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Mayıs SAYlMlZ ÇlKTl!

Merhaba Arkadaşım!

yapman gereken, Çamlıca Çocuk AR uygulamasını, telefon veya

Uçak
Kaçıran
Korsan
Kedi

Sudan’dan kalkan bir yolcu
uçağı, bir kedi yüzünden acil
iniş yapmak zorunda kaldı.
Geçen ay yaşanan olayda,
bir gün önceden uçağa sızan bu
kedi, ortalığı birbirine kattı. Uçakta
mürettebata saldıran kedi, pilotları
çaresiz bırakarak acil iniş yapmaya
mecbur bıraktı. Kedinin, uçağa temizlik
esnasında kargo bölümünden girdiği
tahmin ediliyor.

Uzay Temizliği
Fotoğraf: Matthew Williams & Guy Edgar

Uzaya gönderilen uyduların kalıntılarına
uzay çöplüğü denir. Yörüngemizde sayısı
gittikçe artan bu çöplükler, geliştirilen bir
proje ile temizlenecek. İngiltere merkezli
bir şirket, projenin amacını “Çöpleri yok
etmek ve yörüngeyi temizlemek.” olarak
duyurdu. Projeye göre, uydu atıklarının
atmosfere itilerek yanması sağlanacak.
Böylelikle yeni gönderilecek uydular
için oluşabilecek tehlikenin önüne
geçmiş olacak.

YANLIŞ
ADRES
Okuldan eve dönüyorduk. Ertesi gün sınıfta
yapacağımız proje çalışması için malzeme
almam gerekiyordu. Naci ve Bahar’dan ayrılıp
bir alt sokağımızda elektrik malzemeleri satan
dükkâna doğru yöneldim. Proje hakkında
düşüncelere dalmış olmalıydım ki; “Delikanlı,
bakar mısın?” sesiyle irkildim. Önce aldırış
etmedim. Zira ben, henüz delikanlı olacak
yaşta değildim. Fakat ses tekrarlanınca arkamı
döndüm. Karşımda oldukça şık giyimli biri
duruyordu.

“Bana mı seslendiniz?”
“Evet” dedi ve cebinden çıkardığı küçük bir
kâğıt parçasını bana uzattı.
“Bu adresi tarif edebilir misiniz?”
Adam, karşısında bir çocuk değil de
sanki büyük biri varmış gibi konuşuyordu.
Şaşırmıştım. İnsanın nezaket sahibi olması ne
kadar güzel bir erdemdi. Kâğıdı alıp üzerinde
yazan adrese göz attım. Adres, bizim sokakta
iki katlı bir eve aitti. Evin üst katında ev
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Bu sabah biraz geç uyandım. Annem çağırmıştı
ama “İki dakika daha uyuyayım.” derken
yarım saat geçmişti. Okula geç
kalmamak için kıyafetlerimi
alelacele giydim. Kahvaltı
yapmadan ekmek arası
bir şeyler alıp hızlıca
fırladım evden.
Öğretmenimizden
önce derse yetişmek
istiyordum. Koşar
adımlarla ilerlerken,
yan komşumuz
Neriman teyzeyi
gördüm. Bugün
torunları geleceği için
erkenden kalkıp alışveriş
yapmış. Elindeki poşetleri
çok zor taşıyordu.

