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HEDİYE

NİSAN SAYIMIZ ÇIKTI!NİSAN SAYIMIZ ÇIKTI!
Merhaba Arkadaşım!

En sevdiğin koku hangisi? Fırından

çıkmış tazecik ekmek kokusu mu, erimiş çikolata kokusu 

mu, kitap kokusu mu, yoksa envaiçeşit çiçeklerin kokusu 

mu... “Hepsi birbirinden güzel.” dediğini duyar gibiyim. 

Ama biz, bu ay senin için gül kokulu bir dergi hazırladık. 

Kokusu ile gönüllere taht kuran çiçeklerin sultanı gülün 

hikayesini okumaya hazır ol. Yüzünü ve zihnini 

güldürecek birçok yazı sayfalarımızda seni bekliyor.

Gül kokulu okumalar…



Kullanılmayan taksilerde bitki yetiştirildi. 
Tayland’ın Bangkok kentinde 200 den fazla 
kullanılmayan taksi, otoparkta terk edilmiş. 

Taksi sahipleri de bu durumu, enteresan 
bir yolla kazanca çevirmişler. Önceden 

yolcuların taşındığı taksilerde artık 
çiçek, salatalık, fesleğen, patlıcan, kabak 

yetiştiriliyor. Taksiciler bu yöntemle hem 
sebzelerini üretmişler hem de maddi kazanç 

elde etmişler.

Çinli astronotlar, uzaydan ders verdiler. 
Çinli astronot Wang Yaping ve ekibi, 
öğrencilere uzaydan sunum yapmışlar. 
Canlı olarak gerçekleştirilen bu 
programda, bilim ve fiziğe dair 
konular yer almış. Derste, canlı soru 
cevap etkinliği yapılmış. Öğrenciler, 
yerçekimsiz ortamda nesnelerin hareketi, 
uzayda yaşamak gibi sorular sormuşlar. 
Son olarak öğrencilere sürpriz sanal 
istasyon gezisi düzenlenmiş. Peki sen, 
bir astronot öğretmeninin olmasını 
ister miydin?

Çiçekli Taksi

Uzaktan Değil 
Uzaydan Eğitim



ÇATI 

KATINDAKİ SIR

Yazan: Mustafa Ecevit - Çizen: Pervin Özcan

  Geçen hafta sonu Naci’nin dedesinin evine gittik. 
Duvarlarla çevrili kocaman bir bahçe içindeki 
iki katlı ahşap ev, oldukça ilgimizi çekti. Evin tek 
odadan oluşan çatı katı vardı. Bahçedeki çardakta 
otururken çatı katındaki pencereye takıldı gözüm. 

 — Naci! Evde kaç kişi yaşıyor, diye sordum.

 — Sadece iki. Dedem ve anneannem... Neden 
sordun Yılmaz? 

 — Hiç, öylesine…

  Aslında öylesine sormamıştım. Anneanne 
ve dedesi, bahçenin bir köşesindeki çiçekleri 
suluyorlardı. Onlar dışarıda olduğuna göre 
pencerenin perdesi neden kıpırdamış olabilirdi? 
Cam açık mı diye dikkatle baktım; kapalıydı. Perde, 
rüzgârdan da sallanmadığına göre…

  Bir yandan konuşuyor bir yandan dikkatlice 
pencereye bakmaya devam ediyordum. Yanılmış 
olmalıydım, çünkü perde bir daha kıpırdamadı. 
Önümüzdeki kurabiyeleri yerken anneannesi 
Naci’yi yanına çağırıp bir şeyler söyledi. Sonra da 
Bahar’la bana seslenip:

 — Biz pazara çıkıyoruz çocuklar, siz oturun, dedi. 
Bahçe kapısını çekerken de “Pazardan istediğiniz 
bir şey var mı?” diye sordu. 

 — Teşekkür ederiz Neriman nine, dedik ikimiz 
birden. Teyze diyorduk, çünkü kendisine nine 
denilmesinden hoşlanmazdı Neriman nine.

