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   EDİTÖRDEN  
             BİR DAMLA 

Bizim amacımız yazmaktı. Çizmekti. Bilgi toplamaktı. Fotoğraf çekmekti. Konuşmaktı. 

Yaratmaktı. Bizim amacımız sizlere ulaşmaktı, sizinle konuşmak, bütün yılın emeğini 

sunmaktı. Bizim amacımız bu dergiyi yaratmaktı ve biz bu amacı yerine getirdik. Sırf sizin 

için de değil, kendimiz için de yarattık bu dergiyi. Bakıp kendimizle gurur duyalım               

diye. Bu okul yılının da sonuna yaklaştıkça içimi bir hüzün kaplıyor biraz.                                 

Bir şey üretmenin verdiği mutluluğu özleyeceğim bu yaz. Ama biliyorum, bazen nefes alıp 

etrafımıza bakmalıyız ki üretebilelim.        

                       

Eylülde geri döneceğiz ve tekrar üretmeye başlayacağız. Kimimiz yazacak,                             

kimimiz çizecek, bazılarımız fotoğraf çekecek, bazıları soracak, bilgi toplayacak. Ama 

hepimiz bir şekilde üreteceğiz çünkü bizim yaptığımız bu: Yeni şeyler yaratarak insanları 

mutlu etmek, kendimizi de... 

                                                               

              Her yıl biraz daha büyüyor “Mavi” rüyası. Kulübümüz kurulduğunda bir ilki 

gerçekleştiriyor olmanın tarifsiz heyecanı vardı içimizde, bugün de hedeflerimize ulaşmanın 

gururu. Her sayıda daha çok şey katıyoruz kendimize, daha çok şey öğreniyoruz sizden. 

Dergiyi elimize alıp yazdıklarımızı, yazdıklarınızı görünce çok mutlu oluyoruz.  

Mavi,” Irmak”ın göz bebeğidir biliyorsunuz;  onu güzelleştirmek, zenginleştirmek sizin 

elinizde. Bu yüzden sözlerinizi bizden hiç eksik etmeyin. Yazın, çizin ve bizimle paylaşın.  

 

Şimdi gidiyorum, geçici bir süre için. Görüşürüz diyorum, tekrar görmek adına. 

Eylülde görüşürüz arkadaşlar, yepyeni bir Mavi’yle.  

Senem Ela YURDAKUL 7A 
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Geçen 3500 yılın, 

sadece 230 yılı barış için-

de yaşanmıştır. 

 

Kilit Altındakiler 

Kereviz yerken 

harcanan kalori, 

kerevizin        

içindeki   

kaloriden  daha   

fazladır.                    

Çoğu inek, müzik 

dinlerken daha 

çok süt üretiyor. 

Sihirli sözcük 

“abrakadabra” ilk 

olarak yüksek   

ateşli hastaların     

ateşlerini            

düşürmek için   

söylenmişti. 

Gelinlerin duvak 

takma geleneği, 

onların 

mutluluklarını 

kıskanan kötü 

şeytanlardan 

korunma 

amacıyla ortaya 

çıkmıştır.  

Singapur'da 
metroda sakız 
çiğnemenin  

cezası hapistir. 

Dünyanın en 

büyük şeker 

ihracatçısı Küba’ 

dır. 

Hayatta 

duymadığınız ve 

duyamayacağınız 

bilgiler! 

Baykuş mavi rengini 

görebilen tek kuştur. 

13 rakamının uğursuz olarak 

bilinmesi     nedeniyle 

ABD'de birçok otelde 

13.katta oda  bulunmaz.  

Bir insanın yaşamı 

boyunca salgıladığı 

tükürük, iki yüzme 

havuzunu doldurabilir.  

Her yıl tankerle taşınan 

petrolün binde biri denizlere 

sızıyor. Bu miktar 2 milyon 

200 bin ton. 

Bir iş gününde toplam 
9.500.000.000 

dakikalık telefon 
görüşmesi 

yapılmaktadır. 

Bir litre motor yağı 530 
bin litre içme suyunu kir-

letebiliyor. 

Aşık olduğumuzda 

beynimiz 

"phenylethylamine" 

üretir. Bu kalp atışınızı 

hızlandırır ve sizi mutlu 

yapar. Bu kimyasal 

madde çikolatada da 

vardır.  

Amerikan 

havayolları,uçuşlarda 

yolculara sunduğu 

kahvaltılarda her 

tepsiden bir zeytini 

kaldırarak 1987 yılında 

40 bin dolar kar etmiştir. 

Eskimo dilinde kar 

yağışlarının farklarını tarif 

etmek için kullanılan 

yirmiden fazla sözcük 

vardır. 

Binnur ÖZAY 7C 

mavi -3- 



ŞAKAYIK Nisan-Haziran arası açan iri ve 

gösterişli çiçekleri vardır. Çiçekleri yalınkat, 

katmerli ya da yarı katmerli olabilir. Bazı türleri 

hoş kokuludur. 

Ağlayan Gelin çiçeği ters laleye benzer.  Kırmızı, 

pembe, mor gibi canlı renkleri vardır. Sonbaharda dikilen 

soğanları şubat sonu, mart başında açar.  

Çarkıfelek çiçekleri pembe, mor,   

kırmızı olabilir. Yapraklarının üzeri hafif   

tüylüdür. Yaklaşık 400 türü vardır.           

Mayıs-Temmuz arasında çiçeklenir. 

Ekinezya şifalı olan bu bitki aynı zamanda 

süs bitkisidir. Temmuz-Ekim aylarında açan  

çiçekler, beyaz,pembe,sarı ve turuncu      

renklerdedir. 

Kanarya Gülü 

Nisan-Mayıs aylarında ponpona 

benzer katmerli sarı çiçeklerle   

donanır. Yaz ve sonbahar boyunca 

açar.  

İnci Efra UZUNHEKİM 5A 
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Waffle Tarifi:  
1. Yumurtaların aklarını ve sarılarını ayırın. Yumurta akını vanilyanın 

yarısıyla mikserle köpürene kadar çırpın. 

2. Yumurta sarılarıyla toz şekeri de ayrı bir kapta çırpın. 

3. Köpürttüğünüz yumurta akı vanilya karışımının üstüne süt, sıvıyağ, 

kabartma tozu, kalan vanilya ve tuzu ekleyip karıştırın. Karıştırmaya devam 

ederken bir yandan da yavaş yavaş unu dökün. 

4. Son olarak çırptığımız yumurta sarısı ve şeker karışımını da ekleyip 

karıştırın. 

5. Waffle makinesi ya da tost makinesi veya teflon tavada birer kepçe 

dökerek 5-6 dakika pişirin. Benim tost makinemin waffle yapma aparatı var, 

ben onu kullandım. 

6. Üzerine kakaolu fındık kreması sürün. Dilediğiniz meyve ve kuru 

yemişlerle süsleyin 
 

Malzemeler:  
2 yumurta 

1 yemek kaşığı toz şeker 

1 paket kabartma tozu 

1 paket vanilya 

1 çay kaşığı tuz 

Yaklaşık 1,5 su bardağı un 

1 su bardağından biraz fazla süt 

Çeyrek su bardağı sıvı yağ 

Kakaolu fındık kreması (Kahvaltıda yediklerimizden) 

Çilek ,muz, kivi, ceviz, badem, damla çikolata, 

bonibon...zevkinize göre süsleyebilirsiniz. 

Emre GÜRASLAN 7A 
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Girge 

Tarımla ilgili bir şey                     

(Saadet İnan Uyar) 

Gürgen (Ayma Askerbekov) 

Kuş (Gülcan Candemir) 

Ağaç (İrem Bayraktaroğlu) 

Doğru cevap: Büyük kazan 

 

 

 

 

 

Sodak 

Karbonat (Sevda Yılmaz) 

Burçlarla ilgili bir terim             

(Beste Yüksel) 

Soda (Aylin Erdoğan) 

Deterjan (Emre Güraslan) 

Doğru cevap: Tatlı su levreği 

 

 

 

Lekert 

Balık türü (Berke Çalbaş) 

Yemek Çeşidi (Beste Yüksel) 

Leke (Mert İnan) 

Fen (Ali Fuad Akömer) 

Doğru cevap: Cimri 

Tritak:  

Üç kere vurmak  (Umut Akkaş) 

Bayrak  (Manolya Şahin) 

Bir yemek çeşidi (Ege Erkol) 

Sebze (Emre Güraslan) 

Doğru cevap: Yoksul 

 

Bürtük 

Brokoli (Emre Yazıcı) 

Buruşturulmuş (Burcu Yılmaz) 

Kırışık (Ayma Askerbekov) 

Doğru cevap: Tahıl tanesi 

 

Göres: 

Güreş (Batu Kantarcı) 

Resim (Öykü Acarel)  

Görsel (Mert İnan) 

Güneş (Tuna Tanrıverdi) 

Doğru cevap: Özlem 

 

Hırda 

Hurda (Cansu Gül) 

Yaramaz (Sevda Yılmaz) 

Çöp gibi atılmış eşyalar                 

(Kerem Ateş) 

Sorun yaratan (Lara Tekmen) 

Doğru cevap: Küçük 

 

 

 
Üzütmen 

Özel hoca (Emirhan  

Aydın) 

Öğretmen (Öykü Acarel) 

Üzülen adam (Mert İnan) 

Erik yiyen bir komando 

(Kaan Berke Erol) 

Üzmek (Lara Tekmen) 

Doğru cevap: cılız, ince 

 

Zıhın 

Zihin (Efe Çekirge) 

Zırh (İrem Bayraktaroğlu) 

Zehir (Gülcan Candemir) 

Psikopat (Murat Altun) 

Zıpkın (Bahri Kabadayı) 

Doğru cevap: Geyik 

 

 

 

 

 

Binnur Özay 7C 
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Bir zamanlar çok güzel bir doğa perisi yaşarmış. Adı Yankı’ymış 

ve harika bir sesi varmış. Ancak bu perinin kusuru kendi sesine 

hayran olmasıymış. Bu yüzden sürekli konuşur dururmuş. Bir 

gün yine kuşlar ve böceklerle çene çalarken karşısında tanrıça 

kraliçe Hera belirmiş. Kocası tanrılar hakanı Zeus’ un ondan 

kaçtığını bildiği için telaşla Yankı’ya dönmüş. Onun bu kadar 

mutlu olduğunu görünce daha da kızmış. Yankı ise hiç istifini 

bozmadan ‘’Aaa! Merhaba Hera! Nasılsın? Ne kadar güzel bir 

gün değil mi? Ben de tam arkadaşlarıma bunu anlatıyordum ki sen…” “Seni dinleyemem şimdi! 

Kocamı gördün mü?’’ diye sözünü kesmiş. ‘’Maalesef hayır! Ama düşündüm de onunla burada 

karşılaşmak çok hoş olurdu. Ayrıca dediğim gibi hava da harika. Zaten çimenler yemyeşil, dere 

akıyor. Dere demişken balıklar şu aralar biraz rahatsız. Acaba ilgile…”  ‘’Yeter artık! Tüm orman 

senin dırdırından bıktı! Ben de bıktım. Koca Olympos bile bıktı! Bundan sonra sadece biri 

konuşursa onu taklit edebilirsin!” demiş ve ortadan kaybolmuş. Böylece 

Yankı da uzun süre konuşamamış. Ta ki ormana çok yakışıklı bir avcı 

gelene kadar.  Yankı’ nın kalbi onu ilk gördüğü anda çarpmaya başlamış. 

Onun peşinden dereye kadar gitmiş. Ancak onunla bir türlü konuşamamış. 

Adamın adı Nergis’imiş. Nergis su içmek için dereye eğildiğinde derede 

yansımasını görmüş ve ona aşık olmuş! Sadece ‘’Seni seviyorum…’’ 

diyebilmiş. Yankı ise ‘’Seni seviyorum…’’ diyebilmiş. Nergis ise onu 

duymamış bile. Yansımasına odaklanmış durumdaymış. Sonra eğilip su 

içmeye çalışırken bir anda yerinde kalkmış. ‘’Sen beni öptün mü?’’ diye 

sormuş… En sonunda bunun bir yansıma olduğunu kavrayabilmiş. Ama o kadar 

orada kalmış ki en sonunda kemikleri erimiş ve bir nergis çiçeğine dönüşmüş… 

                           

  Nil TUNA 5A     
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Yay: Neşeli ve iyimsersin. Belki gereğinden fazla iyimser. Olgun biri olduğundan durumlara 

hep iyi açıdan bakmaya çabalıyorsun fakat bu dışarıdan itici gözükmeye başladı. Belki artık 

kötü durumların da farkına varma zamanın gelmiştir… Tatilin keyfini 

çıkarırken hiçbir şeyde aşırıya kaçmamaya çalış! 

Kova: Arkadaş canlısı ve sıcakkanlı olmanız bu yaz da keyifli günler geçirmeni sağlayacak. 

Özellikle çarşamba günlerinden zevk alman olası. Ama bu isyankar tavırlarına dikkat et çünkü 

bu durum yakınlarından birini uzun bir süredir rahatsız ediyor. Ayrıca her zamanki gibi orijinal 

fikirlerinle etrafındakileri etkileyeceksin. 

Yengeç: Hep nazik ve sempatik birisin, bu yüzden bu yaz da bu özelliklerinin yararlarını 

göreceksin. Ancak bu hassaslığın yüzünden zarar da görebilirsin, kendine dikkat et ve deniz 

kabuğu toplamayı sakın unutma! Kıskanç olmamaya özen göster! 

Balık: Alçak gönüllülüğün ve şefkatin yakınların tarafından fark ediliyor, merak etme ama şu 

kararsızlık huyundan vazgeç artık.Ayrıca bu kadar karamsar olma, yazın keyfini çıkar!  

Aslan: Oldukça cömert ve fedakarsın, bunlar çok güzel özellikler. Ama bir o kadar da 

züppesin. Bu özelliğinden olabildiğince kurtul çünkü yazın huzurlu geçmesi hem senin hem de 

etrafındakiler açısından çok önemli! 

Koç: Değişikliği seviyorsun ve bağımsız olmayı da... Bu yüzden yaz tam sana göre. Yazın  

istediğin gibi özgürsün ve bu yüzden mutlusun. Ayrıca yaz ayında istediğin maceralara 

girişebilirsin. Ama alaycı olmaktan vazgeçmelisin çünkü insanları kırıyorsun. 
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Boğa: Bu yaz her zamanki gibi pratik olmayı unutmayın. Güvenilirliğiniz size birçok arkadaş 

kazandıracak! Kendinize düşkünsünüz, dikkat edin ilişkilerinize etki etmesin. Pastel mavi 

denizler sizin için iyi şans işareti. Sessiz ve sakin olmanıza rağmen dikkat çekmeniz bu sefer 

olumsuz etki edebilir sizi. 

Oğlak: Bu yaz, beklediğinizden daha verimli geçebilir. Azimli olmanız çok iyi sonuçlar 

verecek.  Yazın sıcağı sizi biraz kötü etkileyebilir fakat yılmayın, istediğiniz şeyin ardından 

koşun! Hiçbir şey sizi durduramaz. Sizi oldukça olumsuz durumlar bekliyor. Eğer bunları 

arkada bırakabilirseniz müthiş şeyler olabilir! Keçi gibi davranmayın, ilişkilerinizi bozabilir. 

Akrep: Çok anlayışlı ve dikkatlisiniz. Kırmızı sizin renginiz ve elementiniz su. Bu 

yaz, duygularınızı ifade etmeye çalışın, çok işinize yarayacaktır. Buna rağmen 

kindar ve kuşkucusunuz. Şüphelendiğiniz şeyleri sormalısınız yoksa hiçbir şeye 

ulaşamazsınız. İnsanlar üzerinde etkiniz çok ama bunu kötü yöne kullanmayın! 

Başak: Çok titizsiniz fakat bu yaz titizliğiniz pek işe yaramayacak gibi! Kendinizi rahatlatmaya 

çalışın ama çok da yayılmayın! Önemli şeylerin çarşamba günü olmasına dikkat edin, şanslı 

gününüz. Her zamanki gibi nazik olmanız çok büyük ama iyi değişikliklere yol açacak. 

İkizler: Yazın sapsarı güneşi size bol şans getirecek! Yaz moduna çabucak geçebileceksiniz. 

Bu yaz sakın iki yüzlülük yapma! Sandığından daha çok etki edebilir! Eğer bir kelebek 

görürseniz, bilin ki iyi bir şeyler olacak. Lavanta çiçeklerinin yolu sizi güzelliğe götürecek. 

Dedikodu yapmaya çalışırsanız sonuçları iki kat beter olacak. 

Terazi: İnsanların dikkatlerini pozitif bir biçimde çekiyorsunuz.  Çok hassas bir dengedesiniz. 

Bu denge kesinlikle bozulmamalı. Bu konuda yaz sizin için bir test gibi. Masmavi denizler sizin 

için şifa gibi olacak. Arkadaşlarınız size güveniyor, onları tek başlarına bırakmayın  yoksa 

bedelini ağır ödersiniz. 

Nisan Güneş ELÇİ 7A 
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Forrest Gump: 1994 
Yönetmen: Robert Zemeckis 
Oyuncular:  Tom Hanks, Robin Wright Penn, Gary Sinise,  

Mykelti Williamson, Sally Field 

B abasının onları terk edişini “O  uzun bir tatile gitti” şeklinde  anlatan bir anne ve zekası normal 
seviyenin altında bir çocuk , Forrest. Çocukluğundan itibaren hep hor görülen ve aptal olduğu söylenen 
Forrest, hayatının ilerleyen yıllarında farkına varmadan  ve istemeden başarılı işlere imza atar ve 
zengin olur.  Forrest Gump, en iyi film dahil olmak üzere 6 dalda Oscar ödülü almıştır. 
 

