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Çocuklarda konuşma gelişimi hızlı 

bir şekilde gelişim göstererek ağla-

madan cümle kurmaya geçmekte-

dir. Bu gelişim sırasında en önemli 

faktörlerden biri çocuğun yaşıdır. 

Çocuğun yaşına göre konuşma ge-

lişimine baktığımızda;  

1. Evre: Ağlama  

Doğumun ardından gelişen ağla-

malar konuşmanın gelişiminin 

başlangıcı olarak kabul edilir. Be-

bekler ağlama, geğirme, öksürme 

ve esneme gibi sesler çıkararak 

konuşmanın temelini atarlar. Ağ-

larken bebek konuşma için gerekli 

nefes egzersizlerini yapar. Böyle-

likle nefes alış verişi 

konuşmaya hazır hale 

gelir. Zamanla nefesini 

kısa ama derin solukla 

almaya, nefesini verir-

ken uzun uzun verme-

ye, dudak, çene, dil 

gibi kaslarını daha çok 

kullanmaya başlarlar. 

Böylelikle konuşmaya 

hazır hale gelirler.  

Bebek, kendini farkına 

vardıkça ağlamalarını 

kendini ifade etme 

aracı olarak  kullan-

maya başlar. Açlık, üşüme, gürül-

tü, gaz, tuvalet gibi birçok ihtiyacı-

nı farklı ağlama tipleri ile ifade 

etmeye başlar. İlk zamanlarda her 

ihtiyaca ayni şekilde ağlama ile 

tepki verirken zaman içerisinde 

ağlamalarında farklılaşmalar göze 

çarpar.  

2. Evre: Agulama - Vokalizas-

yon 

İkinci ayın başlaması ile bebekler-

de Agulama olarak adlandırılan 

sesler oluşmaya başlar. Bu sesler 

daha çok "oooo", "aaaa" gibi açık 

ünlü harflerden oluşmaktadır.  

Tüm çocuklarda görülen Agulama 

evresinin işitme engelli bebeklerde 

bile görülmesi doğuştan gelen bir 

yetenek olduğunu düşündürmekte-

dir.  

Çocunlukla bu dönemde çıkarılan 

sesler öğrenilmemiş genel seslerdir. 

Tüm dünya çocuklarında görülen 

ve dünyadaki tüm dillerde var olan 

sesli harfler bebeğin işitme yetene-

ğinden ve bulunduğu çevredeki 

seslerden bağımsız olarak kendili-

ğinden üretilir.  

Bebek, zevk aldığı sesleri tekrarla-

maya ve kendi sesini duydukça da 

gülümsemeye başlar.  

3. Evre: Cıvıldama 

Bebekler altı aylık olduklarında 

dudaklarını, dillerini, dişlerini ve 

gırtlaklarını daha çok kullanabil-

meye ve içinde ünsüzlerin de bu-

lunduğu bir çok sesi çıkarabilmeye 

başlarlar. Böylelikle konuşmaya bir 

adım daha yaklaşılmış olunur.  

Bebekler sıklıkla işittikleri sesleri 

çıkarmaya devam ederler. Zamanla 

çıkarabildikleri seslerde artış gözle-

nir.  

Ünlü ve ünsüz harfleri tekrar tek-

rar birleştirmeye, "ga ga", "ba ba 

ba" gibi hece tekrarları yapmaya, 

büyüklerinin dilinin tonlama, ritim 

ve vurgulama örüntülerini dinleye-

rek kullanabilmeye başlarlar.  

4. Evre: Tek Sözcük  

Genellikle bir yaş civarı ilk anlaşılır 

sözcüğü söylemeye başlaması ile 

cıvıldama evresi sona erer ve tek 

sözcük evresine girer. Bu evrede 

bebek çevresindeki cümleleri anla-

yarak tepki gösterir. Örneğin, 

"Hayır" denildiğinde ne olduğunu 

bilir, basit talimatlara uyar, "mö", 

"miyav", "hav" gibi hayvan seslerini 

taklit eder. Bu dönemdeki sözcük 

dağarcığı ortalama 5 — 20 arasın-

dadır.  

Bebeklerin ilk kelimeleri 

söyleyebilmesi aylar alır-

ken 10 kelimeyi kazan-

dıktan sonra kelime haz-

nesinin dramatik bir 

şekilde arttığı görülür.  