  Neriman nineyi tanıyorduk ama evine ilk defa 
gelmiştik. Kocasının aksine güler yüzlü bir insandı. 
Aslında tanıdığımız kadarıyla Peyami dede de çok

 iyi bir insandı. 
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Gül
Günler haftaları, haftalar ayları, 

aylar ise yılları kovalıyordu. 
Zamanın böylesine şimşek hızıyla 
geçtiği bir zamanda, maharetli 
bir bahçıvan vardı. İşinin ehli bu 
bahçıvanın; maharetini, ilgisini 
ve bilgisini gözler önüne serdiği, 
dillere destan bir bahçesi vardı. 
Bahçeye girenler bayram ederdi. 
İçlerine huzur ve mutluluk 

dolardı. Bahçeyi böylesine özel 
ve güzel kılan, envaiçeşit 

çiçeklerdi. 

Maharetli bahçıvanın 
bahçesine tam bir düzen 

hakimdi. Ama bahçedeki çiçekleri 
ve bahçeyi ziyarete gelenleri 
hayrete düşüren bir durum vardı. 
Bahçenin tam ortası, gözde 
noktası boştu. Gören herkes bunu 
çok merak ediyordu.

Bahçedeki çiçekler de 
bahçıvanın oraya ne dikeceğini 
aralarında istişare eder, beyin 
fırtınası yapar dururlardı. Bir 
ikindi vakti, çiçekler aralarında 
konuşuyorlardı. Lavanta, mor 
dallarını sallayarak söz aldı. “Bana 
kalırsa bahçıvanımız oraya güzel 
bir havuz yaptıracak.” dedi. 



İhtiyacın olan 
malzemeler: 
• Farklı renklerde karton 

veya eva kâğıdı

• Makas

• Pergel

• Yapıştırıcı

• 1 adet kalem

ya da ince çubuk

Hem eğlendiren hem de öğreten 
sanat bölümüne hoş geldin! 
Ödevlerden artan kartonları 
değerlendirmek isteyeceğin 
bu sayımızda, renkli güller 
yapacağız. Kırmızı, beyaz, 
sarı… İstediğin renkte gül 
yapabileceğin basit bir tarifimiz 
var. Hazırsan nasıl yapacağını 
anlatmaya başlıyorum.

Seçtiğin renkteki 

kartona pergel yardımı 

ile genişçe bir daire 

çizelim. Dairenin orta 

noktasından başlayarak 

eşit aralıklarda uzayan, 

yay şeklinde çizgiler 

çizelim. Makasla 

çizgilerin üzerinden 

keselim. Kahverengi 

kartondan çok ince rulo 

yaparak gülün sapını 

yapalım ve yapıştıralım. 

Sapın ucuna, kestiğimiz 

kartonun dışta kalan 

ucunu yapıştıralım. 

Oval şekilde etrafına 

dolayalım ve son kısmını 

yapıştıralım. Yeşil 

karton ile yapraklarını 

çizip keselim. Artık 

birleşmeye hazır. 

Biz, senin için birkaç 

örnek yaptık. Bakalım 

sen hangi renkte gül 

yapacaksın? 

Dikkat! Bu etkinlik için bir 

büyüğünden yardım alabilirsin! 



Sen de yaptığın 

etkinliğin fotoğraflarını 

bilgi@camlicacocukdergisi.com 

adresinden veya sosyal medya 

hesaplarımızdan bize ulaştır. 

Senin adına yayınlayalım. 



Gülün biri, dikenlerinden çok şikayetçiymiş. Ona 
göre dikenler, kendisini sevmeye çalışanlara 
engel oluyormuş. Gül, bu duruma dayanamayıp 
dikenden kendisini bırakmasını istemiş. Diken, 
boynu bükük bir halde gülden ayrılıp gitmiş.