 

Pan’s Labyrinth (Pan’ın Labirenti) : 2006 
Yönetmen: Guillermo del Toro 
Oyuncular:  Ivana Baquero, Sergi Lopez, Maribel Verdu,  

      Doug Jones, Ariadna Gil 

İ spanya’da faşist iktidarın tüm vahşetinin gölgesinde yalnız bir kız çocuğu olan Ofella, 
gerçeklikte bulamadığı huzuru, hayallerinde aramaya başlayacaktır. 10 yaşındaki Ofella, yeni taşındığı evin arka 
bahçesinde esrarengiz bir labirent keşfeder. Labirent’in içerisinde yaşayan Pan adındai yaratık küçük kızın tüm yaşamını 
değiştirecek ve vahşet tüm sertliğiyle Ofella’nın çevresinde artarak devam edecektir. 

Star Wars (Yıldız Savaşları): 1977-2005 
Yönetmen: George Lucas 

Oyuncular: Hayden Christensen, Ewan McGregor, Natalie Portman,  

      Ian Mc Diarmid, Samuel L.Jackson 

S eri, 1977’de Yıldız Savaşları ile başlayıp 1980’de İmparator, 1938’de Jedi’nin Dönüşü ile 
devam etmiştir. İlk 3 film orijinal üçlemedir. 16 yıl sonra ise öncül üçleme filmleri gelmiştir. Uzun süre beklenen öncül 
üçleme de Yıldız Savaşları: Bölüm 1, Gizli Tehlike (1999), Yıldız Savaşları: Bölüm 2, Klonların Saldırısı (2002) ve Yıldız 
Savaşları: Bölüm 3, Sith’in İntikamı (2005) ile tamamlanır. Filmler çeşitli ırk ve robotların bulunduğu bir galakside “Güç”  
olarak adlandırılan ve evrenin her yerine yayıldığı düşünülen bir enerjinin yetenekli kişiler tarafından iyilik veya kötülük 
için kullanılmasını ve Jedi ile Sithler olarak adlandırılan iki tarafın savaşını anlatır. 

Harry Potter: 2001-2011 
Yönetmen: Chris Columbus  
Oyuncular:  Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson,  
          Tom Felton, Richard Harris 

H arry’nin ailesi ağır ve kuşkulu bir trafik kazasında ölmüştür. Öksüz ve yetim kalan Harry’nin sığınabileceği tek yer 
arasının pek de iyi olmadığı teyzesinin yanıdır. Ona bütün hayatı boyunca kötü davranırlar. Ama Harry’nin yetenekleri 
günden güne su yüzüne çıkmaktadır. Kısa süre sonra Hogwarts Büyücülük Okulu’na davet edilir. Harry’nin tek amacı 
ailesinin ölümünden sorumlu kişileri bulup cezalandırmaktır. 

V for Vendetta (Sonsuza Dek Özgürlük): 2005 
Yönetmen: James McTeigue 

Oyuncular:  Natalie Portman, Hugo Weaving, Stephen Rea,  

      John Hurt, Stephen Fry 

F ilm 2020 yılında ve İngiltere’de geçiyor. Ülke son derece baskıcı bir konumda ve halk, 
şiddet yanlısı bir duruma gelmiş. Bu kargaşanın orta yerinde görünen gizemli V, belaya bulaşmış masum bir kadın olan 
Evey’i kurtarır. Ama bu kurtarış bütün ulusun kurtarılışını temsil eder ve başkalarının da uyanmasında rol oynar. Kısa 
sürede bir başkaldırı başlar. Alan Moore’un romanından uyarlanan film, son derece epik bir öyküdür. 

Son 30 Yılın Unutulmaz Filmleri 

Ege TATOĞLU 8B 
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Schindler’s List  (Schindler’in Listesi) : 1993 
Yönetmen: Steven Spielberg 

Oyuncular: Liam Neeson, Ben Kingsley, Ralph Fiennes,  

     Caroline Goodall, Jonathan Sagall 

F ilm, Oskar Schindler adlı bir Alman işadamının 2. Dünya Savaşı zamanında Polonya’da kurduğu 
fabrikada Yahudi işçileri çalıştırması ve bu sayede 1100 Yahudi’nin hayatını kurtarmasını konu alıyor. Gerçek bir hayat 
hikayesinden uyarlanan film, ünlü yönetmen Steven Spielberg’in en önemli yapıtları arasında sayılan ve ona Oscar 
kazandıran bir yapımdır. Film, 1994 yılında 12 dalda Oscar’a aday olmuş ve 7 dalda ödül kazandı. Filmin kazandığı Oscar’lar 
şöyle : En İyi Film, Yönetim, Kurgu, Sanat Yönetimi, Görüntü, Özgün Müzik ve Senaryo Uyarlaması. 

Titanik: 1997 
Yönetmen: James Cameron 

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Billy Zane,  

      Kathy Bates, Bill Paxton 

T itanik gemisinin yolcuları arasında Avrupa’da birkaç yıl geçirdikten sonra  Amerika’ya dönmekte olan, 
Jack adlı genç bir ressam ile nişanlısı ve annesiyle Philadelphia’ya giden Rose adlı genç bir kız da vardır. İki genç, şans eseri 
tanışacak, aralarındaki sınıf farkına aldırmaksızın birbirlerine yakınlaşacaktır. Yola çıkmasından dört buçuk gün sonra, 10 
Nisan 1912’de, Titanik iki saat kırk dakika süren ve sulara gömülmesiyle son bulan, hazin olayların başlamasına neden 
olacak buz dağına çarpacaktır. 

The Pianist (Piyanist): 2002 
Yönetmen: Roman Polanski 

Oyuncular: Adrien Brody, Thomas Kretschmann, Emilia Fox, Ed Stoppard 

R oman Polanski’nin üç Oscar kazanan filmi İkinci Dünya Savaşı sırasında yaşanan gerçek bir dramı konu 
alır. Polonyalı ünlü piyanist Wladyslaw Szpilman’ın anılarını anlattığı aynı isimli kitaptan sinemaya 
uyarlanan film, Nazi işgali altındaki Polonya’da yaşamanın imkansızlaştırıldığı bir dönemde, bir şekilde esir 
kampına gitmekten kurtulan ünlü piyanistin Varşova’nın kenar mahallelerindeki hayatta kalma 
mücadelesine odaklanır. Varoşlarda tam anlamıyla sefil bir hayat süren müzisyen, diğer halkla birlikte, kıtlığa ve 
aşağılanmalara maruz kalsa da kahramanca mücadele edecektir. Günü gelip oradan kaçma şansı bulduğundaysa başkentin 
harabelerine  sığınacak, beklemediği bir anda gelen bir yardımla umudunu yeniden kazanacaktır. Film, En İyi Erkek Oyuncu 
dalında Oscar alan Adrien Brody'nin de filmografisinin en güçlü işlerinden biri. 

Lord of the Ring (Yüzüklerin Efendisi) : 2001-2003 
Yönetmen: Peter Jackson 
Oyuncular: Elijah Wood, Ian McKellen, Viggo Mortensen,  

      Liv Tyler, Sean Astin 

Ç ok eski çağlarda Elf demircileri, güç yüzüklerini sihirli ustalıklarıyla yapmış ve Karanlıkların Efendisi Sauron, bu yüzükleri 
işleyip kendi gücüyle doldurmuştur. Daha sonra kendisinden çalınan, diğer tüm yüzüklere hükmeden, Tek Yüzüğü bütün 
gücüyle tüm Orta Dünya'da aramasına rağmen bulamamıştır. 11 dalda Akademi Ödülü’ne aday olan film, aday olduğu 
bütün kategorileri kazandı ve En İyi Film dalında Akademi Ödülü kazanan tek fantezi türündeki film oldu. 

The Godfather (Baba) :1972-1990 
Yönetmen: Francis Ford Coppola 

Oyuncular: Marlon Brando, Al Pacino, James Caan, Robert Duvall,  

      Richard S.Castellona 

F ilm, New York'ta yaşayan güçlü bir İtalyan mafya ailesinin hikâyesini anlatır. Film gösterime girdiği andan itibaren çok 
ilgi görmüş, birçok kurum, enstitü ve derginin gelmiş geçmiş en iyi filmleri sıralamasında en üst sıralara yerleşmiştir. 
Kullanıcı oylarının baz alındığı IMDB.com'un en iyi 250 film listesinde 2. sıradadır. (Çok uzun bir süre 1. sırada kalan film  
temmuz 2008'de Shawshank Redemption'a birinciliği kaptırmıştır) Amerikan Film Enstitüsü'nün hazırladığı ve en iyi 100 
amerikan filminin yer aldığı AFI's 100 Years... 100 Movies listesinde 1998 listesinde 3. 2007 listesinde se 2. sıradadır. Film 

ayrıca En İyi Film, En İyi Erkek Oyuncu (Marlon Brando) ve En İyi Uyarlama Senaryo (Francis Ford Coppola, Mario Puzo) 
dallarında Oscar kazanmıştır. Yapılan araştırmalar sonucu Türkiye'de The Message (Çağrı-1975) filmiyle birlikte en fazla 
izlenen ve satılan tek film olma özelliği taşır. 
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BENİM SANATÇIM 

 S E N E M ’ İ N  K A L E M İ  

Senem ELA YURDAKUL 7A 

    Sıkışıp kalmış neslimiz yeni sanatçılar arasında. Her yeni sanatçının bir eskisini yuttuğu 

şu dünyada, yeniler her gün eksilirken eskisi yok oluyor. Bir de başka türlü eskiyen sanatçılar ve 

eserleri var. Charles Dickens’in Oliver Twist’ini, Shakspeare’in Romeo ve Juliet’ini, 

Dostoyovski’nin Suç ve Ceza’sını, hatta Reşat Nuri Güntekin’in Çalıkuşu’nu unutmayanlar, Jane 

Austen’ı da unutmamıştır mutlaka. Yaşadığı çağı alayla ele alan bir yazardır o. Bir kuştur, 

rüyadan rüyaya uçan… Rüya gibi yazar, masal gibi… Mutlu, umutlu ve sevgi dolu yazar…  

“Gurur ve Önyargı” veya diğer adıyla “ Aşk ve Gurur” eseri de dünya klasiklerinde yeri almıştır. 

Nasıl günümüz yazarları ve eserleri her geçen gün “eskiye” dönüşüyorsa, Jane Austen bir nebze 

nostalji ile çağın ilerisinde. Gün gün yeniliyor kendini. Kendisi ile beni de… Bu sözde “eski” yazar 

benimle aynı gün fakat yıllarca önce doğduğu gibi, eserlerinin her sayfasında beni mutlu ediyor. 

Rüya içinde rüya gibi… Masal içinde masal gibi…  Şimdi hayal ediyorum, kitabındaki biri 

karakterim… Hayali bile harika, onun kaleminden onun kelimelerinden yaratılmak, kaleminden 

çıkan her mürekkep damlası olmak… O ölünce yoksul kaldı cüzdanımız. Nedense, bu yeni 

yazarlar onun yerini, cüzdanımızdaki boşluğu doldurmuyor… 
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BİLİMDEN 
KAÇAMAZSINIZ 

LİMON VE 
AMPÜL 

ELEKTRİK 

EĞLENCELİ 
VE BASİT 

BİR DENEY 

4 bol sulu ve ekşi limon 

4 çinko çivi 

4 bakır levha parçası 

1 küçük ampul 

5 kısa kablo 

Bu malzemeleri hazırladıktan sonra artık deneyimize başlayabiliriz. İlk önce limonların 
üst kısmına çinko çiviler, alt kısmına ise bakır parçalarını batırın. Çinko çivileri bakır 
parçalara bağlanacak şekilde sahip olduğunuz dört limonu birbirine kablolar 
yardımıyla bağlayın.Bunu yapınca bu dört limon deneyimizin pili oldular.İlk limonun 
üst tarafındaki çinko çivi pilin eksi kutbu, son limonun alt tarafındaki çivi pilin artı 
kutbu görevini üstlenecekler. Limon pilimizin eksi ve artı kutuplarını ampule 
bağladığımızda ampulün yandığını fark edeceksiniz.Bunun sebebi ise limonun içindeki 
asidin limonlara batırdığımız metalle tepkimeye girmesi sonucunda oluşan elektrik 
enerjisidir. Böylece deneyimizin sonuna geldik. Umarım bu deney sizlere yeni bir şey 
kazandırmıştır. 

Can SÖKMEN 8A 
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Moda nedir, bir düşünün 

bakalım!Moda, sadece 

giysileriniz küçüldüğü 

zaman yaptığınız alışveriş 

çılgınlığı değildir. Son 

model g iysi ler  için 

kapışmak da değildir. 

Moda, kendi sti l ini 

yaratabilmektir. Modayı 

başkalarının giysilerini 

taklit ederek veya kendi 

s t i l i m i z i  y a r a t a r a k 

oluşturabiliriz. Her iki 

türlü de modayı yaşamış 

oluruz. Giysilerimizi ruh 

h a l i m i z e  g ö r e 

değiştirebiliriz. Mesela 

üzgünken koyu veya soluk, 

mutluyken canlı ve renkli, 

bir şey, öfkeliyken göze 

batan giysiler giyebiliriz. 

Giydiklerimiz ruh halimize 

göre değişir. 

Nil TUNA 5A 

Tişörtlerinizde 

de yenilikler 

yapabilirsiniz. 

Mesela kurdele 

yapıştırabilir, 

üstüne resim 

çizebilirsiniz. 

Komik giysiler giymek bazen  

eğlenceli, bazen de inanılmaz 

utanç verici olur. Size kalmış! 

Ayakkabılarınız şık mı olsun yoksa 

eğlenceli mi? Tavsiye: ikisini  

birleştirmeyi deneyin! 

Moda sadece şıklığı değil, aynı zamanda zevki de 

temsil eder! Bu yüzden insanlar her ne kadar 

modanın yaratıldığını düşünse de moda, insanın 

kendini giydikleriyle ifade etmesidir. Çoğu insan 

kendini ifade etmekte zorlanır ve bu yüzden 

başka kombünasyonlar dener. Başkalarının 

kombünasyonları gibi. Ancak yine de kırmızı 

kolsuz bluzlar ve elbiseler kızlara bu yaz çok 

yakışacaktır!  

Tavsiye: Anlamlı giysiler giymek sizi zeki, sert ve aynı zamanda da düşünceli de 

gösterir!  

2013 yaz kreasyonlarının temel rengi bu sene turuncu, açık mavi, beyaz ve kırmızı. 

Porselen rengi olan mavi ve beyaz renkleri bir çok ünlünün dikkatini çekti. Unutmadan 

söyleyeyim: Bu sene kıvrımlar ve fırfırlar çok önemli! Siz de hazır bunu öğrenmişken 

mağazalara koşun! 

Bunlarla yıldız gibi  

parlayacaksınız! 
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Cevaplar: 

Gürültü 1 

Hava 2 

Adamın uykusu 

ağırmış 

3 

Smokinleri 

buruşmasın diye 

4 

Berber 5 

Yıldızlar 6 

1) 10 tilki, 8 kedi, 20 

tavuk ne yapar ?  

2) Bozulduğu halde 

tamir edilemeyen 

şey nedir?  

3) Adamın biri çok 

zayıf olduğu halde 

yatağa yatınca 

yatak  kırılıyormuş. 

Neden?  

4) Penguenler niçin 

koltuğa oturmaz? 

5) Kimin önünde herkes 

şapka çıkarır?  

6) Ay var iken çıkarlar 

güneş varken kaçarlar. 

Kimdir bunlar? 

Sizlere Birkaç Bilmece... 

Adamın biri, Pejo 

marka bir minibüs 

alır. 

Sonraki gün yolcu 

taşımaya çıkar. 

Minibüs tıklım tıklım, 

tutar kasabanın 

yolunu ve gittikçe 

hızlanır. 

Yolculardan biri: 

-"Kaptan yavaş..Bir 

yere çarpacaz!" der. 

Şoför: 

-"Sen Pejo'yu biliyon 

mu?" der. 

Yolcu: 

-"Hayır!" der. 

Şoför: 

-"O zaman susacan." 

der ve devam eder. 

Minibüs hızlanmaya 

devam eder.. 

Bir yolcu daha 

seslenir: 

-"Oğlum ben 

hastayım, biraz 

yavaş!" 

Şoför yine sorar: 

-"Sen Pejo'yu 

biliyon mu?" 

Amca ne bilsin, 

-"Hayır!" der. 

-"O zaman 

susacan.” der 

şoför... 

Bu kez bir kadın 

seslenir: 

-"Hamileyim! Lütfen 

biraz yavaş, 

çocuğumu 

düşürcem !!" 

Şoför yine sorar: 

-"Sen Pejo'yu 

biliyon mu?" 

Kadın: 

-"Yok!" der. 

Şoför yine aynı cevabı 

verir.. 

Arkadan kızgın bir ses 

tonuyla bir genç 

seslenir: 

-"Yavaş git kardeşim, 

öldürcen bizi !!!" 

Şoför yine sorar: "Sen 

Pejo'yu biliyon mu?" 

Genç: "Biliyorum ne 

olacak?" der.                                                           

 Şoför: 

O zaman çabuk söyle, 

bunun freni nerde? 

Komik-lik 

Fıkralar 

Japonya’da  h ı r s ı z 

yakalayan bir robot icat 

etmişler. Amerika’da 5 

dakikada 180 hırsız 

yakalamış. İtalya’da 5 

dakikada 80 hırsız 

yakalamış. Fransa’da 5 

dakikada 30 hırsız 

yakalamış. Türkiye’de 5 

d a k i k a d a  r o b o t u 

çalmışlar. 