5. Evre: Telgraf Ko-

nuşması  

Yaklaşık olarak 18 ay ile 

2 yaş civarında başlar. 

Artık 2 ya da 3 kelimelik 

cümleler kurabilmeye ve 

en kısa yoldan kendini 

ifade edebilmeye çalışır. 

"Babam evde" anlamında "baba ev" 

veya oyuncak bebeğe bakarak "anne 

bebeğimi bana ver"  anlamında 

"anne ver" demeye başlar. Genellik-

le ilk cümlelerde kullanılan sözcük-

lerin çoğunluğu isimlerden oluşur-

ken zamanla cümlelere sırasıyla 

fiiller, sıfatlar, zarflar ve son olarak 

da zamirler eklenir.  

6. Evre: Tam Cümle  

Çocuğun artık basit cümleler kur-

maya başladığı evredir. Cümlelerde 

çekim hallerinin kullanılması dik-

kati çeker. Etrafındaki nesnelerin 

ve insanların isimlerini sürekli sor-

dukları görülür.  

Sevgili Okuyucularımız, geçtiğimiz ay   

SİZDEN GELENLER KÖŞEMİZ’e gönde-

rilen Aile resimleri  arasında yapılan değer-

lendirmede sergilemeye hak kazanan çocuk-

larımız belirlendi. Kendilerini kutlar, hedi-

yelerini almak üzere, en geç 2 ay içerisinde, 

Pengu Toys — Ortaköy mağazalarına 

bekleriz. Sizler de aile resimlerinizi bize 

ailemizdergisi@gmail.com e-posta adre-

simizden veya Facebook sayfamızdan gön-

derebilirsiniz.  

Herkese bol şans dileriz… 
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Deneyimsel Oyun Terapisi Nedir? 

Deneyimsel Oyun Terapisi, çocuk-

ların oyun ve oyuncaklar aracılığıy-

la yaşadıklarını ve ihtiyaçlarını 

ifade etmelerine yardımcı olan, te-

rapi sürecince çocuğun olumsuz 

yaşantılarını tehdit edici olmaya-

cak şekilde deneyimlemesine im-

kan tanıyan ve dünya-

ya ilişkin güvenlik 

algısını yeniden ka-

zanmasını sağlayan 

Prof. Dr. Byron Nor-

ton ve Prof. Dr. Carol 

Norton tarafından 

geliştirilmiş bir oyun 

terapi yaklaşımıdır. 

Çocuklar yetişkinler 

gibi duygularını, yaşa-

dıklarını ve deneyim-

lerini başka kişilerle 

konuşarak paylaşama-

maktadırlar. Bu bağ-

lamda oyun terapisi 

çocuğun iç dünyasını, 

yaşadıklarını, travma-

larını anlamlandırmak açısından 

çok önemlidir. Oyun terapisi yapar-

ken çocuğun hangi yaş döneminde 

ne gibi bir travma yaşadığını meta-

forlar yani odadaki oyuncaklar ara-

cılığı ile anlamaktayız. Odada bulu-

nan her bir oyuncağın ayrı ayrı 

anlamı bulunmakta, çocuğun yö-

nelmiş olduğu oyuncaklar, çıkardı-

ğı sesler, beden dili ve oynadığı 

oyun ile nasıl bir travma yaşadığını 

terapist anlamlandırmaktadır. 

Deneyimsel Oyun Terapisine kaç 

yaş sonrası başlanılabilir? 

2 yaş ve üzerine oyun terapisi uy-

gulayabilmekteyiz. Oyun terapisine 

başladığımızda çocuklar yaşadıkla-

rı döneme ait travmayı bize ver-

mektedir. Terapist oyun terapi oda-

sında çocuğa tedavi edici yöntemler 

uygularken bunun yanında aileye 

evde uygulaması gereken ödevler 

vermekte ve çocuğun yaşamış oldu-

ğu çevreyi de düzenlemektedir.  

Deneyimsel Oyun terapisi yöntemi 

ile hedef alınan aşağıdaki travma 

örnekleri gibi pek çok problemi ge-

leceğe yönelik kalıcı olmaması için 

tedavi etmekteyiz. Çünkü her bir 

bireyin taşıdığı travma gelecek 5 

nesle aktarılmaktadır. Bu tedavi 

yöntemi  ile travmanın gelecek 5 

nesile aktarılmasını da önlemekte-

yiz. 

