
16 Sayfa
Bulmaca 

Hediye

• Güleryüz Sokağı
 Maceraları

• Gezgin  Leylek 
Kosova’da



Merhaba Arkadaşım!
Beynimiz adeta bir cevher, değerli bir maden gibidir. Nasıl ki 
elmas, zümrüt, yakut, altın gibi bütün madenler, işlenmeden 

gösteremezse güzelliğini; insanlığa ve kendimize faydalı 
olması, fikirlerimizin ışıl ışıl parlaması için beynimizin de 

işlenmesi, ona şekil verilmesi ve süslenmesi gerekir. Bu işleme 
ve süslemenin de en iyi yöntemi onu kitaplarla işlemektir. Yani 
bol bol okumaktır. Doğru kaynakları okuyarak beslenen beyin, 

adeta bir elmas gibi parlar ve etrafına ışık saçar. Bu sayımızda 
“okumak” konusuna eğildik.   



İspanya’nın Barselona şehrinde, 
öğrenciler için “Bicibus” projesi başladı. 

Projeye göre okula gidiş ve dönüş 
saatlerinde çocukların yoğunlukla 

kullandığı yollar, trafiğe kapatılacak. Bu 
yollarda çocuklar, istedikleri araçla okula 

gidip gelebilecekler. Bu saatler arasında 
yollara hiç taşıt girmeyeceği için çocuklar 

bisiklet, kaykay, paten gibi araçları 
rahatlıkla kullanabilecekler. 

Stanford Üniversitesi’nde araştırmacılar, 
dronlar için ayak ürettiler. Kuşlardan 
esinlenilerek icat edilen ayaklar, dronlara 
adapte edildi. Böylece dronlar, sadece 
düz zeminlere değil ağaç dalları ve 
tellere de inebilecek. Ayrıca bu kollar 
sayesinde, havadayken nesneleri de 
yakalayabilecek. 

Dikkat, okul 
yoludur!

Dronlar, Tellere 
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RAKAMLARIN 

Yazan: Mustafa Ecevit - Çizen: Pervin Özcan

  Öğretmenimiz cuma günü son derste “Çocuklar, 
bir duyurum var!” dedi. 
  “Acaba hangi dersten ödev verecek?” diye 
düşünürken sözlerinin devamı, bütün sınıfı 
sevindirdi.
  “1. sınıflar için rakamlarla ilgili bir etkinlik 
hazırlamanızı istiyorum.  Rakamları tanıtan 
ama aynı zamanda eğlenceli de olan bir çalışma 
hazırlayabilir misiniz?” diye sordu.
  O an ne tür bir çalışma yapılabileceğini 
düşünmeden anında “Hazırlarız öğretmenim!” 
diye sevinçle bağırdık. Bağırdık bağırmasına 
fakat, düşünmeden cevap verdiğimiz için biraz 
tedirgin olduk. Sonradan bazıları pişman olup 
gösteride görev alamayacaklarını belirtse de 
bizim için durum farklıydı. Söz ağzımızdan 

çıkmıştı bir kere. Vazgeçmek olmazdı. Naci, 
Bahar ve ben sorumluluğu üstlendik. 
  Öğretmenimiz de “Görev sizin Yılmaz! Madem 
sorumluluğu üstlendiniz, o zaman bütün yetki 
sizde.” dedi.
  Bu iyi olmuştu. Öğretmenimiz vazifeyi bize 
verdiği için rahat hareket edebilecektik. İlk işimiz 
gönüllü arkadaşları tespit etmek oldu. Üçümüz 
haricinde bizim sokaktan dört arkadaş daha 
gönüllüydü. Toplam yedi kişi olmuştuk. Hafta sonu 
parkta toplanıp nasıl bir gösteri yapabileceğimizi 
konuştuk. Epey kafa yorduk. Ortaya çeşitli fikirler 
atıldı. Bütün fikirleri değerlendirip sonunda bir 
oylama yaptık. En çok oyu, Bahar’ın fikri aldı, 
ancak bir sorunumuz vardı. Bahar’ın aklındaki 
gösteriyi hazırlayabilmemiz için dört kişi daha 
gerekiyordu. 

