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Merhaba Arkadaşım!

Tarihin seyrini değiştiren, çağ kapatıp yeni çağlar 

açan ecdadımızı ve kazandıkları zaferleri incelemeye 

hazır mısın? Bu sayımızda ecdadımızın şanlı 

zaferlerine birlikte şahitlik edeceğiz. Ayrıca 

Çanakkale’yi daha iyi tanımanı sağlayacak gezi 

yazısı ve birçok heyecanlı bölüm seni bekliyor. Tarihin 

tozlu sayfalarındaki gıpta edilecek mücadeleleri 

görmeye hazırsan okumaya başlayabilirsin.    



Japonya’da Meiji Üniversitesi’nde geliştirilen 
teknoloji sayesinde, yiyeceklerin tadını 

ekrandan anlayabileceğiz. “Taste the TV” adı 
verilen teknoloji sayesinde, merak ettiğimiz 

lezzetlerin tadını, yemeden öğrenebileceğiz. On 
farklı sprey püskürtülen ekrandan istediğimiz 

yemeğin tadını alabileceğiz. Bu sayede yemeği 
nasıl istediğimizi, tatlı, acı, ekşi, tuzlu, baharatlı 
gibi isteklerimize göre yemek hazırlanabilecek. 

Düşünsene daha önce hiç yemediğin bir meyveli 
dondurmanın tadını ekrandan alabilmek ne 

kadar ilginç olurdu değil mi?

Yeni Zelanda’da dünyanın en büyük ve 
en ağır patatesi yetiştirildi. Evlerimizde 
yediğimiz patatesten tek farkı, yedi 
buçuk kilogram olması. Çiftçi, Ekim 
ayında tarlasını çapalarken bu devasa 
patatesi fark etmiş. Önce mantar 
olabileceğini düşünmüş ama görüntüsü 
çok benzemese de kokusundan patates 
olduğunu anlamış. Bu patatesin 
birkaç yılda veya daha uzun sürede 
büyüdüğü kanaatine varmış. 

E

Patates
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Yazan: Mustafa Ecevit - Çizen: Pervin Özcan

  Günlerden cumartesiydi. Yani, bizim sokağı da içine 

alan büyük semt pazarının kurulduğu gün. Biz de 

hazırlığımızı yapıp Nacilerin evinin önüne, yani satış 

yapabileceğimiz en uygun yere tezgâhımızı kurduk.

  Evimizdeki okunmuş bütün çocuk kitaplarını 

tezgâha dizdik. Elde edeceğimiz geliri okulumuzun 

kardeş okuluna gönderecektik. Kardeş okul, bir 

köy okuluydu ve toplanacak olan para, orada 

okuyan öğrencilerin ihtiyaçları için harcanacaktı. 

Çorbada bizim de tuzumuz olsun istedik. Aslında 

harçlıklarımızdan biriken paraları göndermeyi 

düşünmüştük ama o yeterli olmayacaktı. Bu yüzden 

böyle bir iş yapmaya karar vermiştik. 

  Günün erken saatlerinde tezgâhımızın başındaydık. 

Ortalık henüz sessiz sayılırdı. Pazar yeri, ilerleyen 

saatlerde kalabalıklaşmaya başlayınca pazarcı amcalar 

da bağırmaya başladı.

  — Domates var, salatalık var.

  — Gel, gel! Patlıcana gel, bibere gel.

  — Patatesin kralı burada… Gel vatandaş gel, patatese 

gel!

  — Sulu limon, sulu limon!

  — Tere, maydanoz, semizotu, taze, taptaze…

Hemen yanımızda ise elma, armut satan bir tezgâh 

vardı. Onun sahibi, daha farklı bir satış tekniği 

uyguluyordu.

  — Elma, armut altı lira. Üç kilo on beş, üç kilo on 

beş…

  Diğer tarafımızda da balık satan ve diğer satıcılara 
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se Bin yılı aşkın süredir tarihe damga 
vuran onlarca zafer kazandık. Binlerce 
yıllık imparatorlukları tarih sahnesinden 
çıkararak çağ kapatıp, yeni çağlar açtık. 
Kıtalara yayılan uçsuz bucaksız devletler 
kurduk. En nihayetinde dünyanın büyük 
kısmını kontrol altına aldık ve oralara 
huzuru götürdük. Bunları yaparken 
tarihe isimlerini altın harflerle yazdıran 
kahramanlar çıkardık. Bu sayımızda 
tarihin seyrini değiştiren kahramanları ve 
zaferlerini inceledik. 