Lara TEKMEN 7C 

Baba evine gelen 

oğluna sormuş. Tarih 

sınavın nasıl geçti? 

Çocuk: 

-Pek iyi geçmedi baba.. 

Baba: 

-Neden ki ? 

Çocuk: 

-Suç öğretmenindi. 

Baba: 

-Neden ? 

Çocuk: 

-Çünkü öğretmen 

hep ben doğmadan 

önceki olayları 

sordu. 
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Yaz Günlükleri…  

Haziran 

Haziran ayı dünyanın tavada pişirildiği aydır. Sımsıcak olur her 

yer. Bununla beraber bir de okulların kapanmasına kalan o son 

ay sizin için bir işkencedir. Günler geçmek bilmez! Bir, iki, üç… 

Sayar durursunuz fakat boşuna! Siz saydıkça daha da uzar 

günler. Kim ister haziranın ortasında okula gitmek! Havuz, tatil, 

deniz, dondurma…  Hepsi sizin iki adım yakınınızdadır, siz ne 

kadar uzansanız da yetişemezsiniz! Şanslıysanız okulda filmler 

izlenmeye başlar, oyunlar oynanır. Belki bahçeye çıkarır. Ama ne 

var ki sonunda okulun bitiş günü geldiğinde istemezsiniz tatile 

girmek. Arkadaşlarınız, okulunuz… Hepsi, geride kalacaktır 

çünkü. Önünüzde üç ay , okulsuz bir yaz vardır. 

Temmuz 

Hazirandan sonra büyük rahatlama. Okulsuz iki ay daha. Ne 

yazık ki haziranı evde oturarak geçirdiniz. Her sabah kalkıp 

okula hazırlandınız. Ne büyük bir israf! Hâlbuki tatilin ilk günü 

gitseydiniz tatile, şimdiden denizde olurdunuz. Gerçekten 

büyük israflardan biri de bu! Temmuzda ise tatil resmi olarak 

başladı. Bu ay tatile gidecek, belki de evde kalacaksınız. O size 

kalmış. Yaz tatilinin en işlek ayı temmuzdur. Çoğu kişi tatile bu 

ayda tatile gider, izinler bu ayda alınır. Belki de ödevlere bu 

ayda başlanır ki bu gerçekten sıkıcı olan tek konudur. Ne olursa 

olsun bu ay, yazın en eğlenceli ayıdır. Tadını çıkarın! 

        Aylar 

Yaz geldi!!! 

Senem Ela YURDAKUL 7A 
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Ağustos  
Tatil, haziran ve temmuz aylarında hiç bitmeyecek gibi görünür;ama ne yazık ki her güzel şeyin de bir sonu vardır. Nasıl en sevdiğiniz tatlı çabucak bitiyor ise ağustos da en çabuk geçen aydır. Fakat bu ayın başka bir özelliği daha vardır: Ödevler. Evet, doğru ödevlerin hepsi bu aya ertelenmiştir ve ne yazık ki hiçbirisi bitmemiştir. Denizde, havuzda ya da evinizde televizyonla geçireceğiniz vakit kısalmıştır. Artık günün en az 3-4 saatini ödev ve iş ile geçirirsiniz. Ne yazık ki stres had safhadadır ve aileniz de biraz mızmızlanmaya başlar, niye ödevinizi önceden yapmadınız diye. Yazın bitişi hep biraz hüzünlüdür. Başlangıcı gibi. Çünkü hep geride bir şeyler bırakırsınız. 

Yaz:  Güneş, Deniz, 

Havuz, TATİL, 

Dondurma 

 

Günler çok hızlı geçmiyor mu? Daha dün 
gibi geliyor 2012– 2013 eğitim öğretim 

yılının başlaması… Sınavlar için ter 
döktüğünüzü, sabahları 

uyanamadığınızı, arkadaşlarınızla iyi ve 
kötü anlarınızı hatırlıyor musunuz?  Sizi 

bir dahaki sene görmek dileğiyle… 

 

TATİL!!!! 
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Mu (Kıtası), Büyük Okyanus'ta yer aldığı ve 14 bin yıl önce battığı iddia edilen efsanevi batık kıta. 

İlk olarak İngiliz Albay ve gezgin James Churchward'ın Tibet'te yaptığı 

araştırmalara dayanan ve bunlarla ilgili olarak yazdığı dört adet kitabına 

konu edilmiştir. Churchward, Tibet tapınaklarında bulduğu yazı 

tabletlerini oradaki rahiplerden on iki senede öğrendiği Naga Maya dili 

ile tercüme ederek elde ettiğini açıkladığı efsaneye göre Büyük 

Okyanus'ta, Asya kıtası ve Amerika kıtası arasında ve Avustralya'nın iki 

katı büyüklüğünde bir kıta olduğunu anlatır. 

Churchward'ın iddia ettiğine göre Mu uygarlığını araştırmasına 

başlaması, Batı Tibet'teki, adını vermediği gizli bir tapınağın arşivlerinde 

bulunan, çok eski bir dilde yazılmış olan Naacal Tabletleri'ni okumasıyla 

başlamıştır. Söylediğine göre, bu tabletleri okuyabilme becerisini de yine 

o tapınakta bulunan bir Tibet rahibinden öğrenmiştir. Churchward 

sonraki yıllarda, mineralog ve arkeolog olan Dr. William Niven tarafından 

Meksika'da ortaya çıkarılan tabletler üzerinde çalışmıştır. Çin'e, 

Hindistan'a, Güney Asya ülkelerine ve çevre adalara kaçanların 

kitabelerinde “kıtamız battı, biz de buraya kaçtık!” yazmaktadır. Bu 

yazılı kayalar 14 bin yıllıktır, c14 karbon testleriyle sabittir. 

Churchward'a göre, Mexico City yakınlarında 1921–1923 yılları 

arasındaki kazılarda keşfedilen bu 2600 tablet, Tibet'te öğrendiği Naga

-Maya dilinde yazılmıştı. Churchward'a göre bu tabletler 12.000 yıldan 

daha eskidir. 

Bu efsanevi kıta 

kitaplara da konu 

olmuştur. 

Can SÖKMEN  8A 

 

Gülten 

Dayıoğlu’nun 

Mo’nun Gizemi  

serisinde de 

MU’lardan 

bahsediliyor. Bu 

fantastik seriyi 

okumanızı 

tavsiye ederim. 
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R: Tereddütlü kişilik, 

karar vermekte sürekli 

zorlanırlar. 

SŞ: Aşırı 

hayalperestlerdir, sık 

sık hayal kurarlar. 

T: Duygularını 

karşısındakine çok zor 

açarlar. 

UÜ: Durgun 

görünümlü, çok ağır 

hareket eden kişilerdir. 

İşlerini yavaştan 

alırlar. 

V: Kendi içine dönük, 

umursamaz kişilik. 

“Bana dokunmayan 

yılan bin yıl yaşasın!” 

diye düşünürler. 

Y: Geçmişteki izleri, 

üzüntü ve diğer 

olayları sürekli 

yaşarlar, geçmişlerini 

asla unutmazlar, ancak 

güçlü kişilik yapıları 

vardır. 

Z: Bilimle uğraşan, 

okumayı seven, 

akademik anlamda 

başarılı kişilik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

A: Algılama gücü ve 

mantık yürütme 

kabiliyeti yüksek 

kişilerdir. 

B: Ön sezileri kuvvetli 

kişilerdir, olaylar    

karşısında hiçbir     

zaman umutlarını 

kaybetmezler.  

C: Güzel sanatlara  

yatkınlıkları vardır,    

duygusal kişilerdir. 

Ç: Zevkine ve sefaya 

düşkün kişilerdir  

D: Üstün gücü temsil 

eder. Hırslı ve 

zorluklara direnen 

kişilerdir. 

E: Ruhsal karışıklığı 

temsil eder, bu kişiler 

üzüntü ve sevinci bir 

arada yaşarlar, ruhsal 

gelgitleri vardır. 

F: Sakin kişiliği ifade 

eder, uysal ve 

güvenilir kişilerdir  

G:İnatçı kişilik, 

gerginlik ve üstün 

güçlere sahip olma 

arzusu. 

Hepiniz bir yerlerden: “İnsanların isimleri kişiliklerini yansıtır!” 

gibi sözler duymuş veya okumuşsunuzdur. İnsanların doğduklarında 

verilen ismin anlamına göre kişilikleri söylenir. Peki sizce bu doğru mu? 

Bazıları kader şans ya da tesadüf olduğunu düşünür ve konunun  

üstünde çok durmazlar, kimisi saçmalık olduğunu düşünür, kimisi ise 

yürekten inanır. Peki biz ne yapmalıyız, hangisine güvenmeliyiz? 

 

 

 

H: Sakin, durağan    

kişilik. 

Iİ: Hassas, duygusal ve 

kırılgan kişilik. 

J: Kaprisli, kıskanç 

kişilik. 

K: Başarılı, ünvan    

sahibi, daima yükselen 

kişilik. 

L:Sanatsal yönleri olan 

kabiliyetli kişilik. 

M: Ticarete yatkın, 

zeka seviyesi yüksek 

kişilik. 

N: Üstün güçleri olan 

ve sağduyu sahibi 

kişilik.         

OÖ: Gizemli kişilik, 

gizliliği sever, 

duygularını kolay 

kolay açığa vurmaz. 

P: Kendinden emin 

kişilik, girdikleri 

ortamda kendine 

güvenli davranışlarıyla 

dikkat çekerler.  

İsimlerdeki  

Enerji 

Şekilleri 

Kararsızız, dolayısıyla 

bununla ilgili bir   

çalışma yapmaya   

karar verdik. Size 

kendi isminizin   

harflerinin ne ifade 

ettiklerini veriyoruz. 

Siz de isminizdeki 

harflerin anlamları 

kişiliğinizi yansıtıyor 

mu, diye kontrol edin 

bakalım hangisi  

doğru? 

Binnur ÖZAY 7C 
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1.Mars'a bilet:  

1969 yılında Apollo 11, içindeki 

astronotlarla birlikte Ay'a indi. 

1946 yılının başlarında, Alman-

Amerikan roket bilimci Dr. 

Wernher von Braun, Mars 

Projesi'nin taslağını çizdi. İlk uzun 

menzilli füze olan V2'lerin planları 

onun tarafından çizilmiştir. 

Ayrıca, Apollo ay uçuşunu yapan 

Satürn 5 roketini gerçekleştiren 

ekibi de o yönetmişti. Mars'ın 

içinde insan bulunan uzay aracıyla 

keşfi henüz gerçekleştirilemedi. 

2. Robot yardımcılar: Jetgiller 

çizgi filmindeki Rozi isimli robot 

gibi evinizi temizleyen, 

bulaşıkları yıkayan, toz alan bir 

robota sahip olmayı kim istemez 

ki? Robot uzmanları, birkaç işi 

aynı anda yapabilen robotlar 

üzerinde çalışmaya devam 

ediyorlar. Şimdilik üretilen 

robotlar sadece yürümekle ve 

koşmakla yetiniyor ancak 

teknoloji şirketleri geliştirdikleri 

robotları göstermek için her yıl 

teknoloji fuarlarına akın 

ediyorlar. 

 3. Su altı şehri:  

1950'lerin sonunda ve 1960'ların 
başında ünlü araştırmacı dalgıç Jaques 

Cousteau'nun Conshelf adını verdiği 
sualtı köyü sayesinde sualtı şehirlerinde 
yaşama fikri güçlendi. Üzerinden 50 yıl 

geçmesine rağmen henüz herhangi bir su 
altı şehri kurulmadı. İnsanların su altında 
yaşaması gerçekleşse bile bunun kolay ve 

ucuz olmayacağı kesin.  

4.Sürücüsüz araçlar: 

İnsanlar bazen bir 

otomobilin en tehlikeli 

parçası olabiliyor. Bilim 

adamları, yıllardır otomatik 

otoyol teknolojisi üzerinde 

çalışıyor. 1990'larda 

Amerikan Nakliye 

Departmanı'nın "Ulusal 

Otomatik Otoyol" isimli 

projesi, potansiyel radar 

noktaları ile özellikle 

otoyolun hazırlanmış 

uzunluğunu test etmesini 

sağlayan manyetik ve görsel 

sensörleri başarılı bir şekilde 

gösterdi. DARPA (ABD 

Savunma Bakanlığı İleri 

Araştırma Projeleri 

Ajansı)'nın da sürücüsüz 

otomobil yarışında otomatik 

araç araştırma-geliştirme 

programı bulunuyor. Ayrıca 

Braunschweig Teknoloji 

Üniversitesi, Audi firması ve 

hatta Google şirketi 

sürücüsüz taşıt sistemlerini 

test etmeye ve geliştirmeyi 

sürdürüyor. Buna rağmen, 

Google araştırmacıları kendi 

kendine giden arabanın en 

azından 2018 yılına kadar 

mümkün olmayacağını 

tahmin ediyor. 

 

Emre GÜRASLAN  7A 
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Etrafıma bakınca ne görüyorum biliyor musunuz? Tüketim çılgınlığı. Ayaklarda pahalı 

ayakkabılar, marka çantalar, saatler, kıyafetler, cep telefonları, Ipadler, Ipodlar… Her çeşitten 

gözlüklere, küpelere, kolyelere bakarken bağırmak geliyor içimden: YETER ARTIK!!!  

Bunları okurken aklınıza sırf yetişkinler gelmesin lütfen. Bahsettiğim tüketim çılgınlığı herkesi 

avucunun içinde tutuyor. Benden küçükler bile bu çılgınlığa kapılmış gidiyor!                                

Beni bunu yazmaya sürükleyen şey de bu zaten! Geçen hafta tiyatro kursunda yedi yaşında bir 

kızın elinde “Iphone” gördükten sonra aklımdan çıkmayan bu konuyu şimdi de                                                              

kâğıda döküyorum. Çünkü bu konuya bir “dur” demek istiyorum.   

Bir düşününce fark ediyorum ki tüketim çılgınlığı yanında bir sorun daha getiriyor: İletişimsizlik. 

İnsanlar konuşmayı bırakıyorlar, mektuplaşmayı, sohbet etmeyi çöpe atıyorlar ve sonra 

hayatlarına sanki her şey normalmiş gibi devam ediyorlar. Ama her şey normal olmuyor. Daha 

üzücü oluyor. Daha bireysel oluyor, sosyalleşme tarihe karışıyor. İnsanlar tanıyorum, birbirlerini 

özlediklerini söylüyorlar, sonra bütün gün beraber oturup sadece telefonlarıyla                       

oynuyorlar. Bir de alışveriş yapıyorlar ki bu zaten tüketim çılgınlığının bir yan etkisi.                      

Durduk durmadık yerde, sürekli alışveriş yapmak. En kötüsü vapurlarda “Ipad” lerle                

oynayanları görmek. Onları görünce ağlamak     geliyor içimden. Vapurda, temiz havayı içinize 

çekerek, kitap okumak, martılara simit atmak varken “Ipad” oynamak çok üzücü.          

Restoranlarda, sohbet etmek yerine oturup telefonla konuşanlar da vahim.  

Kütüphaneler kapatılıyor, yerlerine AVM dediğimiz alışveriş merkezleri açılıyor. Alışveriş 

merkezleri kitapçılarından daha fazla rağbet görüyor ve bizim de bu mutlu olmamız bekleniyor 

ya, sinir oluyorum. Üzülüyorum. Okula gelirken moda şovuna gidiyor gibi giyinenleri görünce 

bağırmak, yerlerde sürünmek, tepinmek istiyorum. “YETER AMA!” diye bağırmak istiyorum. 

Şimdi 2013-2014 eğitim öğretim yılı da yaklaştıkça merak ediyorum Milli Eğitim Bakanlığının 

söylediği gibi üniformalar kaldırılacak mı diye bir de soru beliriyor aklımda. Çünkü biliyorum öyle 

olursa, tüketim çılgınlığı çok daha artacak. Herkes bir kıyafet yarışına girecek. Tüketim çılgının 

aleyhine değil  lehine yapılmış olacak bu. Bilmeden bile olsa.  

“Alışveriş kolik” diye tanımlıyor bazıları bu çılgınlığa kapılmayı. Bazıları bu durumun farkında bile 

değil.  Beni en çok üzen kısmı ise bu durumdan haberdar olup hatta bu durum hakkında 

yakındıkları halde hiçbir şey yapmayan insanlar. Onlar, hiçbir uğraş vermeden bu durumu 

düzeltmeye çalışıyorlar. Bu aynen yere düşen çatalınıza “Düşme!” demek gibi saçma sapan bir 

şeydir.  Sanki işe yarayacak! 

Tüketim Çılgınlığı: Bende de Olsun Diye 

Bağıranlar Korosu 

 Senem’in Günceleri... 

Senem  Ela YURDAKUL 7A 
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ne rüzgar nedeniyle, 

ne kaygan zeminle ne 

de hayvan eliyle 

oynatılabileceğini 

keşfetti. Bu faktörler, 

kilolarca, tonlarca 

ağırlıktaki kayaları 

hareket ettirmeye 

yetmiyor. Ona göre, bu 

kayalar, buz 

tabakasıyla kaplansa 

bile bu kadar kolay 

hareket ettirilemez. 

Başka bir şey var ki, 

bu taşlar, dolomit 

kökenli kireçtaşı 

olduklarından oldukça 

da pürüzlüler. Üstelik 

kayaları hareket 

ederken 

yakalayamadıkları için 

tüm görüşleri 

beklemeye alındı. 