Diken olmadığı için sevmek isteyenler, gülün o 
narin yapraklarına kolayca ulaşır olmuşlar. Gül, 
buna başta sevinmiş. Ama çok zaman geçmeden 
gülün yaprakları; kırılmaya, incinmeye ve 
dağılmaya başlamış. Anlamış dikenin kıymetini. 
Bütün yaprakları ile seslenmiş dikene, “Lütfen, 
geri dön! Kurtar beni bu yabancı ve kıymetimi 
bilmeyen ellerden.” Dikenin vicdanı el vermemiş, 
dayanamamış, koşmuş gelmiş güle. Sonra sıkıca 
sarılmış gül cemaline. 

Bahçıvan, bir gül için binlerce dikeni sulamıyor 
mu? İşte, gülü tutmak isteyen her el, o dikenleri 
göze almalıdır. Zorluklara katlanmalıdır ki 
gülün kıymetini bilsin. Ona sevgi ve muhabbetle 
yaklaşsın. Ne demiş atalarımız: “Gülü seven, 
dikenine katlanır.”

Dikensiz Gül Olur mu?





Temiz Havayı 
Doyasıya İçine Çek

Şöyle, derin bir nefes al burnundan, 

gözlerini kapatarak. Bulunduğun yerdeki 

kokuları hissetmeye çalış. Koku hissi 

bizim için ne kadar önemli değil mi? 

Peki, “En güzel kokan şey sence ne?” 

diye sorsak ne dersin? Mesela benim 

koklamaya doyamayacağım kokular, 

toprak kuruyken yağan yağmurun 

ardından oluşan koku, yeni biçilmiş çim 

kokusu ve hanımeli çiçeğinin kokusudur. 

Bu kokular, beni benden alır adeta. Senin 

de buna benzer sevdiğin kokular var mı?

Her insana göre değişen bir koku hafızası 

var. Ama dünya genelinde yapılan 

araştırmaya göre insanların en sevdikleri 

kokuları derledik.  

En sevilen kokulardan biri 
de yağmur sonrası oluşan 
o temiz havanın, içine 
çeke çeke doyulmayan 
kokusuymuş. Bunun 
yanında temiz bir denizin, 
yüksek bir dağın, hafif 
esintili havasının ve 
ormanların kokusu da 
listede ilk sıralardaymış. 

En sevilen kokulardan biri 
de fırından yeni çıkmış 
ekmek kokusudur. Bu 
koku, insanda tokken bile 
açlık hissi uyandırabilen 
bir etkiye sahiptir. 
Bunun yanında erimiş 
çikolata, patlamış veya 
süt mısır ve mangalda 
cızırdayan etin kokusu da 
insanları kendine çeken 
kokulardanmış. 

Mutluluk Kaynağı 
Kokular 
Güzel koku denilince 
akla gelen ilk şeylerdir 
çiçekler. Özellikle de gül 
kokusu, bütün kokuların 
önüne geçer. Bunun 
yanında kokusuna 
bayıldığımız o kadar çok 
çiçek var ki saymakla 
bitmez. Zambak, sümbül, 
nergis, lavanta, menekşe… 

Fırından Yeni Çıktı

En Güzel Kokuları
Dünyanın



 Vücudumuzdaki 
kemiklerin yarısı, 

ellerimizde ve 
ayaklarımızda bulunur. 

Ellerimiz 27, ayaklarımız 
ise 26 kemikten 
meydana gelir.

 Tiroid ve 

hipof iz bezleri, 
büyüme hormonu 
salgılayarak boy 
atmamızı sağlar.

Yazan: Adem Gencel

Dünyanın en iri 
boynuzlu hayvanı 

Uganda’da yaşayan 
Ankole Sığırı’dır.

Mars, Dünya’ya en çok 
benzeyen gezegendir. 

Dünyadaki gibi 
dağları, düzlükleri ve 
yanardağları vardır. 
Dünyada mavi olan 

gökyüzü marsta 
pembedir.



Gözümüzde saydam 
tabakanın arkasında yer 
alan iris, içinde bulunan 
özel hücreler sayesinde 

gözümüzün rengini belirler.