10



Zaferler sadece savaş meydanlarında 
mı kazanılır? İnsanın kendi içinde 
zaferleri yok mudur? Kendine koyduğu 
hedefler, bu hedeflere ulaştığındaki 
mutluluğu ve kazandıkları da birer 
zafer değil midir?

Zafer kazanmak için illa üst düzey 
savaş taktikleri bilmeye ihtiyaç 
yoktur. Veya göğsü siper edip 
kurşunların önüne atlamaya... 
Kazanmak ve başarmak için 
bunların hepsinden önce bir şeye 
ihtiyaç vardır: Azim ve kararlılıkla, 
sistematik bir şekilde çalışmak. O 
yüzden kendi zaferlerimize ulaşmak 
için hedeflerimizi iyi belirledikten 
sonra gayretli ve verimli çalışmamız 
lazımdır.
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Ateşin Gölgesi 
Olur mu?

Zeyn
ep T

una
Aslında ateş, kendisi bir ışık kaynağı 

olduğu için gölgesinin olması çok 

muhtemel gibi durmuyor. Ancak işin 

aslı öyle değil. Çünkü ateş her ne 

kadar saydam görünse de içinde bazı 

maddeleri barındırır. Ateşe gelen ışık, 

bu maddelere çarptığında bir kısmı 

engellenir veya yansıtılır. Böylece 

ateşin ardında bir miktar da olsa 

gölge oluşur. 

Okyanusların 

Dibinde Ne Var?

Dünyanın yaklaşık yüzde 70’i sularla kaplı 

ve bu suların da büyük çoğunluğunu 

okyanuslar oluşturuyor. Bilim insanları, her 

yıl okyanusları ve orada yaşayan canlıları 

inceliyorlar. Ancak henüz okyanusların 

diplerinin yüzde 95’ine ulaşılamadı. Çünkü 

okyanuslarda 4000 metreden aşağıda ışık 

yok ve basınç çok yüksek. Bu yüzden orada 

araştırma yapmak çok zor. Bilim insanlarının 

tahminlerine göre okyanusların diplerinde 

hala keşfedilemeyen binlerce canlı olabilir. 
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Fen bilgisi dersinde öğretmen, 

öğrencileri sözlüye kaldırmaktadır. 3 - 4 

öğrenciyi tahtaya kaldırıp not verdikten 

sonra sıra Mert’e gelir. Öğretmen, Mert’e 

magnezyumun periyodik tabloda kaçıncı 

sırada olduğunu sorar.

 Mert bu konuya çalışmadığı için cevabı 

bilemez. Arka sıradaki arkadaşına döner ve 

kaş göz hareketleri ile bilmediğini anlatır. 

Arkadaşı ise Mert’e eliyle söylemeye 

çalışır. İki eliyle işaretler yaparak sayıyı 

gösterir. Mert, öğretmene döner; 

 — Öğretmenim, magnezyumun 

yeri 2 karış 2 parmak kadardır. 

Güneş'e Kim 

Gidecek?

2 Karış
2 Parmak

A
APEC    

Hazırlay
an: 

Ahmet Selman

Çizen: 

Erdoğan Oğultekin

Farklı ülkelerden profesörler bir araya gelmişler. 

Güneş'e nasıl gidebileceklerini tartışıyorlarmış? 

İçlerinden birisi: 

— Bizim hesaplarımıza göre Güneş'in 

yörüngesine göndereceğimiz bir araçla 25 milyon 

kilometre yaklaşabiliyoruz, demiş. Başka biri:

— Biz, uzay aracının dışına, sıcağa dayanıklı 

özel bir alaşım yapmayı düşünüyoruz. Bu alaşım 

sayesinde 20 milyon kilometreye kadar yaklaşmayı 

planlıyoruz, demiş. Söz üçüncü profesöre gelmiş:

— Biz, uzay aracımızla direk Güneş'e gidip bizzat 

incelemeler yapacağız, demiş. 

Bütün profesörler dikkat kesilmişler. "Bunu nasıl yapacaksınız?" 

diye sormuşlar. O da cevaplamış: 

— Tabi ki Güneş battıktan sonra yola çıkacağız ve gece 

ilerleyeceğiz.  
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Bir gün Nasreddin Hoca, evinin 
penceresinden yağmuru seyrediyormuş. 
Komşusunun yağmurda ıslanmamak 
için koştuğunu görünce seslenmiş: 

— Hey komşu, Allah’ın rahmetinden 
kaçılır mı, demiş.

