Bunun 
üzerine sinirlenen komşusu:

– Hocam ne diyorsun? Hiç kazan ölür 
mü? Kazan canlı mı ki ölsün, deyince 
Hoca cevabı yapıştırır:

– Doğurduğunu kabul ediyorsun da öl-
düğünü neden kabul etmiyorsun?

Masallar
The Cauldron
Gave Birth Kazan Doğurdu
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Nasreddin Hoca bir gün, elinde bir 
bakraç yoğurtla Akşehir Gölü’nün kıyısı-
na gelir ve başlar göle kaşık kaşık yoğurt 
çalmaya…

 Nasreddin Hoca’yı göl kıyısında bir 
bakraç yoğurt ile gören meraklı köylüler: 

-Hoca efendi hayrola ne yapıyorsun?

Nasrettin hocada:

-Göle maya çalıyorum, der.

Köylüler iyice şaşırırlar bu cevaba. Kıs 
kıs gülerek, alay edercesine:

-Hoca efendi, göl hiç maya tutar mı? 

Nasreddin Hoca Müzip gülümsemesi-
ni takınarak:

-Tabii ki biliyorum koca gölün maya 
tutmayacağını, der ve ardından ekler:

-Ya tutarsa!

One day, Nasreddin Hodja walks 
over to Akşehir Lake with copper buc-
ket in his hands and starts pouring spo-
onfuls of yoghurt into the lake. Seeing 
Hodja near the lake with a copper bu-
cket full of yoghurt, the curious villgaers 
ask:

-“What’s up, Hodja? What on earth 
you up to?”

-“I’m turning the lake into yoghurt” 
replies Hodja.

-“Reverend Hodja, could a lake ever 
be fermented?” the villagers retort.

-“I know it wouldn’t, but what if it 
does?” is the reply from Hodja

What If It Does Ya Tutarsa
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SOLDAN SAĞA:
1- Denizli İlimizin travertenleri ile ünlü ilçesi
2- Mimar Sinan’ın 80 yaşında yaptığı ve “ustalık eserim” dediği Selimiye Camii’nin 

bulunduğu ilimiz
3- İzmir’de bulunan, harabeleri ile ünlü antik kent
4- Akdeniz Bölgesi’nin doğusunda yer alan ve  yurdumuzun en büyük pamuk tar-

lalarının bulunduğu ova
5- Nevşehir İlimizde bulunan peribacaları ile ünlü turistik bölge  
6- Mimari süslemelerin yanısıra toprağın pişirildikten sonra şekil verilip  vazo, süra-

hi gibi eşyalar üretilmesine olanak sağlayan geleneksel bir Türk el sanatı

YUKARIDAN AŞAĞI:
1- Antalya İlinde bulunan tarihi antik tiyatro
2- Ulu Önder Atatürk’ün, Başkent Ankara’da bulunan anıt mezarı
3- Yurdumuzun en büyük gölü
4- Çin’den başlayarak Anadolu üzerinden Avrupa’ya kadar uzanan dünyaca 

ünlü ticaret yolu
5- Büyük tufandan sonra Nuh’un gemisine ev sahipliği yapması dolayısıyla efsa-

nevi özelliği olan Ülkemizin en büyük  dağı.

Cevaplar 40. Sayfada

1 2 3 4 5

1

2

3

4

5

6
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YUKARIDAN AŞAĞI:
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ÜLKEMİZİ TANIYALIM!

Mimari süslemelerin yansra toprağn pişirildikten sonra şekil verilip  vazo, 
sürahi gibi eşyalar üretilmesine olanak sağlayan geleneksel bir Türk el sanat

Antalya İlinde bulunan tarihi antik tiyatro
Ulu Önder Atatürk'ün, Başkent Ankara'da bulunan ant mezar
Yurdumuzun en büyük gölü

Denizli İlimizin travertenleri ile ünlü ilçesi

Çin'den başlayarak Anadolu üzerinden Avrupa'ya kadar uzanan dünyaca ünlü 
ticaret yolu 
Büyük tufandan sonra Nuh'un gemisine ev sahipliği yapmas dolaysyla 
efsanevi özelliği olan Ülkemizin en büyük  dağ. 

Mimar Sinan'n 80 yaşnda yaptğ ve "ustalk eserim" dediği Selimiye 
Camii'nin bulunduğu İlimiz
İzmir'de bulunan, harabeleri ile ünlü antik kent 
Akdeniz Bölgesi'nin doğusunda yer alan ve  yurdumuzun en büyük pamuk 
tarlalarnn bulunduğu ova
Nevşehir İlimizde bulunan peribacalar ile ünlü turistik bölge

Bulmaca Ülkemizi
Tanıyalım!
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1. Duygular içinde pirdir, onsuz hayat zehirdir.

2. Bir sözdür ki şeytan kaçar, bir anahtardır, her kapıyı açar

3. “Çinde bile olsa arayın bulun!” Diyor peygamber. Akıllara nur, yürekle-
re fer, onu bilenindir başarı, zafer… 

4. Bağlarım yürür, çözerim durur. 

5. Zilim var, kapım yok.

6. Dağı var, taşı yok, köyü var, adamı yok, ırmağı var, suyu yok.

7. Eli var, ayağı yok;

 Karnı yarık, canı yok.

8. Benim adım iki hece, çalışırım gündüz geçer. 

9. Allah yapar yapısını. Bıçak açar kapısını.

10. Kıvrımlı kaşık, duvara yapışık.

11. Gökte gördüm bir köprü, rengi var yedi türlü. 

12. Akşam baktım çok idi, sabah baktım yok idi.

13. Yemeğin başı, hastanın aşı.

Cevaplar 40. Sayfada
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BOYAMA
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1. Sevgi, 2. Besmele, 

3. İlim, 4. Ayakkabı, 

5. Telefon, 6. Harita, 

7. Ceket, 8. Saat, 

9. Karpuz, 10. Kulak, 

11. Gökkuşağı, 

12. Yıldız, 13. Çorba

P A M U K K A L E
S
P A İ
E D İ R N E P
N I E F E S
D T K

Ç U K U R O V A K V Y
S K A P A D O K Y A

B N L Ğ
Ç İ N İ U R

R I

Bulmacaların Cevapları
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Sevgili Çimse-İş Çocukları

Çimse-İş Çocuk Dergimizin ilk sayısı sizlere ulaştı. 

Bu sendika sizin sendikanız. Bu dergi sizin derginiz.

Bundan sonraki süreçte sizler de 

Çimse-İş çocuk dergisinde yerinizi alacaksınız.

Bizlerle paylaşmak istediğiniz

yazı, resim, şiir, haber ve benzeri içerikleri, 

cocukdergi@cimse-is.org.tr

adresine e-Posta olarak gönderebilir veya

T.Çimse-İş Sendikası Genel Merkezi

Esat Caddesi No: 43 Çankaya/Ankara 

adresine posta ile yollayabilirsiniz.
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