Onun bu halini görünce içim elvermedi. “Öğretmen kızacak ama yardım
etmeden de olmaz.” deyip Neriman teyzenin elindeki poşetlerden birkaçını
evine kadar taşıdım. Neriman teyze “Sağ olasın Selim evladım. Sen çok
iyi bir çocuksun!” dedi ve çantadan bir elma uzattı. Elmayı aldığım gibi
koştum okula.
O kadar hızlı koşuyordum ki önüme çıkan kaldırım taşını fark
etmeyip düştüm. Dizim çok acımıştı. Ama daha fazla geç
kalmamak için dizime bile bakmadan, derse yetişmeye çalıştım.
Sınıfa vardığımda ders başlamıştı. Öğretmenimiz beni
gördüğünde, geç kaldığım için tam kızacaktı ki bir anda
yüzündeki ifade değişti ve “Ne bu halin Selim? Pantolonun
yırtılmış, dizin kanıyor. Üstün başın toz içinde.” dedi.
Olan biteni anlattıktan sonra öğretmenimizin yüzü iyice
yumuşadı. Dizimdeki yarayı sardıktan sonra “Sen çok iyi
bir çocuksun Selim. Aferin sana! Ama bundan sonra okula
geç kalmamaya çalış.” dedi.
Okul çıkışı, eve yırtılmış pantolonla nasıl gideceğimi
düşünüyordum. “Ya annem kızarsa?” Korkarak da olsa
gittim eve. Annem mutfakta olduğu için fark etmedi ama
babam ilk bakışta anladı bir şeyler olduğunu. Anlattım
her şeyi. Babam “Aferin benim oğluma! Sen çok iyi
bir insan olacaksın.” dedi ve başımı okşadı. Yatağıma
yatarken hep aklımda bu soru
vardı: “İyi insan ne demek?
Yoksa içimdeki sesi
dinlediğim için mi iyi
insan olmuştum?”
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İyi insan olmanın en önemli şartlarından biri de, bizden önce
yaşamış büyük insanların hayatlarını örnek almaktır. Çünkü hayat,
tecrübe edilenleri tekrar tecrübe edecek kadar uzun değildir. Bu
yüzden bize, hayatımızı yönlendirecek yol göstericiler lazımdır.
Çoğu kişi “Örnek aldığın birisi var mı?” sorusuna anne veya
babasını gösterir. Tabi ki ebeveynlerimiz bizim için örnektir.
Ama daha geniş düşünmek gerekirse; insanlık tarihinde örnek
alınabilecek en üstün şahsiyet; alemler kendi yüzü suyu hürmetine
yaratılan Peygamber Efendimizdir (s.a.v.). Onun hayatı ve bize
bıraktığı değerler, en büyük yol göstericimizdir.

Örnek olabilecek diğer şahsiyetler ise kahraman ecdadımızdır.
Bize yaşadığımız toprakları emanet eden dedelerimiz de bizim için
büyük örnektir. Bizim bu yazıda mercek tutacağımız atamız ise;
bize İstanbul’u hediye etmiş olan Fatih Sultan Mehmed Han’dır.
Dedemiz Fatih, çok zekiydi, okuma-araştırma ve öğrenme arzusu
çok yüksekti. Adaletli, cesaretli, idrak ve sezgi kabiliyeti çok
yüksek biriydi. Dinine tam bağlıydı ve bu vasıfları sayesinde
dünyadaki en büyük liderlerden biri olmayı başardı.
Fatih Sultan Mehmed, daha küçük yaşındayken devletin en büyük
alimlerinden dersler almıştı. Daha 19 yaşına gelmeden beş yabancı
dil öğrenmişti. Türkçe’ye ise büyük bir şair olacak kadar hakimdi.
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Dedemiz, büyük hayalleri olan ve bu hayalleri yerine getirmek
için her türlü zorluğa göğüs gerebilen biriydi. Yapacağı işlerde
çok kararlıydı, kimseden çekinmez ve fikrini savunmakta geri
durmazdı. Kişilik olarak sakin, yumuşak huylu, iyi kalpli ve affedici
olmasının yanında çok sesli güldüğü görülmemişti.