Komşusu bunu duyunca utanmış ve 
yürümeye başlamış.

Başka bir gün yine yağmur yağıyormuş 
ve bu sefer Nasreddin Hoca 
dışarıdaymış. Hoca’nın yağmurda 
koştuğunu gören komşusu sormuş: 

— Hocam, utanmıyor musun, Allah’ın 
rahmetinden kaçıyorsun, demiş. Hoca 
da cevap vermiş: 

— Ben rahmetten kaçmıyorum efendi, 
rahmete basmamak için koşuyorum, 
demiş.

Rahmetten 

Kaçılır mı?

Haklı 
Değil mi?

Yaşlı bir amca, dolmuşta seyahat ederken 

pencere kenarında oturan gözlüklü adama 

dönerek;

 — Afedersiniz, gözlüğümü evde 

unutmuşum da işiniz yoksa gözlüğünüzü 

ödünç alabilir miyim?

 — Tabii, buyurun…

Yaşlı amca, şöyle bir kontrol ettikten 

sonra, gözlüğü takar. Bir süre bekledikten 

sonra gözlüğün sahibine dönerek:

 — Şey… Mademki gözlüğünüz 

bende, gazetenizi okumayacaksanız, bana 

verin de ben okuyayım!
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HACI YATMAZ 

BALONUM

İ

− 1 adet balon

− Misket veya madeni para

− Fosforlu kalem, süsler

− İp veya paket lastik 

Sanat sayfamıza hoş geldin 
arkadaşım! Renkli renkli balonlarla 
oynamayı sever misin? Kim sevmez 
ki diyorsundur herhalde. Bu 
sayımızda balonlarla hem komik 
hem de eğlenceli hacı yatmaz 
yapacağız. Mesela bir aslan veya 
tavşan, istersen sevimli bir köpek 
yapabilirsin. O halde malzemelerini 
al ve hemen başlayalım: 

Seçtiğimiz renkteki balonun içerisine 

misket veya ona benzer bir obje 

atalım. Misketin çevresindeki balonu 

birleştirip ip veya lastik yardımıyla 

bağlayalım. Balonun içini dışına 

çevirip şişirelim. Artık balonu 

istediğin şekilde boyayabilir veya 

süsleyebilirsin. Etkinliği yaparken aile 

büyüğünden yardım alabilirsin. Biz 

senin için birkaç örnek yaptık. Bakalım 

sen hangi sevimli hayvanı yapacaksın? 

Bu arada, eminim sen daha güzelini 

yaparsın.
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Sen de yaptığın hacı yatmaz 

etkinliğinin fotoğraflarını 

bilgi@camlicacocukdergisi.com 

adresinden veya sosyal medyadan 

bize ulaştır. Senin adına 

yayınlayalım. 
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Yazan: Adem Gencel
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Sıradan bir gündü, ikiz kardeşler olan Ahmet ile 

Mehmet, evde oturmaktan çok sıkılmışlardı. Her 

türlü oyunu oynamışlar ama hiç mutlu olmamışlar. 

O sırada Robot Ozi, uzayda arkadaşlarıyla saklambaç 

oynuyormuş. Saklanmış ve kimsenin onu bulamadığını 

fark edince kaybolduğunu anlamış ve çok korkmuş. Derken bir 

ses duymuş, sese doğru koşmuş, koşmuş. Dengesiz koştuğu için 

dünyaya, bu ikizlerin bahçesine düşüvermiş. İkizler o anda bir şeyin 

düştüğünü görünce bahçeye fırlamışlar. Düşmenin etkisiyle Ozi bayılmış. İkizler, Ozi ’nin başında 

beklemişler. Ozi, yavaş yavaş ayılmaya başlamış. Uyanınca birden ikizleri görüp korkmuş. İkizler 

ona zarar vermeyeceklerini söylemişler ve Ozi, onlara yaklaşmaya başlamış. İkizler, önce kendilerini 

tanıtmış. Ardından Ozi de kendini tanıtmış ve birlikte oyun oynamışlar. Çok eğlenmişler… Ozi’nin gitme 

vakti gelmiş. Tam uçacakken uçuş motorunun bozulduğunu fark etmiş. İkizler, Ozi’yi tamir etmiş. Ozi, 

artık uçabiliyormuş. İkizlerin bu iyiliğinden ötürü onlara hediye vermiş, vedalaşmış ve gitmiş…  

Zeynep Rümeysa Cüni - Artvin

Bir zamanlar Kemal ve Sinan isimli iki arkadaş varmış. Kemal’in teknolojiye merakı çokmuş. Onun 

hayali bir robot yapmakmış. Arkadaşı Sinan sürekli “Böyle hayal mi olur, bu imkansız.” dermiş.  