Racetrack Playa, 

eskiden bir göldü. Ama 

şimdi ise gizemli,   

gezgin taşlara ev 

sahipliği yapıyor. Bu   

gizemli taşları bir    

kısmınız mutlaka    

duymuş olmalı. Bu 

taşlar, hareket ediyor ve 

bunun gizemi           

yüzyıllardır              

çözülemiyor. Değişik 

boy ve ebatta olan bu 

taşlar kimi zaman bir 

çakıl taşı kadar kimi 

zaman ise yarım ton 

olabiliyor. Ama buna 

rağmen hepsi, hiçbir 

müdahale olmadan, 

ilerliyor.                            

Bazen düz, bazen de 

zikzaklar çizerek! 

Gizemi çözülemeyen bu 

taşlar hakkında 

Kaliforniya Teknoloji 

Enstitüsü’nden Dr. 

Robert Sharp ve        

Dr. Dwight Carey, bu 

olayların rüzgar ve 

eskiden kalan göl 

sularının zemini 

kayganlaştırması 

nedeniyle 

gerçekleştiğini 

söyleyen bir 

açıklamada buluyor. 

Daha sonra Hampshire 

Kolejinden Jeolog 

John Reid, alternatif 

bir teori ortaya atıyor. 

Reid, açıklamada, bu 

gizemli taşları 

yerinden oynatmaya 

çalışmış olduğunu 

fakat başaramadığını 

söyledi. Öğrencileriyle 

yaptığı çeşitli deneyler 

sonucunda, bu taşların 

Lara TEKMEN 7C—Nisan G. ELÇİ 7A 

ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki çatlamış bir göl zemininde  

ilginç şeyler oluyor... 

*Gizemi hâlâ  

çözülemeyen 

bu taşların 

kurumuş ve 

çatlamış bir 

gölde bu kadar 

derin izler 

bırakacak 

kadar derine 

çekilmelerinin 

sebebi ne? 

 

*Buna bir 

mıknatıs etkisi 

mi sebep 

oluyor? 

 

 *Peki bu 

mıknatıs etkisi 

nereden 

geliyor? 

 

Racetrack Playa 
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 HAKKINDA… 
“Korku Okulu”, çocukların artık 

sorun haline gelmiş olan 

korkularından kurtarmasıyla ünlü 

bir okul. Dört çocuk, İngiliz bir 

Buldog, çatlak bir öğretmen ve 

yaşlı bir yardımcıdan oluşan bu 

komik gurubun maceralarını 

okurken herkesin karnına ağrılar 

girecek. Bazen kahkahalar, 

bazen umutsuzluklar ve bazen de 

bir sürü sır çıkıyor bu okuldan. 

Okumazsanız tükenir, ona göre:) 

 

Korkulardan 

Bazıları 

 
Örümcek ve böcek korkusu: 

Madilane 

 

Ölüm korkusu: Thedor (THEO) 

 

Su korkusu: Garrison 

  

Kapalı alanda kalma korkusu: 

Lucy (LULU) 

Bu kitap hem komik hem de eğlenceli, insanları  içine çekiyor ve 

bu dört çocuğun (Lulu, Garrison, Theo ve Madilane) güldüren 

maceralarını okumak da heyecan veriyor. Takıntılı hastalıkları 

son bulacak mı yoksa hala sorunlu mu kalacaklar diye merak 

ediyor insan. Bu kitap insanı gerçekten Korku Okulu’ na 

götürüyor. Umarım bir korkunuz vardır çünkü bu okula boşu 

boşuna gelmek istemezsiniz:) Sınıf öğretmeninin bitmek 

bilmeyen moda dersleri, tahta cilası kokusu, Buldog tüyleri ve 

acayip sınıflar ve kütüphanesiyle aslında bir malikane olan bu 

okul, insanın tüylerini diken diken ederken aynı zamanda da feci 

halde güldürüyor. Birinci kitapta korkularıyla tamamen 

yüzleşemeyen çocuklar, ikinci sene bir kez daha gelince bu kez 

sürpriz bir misafirleri oluyor. Lulu, Theo, Garrison, Madilane ve 

diğerleri okulu kurtarmak için çabalıyorlar ve bu öğretmenin 

iyileştiremediği tek öğrenci, evine geri dönüyor...     

 

 

 

 

 

 

 

Nil TUNA 5A  
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“Kırmızı Eğrelti Otunun Büyüdüğü Yer” adlı 

kitap kesinlikle her çocuğun belki de 

yetişkinlerin bile okuması gereken bir kitap. 

Küçük yaştaki Billy’nin istek ve çabalarını, İhtiyar Dan’in hırsı ve 

azmini, Küçük Ann’in ise zekâ kokan kurnazlıklarını anlatıyor. Wilson 

Rawls’un bu kitabı yazarken nasıl bir ruh hali içinde olduğunu çok 

merak ediyorum. Kitapta resmen hayat felsefemizin ne olması 

gerektiğini anlatmış. Dopdolu 225 sayfanın her satırına isteğimizin, 

azmimizin hiçbir zaman tükenmemesi gerektiğini işlemiş. Kitabı 

okurken çoğu yerde ağladım, bazı yerlerde ise güldüm. Kitabın her sayfasında farklı 

duygular yaşadım. Yazarın kitabı mutluluk ve coşkuyla bitirmesini beklerken kitap tatlı 

bir hüzünle sonlandı. Çok güzel bir kitaptı, birçok çocuğun okumasını istiyorum ve kitabı 

etrafımdaki herkese tavsiye etmeyi planlıyorum. 

 

Cansu GÜL 7B  

 

Wilson Rawls'ın “Kırmızı Eğrelti Otunun 

Büyüdüğü Yer” adlı kitabı son 

zamanlarda pek çok bilinmese de kitabı okuyanlar hayranlıkla 

doluyor. Kitap; Oklahoma'da yaşayan, 12 yaşındaki Billy'nin av 

köpeği istemesi ile başlıyor. Billy'nin çalışkan ve kararlı kişiliğiyle 

para biriktirip iki tane av köpeği aldı. Onlara  İhtiyar Dan ve Küçük 

Ann isimlerini vermişti. Dan; çok güçlü bir köpekti, avını ne olursa 

olsun yakalayacak bir köpekti. Ann ise daha küçük ama çok da zeki 

bir köpekti. Bu üçlü Cheroke tepelerinde avlanır. Billy azmi ve pes 

etmeyen kişiliği ile köpeklerini en iyi av köpeği yapmak istiyordu. 

Ama sonunda beklenmedik, talihsiz ama aynı zamanda da tatlı bir 

olay oluyor. "Kırmızı Eğrelti Otunu Büyüdüğü Yer" adını Kızılderili 

efsanesinden alan, aklınıza kazılacak, unutamayacağınız, heyecanlı 

bir macera romanı. Aynı zamanda sevgiye ve hüzün içeren de bir 

gençlik klasiği. 

 

Emre KARLI 7B 
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Sevgili Billy, 

 

Merhaba ben Murat. Senin içinde bulunduğun kitabı çok sevdim. Sen çok cesur bir 

çocuksun ve benim gibi de köpekleri seviyorsun. Köpeklerin öldüğü için üzülme, yine para 

biriktirip iki tane daha rakun av köpeği alabilirsin ama seni de anlayabiliyorum. İkisi de 

senin en sevdiğin varlıklardı ama rakun avlamak için pes etmemen gerekir. Keşke sana 

yardımcı olabilseydim ama sen Amerika’da ben ise Türkiye’de yaşıyorum, inşallah seninle 

bir gün karşılaşırız. 

       Murat ALTUN 7B 

Sevgili Billy,  
    
Ben bu kitabı çok beğendim. En sevdiğim karakterdin. Cesur oluşun, amacından 

sapmaman ve en önemlisi yaşın küçük olsa bile neler yapabileceğini göstermeni sevdim. 

Küçük Ann ve İhtiyar Dan’in ölüşüne senin kadar üzüldüm. Yaşadığın yerde sana iyi 

şanslar. 

 
Altan TARIM 7B 

 

 

Sevgili Billy, 

 

Ben Ege, senin azmini çok sevdim ki daha 10 yaşındasın. 

Bu kadar küçük yaşta olmana rağmen, koskoca adamların 

yaptığı şeyleri yapıyorsun. Bu büyük bir başarı. Sen çok 

cesur yürekli, duygulu ve bilgili bir çocuksun ve seninle 

tanışmayı çok istiyorum. Hoşça kal, kendine iyi bak… 

 

Ege ERBERKSOY 7B  

BİLLY’E MEKTUPLAR 

KIRMIZI EĞRELTİ OTUNUN 

BÜYÜDÜĞÜ YER 
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Ağrı dağının yamacında, som mavi, bir 

harman yeri büyüklüğündeki,  benzersiz Küp 

Gölü vardır. Gölün mavisi bu evrende başka 

hiçbir yerde bulunmaz. İşte Ağrı Dağı Efsanesi 

bu büyüleyici mekânda geçen bir romandır. 

Hikâye, Ahmet adlı bir çobanın evinin önüne 

gelen kır bir at ile başlar. Ahmet geleneklere 

göre atın onda kalması gerektiğini söylerken 

atın Ağrı’nın başındaki Mahmut Han’a ait 

olduğunu öğrenir. Fakat Ahmet geleneklerine 

bağlı bir adam olduğu için kararından dönmez. 

Bunun üzerine Mahmut Han Ahmet’i zindana 

attırır. İşte böylece Ahmet Mahmut Han’ın kızı Gülbahar ile tanışır. Arada hiç söz yoktur. İlk 

görüşte aşktır yaşadıkları. 

 

   Gülbahar Mahmut Han’ın öbür kızlarından çok farklı bir karaktere sahiptir. Tıpkı 

Ağrı’nın köylü kadınları gibi saçlarını çift örer, bileklerine bakırdan ve gümüşten bileklikler, 

ayaklarına da halhallar takar. Bunun yanında babası gibi zalim ve kötü de değildir Gülbahar. 

Belki de Ahmet ve Gülbaharı birleştiren şey de sıradışılıklarıdır. Karakterlerden biri de 

Memo’dur. Memo, Gülbahar’a karşı karşılıksız bir sevgi beslemektedir. İşte bu romanda beni 

en çok etkileyen bölümlerden biri de Memo’nun Gülbahar’a âşık olmasına rağmen onu 

Ahmet’ e kavuşturmak için yıllardır sözünden çıkmadığı Mahmut Han’ı yok sayması ve 

elinden gelen her şeyi yapmasıydı. 

   Efsanenin akışı bu şekilde ilerlerken 

Yaşar Kemal’in şiirsel anlatımı da büyük fark 

yaratıyor. Bir yandan Ahmet ile Gülbahar’ın 

hikâyesinin nereye varacağını merak ederken 

bir yandan da kitabın üslubuna kapılıp 

gidiyorsunuz. Bence gerek anlatım şekli, gerek 

de konu bakımından okunması gereken bir 

kitap Ağrı Dağı Efsanesi. 

                                                                                                            Mine Deniz İLHAN 8B   
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…Mutluluk peşinden koştuğunuz bir şey değildir; o arkadan gelir. İnsanın mutlu olmak için bir sebebi 

olmalıdır… Sebebi aramaya başlamak başarının kendisidir ve sebebi aramak sadece mutluluğu 
getirmez… Ayrıca bizim en zor şartlarla baş edebilmemiz sağlar…              
           Viktor Frankl 

İyi toprakta, yeterli su alan bir ağaç inanılmaz boyutlara ulaşabilir. Dalları ne kadar yukarıya uzanırsa 
kökleri de o kadar derine iner… Bir ağaç büyümesi gerektiği kadar büyür. Tüm şartlar yerine 
geldiğinde potansiyelinin altında büyümesi mümkün değildir. 
İnsanlar, “olabilir” ve “olamaz” diye belirledikleri şeylerle, hayallerinin boyutları ile doğruları ve 
yanlışları ile büyüme kapasitelerini belirlerler… Bizler en çok hayal edebildiğimizle sınırlarız kendimizi. 
Hayallerimiz, inançlarımız, yargılarımız bizim suyumuz, toprağımızdır. Doğru ortama kendimizi 
koyduğumuzda potansiyelimizin gerçekleşmemesi ve bizim olabildiğince büyümememiz için hiçbir 
sebep yoktur. 
Ne yazık ki hayatlarımız sıradanlaştı. Hayal kırıklıklarımız arttı. Sabah kalkıp işe gidiyor, akşam eve 
gelip televizyonun ya da internetin karşısında uyuyakalıyoruz. Hayallerimiz raflarda toz tutuyor ve 
hayatı bize ait olmayan, bizim için önemi olmayan gerçekler ve anlamlarla dolduruyoruz… Suyumuz 
yeterli gelmiyor, doyurmuyor. Derin bir açlık duygusu ile kıvranıyoruz. Büyüyemiyoruz. 
Ağaç köklerinden yapraklarına su taşımaya çalışırken bir gerilim oluşurmuş. Yukarıya doğru 
ilerlemeye çalışan su, yer çekimine karşı savaştığından bir gerilim yaratır, önceleri büyümeyi 
getirirken zamanla kökler daha da derine indiğinde suya ulaşamadığından dallar büyümeyi 
durdururmuş… Ağaç aç kalır, kısalırmış. Suyun kısıtlı olduğu yerlerde ağaçlar bu yüzden kısa 
olurmuş. Bonsai ağaçlarını kısa tutmak için kökleri kesilir ve dalları sürekli budanır. Ağacın istenilen 
şekilde olması için de tellerle sarılır ve büyümesi kısıtlanır. Bugün suyumuz yeterli değil ve yaşam 
bizleri tellerle sarıyor, köklerimizi kesiyor, dallarımızı buduyor… Başkalarının istediği şartlarda, onların 
belirlediği sınırlarda ve toplumun uygun bulduğu kadar büyüyoruz. Büyümekten korkar olduk. 
Çalışmalarımda en çok dikkatimi çeken şey insanların hayallerinden çok uzaklaşmış, artık o hayallerin 
olamayacağına kesin bir inanç geliştirmiş olmaları ve hayal kurmaları istendiğinde de korktukları ve 
bunu “beceremediklerini” düşünmeleridir. Nasıl olsa olmayacak diyerek hayal kurmamak, bir hedef 
oluşturup o hedefe doğru yürümemek kısıtlanmış, korku ile yaşanan bir yaşamdır. 
Hayal kurmanın en güzel yanı hayal kurabilmenin kendisidir. Biraz olsun bambaşka, tamamen bize ait 
bir hikâyenin içinde yaşamak, umudu yakalamak ve onu büyütmek, heyecanlanmak ve bizim 
istediğimiz bir amaçla dolmak, hayal kurmanın en güzel yanıdır. 
Logoterapi’nin yaratıcısı Viktor Frankl, Nazi toplama kamplarında geçirdiği yıllarda insanların bir amaç 
geliştirdiklerinde en korkunç şartlar altında bile hayal kurmaya devam edebildiklerini ve o hayalleriyle 
tüm şartlara rağmen mutlu yaşayabildiklerini görmüş. 
Derler ki varacağın yer değil, yolculuğun kendisidir mutluluk… Hayal kurmak için kendinize izin 
verdiğinizde bazen hayalinize ulaşabilirsiniz, bazen ulaşamazsınız ama hep içinizi heyecan ve coşku 
ile dolduran, tamamen size ait bir amacınız olur ve yaşamın bir manası olur. 
Bazen de hayat sizi şaşırtabilir… Siz kurduğunuz hayalin yolunda ilerlerken hayat hiç aklınıza 
gelmeyecek, sizden çok uzak olduğunu düşündüğünüz güzel sürprizlerle sizi ödüllendirebilir, 
yolunuzu tamamen değiştirip bambaşka bir hedefe doğru sizi yürütebilir… 
Anlamlı sizi doyuran bir yaşam istiyorsanız, hayal kurma vakti geldi. Suyumuzu biz seçelim, kimse bizi 
tellerle sarmasın, köklerimizi, dallarımızı budamasın ve biz büyüyebildiğimiz kadar büyüyelim… 

 
 Yeşim CİMCOZ 

(8B SINIFINDAN Yusuf CİMCOZ’un annesi) 

VELİLERİMİZ YAZIYOR 
 

POTANSİYEL – KENDİM OLMAK 
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Günümüzde, sağlıklı beslenmenin önemi yeterince dikkate alınmıyor. Tabii, yakın 

zamanda popülerliğini daha da artıran fast-food sistemi, insanlara sağlıklı beslenme 

denen şeyi unutturuyor. İş ve trafik sorunları başta olarak zamanı olmayan birçok kişi, 

kendini ve ailesini beslemek için buna başvuruyor. Zaten bu sistemin başındakilerin de 

amacı bu. Bu da tabii ki de obezite ve sağlıksız beslenmeyle oluşan birçok benzer 

hastalığa yol açıyor. Ben de, bu durumu durdurmaya çalışan biri olarak bu sayfayı 

hazırladım. Ünlü beslenme uzmanı Jonny Bowden’ın New York Times gazetesinde 

yayınlanan yazısından yararlanarak...  Karşınızda En Sağlıklı 11 Besin! 

 

Pancar: Bowden, pancarı 

kırmızı ıspanak olarak 

düşünün diyor. Çünkü 

pancarda, folik asitin yanı 

sıra kanserle savaşta 

önemli olan doğal kırmızı 

pigmentler bol miktarda 

bulunuyor.  

Nasıl yenmeli: Taze, çiğ 

ve rendelenmiş olarak 

salatalarda kullanılabilir. 