Yapacağı işlerde detaylı düşünüp ona göre karar verirdi. Savaşlarda
üstün zekası sayesinde düşmanı mağlup etmeyi çok iyi biliyordu.
En büyük örneği ise İstanbul’un fethi sırasında gemileri karadan
yürütmesidir. Ayrıca başarının en büyük sebeplerinden birinin de
sır tutması olduğu bildirilir. Hatta seferi nereye düzenleyeceğini
yardımcılarına bile söylemezmiş. Bir seferinde vezirlerinden biri
seferin nereye düzenleneceğini sorduğunda: “Yapmak istediğimi,
sakalımın bir teli bile bilseydi, o teli koparırdım.” demiştir.
Bunun yanında Fatih Sultan Mehmed Han, çok büyük bir dâhiydi.
Savaş sanatına kazandırdığı onlarca icat vardır. Bunların en
meşhuru da koca koca surları yıkabilen, çağ kapatıp yeni bir çağ
açmasını sağlayan Şahi topudur. Bu top sayesinde Avrupa’daki
kralların yaşadıkları koca koca kalelerin yıkılabilecekleri anlaşılmış
ve dedemiz, bu icadı sayesinde bir devrin sonunu getirmiştir.
Biz bu sayfada sadece senin örnek alabileceğin bir büyük şahsiyeti
öne çıkarmak istedik. Eminim sen, örnek olabilecek büyüklerimiz
hakkında daha çok şey öğrenmek istiyorsun. Bunun için yazılmış
derya kadar kitap seni bekliyor. Bizim yapmamız gereken ise çokça
okuyarak, onların hayatlarını daha iyi öğrenmek ve hayatımızda
tatbik etmek…

Fatih Sultan Mehmed Han ile fotoğraf
çektirmek için telefon veya tabletinize
Çamlıca Çocuk AR uygulamasını
indirebilirsiniz.
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Baobab ağaçları, kalın gövdeleri
ve uzun boyları ile insanların her
zaman ilgisini çekmiştir. Afrika’nın
bazı bölgelerinde ve Madagaskar
adasında bulunan bu ağaçlar, 3000
yıl kadar yaşayabilmesi ile bilinir.
Bunun yanı sıra Baobablar, suyu en
iyi şekilde depolamaya çalışırlar.
Köklerinin uzunluğu bazen kendi
boy uzunluklarıyla eşdeğer bir
seviyeye çıkabilir. Suyu israf
etmeyi hiç sevmeyen bu ağaçlar,
gövdesinde 120 ton su tutabilir.
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Vücudunda benek benek kızarıklıklar gördün
mü hiç? Bu kızarıklıklara alerji sebep olur. Alerji,
bağışıklık sisteminin dış etkenlere verdiği
tepkidir. Alerjiye sebep olan maddelere
ise alerjen denir. Bağışıklık sistemimiz,
bizi korumakla görevlidir. Vücudumuza
giren her maddeyi, bir müfettiş gibi
denetler. Yediğimiz yiyecekler ve
çevreden gelen toz gibi maddelerin
hepsi, bu denetimden geçer.
Bağışıklık sistemi, bunlar arasından
alerjen maddeye rastlayınca onu
vücuttan atmak için harekete
geçer. Bu esnada bize de kırmızı
beneklerle uyarı gönderir. Çoğu zaman
vücudumuz bu sorunu çözebilse de
kendini iyi hissetmediğin durumlarda
mutlaka hemen ailene haber ver.

Örümcek kendi
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Her avcı, hayatını sürdürmek için
avlanmaya mecburdur. Örümceklerin
silahı ise ipekten ördükleri ağlarıdır.
Ağaç dalları arasına gerdikleri bu
ağ; sinek, kelebek gibi böcekleri
kendine yapıştırır. Ağa düşen böceği
gören örümcek ise ağzı sulana sulana
avına gider. Gider ama örümcek
kendi ördüğü ağa hiç yapışmaz. Çünkü
örümcekler, ayaklarına sürdükleri bir
sıvı sayesinde ağdaki yapıştırıcı maddeden
etkilenmez ve ağın üzerinde istediği gibi
hareket edebilir.
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Dört öğrenci, sabahleyin uyanamayarak
matematik sınavını kaçırırlar. Sınav
ertesinde hocalarını yakalayıp, zar zor
bindikleri arabanın lastiği patladığı
için sınavı kaçırdıklarını
ısrarla söylerler. Öğretmen,
öğrencilerin yalvarmalarına
dayanamayarak, sınavı 3
gün sonra yapacağını söyler.
Dört arkadaş, 3 gün boyunca
sınava hazırlanırlar. Sınav günü
geldiğinde, Matematik öğretmeni,
bu dörtlüyü sınıfın dört köşesine
oturtur.
Sınavı geçmek için en az 50 puan almak
gerekiyordur. Sınavda da 5 soru vardır. Sayfanın
önünde 4 adet basit soru vardır ve her bireri 10
puanlıktır. Kağıdın arkasında ise 60 puanlık tek soru vardır.
Soru ise aynen şöyledir: Hangi lastik patladı?
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Kitap okumayı hiç sevmeyen Sercan’ı bir gün
arkadaşları kütüphanede görmüşler. Çok şaşırarak
sormuşlar:
- Merhaba Sercan, sen kitap okumayı sevmezdin hani?
- Evet, hala sevmiyorum.
- Peki, burada ne yapıyorsun?
- Babamla yarın balık tutmaya gideceğiz, o yüzden
buradayım.
- Balık tutmakla kitapların ne alakası var, anlayamadık.
- Balıklara yem olarak atmak için kitap kurdu toplamaya
geldim.
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MEDENIYETIN
İZINDE