Deneyimsel Oyun Terapisi tedavisi 

ile iyileştirdiğimiz bir kısım trav-

malar aşağıda sıralanmıştır. 

 Travmalar ve İstismar 

(fiziksel, duygusal, cinsel), 

 Bağlanma sorunları / Zorlu 

Doğum,  

 Ayrılık Anksiyetesi, 

 Uyku, yeme ve tuvalet prob-

lemleri, 

 Enüresis (alt ıslatma) /

Enkopresis (kaka tutma- yap-

ma zorlukları), 

 Kaygılar ve Korkular / Fobiler 

ve Tikler, 

 Seçici konuşmazlık / sessizlik, 

 Ailevi yaşantıdaki değişiklik-

ler (yakınını kaybetme, ölüm, 

yas, taşınma vb.), 

 Boşanma sonrası adaptasyon 

sorunları, 

 Kardeş kıskançlığı / Davranış-

sal gerileme, 

 Evlatlık alınma / edinilme du-

rumu, 

 Okula başlama ve uyum so-

runları / Davranışsal problem-

ler, 

 Saldırganlık / Öfke veya Zor-

balık, saldırıya uğra(t)mak, 

 Düşük öz-benlik saygısı / Sos-

yal içe kapanıklık, 

 Dikkat eksikliği ve hiperakti-

vite (aşırı hareketlilik) / Dür-

tüsellik, 

 Tıbbi nedeni olmayan bulantı-

lar / baş ağrıları, 

 İletişim problemleri / Sınır 

koyma sorunu, 

 Gecikmiş gelişim / Fiziksel 

yetersizlikler, 

Travması olan çocuğa aile seni 

seviyorum dese dahi 

çocuk o sevgiyi alama-

maktadır. Bu nedenle 

de mutlaka tedavi 

edilmesi gerekmekte-

dir. 

Deneyimsel Oyun Te-

rapisinin en önemli 

özelliği, çocuğun oyun 

ile kendisine acı geti-

ren sorunları ortaya 

koyup çözümlere ulaş-

ma kapasitesidir. Bu 

noktada, Deneyimsel 

Oyun Terapisini diğer 

terapilerden ayıran 

en büyük etken yapı-

landırılmamış olması-

dır, fakat terapiyi terapist yapılan-

dırır ve yönetirse çocuğun travma-

sının ne olduğunu anlayamayız, bu 

nedenle de oyunu çocuk yönetmek-

tedir. Çocuk ne yaşadığını, trav-

masının ne olduğunu ve hangi yaş 

dönemine ait olduğunu oyun tera-

pisi sırasında terapiste gösterebil-

mektedir. 

Deneyimsel oyun terapi yöntemi 

ile çocuktaki parasempatik sinir 

sistemini de güçlendirmekteyiz. 

Parasempatik sinir sistemi güçlü 

olan çocuklar yetişkin hayatların-

da da güç durumlar karşısında 

daha güçlü olacaklardır ve stresle 

nasıl baş edeceklerini öğrenecek-

lerdir fakat bunun tersi durumun-

da çocuk yetişkin olduğunda stres-

li durumlarda sigara ve yemekle 

kendini sakinleştirmeye çalışacak-

tır.  

Sonuç olarak oyun terapisinin en 

önemli üç unsuru öncelikle ailenin 

işbirliği içerisinde olması, terapis-

tin oyunu anlamlandırması ve ço-

cuğun oyunu oynamasıdır. Bu ko-

şullar sağlandıktan sonra iyileşme 

süreci başlamaktadır. 

Deneyimsel Oyun Terapisi 
Uzman Psikolog Melis Göksoylu 
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Ayın Etkinliği: Saklı Nesneleri Bulma 

Sevgili Ebeveynler, çocuğunuzla birlikte yukarıda gösterilen 
nesneleri resimde arayarak bulunuz. Bakalım en erken kim bulacak?  