Sinekler, ayaklarındaki yapışkan 
vantuzlar sayesinde tavanda 

dahi baş aşağı durabilir.

Ortalama -272 ve 92 derece 
arasındaki sıcaklıklarda 

yaşayan Tardigradlar 
(su ayıları), dünyanın en 
dayanıklı canlısı olarak 

kabul edilir.

Çapı yaklaşık 1 metre 
olan Raf lesya çiçeği, 
dünyanın en büyük 

çiçeğidir.

Uçan sincaplar, 
kanatları olmamasına 
rağmen, bir ağaçtan 
diğer ağaca uçabilir. 

İlk oluşan duyumuz, 
anne karnındaki 
amniyon sıvısıyla 

gerçekleşen dokunma 
duyusudur.
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Arkadaşım merhaba, görüşmeyeli nasılsın? Beni sorarsan 
iyiyim. Burnumda bir güzel koku var, sana anlatamam. 
Geçenlerde misafirlikte lavanta kolonyası ikram edildi. 
Koku, burnuma ulaşır ulaşmaz geçen yaz yaşadığım şey 
aklıma geldi. Gezi rotası için bir yere giderken güzel kokulu 
tarlaların bulunduğu bir şehirden geçmiştim. Burnuma 
gelen bu güzel kokunun lavanta kokusu olduğunu hemen 
anlamıştım. Yukarıdan baktığımda da mor renkli bahçeleri o 
kadar güzel görünüyordu ki… Lavanta kolonyasının hatırıma 
getirdiklerinden sonra hemen planlamamı yaptım. Bu ay, 
güzel kokuların peşinde bir gezi yapacağız. Güzel kokuları 
hayal etmeye ve hissetmeye hazırsan gezimiz başlasın.

Anadolu’nun Çiçek Bahçesi: 

Isparta







Meliha 7 yaşında, sarı saçlı ve beyaz tenli bir çocuktu. 

Küçüklüğünden beri kitap okumayı çok severdi. 

Ailesi de onun gibi kitap okumaktan hoşlanırdı. 

Annesi bebekliğinden beri ona kitap okurdu. Meliha 

pür dikkat onu dinlerdi. Altı yaşına gelince okumayı 

hemen öğrendi ve her akşam annesinin ona okuduğu 

kitapları artık kendisi okumaya başladı. Babasının Meliha 

ve mahalledeki çocuklar için kurduğu bir salıncak vardı. Hemen 

hemen her gün kitap okumak için oraya giden Meliha, kendine 

dostlar edinmişti. Meliha okur, hayvanlar dinlerdi. Hatta hayvanlar her gün onun gelmesini beklerdi. 

Bir sonbahar günü, Meliha hasta olduğundan tepeye gitmemişti. Hayvanlar ise çok meraklanmışlardı. 

Meliha ertesi gün gittiğinde hayvanlar bakışlarıyla ve hareketleriyle “Dün neden gelmedin?” diyorlardı. 

Meliha dün hasta olduğu için gelemediğini söyledi. Hayvanlar Meliha’ya sarıldılar. Meliha kitaplar 

sayesinde hem yeni arkadaşlar ediniyordu hem de taze ve dopdolu bilgiler öğreniyordu. Meliha bu 

durumdan çok hoşnuttu. Kezban Nisa Koçak - Afyonkarahisar

Mevsimlerden sonbahardı. Ağaçlar güzel yapraklarını rüzgârın esintisiyle döküyorlardı. Esra, dökülen 

ağaç yapraklarının altında babasının onun için yaptığı salıncağında sallanıyordu. Rüzgâr yumuşak 

esintisiyle sarı saçlarını hafifçe uçuşturuyordu. Elinde en sevdiği kitap vardı. Bu kitabı annesi onun 

için yazmıştı. Kitapta tek bir kahraman vardı, o da kendisiydi. Esra bir müddet kitabını sesli bir şekilde 

okudu. Güzel sonbahar rüzgârı ona eşlik ediyordu. Yanına kedisi Gofret gelmişti, kitabı kapattı. 