Arnavutluk
Merhaba arkadaşım, nasılsın? Ben, oldukça
heyecanlıyım. Çünkü bu gezimde çok güzel bir yere
gidiyorum. Arnavut ciğerinin ve elbasan tavanın tadına
bakmanın hayali de kanatlarıma güç veriyor. Yeni
rotam, zamanında Osmanlı Devleti’ne 30’dan fazla
devlet adamı yetiştirmiş olan Arnavutluk.
Geziye başlamadan önce bir şeye değinmeden edemeyeceğim:
Tarihin her döneminde Arnavutluk halkı son derece çalışkan,
misafirperver, tuttuğunu koparan bir millet olmuştur. Mazisi çok
eski dönemlere dayanan Arnavutluk, geçen asırlar içerisinde
kendi medeniyetimizle de güçlü bağlar kurmuştur. Bu topraklarda
Osmanlı’nın izleri, varlığını korumaktadır.
Ben de bu gezimde, bu izlerin peşine düşeceğim.
Hazırsan, Arnavutluk gezimize başlayalım...

Dünyayı Gezen Aslan

Bir zamanlar Miko adında bir aslan varmış.
Bu aslan, bir hayvanat bahçesinde
arkadaşlarıyla yaşıyormuş. Bir gün
iki görevli bir kamyonla gelmiş ve
Miko’yu kamyona yüklemiş. Miko
daha ne olduğunu anlamadan bir
limana gelmişler. Oradan da bir
gemiye ve denizlere, okyanuslara
gitmişler. O kadar çok gezmişler ki
Miko kaç ülke gördüğünü sayamamış.
Bir gün Miko denize bakarken bir limana
yaklaştıklarını görmüş. Gemi limanda durmuş
ve Miko’yu bir araca yükleyip götürmüşler. Miko
araçtan indiğinde bir havalimanına geldiklerini
görmüş. Bir uçağa binmişler. Miko uçakta kendi
için özel olarak tasarlanmış olan hayvan odasında
kalıyormuş. Bu odada pek çok yapay ağaç ve sahte çiçek
varmış. Uçakla çok uzun yol gitmişler. Miko her geçen
gün arkadaşlarını daha çok özlüyormuş. Bir gün uçak
yeni bir havalimanına inmiş. Miko yine nereye gidiyoruz
diye düşünürken yaşadığı hayvanat bahçesini görmüş.
Miko’nun kafesinin üstünde “Dünyayı Gezen Aslan”
yazıyormuş.
Beyza Nisa Efeoğlu - Ordu

Hayvanları Koruyalım

Bir gün aslan, ormanda ava çıkmıştı. Ormanda gezinirken, birden bire kendisini ağların icinde buldu ve ne oldugunu anlayamamıştı. Gözlerini açtığında bir gemide,
kafesin icine hapsedilmişti. Gemide onun gibi birçok
hayvan vardı ve hepsi üzgünlerdi. Bu duruma aslan, cok
sinirlenmiş ve diğer hayvanlarla bir plan yapmaya karar
vermişti. Ertesi gün muhafızlar, kafeslere yaklaştığında
hayvanlar saldırmaya başlamıştı. Muhafızlarda korkup
daha fazla yaralanmamak icin kaçmaya çalışmışlar
ama kurtulamamışlardı. Hayvanlarda hemen, açık olan
kafesin kapısından çıkmışlardı. Artık gemide hiç görevli
kalmamıştı. Kaptan hariç... Kaptan, aniden hayvanları
görünce şok olup denize atladı. Şimdi hayvanlar, evlerine nasıl geri döneceklerini düşünüyorlardı. Tam o sıra
kartalın aklına bir fikir gelmişti. Kartal, uçarak evlerini
aramaya çalıstı. Yaklaşık bir saat sonra kartal, mutlulukla geri dönerek evin yolunu tarif etti. Sonunda, herkes
ailelerine kavuşacağı için çok mutluydular ve öylede
olmuştu.
Hanife Çınar – Köln/Almanya