www.ailemizdergisi.com 

Artık KKTCELL Dergilikteyiz… 
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 Hikâye duymak istediğinde size kitabı 

uzatır, 

 Dikkat çekmek için sesleri veya hare-

ketleri tekrarlar, 

 Giydirilirken yardım etmek için kol ve 

bacaklarını kaldırır, 

 “Ce” ve el çırpma  gibi oyunlar oynar 

Konuşma / İletişim 

 Söylenen basit isteklere cevap verir, 

 Basit jestler kullanır, “hayır” için başı-

nı sallar yada “güle güle” için elini 

sallar, 

 Sesinin tonunda değişiklikler yapabi-

lir (sesi daha çok konuşma gibidir), 

 “Mama” ve “dada” der ve “uh-oh!” diye 

bağırır, 

 Söylediğiniz sözleri söylemeyi dener 

Bilişsel (Öğrenme, Düşünme, Problem 

– Çözme) 

 Objeleri farklı bir şekilde keşfeder, 

sallayarak, vurarak, fırlatarak gibi,  

 Saklı şeyleri kolayca bulur, 

 İsmi söylendiğinde doğru resme veya 

objeye bakabilir, 

 Jestleri kopyalayabilir, 

 Objeleri doğru şekilde kullanmaya 

başlar; örneğin, bardaktan su içebilir, 

saçını tarayabilir, 

 İki objeyi birbirine vurabilir, 

 Objeleri kabın içine koyabilir ve çı-

kartabilir, 

 Objeleri yardım almadan götürür, 

 İşaret parmağı ile dürter, 

 “Oyuncağını kaldır” gibi basit yöner-

geleri takip eder. 

Hareket / Fiziksel Gelişim 

 Yardımsız oturma pozisyonuna geçer, 

 Ayağa kalkmak için kendini yukarı 

çeker, eşyalara tutunarak yürür,  

 Tutunmadan birkaç adım atabilir, 

 Ayakta tek başına durabilir 

Eğer çocuğunuz; emeklemezse, destekle 

ayakta durmazsa, sakladığınızı gördüğü 

objeleri aramazsa, “Mama” veya “baba” 

gibi tek kelimeleri söylemiyorsa, başını 

titretme veya sallama gibi jestleri yapmaz-

sa, objeleri işaret etmezse, önceden kazan-

dığı becerilerini kaybetmişse mutlaka 

doktorunuzla konuşarak erken davranınız.  
NOT: Act Early Programının çevirisi  Klinik 

Psikolog Çise Onur ve Çocuk ve Ergen Psikiyat-

risti Dr. Erdem Beyoğlu tarafından yapılmıştır. 

AİLEMİZ Dergisi olarak önceki sayıları-

mızda sunduğumuz American Center 

For Disease Control and Prevention 

tarafından geliştirilen Act Early (Erken 

Davran) Programını sizlerle paylaşma-

ya devam ediyoruz. Act Early, 2 aylık, 4 

aylık, 6 aylık, 9 aylık, 1 yaş, 1,5 yaş, 2 yaş, 

3 yaş, 4 yaş ve 5 yaş çocukların gelişim 

dönemlerine uygun hazırlanan bir aile 

takip programıdır. Program kapsamında 

toplam 4 ana alanda çocukların becerileri 

değerlendirilmektedir. Bunlar; 1. Sosyal / 

Duygusal, 2. Konuşma / İletişim, 3. 

Bilişsel (Öğrenme, Düşünme ve Prob-

lem Çözme) ve 4. Hareketler / Fiziksel 

Gelişim. Act Early programı, ailelerin 

çocuklarının gelişimlerini kolayca takip 

etmesini ve sorunlu durumlarda vakit 

kaybetmeden hekimleri ile konuşmalarını 

önermektedir.  

1 yaşındaki bir çocuk neler yapar?  

Sosyal/ Duygusal 

 Yabancılara karşı utangaç veya sinir-

lidir, 

 Annesi veya babası bıraktığı zaman 

ağlar, 

 Gözde objesi ve insanı vardır, 

 Bazı durumlarda korku gösterir, 

Gelişim Köşesi: 
1 Yaşındaki Bir Çocuk Ne yapar? 

Sinema 

Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 

— 3: Gizli Dünya 

İlk filmi ile büyük beğeni 

toplayan animasyon serisinin 

yeni filmi karşımızda.  

Hicks, Vikinglerin ilk ejderha eğitmeni olmuş ve 

ejderhalar ile insanlar arasındaki barışı sağlama 

görevini başarıyla yerine getirmiştir.  

