ALİCAN'IN
ROBOT
SERÜVENİ

Uzun bir yaz tatilinin ardından okulların
açılacağı gün gelip çatmıştı. Tüm öğrenciler
okula yeniden gelmenin heyecanı ile yola
koyulmuşlardı.
heyecanlı

olan

Okulun

ilk

günü

için

Alican

bu

yıl

4.

çok
sınıfa

başlayacaktı. Vardığında koşarak yeni sınıfına
girdi. İlk dersleri oldukça öğretici ve verimli
geçti.

Öğrendiği

heyecanlandırmış,
boyunca

yeni
aynı

göremediği

bilgiler

zamanda

onu

yaz

arkadaşlarıyla

tatili
hasret

gidermişti. Sınıf öğretmenleri, çarşamba günü
olacak etkinlik seçimlerinin haberini verdiler.
Bir

yıl

boyunca

yapacakları,

ilgi

alanları

doğrultusunda emek sarf edecekleri etkinlikleri
seçeceklerdi. Alican da bu nedenle çarşambayı
dört gözle bekliyordu.

Alican’ın evde yapmayı en çok sevdiği şey
bozulan

makineleri

tamir

eden

babasını

izlemekti. Babası bir mühendisti ve Alican
büyüyünce onun gibi olmak istiyordu. Babası
sayesinde

robotlar

hakkında

birçok

şey

öğrenmişti ama onun hayali artık kendine tek
başına bir şeyler katabilmekti. Çarşamba
günü gelip çattığında Alican etkinlik listesine
baktı ve büyük bir şoka uğradı. Resim, beden
eğitimi, el işi ve drama gibi pek çok etkinlik
açılmıştı fakat en çok istediği etkinlik olan
mekatronik kulübü listede yoktu. Alican robot
yapmak istiyor, birkaç gün önce haberlerde
görüp

ilham

aldığı

insanlar

gibi

olmak,

azınlıklara ve hayvanlara yardım edebilmek,
robotik ruhunu yaşatıp yaymak, yarışmalara
katılmak, onun gibi düşünen ve robotiği seven
yeni arkadaşlar edinmek istiyordu.

Akşam ailesine okulunda katılabileceği bir
robotik

kulübü

kurulmadığını

anlattığında

ailesi oğulları ve hayalleri için üzüldü. Ancak
Alican’ı dinleyen ailesi bu durum için ne
kadar üzgün olsalar da, kendi başına sıfırdan
bir kulüp kurmasının, özellikle de 4. sınıfta
okuyan bir öğrenci için böyle bir şeyin
mümkün olamayacağını söylediler. Alican çok
üzülmesine rağmen okulundaki bu büyük
eksiklik

hakkında

atılan

adımlarda

öncü

olabilmek istiyor, en azından elinden gelenin
en iyisini ortaya koymak istiyordu.

Ertesi gün, Alican okula gider gitmez
Fen Bilgisi öğretmeni Taha Öğretmen
ile

konuştu,

ona

hayallerinden

bahsetti. Öğretmeni; Alican’a destek
olmaya, hayalini gerçekleştirmek için
atacağı adımlarda yanında olacağına
dair söz verdi. Alican’a okulda robotik
etkinliğinin

açılması

için

elinden

geleni yapacağını söyledi. Alican bu
habere

çok

sevindi

arkadaşlarına okulda bir
robotik kulübü açılması
için Taha Öğretmen
ile ortaklaşa
çalıştıkları
haberini
verdi.

ve

sınıf

Robotik kulübünün açılabilmesi için daha çok
üyeye, daha çok desteğe ihtiyaçları vardı.
Sınıfından birçok istekli arkadaş bulduktan
sonra tüm okula cuma günü düzenlenen
törende

bir

duyuru

yaptı.

Bu

duyuruda

robotiğin ne olduğunu, bireye ve çevresine
neler kattığını, takım ruhunun önemini ve
yarışmalarda ne kadar eğleneceklerini anlattı.
Yaptığı

tanıtımdan

konuştuğunda,

sonra

çoğunluğun

arkadaşlarıyla
bu

kulüp

ve

yapacakları işler için çok istekli ve heyecanlı
olması

onu

çok

sevindirdi.

Fark

etti

ki

etkinliğe katılmak isteyen kişi sayısı kulübü
açmaya yetecek sayıya ulaşmıştı.

Kulübe

katılmak

isteyenler

arasından

Alican’ın sınıf arkadaşı olan Melis, Alican’a
yardım edebilmeyi çok istiyordu. Melis
resim ve çizim yapmayı çok sevdiği için bir
hafta sonra yapılmaya başlanacak olan
robotun çiziminde yardımcı olmak istediğini
söyledi. Alican da bunu duyunca aralarına
bir arkadaş daha katılacağı için çok sevindi.
Taha

Öğretmen

okullardan

ve

ise

bu

liselerden

sırada
onlara

başka
yardım

edebilecek tecrübeli öğrencilerle konuşuyor,
yarışma

hakkında

bilgi

edinmek

gecesini gündüzüne katıyordu.

için

Heyecanlı ve yoğun geçen verimli günlerin
ardından yarışmalara başvuru zamanı gelip
çatmıştı bile! Onlar da hiç vakit kaybetmeden
yarışma

için

başvurularını

yaptılar.