Pişirmek antioksidan 

özelliğini düşürecektir. 

 

Lahana: Kanserle mücadele 

eden enzimleri destekleyen 

sülforafen, lahana da bol 

miktarda bulunmaktadır. 

Nasıl yenmeli: Asya usulü 

lahana salatası ya da burger ve 

sandviçlerde kıtır olarak 

tüketilebilir.  
 

 

Pazı: Gözlerin 

korunmasında 

önemli olan 

Karatonaidle 

yüklüdür. 

Nasıl Yenmeli: 

Doğranmış ve 

zeytinyağında 

sotelenmiş olarak 

yenilebilir.  

Tarçın: Kan şekeri ve kolestrolün 

kontrolünde yardımcıdır. Nasıl 

yenmeli: Kahve gibi sıcak içeceklere 

serpilmelidir.  

 

Nar: Kan 

basıncını yani 

tansiyonu 

düşürür ve 

antioksidan 

yüklüdür.  

Nasıl yenmeli: 

Taze yenebilir ya 

da suyu içilebilir. 
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Erik kurusu: 

Antioksidan yüklüdür. 

Nasıl yenmeli: Pestil 

olarak ya da pişirilerek 

yenebilir.  

 

Kabak çekirdeği: Balkabağının en besleyici yeri 

çekirdeğidir. Kabak çekirdeği erken ölüm riskine 

karşı etkili magnezyum deposudur.  

Nasıl yenmeli: Çerez olarak ya da salatalarda 

kullanılabilir.  

 

Sardalye: Dr. Bowden, sardalyeyi “sağlık konservesi” olarak nitelendiriyor. Omega 3 

yönünden zengin olan sardalye, doğal yollardan cıva içermez ve kalsiyum deposudur. 

Ayrıca demir, magnezyum, fosfor, potasyum, çinko, bakır ve manganezin yanı sıra B 

vitaminin tüm çeşitlerini içerir. 

Nasıl yenmeli: Zeytinyağı ya da sardalye yağı içinde dinlendirilen sardalyeler tek 

başına ya da salata içinde yenilebilir.  
 

 

Zerdeçal:  “Baharatların 

süperstarı’” zerdeçal, kansere ve 

iltihaplara karşı güçlü özellikleri 

vardı. 

Nasıl yenmeli: Sahanda 

yumurta ya da her türlü sebze 

yemeğinde kullanılabilir. 

 

Yabanmersini: Pek çok meyve ve sebzeyi 

dondurarak saklamak, besleyiciliklerini azaltsa 

da bu durum yabanmersini için geçerli değildir. 

Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda 

yabanmersininin daha iyi bir hafıza ile ilişkili 

olduğu görülmüştür. 

Nasıl yenmeli: Yoğurt ya da sütle birlikte veya 

bademle beraber yenmesi tavsiye edilir. 

Balkabağı: Az kalori ile uzun süre tok tutar. 

Ayrıca bu yüksek lifli sebze bağışıklık sistemini 

uyaran vitaminlerce zengindir. 

Nasıl yenmeli: Tarçın, hindistancevizi ve çok az 

tereyağı ile karıştırılarak yenebilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Nisan Güneş ELÇİ 7A 
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BİYOGRAFİ  

Resuhi Akdikmen 1933 yılında İzmit’te doğdu. Aslen İstanbul 

Cihangirli olan Akdikmen; ortaokulu Adapazarı’nda, liseyi de 

İstanbul Haydarpaşa Lisesinde okumuştur. Çapa Eğitim 

Enstitüsünde başladığı öğrenimine 1957-1958 yıllarında ABD’de 

devam etmiştir. Muhtelif zamanlarda kısa sürelerle İngiltere’de 

bulunan Akdikmen, İngilizce öğretmenliği yapmış ve iş İngilizcesi 

dersleri vermiştir. Emekli Avukat Gülsen Akdikmen ile evlidir, iki 

çocuk sahibidir ve dört torunu vardır.  

 

NELER YAPTI? 

YMCA(Young Men Christian As.)’de Genel İngilizce öğretmenliği ve 

Ticari İngilizce Dersleri Öğretmenliği/ Mütercimlik, Çeviriler/ 

Ders Kitapları Yazımı/ Sözlük Yazarlığı/ Ansiklopedik Sözlük 

Yazarlığı 

 

KİTAPLARI 

İngilizce- Türkçe Sözlükler 

Türkçe- İngilizce Sözlükler 

Langenscheid (Almanya) Yayınevi İle 

Resimli İngilizce- Türkçe Sözlük 4 ve 5. Sınıflar İçin 

2 Ciltlik Ansiklopedik Sözlük 

İlköğretim İçin Ders Kitapları 

A Modern English Course  4,5,6,7 ve 8. Sınıflar İçin Ortaöğretim için İngilizce ders kitapları da 

hazırlanmış ama henüz baskıya verilmemiştir. 

Nisan Güneş ELÇİ ve Senem YURDAKUL’UN  

Bundan 60-70 sene evvel yabancı dil bilen çok azdı; parmakla gösterilirdi ve dil 

öğretimi hiç iyi değildi. Modern eğitim ve öğretim metotları yeterli değildi. 

Yabancı bir bakan gelince valilik beni çağırırdı. Genç yaşta protokolde görev 

yapmak hoşuma giderdi. 

Eskiden sinemada filmler İngilizce 

oynardı. Dublajı sevmezdim. Alt yazıları 

da okumazdım. Aynı filmi beş kez 

izlemişliğim olmuştur. Bu alışkanlığımın 

bana katkısı çoktur. 

60 bin civarındaki sözcüğü olan bir 

sözlüğü yaklaşık iki senede yazarız. 

Farklı bir dil öğrenmek öğrenme 

dönemindeyken bile insanın kişiliğini 

çok etkiler. 

Ortaokulda İngilizceye karşı büyük bir sevgim oldu. Nadir 

olarak yabancı dil bilenlere rastlardım. Onlara hayranlık 

beslerdim. 

Çok kitap okurdum. Hatta okuyamayacağım 

seviyede de kitaplar okurdum. İnsanlar şaşırırdı. 

Bir sayfayı okuduğum zaman bazen yarısını 

anlamazdım ama yine elimden bırakmazdım. Bu 

beni çok geliştirdi. Tabii Amerika’da uzun süre 

kalmam da yabancı dilime çok katkıda bulundu. 

Bilgisayar yokken elimde beş renkli kalemle yazardım. 

Sözlük yazmaya, Saatli Maarif Takvimi’nin de 

yayımcısı olan yayın evi benden bir sözlük yazmamı 

isteyince başladım. 

Gazete ve kitap okurken sözcüklere çok dikkat etmek 

gerekiyor. Elimde sürekli bir kalemle okurum gazeteleri. Yeni 

sözcükler, daha ilginç sözcükler çıkıyor her gün.. 
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Langenscheidt sözlükleri akademik çalışmalarda olduğu kadar yaşamın bütün 

alanlarında geniş bir biçim ve boyutta kullanılmaktadır. Yaşayan bütün diller gibi 

İngilizce de, Türkçe de sürekli bir değişim içindedir. Yeni ihtiyaçlar ve teknoloji, 

yeni sözcüklerin tüketilmesine neden olur. Gereği kalmayan ihtiyaçları anlatan 

sözcükler de bu dillerden zaman içinde silinip yok olurlar. Sözlüklerimin 

hazırlanmasında bu hususa büyük önem verilmiştir. Sözlüklerin kapsamındaki 

sözcükler günümüz Türkçe ve İngilizcesinin konuşma dili, ticaret, tıp v.b. 

dallarındaki en yaygın, frekansı en yüksek sözcükler arasından seçilmiştir. Her 

sözlüğün hazırlanmasında şu noktalara büyük özen gösterilir: Bir sözcüğün anlamları 

kullanımındaki önem sırasına göre ve alfabetik özenle dizilir. Eş anlamlı olanlar 

virgülle, aynı anlamlılar noktalı virgülle ayrılır. Bunun yanı sıra, anlam karışıklığına 

meydan vermemek için kısaltmalardan başka özel işaretler de kullanılabilir. 

İngilizcede en çok güçlük çekilen noktalardan biri olan sözcüklerin hecelenmesi de 

çözümlenmiştir. Harfler arasına konulan noktalar bu hecelemeyi göstermektedir. İngilizce 

sözcüklerin okunuşunda Uluslar Arası Fonetik Kurumu’nun (International Phonetic Association) 

fonetik alfabesi kullanılır. Sözlüklerin baş tarafına sözlüklerin kullanımını anlatan, İngilizce ve 

Türkçe bir bölüm konulur. Sözcüklerin son kısmına da APPENDIX (ekler) bölümü yerleştirilir.  

 

Resimli İngilizce – Türkçe sözlükler özelikle ilköğretim okulları için hazırlanmıştır. Bu sözlükler, 

ilköğretim okulları İngilizce ders kitapları ve alıştırma kitaplarında geçen tüm sözcük ve Türkçe 

anlamlarını kapsamaktadır. Ayrıca İngilizce kitaplarında yer almayan 1000 kadar sözcük ve deyim 

de sözlüğün kapsamına alınmıştır. Kullanım sıklık derecesi (frequency count) yüksek olan bu sözcük 

ve deyimlerin öğrenciye sunulmasının çok yararlı olacağı düşünülmüştür. Öğrenciyi gereksiz 

yoğunlukta bir içerikle yormamak içini sözcük ve deyimlerin sadece bir bölümü örnek cümleler 

içinde kullanılmıştır. Bunda da amaç, sözcük anlamları arasındaki nüansın yaratabileceği karmaşayı 

önlemek ve benzer cümleler oluşturmada öğrenciyi yüreklendirerek rahat bir çalışma ortamı 

yaratmaktır. Sözcüklerin açıklamasında Türkçe açıklamalara ek olarak 1500 civarında renkli resim 

de verilmiştir. Büyük bir özenle yorumlanan bu resimler sözlüğe yeni bir boyut kazandırmıştır.  

 

Bu sözlüklerin İngilizce öğreniminin iletişimsel bir metotla ve eğlenceli bir ortamda 

gerçekleşmesine katkıda bulunacağına inanıyoruz.  

 

SÖZLÜK, ANSİKLOPEDİ, ANSİKLOPEDİK SÖZLÜK 
Sözlük, bir dilin bütün ya da belli bir çağda kullanılmış sözcük ve deyimleri alfabe sırasına göre 

alarak tanımlarını yapan, anlamlarını açıklayan yapıt diye tanımlanır. Ansiklopedi ise bütün bilim ve 

sanat dallarını tek ya da bir arada yöntemli olarak inceleyen yapıttır. Ansiklopedik sözlük ise hem 

alfabetik sıraya göre sözcüklerin geniş karşılıklarını veren hem özel adları, bilim ve sanat dallarını 

kapsamına alan bilgi yüklü bir yapıttır. 
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Senem’in Gözünden 

İnsan Ne Zaman Ölür? 

 

Vay be, ne felsefik bir soru oldu böyle: İnsan ne zaman ölür? Evet, felsefik bir soru ama 

inanın soruyu cevaplamak için filozof olmaya gerek yok. Çok kolay bir cevabı var bu 

sorunun, herkesin bulabileceği, anlayabileceği bir cevap: 

 

İnsan, sevmeyi bırakınca ölür. 

 

Her neyi seviyorsa artık. Kuşları, böcekleri, filmleri, kitapları,kişileri, olayları, masmavi 

tavşanları, pespembe filleri, hatta mor kedileri… Bir şeyi sevmek için gerçek olması, makul 

olması, mantıklı olması gerekmez çünkü. En azından, ben böyle düşünüyorum. Bir şeyi, 

herhangi bir şeyi sevmek için bir çaba harcamaz insan. En içten duygularıyla sever. Sadece 

ve sadece sever.  

 

İnsan sevmeyi unutunca ölür.  

 

Stresten, umutsuzluktan, üzüntüden, hasretten, kinden dolayı sevmeyi unutursa ölür. 

Kalbi taşlaşır. Beyni salyalaşır. Gözleri cansızlaşır. Yaşama sevinci toz, dumana karışır. 

 

İnsan sevmeye zamanı kalmayınca ölür. 

 

İşten, güçten, her türlü dertten, bir de üstüne stresten dolayı unutursa sevmeyi, işte o 

zaman ölür.  

 

İnsan bir başka insanı, bir başka şeyi nasıl seveceğini hatırlamazsa ölür ancak.  

Yetmişinde de olsa, yedisinde de olsa.  
 

    İnsan Ne Zaman Ölür? 

Senem Ela YURDAKUL 7A 
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Sevgili Gençler, 

Bu sene 8. sınıfların Sosyal Bilgiler dersi konuları içerisinde 
“Kıbrıs Barış Harekatı Neden ve Sonuçları” işlenmekteymiş. 
Torunum Zeki Turgut Akar da “Dede, harekat anılarını bizimle 
paylaşır mısın?”  dedi. Aslında harekat anılarımı ailem dahil 
kimse ile paylaşmamıştım. O günden itibaren  istemesem de 
anılarımın ilk günkü gibi hafızamda canlı olduğunu fark ettim. 

Gençlere o günlerde yaşananları yaşatmanın mümkün 
olamayacağını da biliyordum. Sevgili Irmak ailesinin zarif 
misafirperverliği  ile karşılandıktan sonra bir ders saati içinde 
Kıbrıs Türk halkının çektiği sıkıntı ve zulmü ve neden Türkiye’nin Kıbrıs’a müdahale etmek zorunda 
kaldığını, ilk başta tarihi perspektiften inceledik. Tabii ki harekatta başımdan geçenleri de bu zaman 
aralığına elimden geldiğince sığdırmaya çalıştım. 

İngiliz idaresinden sonra kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti içerisinde garantör ülkeler, asker bulundurma hakkına 
sahip olmuşlardı. Halen bugün de adada bulunan İngiliz üslerinin dışında Yunanistan 960 kişilik bir alay 
bulundururken 1973-1974 yılları arasında benim de takım komutanı olarak görev yaptığım Türk alayı ise 
yalnızca 640 kişiydi. 

İşte 20 Temmuz 1974’te barış harekatında, harekat alanını ne pahası olursa olsun, Yunan askerlerinin tank 
ve ağır toplarına karşı, büyük çaba ve kahramanlık öyküleriyle bir avuç askerimle Yunan alayına karşı hafif 
silahlarla savunma yaparak hava indirme harekat alanını korudum. Bir bakıma bir mucizeyi gerçekleştirdik. 
Hala o günün onurunu yaşıyorum. 

Harekatın başlamasından önce eşim ve büyük kızım da Kıbrıs’ta bulunuyorlardı. Birinci harekatın zor 
günlerini onlar da benimle yaşadılar. Bir harbin sonuçlarını yaşamak ve bu tramvayı atlatmak bizler için 
kolay olmadı . Dilerim sizler benzer günleri yaşamazsınız. 

Biliyorum ki Atatürk’ümüzün bize emaneti olan ve tarihi kanla yazılan ülkemizin içinde bulunabileceği bir 
tehdide karşı canı pahasına mücadele etmek bizim kanımızda var. İşte o gün sizlerin de aynı düşünceleri 
paylaşarak ülkemiz için seve seve canınızı feda edeceğinizden hiç kuşkum yok. Ülkemizin selametini; sizler 
gibi yetişmiş, pırıl pırıl, Atatürkçü çocuklara devrettiğimiz için onurlu ve gururluyum . 

GAZİ MUSTAFA DOĞAN EROL 

 

BİR GAZİ ANLATIYOR 

17 Mayıs 2013 tarihinde 8. sınıf öğrencilerine yönelik        

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersi kapsamsında “Kıbrıs 

Barış Harekâtı” konulu bir etkinlik gerçekleştirildi.  Etkinlik 

“Kıbrıs Barış Harekâtı” tanıklarından Doğan Erol ve 

öğrencimiz Turgut Akar tarafından sunum eşliğinde yapıldı. 

Kıbrıs Barış Harekâtı’nın “en kahraman subayı” seçilen Doğan 

Erol tecrübelerini ve anılarını bizlerle paylaşarak müfredat 

konumuzun daha iyi anlaşılmasını sağladı. Öğrencimiz Turgut 

Akar’a ve dedesi Doğan Erol’a dersimize verdikleri destekten 

dolayı çok teşekkür ederiz. 
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FUTBOLUN GEÇMİŞİ 

Futbolun geçmişi M.Ö. 3000 yıllarına kadar dayanır. 

Çin’de imparator Huang Ti döneminde (M.Ö. 2697), 

askerlerin savaşa hazırlık amacıyla “Tsu-Cuhu” adıyla 

bir tur futbol oynadıkları, yazılı belgelerden anlaşılır. 

Bu oyun deriden yapılmış, yuvarlak topun, iki kazık 

arasından geçirilmesine dayanıyordu. Bugünkü 

modern futbolun kaynağı İngiltere oldu. İngilizler 

12.yy’dan itibaren futbol oynamaya başladılar. II. 

Edward tarafından 1314 yılında yasaklandı. 17.yy’a 

kadar futbol hep gizli oynandı. Futbolculara da halk 

tarafından hep kötü gözle bakıldı. Kral II.Charles 

döneminde serbestçe oynanmaya başlamış. 1863 

yılında futbol kuralları üzerinde kesin anlaşmaya 

varıp “İngiltere Futbol Federasyonu”nu kurdular. Bu 

tarihten sonra da Avrupa ülkelerine ve bütün dünyaya 

yayıldı. Modern futbol 19.yüzyılın sonlarında Türk 

toplumunda oynanmaya başladı. Şu an oldukça ilgi 

duyulan futbol, hemen hemen tüm spor dallarından 

önce gelir.  