Ejderhası Dişsiz ile 

kazandıkları bu barış, 

Dişsiz'in yeni keşfi ile 

önemini kaybeder. Dişsiz 

artık tükendiğini sandığı 

kendi soyundan bir ejderha 

keşfeder. Bu dişi ejderha 

ise hem vahşi hem de 

zorludur.  

Tehlike bir kez daha kapıya 

dayandığında ve Hicks'in 

otoritesi yeniden 

sınandığında artık ejderha 

da binici de kendi türünü 

korumak için önemli 

kararlar vermek zorunda kalacaktır...  

Keyifli maceraların olduğu animasyonun yönetmenliğini 

Dean DeBlois üstlenmiştir.  

Tel: 0392 365 58 00 

wwww.cinemallcinema.com 

Facebook: cinemall  

Twitter ve Instagram: Cine_mall 
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Değerli Ailemiz 

Dergisi okurları, 

Sizlere bu ay Ba-

lık Boyama et-

kinliğini önermek 

istedim. Etkinli-

ğimiz sırasında 

eğer isterseniz 

farklı süslemeler 

de kullanabilirsi-

niz.  

Etkinliğimiz için 

gerekli malzeme-

ler;  

 Balık Şablo-

nu,  

 Renkli boya, 

 Renkli ponponlar,  

 Yapıştırıcı, 

 Makas ve 

 Oynayan gözler. 

İlk olarak balık 

şablonunu istedi-

ğimiz renklerde 

boyuyoruz. Ardın-

dan renkli pon-

ponlarla gövdesini 

süslüyoruz ve baş 

bölgesine gözlerini 

yapıştırıyoruz. 

Tüm bunların ar-

dından balığımızı 

sınırlarından ke-

sip istediğimiz bir 

yere yapıştırıyo-

ruz.  

Eğer isterseniz 

balığınızı süslerken renkli pullar 

kullanarak daha canlı bir balık 

yapabilirsiniz.  

Herkese keyifli etkinlikler dile-

rim…  

Aile İçi Etkinlikler 
 Uzm. Orçun Latifoğlu 

Ayın Masalı: Kuş olmak isteyen ayı yavrusu 

üzereymiş, çünkü ötmeyi hiç bilmez-

miş. Ama ormanın sonundaki ötücü 

kuş arkadaşından öğrenebileceğini 

düşünmüş. Hemen onun yanına 

gitmiş. 

“Canım arkadaşım, ne olur 

bana ötmeyi öğret.” 

“Bilmem öğretebilir misin? 

Aslında ötme konusunda 

ayıların yeteneği yoktur. 

Ama istersen deneyebiliriz. 

Benim söylediklerimi tek-

rarla bakalım: Do, re, mi, 

fa, sol, la, si, do...” 

Küçük ayı günlerce orada 

ötmeyi öğrenmeye çalışmış. 

Sonunda da öğrenmiş ve 

Öğretmeni çalışkanlığı için 

onu övmüş. Kuşların yanı-

na geri dönüp ötmeye baş-

lamış. 

“Do, re, mi, fa, sol, la, si do...” 

“Hayır, hayır” demiş kuşlar. “Gagan 

olsa da, ötmesini bilsen de sen kuş 

olamazsın. Çünkü sen uçamıyor-

sun.” 

Küçük ayı yavrusu uçmayı da öğ-

renmeye karar vermiş. Ayakları 

Bir zamanlar küçük bir ayı yavru-

su varmış. Bu ayıcığın en büyük 

rüyası kuş olabilmekmiş. Sonunda 

bir gün ormanda dolaşıp ağaçların 

dallarında şakıyan kuşlara seslen-

miş: 

“Günaydın kuş-

lar, ben de bir 

kuşum sizin gibi.”  

Kuşlar kahkaha-

larla gülmüşler: 

“Sen kuş değilsin 

ki. Kuşların ga-

gası olur.” demiş-

ler.  

Ayıcık hemen 

ormanda kendine 

bir gaga aramaya 

başlamış. Gagaya 

benzer bir tahta 

parçasını bal ile 

burnuna yapıştırmış. Kuşların ya-

nına geri dönmüş: 

“Ben de kuşum artık! Bakın gagam 

bile var.” 

“Olur mu canım, kuşlar ötmeyi bi-

lirler.”  

Ayıcık bu kez ümidini kaybetmek 

üzerinde zıplayıp öne doğru atılmış 

ama bu sadece uzun bir atlama 

olmuş. Kuşlar buna çok gülmüş. 