Tüm

takım üyeleri büyük bir şevkle, birbirlerine
yardım ederek bir takım olarak çalışıyordu.
Robotu yapmak için gereken malzemeleri de
yavaş

yavaş

almaya

başlamışlardı.

Melis

çizimleri büyük bir ustalıkla yapmıştı ve
robotun taslağını tamamlamıştı, Alican da
robotun ana parçalarını birleştirmiş ve her
sorun

çıktığında

pes

etmeden

yeniden

deneyip robotun arızalanan parçalarını tamir
etmişti.

Diğer

okullardan

da

robotik

ile

ilgilenen öğrencilerin yardımı ve isteğiyle
birlikte etkinlik hızla büyüdü ve takım olarak
yarışmaya hazır hale geldiler.

En sonunda herkesin beklediği gün gelmişti. Herkes,
yarışma

gününün

sabahında

oldukça

heyecanlıydı.

Hepsinin aklında tek bir soru vardı: Robot düzgün bir
şekilde

çalışıp

görevleri

tamamlayabilecek

miydi?

Robotları sonunda hazırdı, kendilerine güveniyorlardı ve
herkeste çok çalışmanın verdiği bir tatmin duygusu
vardı. Süreç boyunca çok çalışıp yorulmuşlardı ama
robotlarına baktıklarında tüm bu çalışmalara değdiğini
düşünüyorlardı. Yaptıkları robot, yarışmak için piste
çağrıldığında bütün takım meraklı gözlerle yaptıkları
robotu izlemeye koyuldu. Günün ilk yarışlarında çok iyi
sonuç alamayınca biraz moralleri bozuldu. Yarışırken
robotlarının br kısmı hasar görmüştü ve çalışırken
aksaklıklar çıkarmaya başlamıştı. Takım çok korkmuş ve
panik yapmaya başlamıştı. Fakat yarışmanın ortalarına
doğru bir takım, Alican’ın takımına robotlarını tamir
etmelerinde yardımcı oldu. Alican’ın takımı ve onlara
yardıma gelen takım hep birlikte robotu yeniden ayağa
kaldırdı ve yıllar boyu sürecek bir takım kardeşliğinin
temelini atmış oldular.

Bazı aksaklıklar yaşamalarına rağmen tüm
yarışma

boyunca

robotlarını

defalarca

yarıştırıp çok eğlenmişlerdi. Sonuç olarak,
asıl önemli olanın kazanmak olmadığının
farkındaydılar. Asıl amaçları, orada bulunup
yeni

arkadaşlar

edinmek

ve

diğer

takımlardaki deneyimli öğrencilerden robotik
hakkında daha fazla bilgi almaktı. Günün
sonunda yarışmanın sonucu açıklandığında
takım ruhuna bağlı olan çalışmaları onlara
“Takım Ruhu Ödülü”nü kazandırdı. Alican bu
başarı sonrasında gözyaşlarını tutamamıştı.
İlk katıldıkları yarışmada çok büyük bir
başarı

elde

etmişlerdi.

Takımca

sarılıp

birbirlerini kutladılar. Başka ödül kazanan
takımları

da

tebrik

etmeyi

unutmadılar.

Günün sonunda takım ruhu kazanmıştı.

Okula ellerinde madalyalar ve kupalar ile geri döndüklerinde herkes
çok şaşırmıştı. Katıldıkları ilk yarışmada büyük bir başarı
kazanmışlardı. Bu başarı kulübün hızla büyümesine katkı sağladı.
Okuldaki öğrenciler, öğretmenler ve okul müdürü; takım üyelerine
teşekkür etti ve başarılarının devamını dilediler. Alican, takıma
yardım eden herkese çok minnettardı. Birkaç ay alan bu sürecin her
yıl tekrarlanmasını istiyorlardı. Ödülden sonra okul içerisinde ve
diğer okullarda robot sesleri daha fazla yankılanmaya ve Alican’ın
kurduğu bu takım çok fazla ilgi görmeye başlamıştı. Artık
okullarında bir robotik takımları vardı ve Alican’ın önderliğinde
kurulmuştu. Alican’ın arkasında bıraktığı kulüp ve hikayesi tüm
öğrencilere ilham oldu ve bir iş ne kadar zor olursa olsun isterlerse
başarabileceklerini hatırlattı.

Hayallerinin peşinden koşan bütün
çocuklara...