BEN VE FUTBOL 

 

Birçok erkek gibi benim de en çok sevdiğim 

spor futbol. Okulda da arkadaşlarımla 

teneffüslerde futbol oynuyorum. Futboldaki 

takım ruhu bizi birbirimize yaklaştırıyor. 

Kişilik özelliklerimiz ortaya çıkıyor. 

Kimimiz cesurca davranıyor ve risk alıyor, 

kimimiz çok güçlü, kimimiz çok çevik… 

 

Aslında tüm sporlarda olduğu gibi futbolda 

da rekabet var ve bu da bizi hırslandıran bir 

şey.  
 
Barselona, Real Madrid, Atletico Madrid, 

Arsenal, Chelsea dünya liglerinde takip 

ettiğim takımlardır. 

BİR SÖZ 

 

Ahlaka dair bildiğim ne varsa futboldan öğrendim 

çünkü top hiçbir zaman beklediğim köşeden gelmedi. 

Albert Camus 

İLGİNÇ 

 Efsane İngiliz futbolcu Gary Lineker 20 yıllık kariyerinde hiç sarı kart 

görmemiş. 

 Her futbolcunun kalp krizi geçirme riski maçın 60. dakikasında yüzde 44 

artıyor. 

 Jübile maçında kendi kalesine gol atan tek futbolcu Franz Beckenbauer... 
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UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA tarafından 

1955'ten beri her yıl düzenlenen, Avrupa'nın en 

güçlü kulüplerinin mücadele ettiği uluslararası 

futbol turnuvasıdır. 1955'ten 1992'ye kadar 

Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası adıyla 

düzenlenmiş olan Şampiyonlar Ligi, Kupa             

1 olarak da bilinir ve kulüpler çapında Avrupa'nın 

en büyük turnuvasıdır. 2009 UEFA Şampiyonlar 

Ligi Finali dünya çapında 100.000.000 kişi 

üzerinde izleyici toplamış ve böylece NFL Super 

Bowl'u da geçerek o yılın en çok izlenen programı 

olmuştur.1990'lı yıllara kadar eleme sistemine 

dayalı ve yalnızca ülke şampiyonlarının 

katılabildiği bir organizasyonken, ilginin artması 

amacıyla ülkelerin puanlarına göre lig 4.'lerinin 

bile katılabildiği ve maç sayısının daha da arttığı 

bir lig sistemine dönüşmüştür. 1997'den bu yana 

kupaya, ülke şampiyonları ile birlikte kendi ligini 

2. sırada bitiren takımlar ve ülke puan 

sıralamasına göre 3. ve 4. takımlar da davet 

edilmektedir. Şampiyonlar Ligi kupasını bugüne 

kadar 10 farklı ülkeden, 21 ayrı takım 

kazanmıştır. Kupayı en çok kazanan takım 9 kez 

mutlu sona ulaşan Real Madrid'tir.UEFA, play-

offlara katılan her takıma 2.100.000€ ödeme 

yapar. Gruplara katılan her takıma 4.000.000€ 

verilir. Ayrıca gruptaki her galibiyet için 

1.000.000€, beraberlik için 500.000€ ve oynanacak 

her maç için de 550.000€ para ödemesi 

gerçekleştirir. Ayrıca ilk eleme turuna katılan 

takımlara 3.000.000€, çeyrek finale çıkan 

takımlara 3.900.000€, yarı finale çıkan takımlara 

4.900.000€, finali kaybeden takıma ise 6.500.000€ 

ödeme yapılır. Kupayı kazanan takım ise 

10.500.000€ para ödemesi alır. UEFA, takımlara 

dağıttığı parayı "havuz"dan öder. Havuzun bütçesi 

ise piyonanın yayın hakları gelirleri ile belirlenir. 

Emre SÖKMEN 8B 
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1999 yılı UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde 
Manchester United ve Bayern Münih karşı 
karşıya gelmişti. Maçın 6. dakikasında Bayern 
Münih M.Basler ile öne geçti. Bayern Münih 
son dakikalara kadar üstünlüğünü korudu ama 
uzatmalarda işler değişecekti.90+1’de 
M.United T.Sheringham ile eşitliği yakaladı. 
90+3 ise M.United Solskjaer ayağından bir gol 
daha buldu. Bu final Şampiyonlar Ligi’nin en 
unutulmaz finallerinden biridir. 

2000 yılı UEFA Kupası finalinde 
Galatasaray ve Arsenal karşı karşıya 
geldi. Maçın genelinde iki tarafında 
tehlikeli atakları olsa da iki tarafta gol 
atmadı.Uzatmalarda ise Hagi’nin 
kırmızısı ile Galatasaray 10 kişi kaldı. 
C.Taffarel’in inanılmaz kurtarışı ile maçı 
penaltılara götürdü. Penaltılarda ise 
Galatasaray 4-1 kazandı. Tüm Türkiye 
son penaltından sonra sevince boğuldu. 
Türk takımların hayalini Galatasaray 
gerçekleştirmiş oldu. 17 Mayıs 2000 
tarih Türk futbolu için unutulmaz bir 
tarihi olmuştur. 

2011-2012 İngiltere Premier Lig’in son hafta maçı M.City ile QPR arasında oynandı. M.City 
şampiyonluk için son maçı kazanması gerekiyordu. İlk yarının 39. dakikasında M.City öne geçti. İlk yarı 
böyle bitti. İkinci yarının 48.ve 66. dakikalarında QPR 2 gol buldu. M.City’nin şampiyon olmak için en 
az iki gol atması gerekiyordu. 90.dakikaya gelindiğinde QPR öndeydi. M.City son dakikalarda Dzeko ve 
Agüero’nun bulduğu goller ile şampiyonluk hasretine son verdi. 

Can SÖKMEN 8A 
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GEZİYORUZ 

Bu gezimizde Bu gezimizde İTÜ Bilim MerkeziİTÜ Bilim Merkezi’ne gittik. Oraya vardığımızda bir merdivenden indik ve içeri girmiş ’ne gittik. Oraya vardığımızda bir merdivenden indik ve içeri girmiş 

olduk. Her yer renkliydi ve ilginçti. Ayrıca duvarlarda ünlü bilim adamlarının resimleri ve onların hakkında olduk. Her yer renkliydi ve ilginçti. Ayrıca duvarlarda ünlü bilim adamlarının resimleri ve onların hakkında 

bilgiler yazılıydı. İlk olarak alt kata indik ve ses odasına girdik. Burada dört tane hoparlör vardı. Sesin bilgiler yazılıydı. İlk olarak alt kata indik ve ses odasına girdik. Burada dört tane hoparlör vardı. Sesin 

hangi taraftan geldiğini bulmaya çalışıyorduk. Sonra buna benzer birçok deney yaptık. En ilgimi çekenler hangi taraftan geldiğini bulmaya çalışıyorduk. Sonra buna benzer birçok deney yaptık. En ilgimi çekenler 

dünyanın dönüşüne göre dört dakikada bir yön değiştiren sarkaç ve asansörlü top oyunuydu. Sonra havanın dünyanın dönüşüne göre dört dakikada bir yön değiştiren sarkaç ve asansörlü top oyunuydu. Sonra havanın 

itme gücüyle uçan top. Sonra ise yer çekimi makinesi. Hatta Evren öğretmenimiz bindi ve… itme gücüyle uçan top. Sonra ise yer çekimi makinesi. Hatta Evren öğretmenimiz bindi ve… 

YERÇEKİMİ iLE YARIŞTI!YERÇEKİMİ iLE YARIŞTI!  

  Biraz ilerledikten sonra hipnotizma makineleri ve bağırsak modeli vardı. O kadar eğlenceliydi ki… En son Biraz ilerledikten sonra hipnotizma makineleri ve bağırsak modeli vardı. O kadar eğlenceliydi ki… En son 

ayna odasına girdik. Tabelada “Lütfen İçeride Koşmayın!” yazıyordu. Çok komikti. Gezimiz bitince ayna odasına girdik. Tabelada “Lütfen İçeride Koşmayın!” yazıyordu. Çok komikti. Gezimiz bitince 

okulumuza döndük. Belli ki bu geziyi hiç unutmayacaktım.okulumuza döndük. Belli ki bu geziyi hiç unutmayacaktım.       

Ayşe Ela YILMAZ 4BAyşe Ela YILMAZ 4B  

Mustafa Kemal Atatürk’ ün yattığı Rasat Tepe’de bulunan Mustafa Kemal Atatürk’ ün yattığı Rasat Tepe’de bulunan 

Anıtkabir, insanın tüylerinin diken diken olduğu ve göz Anıtkabir, insanın tüylerinin diken diken olduğu ve göz 

yaşlarını tutamadığı Aslanlı Yol’da başlar her şey. Ziyarete yaşlarını tutamadığı Aslanlı Yol’da başlar her şey. Ziyarete 

giden kişi bu yoldan geçerken kendine çeki düzen verir ve hem giden kişi bu yoldan geçerken kendine çeki düzen verir ve hem 

düşmemek hem de gözlerinin yaşlarla dolduğunu etrafa düşmemek hem de gözlerinin yaşlarla dolduğunu etrafa 

göstermemek için yere bakar. Aniden o baş kalkar. Aklına bir göstermemek için yere bakar. Aniden o baş kalkar. Aklına bir 

söz gelir bu hüzünlü ziyaretçinin, ziyaret edeceği kişi söz gelir bu hüzünlü ziyaretçinin, ziyaret edeceği kişi 

söylemiştir bunu. Bu söz ne olursa olsun, kimseye karşı boyun söylemiştir bunu. Bu söz ne olursa olsun, kimseye karşı boyun 

eğmemesini öğütler ziyaretçiye. Bunu unuttuğu için de üzülen eğmemesini öğütler ziyaretçiye. Bunu unuttuğu için de üzülen 

ziyaretçi Aslanlı Yol’ un sonuna geldiğini ancak anlar. Sıra ziyaretçi Aslanlı Yol’ un sonuna geldiğini ancak anlar. Sıra 

Anıtkabir’e girip Ata ile yüzleşmeye gelmiştir. İstiklal Marşı’nı okuyana kadar her şey yolundadır ziyaretçi Anıtkabir’e girip Ata ile yüzleşmeye gelmiştir. İstiklal Marşı’nı okuyana kadar her şey yolundadır ziyaretçi 

için; ancak saygı duruşundan sonra okunan o marş, her zamankinden daha çok duygulandırır ve için; ancak saygı duruşundan sonra okunan o marş, her zamankinden daha çok duygulandırır ve 

düşündürür ziyaretçiyi. Müze kısmı gezilirken Anıtkabir’ in, ziyaretçinin içinde sadece bir parça hüzün düşündürür ziyaretçiyi. Müze kısmı gezilirken Anıtkabir’ in, ziyaretçinin içinde sadece bir parça hüzün 

kalmıştır. Bu hüzün de ölmek üzereyken bir kapı görülür. Bu kapının arkasında Ata’ nın yattığı öğrenilir. kalmıştır. Bu hüzün de ölmek üzereyken bir kapı görülür. Bu kapının arkasında Ata’ nın yattığı öğrenilir. 

Ziyaretçinin içindeki hüzün canlanır. Oraya sadece temizlik görevlilerinin girebildiğini öğrenince ise Ziyaretçinin içindeki hüzün canlanır. Oraya sadece temizlik görevlilerinin girebildiğini öğrenince ise 

orada, bir günlüğüne de olsa temizlik görevlisi olarak çalışmak gelir aklına ve hüzün bunu kafanda orada, bir günlüğüne de olsa temizlik görevlisi olarak çalışmak gelir aklına ve hüzün bunu kafanda 

canlandırınca bir çığ olarak boşalır. Herkes bunu normal karşılar. Hediyeler alındıktan sonra servise canlandırınca bir çığ olarak boşalır. Herkes bunu normal karşılar. Hediyeler alındıktan sonra servise 

binilir. Ziyaretçi Anıtkabir’ e son bir defa bakarak Ata’ yı selamlar.binilir. Ziyaretçi Anıtkabir’ e son bir defa bakarak Ata’ yı selamlar.  

  Ece KONAK 6BEce KONAK 6B  

mavi -37- 



 

 

 

 

 

 

 “Kralımızın eşi için köylülerden altın başlık, kolye ve bileklik” 

O gün sokaklarda bir şenlik vardı. Kimse kimsenin içini bilmez, 

“Ne şanslı kız!” diye kendi arasında konuşuyordu genç kızlar. 

Onun yerinde olmak isteyen ne çok kız vardı. Oysa o da orada, 

onların olduğu yerde, özgürce dolaşmak istiyordu. Mutlu değildi 

çünkü. Mutlu görünmeye çalışıyordu. Zorla evlendirilmek için çok 

küçüktü daha. Bir de kral ile evlendiriliyordu. Evet, herkesin 

hayallerini süsleyen, şahane bir tören yapılıyordu. Üzerinde 

ipekten bir elbise vardı, saçları altın tellerle örülmüştü. Çok güzel 

görünüyordu. Şimdi tahta çıktı işte, kral halkın önünde güzel eşini 

selamladı ve beni onun güzel boynuna taktı.  Yeni kraliçe, hüzünlü bir tebessümle sahte teşekkürler 

ve takdirler saçıyordu etrafa. 

Boynundaydım her zaman ama onun için asla bir takı olamadım. Beni hep bir tasma olarak gördü. İlk 

günlerde hiç konuşmuyordu sanki yaşamıyor gibiydi. Ama sonra bir nedenden kendiyle ilgilenmeye 

başladı. Beni mutlulukla takmaya başladı. Kral ile de iyi anlaşıyordu. Bunun nedenini biliyordum. 

Nerden mi? Dedim ya beni hiç çıkarmıyordu boynundan görmüştüm, her şeyi. Olan ise aşktan 

ibaretti. 

Aşık olmuştu kraliçe, köylü bir çocuğa. Kral öğrenecek diye çok korkuyordu. Sonunda kaçmaya karar 

verdi koşmaya başladılar ikisi birden. Kral onları takip ediyordu tam o sırada kraliçe beni boynundan 

çıkarıp attı. Bu iyi oldu da yine de öğrenmek isterdim hikâyenin devamını. Şimdi ise müzedeyim, 

sergileniyorum. Her gün onlarca insan beni seyrediyor. Dilim yok ki konuşayım, anlatayım bütün 

olanları.           

Öykü ACAREL 7B 

                                                                                                                                  

7. sınıf öğrencilerimizle Sadberk Hanım Müzesi’ne bir gezi düzenledik. Gezimizin amacı “Milli 

Kültür” temamızdaki parçalarımızın anlatıldığı kültürümüze yönelik eser ve ürünleri yerinde 

görmekti.  Müzede bulunan arkeolojik dönemlere ait kalıntılar ve Türk kültürüne ait eserler 

öğrencilerimizin büyük ilgisini çekti. Müze ziyaretinin ardından öğrencilerimizle maviyle yeşilin 

buluştuğu güzel bir mekânda yemek yedik. Sonuç ürünü olarak bu müzeden seçtikleri bir eser 

üzerinden, dönemin kültürel yapısını da yansıtan bir öykü yazdılar. 

SADBERK HANIM KOLEKSİYONUNDAN  
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GÜZEL ATLAR ÜLKESİ’NE YOLCULUK 
 

Tarih 09.05.2013, saat 05.00. Başucumda annem: “Kalk kızım, vakit geldi!” Akşamdan hazırlanan kıyafetler sandalyenin 

üzerinde, isteksizce giyinme… Kapının arkasında hazır duran bavul.  Acelece kapıdan çıkma, babanın öpücüğü… Siyah 

araba. Okul. Otobüs, içinde arkadaşlar. Öğretmenin yoklaması. Yol arkadaşlarım. Anne ve abiye öpücük. Hüzünlenme. 

Havalimanı. Uçak sesleri. Hala kendimde değilim. Arkadaş arası bozuşmalar. İnsan koşuşturmaları ve bilet kontrolü. Uçağa 

biniş, hala hissedilen sersemlik. Bir saatlik yol. Bavul alma savaşı. Otobüs. Kapadokya bölgesine yolculuk ve peri 

bacaları… Sonunda kendime geldim. Kapadokya!!! Artık diyalogları algılayabiliyorum çünkü yaklaşık bir dönemdir 

beklediğim yere geldim. İlk gezi yerimiz peri bacaları oldu yani güzel atlar. Ardından yemek. Öğlen kavurucu sıcakta peri 

bacalarını daha rahat görebileceğimiz bir tepeye tırmanış. Yarı değerli madenlerin işlendiği atölyede alışveriş. Çömlek 

yapım atölyesine giriş ve sorular. Doğru cevabı verince çömlek yapımı. Yapan: Ben. Alışveriş imkânı. Kırkikindi yağmuru. 

Akşamüstü arkadaşların yatılı gezilerdeki cevapsız bırakılan klasik sorusu “Otele ne zaman gideceğiz rehber abi?” Otele 

giriş. Odalara yerleşme karmaşası. Akşam yemeği, eğlence ve uyuma vakti. İkinci gün. Arkadaşları uyandırma. “Bugün ne 

giysem?” soruları ve kahvaltı. Otobüs. Ihlara Vadisi’ne gezi. Vadide uzun bir yürüyüş, öğle yemeği ve maraş dondurması. 

Yer altı şehrine gezi. Klastrofobisi olanlar, girmek istemeyenler. Alışveriş imkânı. Krater göle gidiş. Taş atma yarışması. 

Kazanan: Kimse! Kırkikindi yağmuru. Otele dönüş. Dinlenme ve akşam yemeği. Eğlence. Kapadokya’daki son gecemiz. 