Ama Kemal ona hiç bakmamış. Hayalindeki kumandalı robotu yapmaya karar vermiş ve çalışmaya 

başlamış. Malzemeleri toplamış ve sonunda hayalindeki robotu yapmış. Robot bitince hemen 

Sinan'ı aramış. Sinan telefonu açmış. Kemal dedi ki  “Sen benim hayalimi gerçekleştiremeyeceğimi 

düşünüyordun. Ama ben pes etmedim ve hayalimdeki robotu gerçekleştirdim. İnanmazsan bizim 

eve gelebilirsin.” demiş. Sinan Kemallerin evine gitmiş. Gördüklerine şaşırmış ve biraz da utanmış. 

Kemal’den hayallerini küçümsediği için özür dilemiş. Sinan, robotu ilk  kendisi çalıştırmak istiyormuş 

ama söylemeye utanıyormuş. Kemal bunu anlamış ve ilk önce robotu onun çalıştırabileceğini 

söylemiş. Sinan, Kemal’e çok teşekkür etmiş ve robotu çalıştırmış. Robot kumanda ile birçok hareket 

yapabiliyormuş. Bu robot gerçekten muhteşemmiş.   Hafize Aydın - Trabzon

Ali ve Selim adında yeni şeyler yapmayı seven iki kardeş varmış. Kaç aydır bir robot üzerinde 

çalışıyorlarmış ama bir türlü başaramıyorlarmış. Bunun nedeni de malzemelerin yetersizliğiymiş. 

İki kardeş, Mehmet ustanın dükkânına gidip gerekli malzemeleri almışlar. Sonra aldıklarını gidip 

garaja bırakıp, nasıl yapacaklarını düşünmeye başlamışlar. Akşam olmuş, hayallerindeki robotu 

yapmak yarına kalmıştı. Eve dönmüşler ve uyumuşlar. Çünkü sabah onları büyük bir iş bekliyormuş. 

Sabah erkenden kalkıp kahvaltılarını yapıp ve garaja inmişler.  Selim, robotun kumandasını, Ali ise 

diğer malzemeleri birleştirmeye başlamış. Gayet başarılı gidiyorlarmış ve çok heyecanlanmışlar. Son 

işlemleri yapıp antenlerin takmışlar. Ayarlarını ise bilgisayardan babaları yapmış. Artık test etme vakti 

gelmiş. Kumandaya dokunup başlatmışlar ve robotları çalışıyormuş. Sonunda olmuş. Artık Ali ve 

Selim’in adı "Mucit Kardeşler" olarak anılıyormuş.   Ayşe Erva Demirci - Antalya 
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1 Mart: Deprem Haftası. Deprem çantasında nelerin 

olacağını biliyor musun? 

2 Mart: Yeşilay Haftası. Sağlıklı bir hayat için temiz bir 

nefes almaya ne dersin?

3 Mart: Dünya Yaban Hayatı Koruma Günü.

6 Mart: Üçüncü cemrenin toprağa düşmesi. Cemre ilk 

olarak havaya, sonra suya ve en son da toprağa düşer. 

8 Mart: Bilim ve Teknoloji Haftası. Yeni bir şeyler 

üretmeye var mısın?

11 Mart: Koca karı soğuklarının başlaması

12 Mart: İstiklal Marşı’nın kabulü (1921).

14 Mart: Dünya Pi Günü. Pi sayısı 3,14’tür.

15 Mart: Kırlangıçların ve ebabillerin gelmeye 

başlaması.

18 Mart: Çanakkale Savaşı’nda deniz zaferi kazanıldı 

(1915). 

20 Mart: Orman Haftası.

21 Mart: Gece - gündüz sürelerinin eşitliği.

23 Mart: Dünya Meteoroloji Günü.

MEYVE: Çilek - Muz - Elma - 

Limon - Armut - Çağla

SEBZE: Enginar - Havuç - 

Ispanak - Lahana - Bakla

İÇECEK: Taze sıkılmış meyve 

suyu – Komposto - Osmanlı 

Şerbeti

Mart
Pzt PazSal  Çar Per Cum Cmt
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