Ayıcık, “Şimdi beni takip edin” de-

miş ve yüksek bir kayanın tepesine 

çıkarak oradan kendini aşağıya 

bırakmış. Kollarını kuşların kanat-

ları gibi iki yanında sallamış ama 

pek de etkili olmamış. Yukarıdan 

yuvarlanan bir taş gibi hızla yere 

çakılmış. Canı çok yanmış tabii, 

üstelik balla yapıştırdığı tahta ga-

gası da yerinden kopmuş. Kuşlar 

da ona çok gülmüşler.  

Ayı yavrusu acıyan yerlerini ovala-

yarak ormana doğru ilerlemiş. 

Ağaçların sıklaştığı bir yerde otu-

rup biraz kendine gelmek isterken 

burnuna bal kokusu gelmiş. Ger-

çekten de arkasındaki çalılıklarda 

bol bol bal kovanı varmış. Hemen 

oraya gidip bir güzel karnını doyur-

muş. 

“Çeşit çeşit meyvelerin, taze balık-

ların, yaban ballarının ve ormanın 

tadını çıkarmak, tam bana göre, 

burada bir ayı gibi yaşamak varken 

niye kuş olmaya çalışayım ki” diye 

düşünmüş ve o günden sonra da ayı 

olarak dünyaya geldiği için hiç 

üzülmemiş. Hep keyifle yaşamış…  
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Oyuncak 

Bul — Tak Kova 

Çocuğunuzun gelişimini 

desteklemek sizler için artık 

daha kolay.  

Renkli ve çekici oyuncaklar 

sayesinde artık çocuğunuzun 

şekilleri ve renkleri öğrenmesine 

daha kolay katkıda 

bulunabilirsiniz. Üstelik bunları 

yaparken çocuğunuzun bilişsel 

gelişimini de destekleyebilirsiniz. 

Zamanla şekilleri tanıyan çocuk 

onları eşleştirebilmeye ve uygun 

olduğu yere yerleştirebilmeye 

başlar. Böylelikle hem gelişimini 

desteklemiş hem de keyifli vakit 

geçirmesini sağlamış olursunuz.  

Çocuğunuz şekilleri ve renkleri 

tanıdıkça gelişimini 

destekleyebilmek için daha zor 

aktivitelere yönlendirmeyi 

ihmal etmeyiniz.   

Sizin İçin Seçtiklerimiz 

Kitap 

Kutu Değil 

Yazar:  Antoinette Portis 

Hayal etmenin gücünü keyifli 

bir dille anlatan ödüllü kitap sonunda Türkçeye 

çevrilerek okuyucuları ile buluştu.  

İlk kez 2006 yılında 

basılan kitap 

görmüş olduğu 

yoğun ilginin 

ardından 2007 

yılında Theodor 

Seuss Geisel 

Ödülünü ve 2008 

yılında da Donna 

Norwell Ödülünü 

kazanmıştır.  

Nurten Hatırnaz’ın 

Türkçeleştirmesi 

ile 2018 yılı içinde okuyucuları ile buluşan kitap aynı 

zamanda organik kitap olma özelliğini de taşıyor.  

Beyaz Balina Yayınları tarafından Organik Kitaplar 

serisi kapsamında basılan kitap 32 sayfadır. 

Ayın İçeceği 

Bol Vitaminli İçecek 

Dyt. Mehmet Miralay 

Sevgili ebeveynler, bu ay sizlere kış aylarına uygun 

bol vitaminli bir içecek önermek istedim. Çocuğunuzla 

kolaylıkla yapabileceğiniz içeceğinizi beğeneceğinizi 

umuyorum. 

Malzemeler: 1/2 olgun muz, 1/2 su bardağı taze 

sıkılmış mandalina veya portakal suyu, 1/2 su bardağı 

yoğurt.  

Yapılışı: İlk olarak mandalina veya portakal 

suyumuzu ayarlıyoruz. Sonra içerisine yarım muzu ve 

yarım su bardağı yoğurdu ekliyoruz ve uygun kıvama 

gelinceye kadar blenderden geçiriyoruz. Kıvamına 

göre isterseniz biraz süt ilave edebilirsiniz.  

Herkese afiyet olsun….   Tüm kitapçılarda... 
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