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Bu say›m›zda yine bir öykü yazman›z› istiyoruz. Bize gönderece¤iniz öykülerden birini ya da
birkaç›n› seçerek Temmuz 2003 say›m›zda yay›mlayaca¤›z. ‹lk olarak bu resmi inceleyin.
Gördükleriniz neler düﬂündürüyor? Bunlar› bir öyküye dönüﬂtürebilir misiniz? ﬁimdi yapman›z
gereken, tasarlad›¤›n›z öyküyü en güzel yaz›n›zla bir kâ¤›da aktar›p bize göndermek.
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Uzay Bal›klar›
Baﬂka bir gezegenden gelen ilginç bir araç denizin içine
gömüldü. Arac›n içinden bal›klar ç›kt›. Uzay bal›klar›,
denizde yaﬂayan bal›klarla dost oldular. ‹ﬂbirli¤i yapt›lar.
Kim zor durumda kal›rsa, di¤eri onun yard›m›na koﬂtu. En
çok iki bal›k iyi dosttu. Uzaydan gelen bal›¤›n ad› Cisi,
denizde yaﬂayan bal›¤›n ad› Cimi’ydi. Bal›klar›n uzaya
dönme zaman› gelmiﬂti. Uzayl› bal›k Cisi sakland›. Onu
kimse bulamad›. ‹ki iyi dost orada kald›. Denizdeki di¤er
bal›klar, Cisi’nin gitmedi¤ini görünce çok sevindiler. Hepsi
birlikte kötülüklere karﬂ› y›lmadan savaﬂt›lar.
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Hamdi Helvac›o¤lu ‹.Ö.O/3-A/K›rklareli

Kirli Dünya
‹nsanlar, dünyan›n de¤erini bilmiyor ve dünyay›
kirletiyorlard›. Bunun sonucunda ekolojik denge
bozuluyordu. Hayvanlar, bar›nacaklar› yer ve yiyecek
bulamad›klar› için soylar› tehlike alt›ndayd›. Dünya’da
dostluklar bir yana b›rak›lm›ﬂ, savaﬂ ve fetihler baﬂlam›ﬂt›.
Nükleer ve biyolojik silahlar yap›lm›ﬂ, dost dostuna sald›r›r
olmuﬂtu. Bu s›rada baz› gezegenler keﬂfedilmiﬂti ve
bunlara yerleﬂmek düﬂünülüyordu. Bu savaﬂlar›n hepsi
do¤al dengeyi bozuyor, yaﬂam alanlar›m›z› yok ediyordu.
Bir araﬂt›rma roketi uzaya yollanm›ﬂ; Güneﬂ Sistemi’ndeki
gezegenlerin yörüngesini araﬂt›racakm›ﬂ. Gizemli bir
gezegen olan Jüpiter, yörüngesinden ç›km›ﬂ ve Dünya’ya
yaklaﬂ›yormuﬂ. Sonunda bunun nedeni bulunmuﬂ. Neden,
Dünya üzerindeki savaﬂm›ﬂ. Bu savaﬂ, bir ça¤›n bitmesini
ve buzul ça¤›na girilmesini sa¤lam›ﬂ. ‹nsanlara bir sözüm
olacak: Kim savaﬂla bir ﬂey elde edebilmiﬂ ki biz elde
edelim? Tarihte görüyoruz, pek çok devlet ve beylik
savaﬂarak yok olmuﬂ. Biz de onlar gibi olmayal›m.
Sözlerimi, Atatürk’ün güzel bir sözüyle bitirmek istiyorum:
“Yurtta bar›ﬂ, dünyada bar›ﬂ”.
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Selam, Ben Tu¤ba; Sen Kimsin?
Hey, Buz Da¤lar› Selam!
Ben Tu¤ba; so¤uk so¤uk yaﬂamak zor de¤il mi? Benim
arac›m klimal› olmasa, ben bile burada üﬂürüm; hele ki
orada... Benim bu araç, hiçbir araca benzemez. Benimki, her
zamanki o basit araçlardan de¤il. Bak›n anlatay›m. Ben,
çok uzaklardan, Türkiye’den geliyorum. Uzun bir yolculuk
geçirdim. Buralara gelmem yaln›zca bilimsel amaçl›. Ben,
bilime önem vermeyen insanlara benzemem. Bir bilim
adam›y›m. Ayr›ca, bir TÜB‹TAK üyesi olarak bu arac› kendim
yapt›m. Hayalet görünümünden tutun da, yani ne diyeyim,
her ﬂeyi var. Bunca yol basit bir araçla gidilir mi? Görüyor
musunuz, buz da¤lar›? Ufukta bir gezegen görünüyor;
Satürn mü acaba? Satürn neresi, buras› neresi?
Saçmalad›m yine. Ben saçmalar›m bazen. Çevrem, çok
çal›ﬂmaktan oldu¤unu söylüyor. Buz da¤lar›, keﬂke
konuﬂsan›z, bana yan›t verseniz. Benim de art›k gitmem
gerek. Çal›ﬂmam› tamamlad›m ve ülkeme dönüyorum. Benim
ülkem, hiçbir yerde bulunmayan müthiﬂ özelliklere sahip.
Orada TÜB‹TAK üyesi di¤er arkadaﬂlar›mla çal›ﬂmalar›ma
devam edecek ve yeni kuﬂaklara bilgiler sunaca¤›m.

Hulusi Uslu
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Bir gece rüyamda bir zeplin içinde bulutlar›n içinde
seyahat ederken, sanki buzullar›n so¤u¤unu
hissediyordum. Bulutlar, pamuk ﬂekeri gibi görünüyorlard›.
Rüya de¤il, sanki gerçe¤i yaﬂ›yordum. Gezegenleri bile
görüyordum. Ne kadar güzel bir rüyayd›! Düﬂler ülkesinde
gezerken birden uyand›m. Bir de ne göreyim; beni düﬂler
ülkesinde gezdiren, okurken uykuya dald›¤›m, en iyi
dostlar›m olan kitaplar›mm›ﬂ...
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Akyol ‹.Ö.O/5-C/ﬁahinbey/Gaziantep

Uzay Bilimi

Düﬂler Ülkesindeki Gezim
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Tu¤ba Akçao¤lu
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Dumlup›nar ‹ÖO/6-A/Çivril/Denizli

n

S›la Yeniçeri
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Aras Güneﬂ

Ebusuut ‹Öo/4-A/Eyüp/‹stanbul

Yaz›n denize gitmiﬂtik. Kumsalda güneﬂlenmek istedim.
Birden çok uykum geldi. Uykumda bir rüya gördüm.
Rüyamda bir bilim adam›yd›m. Bir kapsülün içindeydim.
Kapsülden buz da¤lar›n› ve denizleri gördüm. Çevrede
hiçbir canl› yoktu. Denizin içinde bal›k olup olmad›¤›n›
merak ettim. Bu bilmedi¤im yere inip araﬂt›rmalar yapt›m.
Sonra Dünya’ya döndüm. Tam deneylerimi yapacakt›m ki
babam beni uyand›rd›. Rüyada da olsa bilim adam› olup
uzaya gitmek çok güzeldi.
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Alp Artu¤

Atakent ‹.Ö.O/1-A/Karﬂ›yaka/‹zmir
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