- 15
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Herkes kitap okumanın çok 
güzel bir şey olduğunu söylüyor. 
Ama neden güzel olsun ki? 
Tablette oyun oynamak, gezmek, 
arkadaşlarla parka gitmek 
dururken kitap okumak hiç 
cazip gelmiyor. Elime bir kitap 
aldığımda 10 dakikada uykum 
geliyor, hareketsiz kaldığım 
için bacaklarıma ağrılar giriyor. 
Tamam, astronomi kitapları 
ve çizgi romanlar bazen ilgimi 
çekiyor. Ama onları da uzun süre 
elimde tutmak zor geliyor. Hele 
bir de sürekli kitap okuyanlar var 
çevremde. Onlara hayret etmemek 
elde değil. Birisi de ablam Elif. 
Durmadan kitap okuyor ve sürekli 
bana da okumamı söylüyor. 
Hem okul kitaplarını okuyorum 
işte, o yetmez mi? Yetmezmiş… 
Yetmediğini anladığım gün, 
ablamla kütüphaneye gitmiştik. 
Annem “Sen de ablanla git.” 
demişti. İstemeyerek de olsa 
gitmiştim kütüphaneye. Ablam 
ödevi için araştırma yaparken ben 

de etrafa bakınıyordum. Gözüm 
bir rafa ilişti. Rafta “DÜNYANIN 
EN İNCE KİTAPLARI” yazıyordu. 
Merak edip bir tanesini elime 
aldım. Kitabın çizimleri çok 
güzeldi ve merak uyandırıcıydı. 
Her sayfasında, sadece birkaç 
cümle yazı vardı ve ormanda, 
ağaçların arasında kaybolmuş 
bir zürafayı arıyorduk. Kitabın 
sayfalarını çevirdikçe çok 
eğlenceli gelmeye başladı. 
Sanki saklambaç oynuyorduk. 
Kitabı bitirmem 5 dakikamı bile 
almamıştı. İlk defa böyle bir 
kitap görmüştüm. Sonra başka 
bir kitap daha aldım elime. O 
da çok güzel bir kitaptı. Sonra 
başka bir kitap daha… Derken 
ablam yanıma geldiğinde, 6 kitabı 
okumuştum bile ve eve götürmek 
için de birkaç kitap almıştım. 
Daha önce hiçbir kitaptan 
böyle haz almamıştım. Kendimi 
yeni bir dünyaya adım atıyor 
gibi hissediyordum. Kitapların 
dünyasına…

Y o l c u l u k
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Bir insanın binlerce arkadaşı olabilir 
mi? Bir an düşününce imkânsız gibi 
geliyor. Ama istersek olabilir. Kitaplar 
bizim en yakın arkadaşlarımız 
olabilirler. Bizimle sohbet ederler, 
dertlerimizi dinleyip bize öğütler 
verirler. Hayatta karşılaşacağımız 
zorluklara karşı bizi hazırlarlar ve 
belki de en cazip tarafı, biz istemeden 
yanımızdan uzaklaşmazlar. Sürekli 
yanımızdadırlar. 

Günlük 30 dakika kitap 
okumakla, haftada bir 
kitap bitirilebilir. Bu, 

yılda 50 kitap demektir 
ve ömür boyunca 

kütüphaneler dolusu 
kitap eder.
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Vaktimi değerlendirmek için mi? Yoksa 
insanlar sürekli bana kitap oku dediği için mi?

Okuyorum, çünkü kitapların beni diyar diyar 
gezdirmesini seviyorum. Her bir sayfada 
yeni maceralara yelken açıyorum. Bunun 
yanında kaybolmamak için de okuyorum 

aslında. Yolumu şaşırıp kim olduğumu 
unuttuğum zamanlarda okumak, bana kendimi 

hatırlatıyor. 
Sana bir soru; süper yeteneğin olsa onunla ne 
yapmak isterdin? Savaşları ve açlığı bitirmek, 

yoksullara yardım etmek, nesli tükenen 
hayvanları korumak… Aslında hepimiz,  

bu hayal gibi görünen şeyleri başarabilecek 
bir güce sahibiz; okumaya… 
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AĞAÇTAN ÖTEYE YOL

Ya
za

n:
 N

ah
id

e 
Ü

şü
m

ez
 A

ltu
nö

z -
 Ç

iz
en

: K
er

em
 Ç

uf
al

ar

30



Dünya bildi, tanıdı,
Nasrettin Hoca’nın aklını.
Haydi, biz de çözelim,
Bu işteki sırrın aslını!