Sabah kalkış, “Bugün ne giysem?” ve kahvaltı. Bölgede gezi. Alışveriş imkânı ve Maraş dondurması. Kaya oymalı otantik 

bir restorantta öğle yemeği. Kapadokya’daki son saatler ve Kayseri. Tabi ki de akşam yemeği olarak Kayseri mantısı. 

Şehirde otobüs ile gezi. Havalimanı, uçak. Uyku başlangıçları. İstanbul... Otobüs, yolculuk ve ailem... Gezimiz bitti.  

Biz altıncı sınıflar olarak bu gezide hem eğlendik hem de büyülendik. Kapadokya’ ya gitmenizi tavsiye ederim! 

Ece KONAK 6B 

 

Kapadokya bölgesindeki yeryüzü şekillerini; peribacalarını, Ihlara Vadisi’ni, kayalara 

oyulmuş kiliseleri ve duvar resimlerini gezip inceledik. Burada yaşamış olan 

medeniyetleri tanıdık, çanak çömlek atölyesini gezip çanak çömlek yapmaya çalıştık.  

Kapadokya bölgesinde çıkarılan taşları ve bu taşlardan yapılan takıları inceledik ve 

oranın meşhur elma çayını içtik! Sığınak olarak kullanılan ve birçok uygarlığa ev 

sahipliği yapmış olan Kaymaklı Yeraltı Şehri’ni gezdik. Kısacası bizim için macera 

dolu bir gezi oldu. Bu seneki Kapadokya gezisi süperdi! Hem eğlendik hem öğrendik. 

Umarım her gezimiz böyle olur :)                                                Melodi BEYNAM 6B  
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KENDİ EFSANEMİZ... 

Çok eski zamanlarda, şu anki İstanbul’un karşısında bir adacık 

bulunmaktaymış. Bu ada, İstanbul’un doğusundaki bir kara parçasıyla 

İstanbul’a bağlanıyormuş fakat genç cengaverler asla gitmezmiş o adaya. 

Orda yetişen meyve ve sebzeler o kadar sağlıklı, o kadar faydalıymış ki 

ölmek üzere olan insanları bile tek ısırıkta diriltirmiş. Bu meyveleri de 

üç başlı bir ejderha yetiştirirmiş. Koca adada kendinden başka hiçbir 

yaratık yaşamadığından  yetiştirdiği yiyecekleri tek başına yediği için de 

sonsuza kadar yaşama gücüne kavuşmuş. Yalnızca onu öldürebilen biri 

elindeki yiyecekleri alabilirmiş. Pulları gümüşten sert, gözleri alev 

alevmiş. Tek hassas noktası ise ortadaki boynunun yan kısmındaki 

yumuşak bölgeymiş fakat bu sırrını o kadar iyi saklarmış ki kimse kılıcı 

nereden saplayacağını bilemezmiş. Ancak bir gün, İstanbul’ un saygıdeğer Kralı Phonix’ in halkı ağır hastalanmış. Her 

yerden doktorlar gelip hastalığın çaresini bulmaya çalışmışlar.  Nafile… Hiçbir doktor bu hastalığı görmemiş ve 

duymamış fakat doktorların arasına kaynamış bir derviş, krala bu adacıktan bahsetmiş. Bu ada İstanbul’ dan bir hayli 

uzak olduğu için kralın gözüne hiç çarpmamış. Hemen gözlemcilerini çağırtmış ve zor da olsa adayı görmeyi başarmış. 

Hemen dervişe koca bir kazan altın vermiş. Sonra da üç oğlunun karşısına geçmiş. Üç oğlu hastalıktan zayıflamış olsa da 

köylülerden iyi durumdalarmış. Büyük oğluna gitmiş ve “Gidip bu ejderhayı öldürmeni istiyorum senden!” demiş. Ertesi 

gün büyük oğlu gümüş bir zırh, altın bir kılıç ve beyaz bir beygirle yola çıkmış. Aylar geçmiş; fakat genç adam geri 

dönmemiş. Kral da bu kez ortanca oğluna “Ağabeyin bunu başaramadı, şimdi senin gidip bu ejderhayı öldürmeni 

istiyorum.”demiş. Ertesi gün ortanca oğlan bronz bir zırh, gümüş bir kılıç ve gri bir tayla yola çıkmış. Aylar geçmiş ancak 

o da geri dönememiş. Halk artık hastalıktan kırılmaya başlamış. En küçük adam olan Attheis, artık iyice umutsuz kalmış 

babasına gidip sormuş. Kral “Hayır! İki oğlumu da kaybettim ve ikisi de çok güçlüydü. Sen ikisinden de daha 

çelimsizsin! Ne yapabilirsin ki?!” demiş ancak bakmış ki halkının durumu ümitsiz, en küçük oğlunu göndermiş. Bu sefer 

ağabeyleri gibi kuşamla değil, çelik bir zırh, demir bir kılıç ve bir katır vermiş. Oğlan ertesi gün iyice cilaladığı demir 

kılıcı, parlattığı çelik zırhı ve gerekli miktarda beslediği katırıyla yola çıkmış. Yolda giderlerken Attheis, yolda dağılmış 

da olsa dört nala giden bir atın izlerini görmüş. O yoldan başka kimse geçmeyeceğini düşünerek bu izlerin büyük 

ağabeyinin olduğunu anlamış. Bu sırada genç adam az gitmiş, uz gitmiş; dere tepe düz gitmiş.Yolculuğun sonlarına doğru 

bindiği yaşlı katır ölüvermiş. Attheis, katır ona çok yardımcı olduğu için onu normal bir insan gibi toprağa gömmüş ve 

sonra yoluna yayan devam etmiş. Ne dereler, denizler geçmiş. Bazen fazla yorulduğunda doğu tarafının iç kesimlerine 

giden at arabalarına biniyormuş. Sonunda adaya ulaşmış. Adımını bereketli toprağa basar basmaz bir kükreme duyulmuş. 

Genç adam hiç korkmamış ve toprak parçasının üstünde yürümeye devam etmiş. İçlere doğru, sürekli duyulan 

kükremenin sesi artmış. Attheis adımını basacakken yerde pullu bir şey durduğunu fark etmiş. Ejderhanın kuyruğuna 

basacakmış az daha! Ejderhanın sesinin geldiği tarafa doğru gitmiş ama bir de ne görsün! Ejderha uyuyormuş! Kükreme 

sandığı sesler aslında horlamaymış. Attheis canavarın uykusunda 

başını kesmiş. Sonra da ejderin kafasını ve yetiştirdiği tüm sebze-

meyveyi almış. Bunları kral babasına götürünce babası çok 

gururlanmış, gözleri dolmuş. Ondan özür dilemiş. Dünyadaki en ünlü 

dervişler gelmiş ve meyve- sebzeyi kaynatmışlar. Bütün halka yetecek 

kadar çorba yapmışlar. Kral, Attheis’ i kral yapmış ve kendisi de 

huzura çekilmiş. Halk artık eskisinden de iyi, daha sağlıklıymış. 

Krallarına bunun için teşekkür ediyorlarmış ancak sonra gözyaşlarıyla 

güzel bir kız çıkagelmiş. Hastalık yüzünden annesinin ve kız 

kardeşinin öldüğünü söylemiş. Attheis kıza üzülmüş ve aynı zamanda 

ondan çok etkilenmiş. Ona evlenme teklifi etmiş. Güzel kız şaşırsa da 

kabul etmiş. Beraberce mutlu, mesut ve sağlıklı bir ömür sürmüşler… 

                   

   YAZAN: Nil TUNA 5A  

RESİMLEYEN: Berent BAYSAL 5B 
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BİR ÖYKÜ 

Fatih Sultan Mehmed atının üstünde koşturuyor bir o yana bir bu yana… 

Kendi içinden haykırıyor acıyla ve ümitle: “Çok yoruldum; ama 

direnmem gerekiyor;  çünkü Konstantine benim olmalı. “Bu sözlerle 

kendini teselli ederken dışarıya doğru haykırdığı ilk cümle bu oldu:” Ya 

ben bu Konstantine’yi alırım ya da o beni!’’ Bu söz askerleri daha da 

yüreklendirdi ve hepsi büyük bir hırsla düşmana doğru ilerledi. Tüm 

askerlerin kulağında Fatih’in sözleri çınlıyordu. Etrafta sadece askerlerin 

“Hücuuuum” sesleri duyuluyordu. Sanki düşmanlar bu umutlu, hırslı ve 

yürekli askerlere dayanamıyor birer birer azalıyorlardı; ama bu da 

yetmedi. Fatih bu duruma sinirlenip olanaksız görülse de şu emri verdi: 

“Gemiler karalarda ilerlemeli.” Askerler ilk başta bunun imkansız 

olduğunu düşündülerse de yanıldılar; çünkü bu emir gerçekleşti. Gemilerin altına büyükçe tahtalar yerleştirilerek karaya 

taşındı. Fatih bu uzun süreçte çok yoruldu, atını bir ağaca bağlaması gerekirdi ve bağladı. Bu ağaca her türlü ulaşabilirdi. 

O yüzden sürekli bu ağaca bağlamaya devam etti. Bağlamanın yanı sıra hep bu ağacın altında dinlendi. Savaş gittikçe 

iyiye gidiyordu; ancak savaştan ağaca zarar gelirse Fatih için Konstantine’yi ele geçirmenin bir anlamı kalmayacaktı. 

Sonuçta savaş boyu onun atlarına bu ağaç baktı, Fatih’i güneşten o korumuştu. Sonunda savaş bitti. Fatih’in yüzünde 

hafif, asil bir gülümseme belirdi. Halkın çoğu artık mutluydu. Tüm Osmanlı İmparatorluğu’nda şenlikler düzenleniyordu. 

Kimileri ise dışarıya çıkmıyor eve kapanıp ağlıyorlardı; çünkü onların evlatları savaşta, bu büyük fetihde şehit olmuştu. 

Fatih onları da unutmadı. Onlara çeşitli yardımlarda bulundu. Böylece acıları hafifliyordu. Belki de dışarıdan öyle 

gözüküyordu. Fatih’in aklından o ağaç çıkmıyordu; ancak ağaç Konstantine’deydi. O oraya çok uzaktı. Fatih içinden 

sayıklıyordu: “O ağacı bulmalıyım! O ağaç korunmalı, ona zarar gelmemeli! Eğer zarar gelirse bunu kendimden bilirim 

ve bir daha hiç mutlu olamam. Bu üzüntüyle yaşayamam.” En sonunda sinirli bir sesle: “Atımı hazırlayın Konstantine’ye 

gidiyorum!” dedi. Fatih Konstantine’ye vardı. Emriyle bütün askerler ağacı aramaya başladı. Ağacı bulan kişiye iki yüz 

doksan akçe altın verdi. Aslında ağacın yerini adı gibi biliyordu. Sadece insanların ağaca ne kadar önem verdiğini 

görmesini istiyordu. Ağacın yanına yirmi beş tane asker dikti. Yüz asker de ağacın yakınlarındaki evlerde kalıyor, sırayla 

ağacın yanında nöbet tutuyorlardı. Ağaç senelerdir oradaki yerinde duruyor. Şu anda o ağaç Fatih Sultan Mehmed’in ve 

şaha kalkmış atının şeklinde. O ağaca da “Atlı Ağaç” deniyor. Otağtepe’de bulunuyor. Aslında şimdi bizler bir ağaca bu 

kadar fazla önem vermiyoruz; ama o vermişti; çünkü bu ağaç onun için tüm servetlerinden değerliydi.  

Nazlı DEMİRTAŞ 5A- Merve BAŞPINAR 5B 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

GÜZEL İSTANBUL 

 

Yedi tepenin üzerinde,                   

Boğazıyla güzel İstanbul. 

Tarihiyle birlikte, 

İnsanıyla güzel İstanbul.  

Muhteşemliğiyle ünlü, 

Köprüleri, sarayları. 

Görülmeye değerdir, 

Camileri, hanları. 

Rüzgarıyla birlikte, 

Hareket eder halkı. 

Hayranlıkla  gezinen, 

Turistlerin diyarı. 

Görülmeye değerdir, 

Rüya gibi İstanbul. 

Dünyada yoktur eşin, 

Muhteşem İstanbul’um. 

Ahmet Ege 

TANRIVERDİ 5B 

 

MASAL İSTANBUL 

 

Ovaların düzlüğünde, 

 Bizim beşiğimizde, 

 Eğlencenin eşiğinde, 

Güzelliklerin içinde, 

İstanbul… 

Tepesinden dibine kadar, 

Deresi taşar, 

İnsanlar çoşar. 

Sevinç koşar. 

      

 Emre KOLBAŞI 5B 
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PYP MEZUNİYETİMİZ 

Biz PYP Mezuniyetimizin güzel olması için gerçekten çok çalıştık.  Drama yaptık, 

müzikal yaptık, sunumlar hazırladık, kısacası bunun için çok çalıştık. Bunu 

yapamayacağımızı düşündüğümüz günler çok oldu fakat öğretmenlerimiz sayesinde 

bunu başardık. 4. sınıflarla iş birliği kurarak bu sunumu gerçekleştirdik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

İnci Efra UZUNHEKİM  5A   

                             

PYP SERGİSİ 

BAŞTAN SONA PYP SERGİSİ 

Önce biz bütün 4. sınıflar olarak Kültür Merkezi’ne gittik. Daha sonra 4’er gruplar 

halinde masalara oturduk. PYP koordinatörü  olan Tuğba öğretmenimizle konuşmalar 

yaptık: “PYP nedir? Ne yapmamız gerekecek? “gibi sorulara cevap verdik. Bize bir kez 

daha tutumları ve öğrenci profillerini hatırlattı.  Daha sonra gruplar PYP sergisine bir ad 

buldu. “İstanbul” deyince aklımıza gelenleri önce gruplarımızla kağıtlara daha sonra da 

tahtaya yazdık. Tuğba öğretmenimiz bir slaytta 7 konu gösterdi.”Geçmişten günümüze 

ulaşım araçları”, “Hamamlar ve çeşmeler”, “Anıt ağaçları” bu konulardan sadece üçüydü. 

Biz bu konu başlıklarından 3 tanesini seçtik ve öğretmenimizin verdiği kağıtlara yazdık. 

Birkaç gün sonra serginin adının “İki Kolum İstanbul” olduğunu öğrendik. Ardından  

setçiğimiz 3 konudan hangisinin bizim olduğunu ve mentor öğretmenimizin kim olduğunu öğrendik. Benim konum “Geçmişten 

günümüze ulaşım araçları” idi ve mentor öğretmenim Halise öğretmenimdi. Ben ve grubumdakilerin hepsi bir veya birkaç taşıt 

seçti.Ben dolmuşu, metroyu ve taksiyi seçtim. Herkes seçtiği taşıtları araştırdı.Sonra mentor öğretmenimiz bizi 3’er  ve 2’şer 

gruplara ayırdı. Sonra öğretmenimiz bize dokümanlar ve kahverengi kağıtlar verdi. Biz o dokümanları toparlayıp kronolojik 

sıralamalar yaptık. Kendi dosyamızı oluşturup içine bilgilerimizi koyduk.Slaytlar yaptık. 

Mentor öğretmenim ve arkadaşlarımla birlikte bir gezi yaptık. Haydarpaşa Garı gibi 

yerleri gezdik. Öğretmenimiz bize bilgiler verdi. Birkaç gün sonra PYP kermesi 

düzenledik. Malzemeler yaptık ve aldık. Sonra o malzemeleri kermeste sattık. 10.000 TL 

topladık. Bu parayla bozuk bir çeşmeyi tamir ettirdik. Bilgilenmek için bütün 4.sınıflar 

bir gezi yaptı. Bu gezide İstanbul’u gezdik. PYP sergimize yardımları oldu. Çok 

bilgilendirici bir geziydi.Toplantılar yaparak son bir kez kontrol ettik. Bütün bunları 

yaparken bir de müzik öğretmenimizin hazırladığı müzikale de çalıştık. Seçimler, 

provalar ve fotoğraf çekimleri yaptık. Kendi kıyafetlerimizi getirdik. Panolar hazırladık. 

Sergi günü geldiğinde önce 5. sınıflar gösterilerini yaptılar. Sonra biz sunumlarımızı, 

müzikalimizi ve sertifika törenini yaptık. 

İpek DEMİREL 4A 
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PYP SUNUMUMUZ 

PYP konumuz tarihi İstanbul’du. Hepimiz guruplara ayrıldık. Hangi gurubu seçeceğimize kendimiz karar verdik. Her gurubu  

farklı mentor öğretmeleri vardı. Kimisi ulaşım araçlarını kimisi hamam ve çeşmeleri seçti. Herkes farklı guruplara ayrılıp 

çalışmaya başladı. İstanbul’un tarihi hamam ve çeşmeleri ile ilgili bilgiler topladık. Sonra bu hamam ve çeşmelere gezi 

düzenledik. Burada herkes kendi hamam veya çeşmesini sundu ve videoya aldı. 2.gezide yine aynı uygulamayı yaptık. Her gurup 

farklı bir şey yapıp farklı bir yol ilerledi. En sonunda PYP sunumu zamanı gelmişti herkes çok heyecanlıydı. Veliler de en 

sonunda gelmişti. Her grup her veliye, tüm okul yöneticilerine çalışmalarını sundu. PYP konumuz olan tarihi İstanbul ile ilgili 

bir gösteri yaptık. Bu gösteriyi yapmamızın nedeni tarihi İstanbul’u bir oyunla anlatmaktı. En sonunda herkes PYP sertifikasını 

aldı ve PYP’den mezun oldu. 