Ona gülümseyerek baktı. Gofret Esra’nın bebekliğinden beri yanındaydı. Esra biraz daha salıncakta 

sallandıktan sonra annesinin sesiyle eve doğru koştu. Annesi fırından çıkan mis kokulu kurabiyeleri 

tabağa koydu. Esra hemen sandalyeye oturup kurabiyelerini yemeye başladı. Bir yandan da annesine 

kitap okuduğunu anlatıyordu. Annesi “Kurabiyelerini bitirdikten sonra bana da hikayelerinden anlatır 

mısın?” diye sordu. Esra “Olur anneciğim ama salıncakta sallanırken anlatmak istiyorum.” dedi. Annesi 

gülümsedi ve “Olur miniğim.” dedi. Esra kurabiyelerini bitirdi. Annesi de üzerine hırkasını aldı ve 

bahçeye çıktılar. Salıncağa oturunca Esra kafasından kurduğu güzel hikayelerini annesine anlattı. 

Annesi Esra’nın hayal dünyasına bir kere daha hayran kaldı.  Esra Bilgili - Uşak

Elif kitap okumayı çok seviyordu. Penceresinin önünde kitap okurken, sapsarı bir kuş geldi. Bir müddet 

Elif’i izledikten sonra Elif onu fark etti. Tanıştılar. Elif küçük kuşun isminin Limon olduğunu öğrendi. 

Kitap okudular. Ardından Limon “Elif, seni arkadaşlarımla tanıştırayım mı? Onlarda kitap okunmasını 

çok severler.” dedi. Elif annesinden izin aldı. Limon’u takip etti. Yaklaşınca Limon, Elif ’e arkadaşlarını 

tanıtmaya başladı “Elif bak şuradaki ulu ağaç, bu tatlı kedicik Boncuk, şuradaki sevimli sincap ise 

Fındık.  Elif izin alıp ağacın dalları arasındaki salıncağa oturdu. Önce herkes kendini tanıttı. Limon Elif 

’le nasıl tanıştığını anlattı. Sonrada Elif “Ben kitap okumayı çok severim, Limon’la da kitap okuyorduk.” 

dedi. “Bize de okur musun o zaman” diye sordu Boncuk. Elif okumaya başladı. Herkes bu işten çok zevk 

almıştı. Elif artık düzenli olarak arkadaşlarının yanına gelip kitap okumaya başladı. 

Güldehan Güney - Balıkesir

Kitap Seven Kız

Kitapla Kurulan Dostluk

En Tatlı Sonbahar



2 Nisan: Ramazan-ı Şerif Başlangıcı. Dünya 

Çocuk Kitapları Günü. Zengin olmak ister misin? 

O zaman her zaman yanında bir kitabın olsun. 

3 Nisan: Çiçeklerin açma zamanı. Bereketli 

ilkbahar yağışlarının başlaması.

7 Nisan: Dünya Sağlık Günü. Hastalıktan önce 

sağlığın kıymetini bil!

8 Nisan: Sağlık Haftası. Kırlangıçların 

Anadolu’ya geliş zamanı.

9 Nisan: Mimar Sinan Günü. Yaptığın işi 

gönlünde hissedersen, ırmaklar çağlar içinde. 

(Mimar Sinan)

10 Nisan: Polis (Zabıta) teşkilatı kuruldu (1845).

14 Nisan: Hilâl-i Ahmer Cemiyeti (Kızılay) 

kuruldu (1877). 

15 Nisan: Lâle mevsiminin başlangıcı.

23 Nisan: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. 

24 Nisan: İpekböceklerinin kozadan çıkışı.

26 Nisan: Güllerin budanma zamanı.

27 Nisan: Kadir Gecesi. 

Meyvelerimiz: Can Eriği, 

Armut, Karadut, Çilek, Çağla

Sebzelerimiz: Enginar, Havuç, 

Pazı, Lahana, Bezelye

İçeceklerimiz: Sıcak Çikolata, 

Şalgam, Taze Süt

Nisan
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