Bizimkiler, uslu uslu oyun peşinde. 
Lakin bir iş var bu işin içinde! 
Az sonra Hoca’yı ağaca çıkarıp,
Eğlenecekler gönüllerince.

“Hocam, şu ağacın dalında bir elma vardır.
Büyüklüğü hepimize yetecek kadardır.
Ancak bizim gücümüz almaya yetmez,
Senin gibi bir babayiğit lazımdır!”

Hoca gülümser bu iltifata.
Bir elmanın onca çocuğa 
Nasıl yeteceğine akıl sır erdiremez ama
“Hay hay!” deyip başlar hazırlığa!

Besmeleden sonra ayakkabılarını çıkarır,
Çanta ile sırtına sarınır.
Bunu gören çocuklar,
Şiddetli bir tartışma başlatır.

Biri “Aman Hocam!
Ayakkabının ne işi var yanınızda?”
Öbürü “Ağırlık eder dal kırılırsa.”
Hoca “Bir hayal ediverin çocuklar,
Ya ağaçtan öteye yol varsa!”

AĞAÇTAN ÖTEYE YOL
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Gözlerimizi 
Neden Kırparız?
Göz kapaklarımızı dakikada 15-20 
defa istemsizce kırparız. Bu kırpmalar, 
gözlerimizin kurumasını önler. Aynı 
zamanda gözümüze gelen ufak toz 
tanelerini de temizler. Bir tehdit 
algıladığımızda da ani refleksle 
gözlerimizi kırparız. Mesela, rüzgârlı 
bir havada yüzümüze çarpmak üzere 
olan bir yapraktan korunmak için.

Dünya Dönerken 
Neden Midesi 
Bulanmıyor? 

Zeyne
p Tun

a
Dünya, kendi ekseni etrafında saatte 
1670 kilometre gibi müthiş bir hızla 

dönüyor. Ancak biz bu dönüşü 
hissetmiyoruz. Bunun en önemli 

sebebi, bizim de Dünya ile aynı 
hızda dönmemizdir. Yani sabit 
bir hızda giden uçakta dışarıyı 

görmeden uçağın hareket ettiğini 
anlamayız. Bunun yanında, 

Dünya döndüğünde hava olayı 
olarak hissetmememizin sebebi 

de atmosferdir. Atmosfer de Dünya 
ile aynı hızda döndüğü için biz 

Dünya’nın döndüğünü hissedemeyiz. 
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Yazan: Adem Gencel
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Fatih, küçüklükten beri trenle seyahat etmeyi seven bir ço-
cuktu. En büyük hayali ise İstanbul'a gitmekti. İstanbul'un o 

masmavi denizini, o ferahlatıcı havasını, Kız Kulesi'ni, kısacası 
İstanbul'un her şeyini merak ediyordu. Bir gün Fatih, abisinin 

okul gezisi için İstanbul'a gideceğini öğrendi ve heyecanla yanına 
gitti. Abisine "Abicim beni de götürür müsün?" dedi. Abisi kabul etmese 
de eninde sonunda Fatih, abisini ikna etmeyi başardı. Ertesi gün eşyalarını 
hazırladı ve abisiyle tren istasyonuna vardılar. Trenin kalkma vakti gelmiş-
ti. Fatih, trene bineceği için çok sevinçliydi. Trene bindiler ve vakit biraz 
geçtikten sonra Fatih uyuya kalmıştı. Rüyasında ise trende İstanbul'un 
masmavi göklerin de uçuyordu. O güzellikleri en sonunda görmüştü ve 
beklediğinden de güzeldi. Fatih uzaklardan bir sesin kendisine seslendiği duydu. Ses şunu diyordu 
"Abicim kalk hadi birazdan varacağız İstanbul'a." Fatih heyecanla uyandı "Hani, hani nerede?" diye 
heyecanlandı. Tren durdu ve indiler. Fatih ise inanınca her şeyi başarabileceğini anlamıştı.  
Elif Feyza Küçük - Konya 