Koca Yele’nin Seyahati
Bir gün aslan Koca Yele, ormanda dolaşırken haberci bir
güvercin, yorulmuş bir şekilde yanına geldi. “Çok uzaklardan geldim. Geldiğim yerde yardımınıza ihtiyaç var.”
dedi. Koca Yele hiç düşünmeden yola çıktı. Ama haberci
güvercinin haber getirdiği yeşil vadiye varması için hiç
görmediği koca bir denizi geçmesi gerekiyordu. Koca
Yele ilk kez deniz görecekti ve ilk kez bir gemiye binecekti. Yolculuk boyunca hem çok şaşkın hem çok mutlu
hem de belli etmese de sudan dolayı tedirgindi. Farklı
farklı balıkları gördükçe hayretler içinde kalıyordu. Tüm
bu heyecanla nihayet yeşil vadiye gelmişti. Halletmesi
gereken işleri halletti. Yeşil vadi sakinleri Koca Yele’ye
çok çok teşekkür ettiler. Sonra Koca Yele, tekrar gemiyle
huzur içinde evine, ait olduğu ormanına döndü.
Yaşar Güzel - Ankara

Aslanın Hikayesi

Bir gün ormanda bir salgın baş gösterdi. Mikrop
bütün hayvanlara bulaştı fakat bir tek Aslana
bulaşmadı. Bir gün Bilge Baykuş, Aslana bir mektup
yolladı. Mektupta “Bizim için tek ilaç, karşı adada
olan yürek bitkisi. Senin gitmen için lazım olan şey
sahilin ucundaki gemi.” yazıyordu. Aslan sahile doğru
gitti. Burada bir gemi vardı. Hemen gemiye atladı ve
yola koyuldu. Aslan daha önce hiç gemiye binmemişti.
Balıklar ona el sallıyordu, Aslan da onlara el salladı.
Sonra Aslan yoluna devam etti. Adaya vardı. Bilge
Baykuş’un verdiği resme bakarak bitkiyi buldu. Gemiye
atlayıp son bir kez daha denizin havasını içine çekip
manzarayı bir kez daha seyrettikten sonra ormana geri
döndü. Doktorlar ilacı yaptılar ve sonunda salgın bitti.
Bütün hayvanlar kurtulmuş Aslan da vazifesini yerine
getirmişti.
Ecrin Bakır - Domaniç
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1 Mayıs: Emek ve Dayanışma Günü.
13 Mayıs: Bugün Ramazan Bayramı.
Bayramın, mübarek olsun!
17 Mayıs: Dünya Telekomünikasyon
ve Bilgi Toplumu Günü. Günümüzde
bilgiye ulaşmak eskiye göre ne kadar
kolay değil mi?
18 Mayıs: Müzeler Haftası. En son
hangi müzeyi ziyaret ettin?
19 Mayıs: Atatürk’ü anma, Gençlik ve
Spor Bayramı
21 Mayıs: Dünya Süt Günü
29 Mayıs: Fatih Sultan Mehmet Han’ın
İstanbul’u fethi (1453).

10 Mayıs: Dünya Göçmen Kuşlar Günü
11 Mayıs: Kırkikindi yağmurların sonu
14 Mayıs: Dünya Çiftçiler Günü
14 Mayıs: Dünya İklim Günü
18 Mayıs: Gül Mevsimi
20 Mayıs: Dünya Arı Günü
23 Mayıs: Deniz kaplumbağalarının
Akdeniz sahillerine gelişi