Küçük Arif, abisi Fatih'in anlattıklarını merakla dinliyordu. İstanbul'dan gelen abisi nereleri gezdiğini 
anlatıyordu. İstanbul hakkında anlattıklarıyla hayran bırakıyordu. Koşarak annesinin yanına giden 
Arif, meraklı gözlerle "Anneciğim biz de abim gibi İstanbul'a gidebilir miyiz?" dedi. Annesi yüzündeki 
tebessümle dönerek "Tabi ki Arifciğim, tatile çok az kaldı, o zaman gidebiliriz." dedi. Sevinçten havaya 
uçan Arif, sabırsızlıkla İstanbul yolculuğunun hayallerini kuruyordu. Annesinin uzattığı sütü ve 
kurabiyeyi yedikten sonra odasına geçti. Yatağına yattıktan bir süre sonra derin düşüncelerle uykuya 
daldı. Rüyasında abisi ile beraber trene binerek İstanbul'a gelmiş, etrafı seyrediyordu. Abisinin anlattığı 
yerleri kendi gözleriyle görürken heyecandan yerinde duramıyordu. Sonra Arif bir anda uyandı. Etrafa 
uykulu gözlerle bakan küçük Arif'in aklında sadece bir düşünce vardı. Acaba rüyasında gördüğü gibi 
bir yer mi bekliyordu onu... E. Sena Polat - E. Ahsen Öztürk - İstanbul

Uzak diyarlarda Metehan diye bir çocuk yaşarmış. Pencerenin önünde kuşları seyrederken aklına bir 
fikir gelmiş. Kuşların yanına gidip yem verecekmiş. Tam yemi verecekken kuş uçmuş. Arkasından 
koşayım derken kaybolmuş. Geri dönmek isterken yol istasyona çıkmış. Evinin yanında gar olduğunu 
düşünüp atlamış trene. Hareket eden tren birden havalanmaya başlamış. Heyecandan en üst katına 
çıkıp etrafı seyrederken uyuya kalmış. Biraz vakit geçtikten sonra tren sevgi şehrinde durmuş. Oradan 
geçen birine sormuş “Burası nasıl bir yerdir?” diye. Burada insanlar birbirlerini sever, sayar, saygılı 
davranırlarmış. Ayrıca kimse kimseye kötü söz söylemezmiş. Derken birden “cikk” diye bir ses gelmiş. 
Aniden uykusundan uyanıvermiş. Bir de ne görsün kuşlar izlediği pencerenin önündeymiş. Artık 
gezdiğim yerleri büyüyünce bir daha gezerim, diye düşünmüş. Emine Sena Metin - İstanbul
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3 Şubat: Ay’a ilk uzay aracı indi (1966). Luna isimli 
uzay aracını Ruslar göndermiştir.
9 Şubat: İstanbul Boğazı dondu (1921).
13 Şubat: İlk elektronik bilgisayar ENIAC tanıtıldı 
(1946).
16 Şubat: Türkiye’den Amerika’ya telefon hattı 
açıldı (1953).
1-5 Şubat: Çiçeklerin ve bitkilerin bakım ve 
ekim zamanı. Bahçeye, istediğin türde bir çiçek 
dikebilirsin.
6 Şubat: Şiddetli soğuklar. Dışarıya çıkarken sıkı 
giyinmeyi unutma!
7-12 Şubat: Meyve veren ağaçların dikim günleri.
19-20 Şubat: İlk cemrenin havaya düşmesi.
28 Şubat: Leyleklerin gelmeye başlaması.

MEYVE: Portakal, muz, 
greyfurt, mandalina, armut
SEBZE: Pazı, havuç, ıspanak, 
karnabahar, pırasa
İÇECEK: Sıcak çikolata, bitki 
çayları, ıhlamur, salep

Subat
Pzt PazSal  Çar Per Cum Cmt
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