Kerem Kenan YILDIRIM 4A 

 

PYP SERGİSİ 

        YORULDUK AMA BAŞARDIK 

  

 Biz çok zor yollardan geçtik. Provalar, sergi çalışmaları, müzikal için 

kostüm hazırlamaları...Fakat bunları bizim için çok önemli olan bir kutlama 

(tören) için hazırladık. 4 ve 5.sınıflar olarak muhteşem bir PYP töreni sunduk.Bu 

çalışmalara ortalama olarak Ocak 2013’ta başladık ve 3 Mayıs 2013 tarihinde 

yorucu ve eğlenceli bir günle tamamladık. Şimdi sizlere bu süreç içerisinde ne 

yaptığımızı, neler öğrendiğimizi ve neler yaşadığımızı anlatacağım. 

 İlk önce müzikal için solo seçmelerine başladık, hazırlandık. Bazı günler 

belirli provalar yaptık ve sololarımızı aldık. Eee, tabi bu süreçte de PYP SERGİSİ 

için çalışmalar yapmayı unutmadık. İki haftada bir kere toplantılar yaptık. 

Örneğin ben “Hamamlar ve Çeşmeler” grubundaydım. Biz ilk önce üç hamam 

veya çeşme seçtik. Bu seçtiğimiz hamamlar ve çeşmelerin hepsi İstanbul’da 

olmak zorundaydı; Bunun nedeni PYP sergimizin konusunun İstanbul olmasıydı. Biz Hamamlar ve Çeşmeler grubu olarak bir 

karar verip seçtiğimiz hamamlar ve çeşmeler ile iki gezi yapıp bir belgesel çekmeye karar verdik. Bazı aksaklıklar oldu fakat 

onların üstesinden gelmeyi başardık. Ben bir arkadaşım ile birlikte hamam malzemeleri getirip onları bilgi almak isteyen kişilere 

o malzemeler hakkında bilgiler verdik. Gelelim yeniden İstanbul Müzikali’ne biz bu çalışmalar için bir sürü provalar yaptık. Bir 

salı günü çok uzun ve iyi geçen bir kostümlü prova yaptık. Provalarımız komik ve eğlenceli geçti. 

       

 Veeee en sonunda işte bu günlere geldik. Bir sürü ter döktükten sonra inanılmaz bir PYP sergisi düzenledik. Şimdi 

4.sınıflar 5, 5.sınıflar ise 6.sınıf yolunu hedefliyorlar. Ayrıca ben bu müzikal ve sergide rol alan tüm öğretmenlerimize ve 

velilerimize bir daha teker teker teşekkür ediyorum...     

Begüm BERİKMAN 4A 
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Biz “Küçük Bilişimciler Kulübü” 

olarak kulüp derslerimizde sosyal 

sorumluluk çalışmaları kapsamında 

çevre sorunları ve elektronik atıklar 

hakkında araştırma yapmaya karar 

verdik. Araştırma sonuçlarımızdan 

edindiğimiz bilgilere göre, her yıl 

milyonlarca televizyon ve monitör 

doğaya atılmakta ve tehlikeli 

maddeler toprağa, suya ve atmosfere 

karışmaktadır. Elektronik atıkların 

yakılması durumunda zehirli gazlar ortaya 

çıkmaktadır. Cep telefonlarında, dizüstü 

bilgisayarlarda ve daha birçok elektronik 

aletlerin içerisinde bulunan pillerin 

toprağa karışması durumunda çok büyük 

tehlikelere neden olduğunu öğrendik. 

Çalışmalarımıza duyuru posterlerimizi 

hazırlayarak başladık. Çevremizdeki 

kişilerle proje fikrimizi paylaştık ve fikrimiz 

çok beğenildi. Bu amaçla;  “İlkokul Küçük 

Bilişimciler Kulübü” olarak Okul Aile Birliği 

işbirliği ile  08 Mart 2013 - 01 Nisan 2013 

 

 

 

 

         

 tarihleri arasında “ELEKTRONİK 

ATIK PROJESİ’ni başlattık. 

Bizler, elektronik atıkları diğer 

atıklardan ayrı toplayarak 

UYGUN ŞARTLARDA geri 

dönüşüme kazandırmayı 

amaçlarken aynı zamanda ELDE 

EDİLECEK GELİRİ WWF (DOĞAL 

HAYATI KORUMA DERNEĞİ) 

Derneği’nin yürüttüğü TÜRKİYE’NİN CANI 

KAMPANYASI ‘NA katkı sağlamak amacıyla 

değerlendirmek istiyoruz. “Teknolojik Atık 

Kampanyası”  arkadaşlarımızın, 

öğretmenlerimizin ve ailelerimizin etkin 

katılımı ile başarıyla sonuçlandı. Toplam 

2.240 kg malzeme karşılığında kazanılan 

1.465TL nesli tehlikede olan hayvanların 

korunması amacıyla yürütülen 

“Türkiye’nin Canı” kampanyasına 

planlandığı gibi bağışlanacak. Bizlere bu 

konuda destek olan okulumuza, kulüp 

öğretmenimiz Sermin Konak’a, Okul Aile 

Birliği üyelerine ve elektronik aletlerini 

bağışlayarak katkı sağlayan herkese çok 

teşekkür ederiz. 

mavi -44- 

 



BİZ NELER YAPTIK? 

Biz bu bilgileri okul aile birliğiyle paylaştık. 

Araştırmalar yaptık. Mesela WWF’i 

araştırdık. Afişler hazırladık ve 

apartmanlara afişler astık. Bu konu 

hakkında sunum hazırladık. 

Ailelere duyurduk. Aileler bize yardım etti. 

Anneannem süpürge getirdi. Biz grup olup 

bu bilgiyi herkese duyurduk ve herkes 

bozuk elektronik aletleri getirdi. Bu olayı 

bilgisayara bile çıkardık. Televizyona da 

yaydık.  

Benim Düşüncem: Bu olayların hepsi çok 

güzel. Biz birazcık doğaya faydamız oldu 

gibi gözüküyor ama biz aslında çok şey 

yaptık. Biz bitki zinciri, insan zinciri, hayvan 

zincirini kurtardık. Bu olayı kimse 

anlayamadı gibi geliyor. 

Bu da benim hazırladığım afişten biri.    

  

 

 

 

 

 

 

Selin EROL 4A 

E-ATIK PROJESİ 

Biz bu kampanya çalışmasında bozuk 

teknolojik aletleri topladık. İlk olarak 

kampanyamızın ne olacağına karar verdik 

ve imzalar attık. Sonra hangi firmayla 

anlaşma yapacağımıza karar verdik. 

Ardından posterler hazırladık. 

Okul aile birliğiyle çalıştık. Onlardan haber 

gelince posterlerimizi astık. Sonra bağış 

yapacağımız firmanın sitesine baktık. 

Ardından kutularımızı okulun belli 

yerlerine koyduk. Bir hafta sonra 

arkadaşlarım Can ve Selin’le ortaokul 

töreninde ortaokullara projemizi tanıttık. 

Akademik çevreden biri de ilkokula 

projemizi tanıttı. 

Okuldaki herkes projemizden haberdardı. 

Herkes kutulara bozuk teknolojik aletler 

getirip atıyordu. Bazen de “Irmak Korner”a 

veriyorlardı. Sonraki gün öğretmenimizle 

“Irmak Korner” a gidip Okul Aile Birliği 

başkanıyla buluştuk. “Irmak Korner”ın     

içine girip fotoğraf çektik. Okuldan çıkan 

liselilere, 7 ve 8 sınıflara tanıttık, gösterdik.  

1 Nisan Pazartesi günü Akademi Çevre 

arabalarıyla gelip bozuk teknolojik aletleri 

aldı ve götürdü.  Onlardan kazandığımız 

parayı da WWF vakfına bağışladık. Çok 

eğlenceli bir projeydi. Ben bu projeyi 

yaparken çok eğlendim. Okuldaki 

arkadaşlarımızın ve öğretmenlerimizin bize 

yaptığı bağışlar için çok teşekkür ederiz. 

Renç POYRAZ 4B 
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BİZ ÇEVRECİYİİİİİİİİİİİİİİİZ !  

Bu çalışmada ilk olarak ne yapacağımızı 

düşündük. Okul Aile Birliği’yle birlikte 

firmalar aradık. Sonra birlikte projeyle ilgi 

toplantılar yapıp bütün okula projemizi 

gösteri merkezinde gösterdik. Okula 

anlattıktan sonra posterler yarattık.  

Posterlerimizi bütün okula astık. Bazı 

kişiler posterlerimizle ilgilenmedi ama bu 

konuya duyarlı ve ilgili olan çok kişi de 

vardı. Sonra herkesi yine gösteri 

merkezine çağırıp e-atıklarla alakalı çöp 

kutusu gösterdik ve orada PowerPointten 

e- atıklarla ilgili şeyler okuduk. E- atık çöp 

kutusunda birçok e-atık gördük. Sonra 

posterlerle bir fotoğrafımız oldu. Çevreye 

yardımımızın olduğunu bilip sevindik. Bu 

proje birçok kişi e- atık bağışı yaptı. Ayrıca 

okulda değil evimize de bu projeyi sunduk. 

İnsanlar da evimizdeki çöp kutusuna bağış 

yaptı. Sonra e-atıklardan ne madenler 

çıktığını gördük. Aynı zamanda arkadaşımız 

Can Bener çok e-atık getirdi. Kulübümüzün 

ilk rekor kıranı o oldu. Size söyleyebilirim 

ki dünya kadar e- atık aldık. Sonra gösteri 

merkezine bir firma geldi ve yaklaşık bir 

saat kadar sunum yaptılar. 

İnanmayacaksınız ama posterlerimiz 

“Google” a çıktı. Sonra bir firma gelip 

atıkları aldı.  

Projemizdeki atıklar nisan ayında alındı. 

WWF üye olduk. Bu kulüp çalışmasının 

aylarca sürdüğünü söyleyebilirim. Ama 

proje aslında bir ay sürdü. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Can KARAKURT 4B  

ELEKTRONİK EŞYA GERİ DÖNÜŞÜM 

PROJESİ 

Biz ilk önce bu fikri okul aile birliği ile 

paylaştık. Onlar araştırmalar yaparken biz 

de WWF gibi firmaları araştırdık. 

Çevremize bu konuyu söyledik. Irmak 

Corner’a getirdiklerimizi verdik ve fotoğraf 

çektik.  

Bu konu ile ilgili posterler hazırladık. 

Yaptığımız olayları paylaştık. Kampanyanın 

bitmesine az kalırken neredeyse iki 

kamyon dolusu elektronik, bozuk alet 

topladık.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Çiçek ZENGİN 3B 
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2 Mayıs 2013’te yapılan proje sunumlarında 6-B sınıfından Lal Çatal 

adlı öğrenci ‘‘Sınıfımızın Spor Takımı’’ adlı matematik projesiyle büyük 

beğeni toplamıştır. 

Hepinizin bildiği gibi 2 Mayıs Perşembe günü proje sunumlarımızı 

gerçekleştirdik. Ben ise 6. sınıftan Lal Çatal arkadaşımızın “Bizim sınıfın 
spor takımı” projesini çok beğendim. Lal, projesinde üç farklı takım 

yaptı. Bunlar voleybol, basketbol ve futboldu. Takımlardaki ortak 
forma numaralarını venn şeması üzerinde belirtmiş ve bunlarla ilgili 

maket yapmıştı. Kümelerin spora uyarlanmış olması çok hoşuma gitti. 

İzlerken keyif aldığım bir sunum oldu.   
Ali Fuad AKÖMER 7C 

Pi günü, ünlü Matematik sabiti  p  (pi)  sayısı anısına özel olarak kabul 

edilmiştir. Amerikan tarih formatında bu günün  3/14  (3 üncü ayın 

14’ü)  olarak  geçmesi  ve bunun pi  sayısının  en yaygın kullanımını  

anımsatması sebebiyle 14 Mart Pi günü olarak kutlanmaktadır. Biz de 

dünya Pi günü etkinlikleri kapsamında, 14-18 Mart 2013 tarihleri 

arasında ortaokul 5 ve 6. sınıf öğrencilerimizle, bireysel  ve sınıf 

ortamlarında  çalışmalar gerçekleştirdik.  

Ben “Dünya Pi  Günü”  hazırlıklarını yapıyorken gerçekten çok keyif 

aldım. Kestik, yapıştırdık, çizdik, boyadık. “Dünya Pi Günü”nü iyice 
anladık. Hazırladığımız kartonları Irmaklılara “Pi Günü”nü tanıtmak ve 

sevdirmek için panolarımıza astık. Umarım beğenmişsinizdir. 
   İnci  Efra UZUNHEKİM  5A 

26-27 Mart 2013 

tarihlerinde ortaokul 
öğrencileri kendi 

belirledikleri takımlar 
arasında matematik 

yarışması düzenlendi. 

Birinci olan takımdaki 
öğrencilere madalya ve 

tüm yarışmaya katılan 
öğrencilere katılım 

belgeleri verildi. 

Başta çok heyecanlıydık, tabii soruları görene kadar. Adımı söylerken 

bile sesimin titrediğini hatırlıyorum. Hatalar yaptık, güldük, üzüldük… 
İki takımın eğlenerek yarıştığını gördüm. Sınıf arkadaşlarım için 

yarıştığımı, bütün yükün omuzlarımda olduğunu hissetsem de 
eğlenerek yarıştım. Bu yarışmada bence iki takım da kazanmış oldu. 

   

Ege DENGİ  6B 

MATEMATİK YARIŞMASI  
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Bizler bu yıl Türkçe dersinde “Hak ve Özgürlükler” 

teması kapsamında çocuklar ve onların hakları 

üzerinde durduk. Konuyu birçok açıdan ve farklı 

türlerle ele aldık. Kahramanların çocuk olduğu 

öyküler okuduk. Füruzan’ın Parasız Yatılı’sı, Orhan 

Kemal’in Çikolata’sı… Bu öykülerdeki çocuk 

kahramanların hayat yolcuğu bizi bilmediğimiz 

diyarlara götürdü. Sonra hepimizi derinden 

etkileyen Christy Brown’ın Sol Ayağım adlı filmini 

izledik. Çocuk Christy’in bir engelli olarak başarma azmine şahit olduk. Performans 

görevlerimizi de bu kapsamda grup çalışması olarak yürüttük. Çocukların yaşadığı 

zorluklar ve bizden farklı hayatlarla karşılaştık. Çocuk hakları üzerinde konuştuk, düşündük, yazdık ve 23 Nisan 

Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında “Çocuk Hakları” konulu bir panel düzenledik. 

Zeynep Sude ŞENER 7A 

 

 

“Anneler Günü”nde tıpkı Dünya Şiir Günü’nde yaptığımız gibi güzel bir etkinlik 

yaptık. Bütün sınıflar  “anne” temalı şiirler yazdı. Bu şiirleri önce okulda 

dağıttık. Sonra da hem Bağdat Caddesi’nde hem de Göztepe Parkı’na giderek 

etkinliğimize devam ettik. Kimileri çok şaşırdı, etkilendi hatta gözleri dolan bile 

oldu. Kimileri de duyarsızca yanımızdan gitti. Yine de bizler için çok keyifli bir 

etkinlikti.  

Bartu OLCAY 5A 

 

 

03.04.2013 Çarşamba günü 5. sınıflar arasında gerçekleştirilen “Laf Ebesi”  

hazırlıklı konuşma etkinliği heyecanlı olduğu kadar renkli ve eğlenceliydi. 

Öğrencilerimizin konuşma becerilerini geliştirmeyi ve toplum içerisinde 

kendilerini doğru bir şekilde ifade edebilmelerini amaçlayan yarışmada spor, 

tiyatro, dedikodu, keşifler ve icatlar gibi konulara değinildi.  İki bölümden 

oluşan etkinliğin ilk bölümünde öğrenciler, kendi seçtikleri bir konu hakkında; 

ikinci bölümde ise kura ile belirledikleri konular hakkında performans 

sergilediler. İki sınıftan toplam sekiz öğrencinin katıldığı etkinlikte “2012-2013 

Yılının Laf Ebeleri” seçildi. Lara Yelkovan’ın sunumuyla gerçekleşen yarışmada 

5B sınıfından Arda Yurdakul birinci, 5b sınıfından Ege Kılınç ikinci, 5A 

sınıfından Lal Karayazgan ise üçüncü oldu. 
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Bence yaptığımız bu şiir dağıtma çalışması ben ve arkadaşlarım için yararlı ve 

eğlenceli oldu. 5/A’ dan ben ve İmge, 5/B’ den de Ege ve Duygu arkadaşlarım geldi. 

Ben genelde şiir dağıtmak için “Bugün 21 Mart Dünya Şiir Günü olduğu için Irmak 

Okulları olarak şiir dağıtıyoruz.” dedim. Çoğu insan bizden uzak durdu. Bazıları 

sadece “Hayır” deyip geçti. Tabi genelde üzüldük ama bizi güler yüzle karşılayanlar 

istemeyenlere göre daha fazlaydı. Kısacası ben ve arkadaşlarım için güzel bir çalışma 

oldu. 

                                         Murat VARLIK 5A 

21 Mart’ta son iki derste (kulüp etkinliklerinde) Bağdat Caddesi’ne şiir dağıtmaya 

gittik. Bana göre çok eğlenceli bir gündü. Arkadaşlarım Murat Varlık, İmge 

Aktuğan, Duygu Özkan ve ben 21 Mart Dünya Şiir Günü için şiir dağıtmaya başladık. 

İlk başlarda kimse almak istemedi. Ondan sonra caddenin karşısına geçince yavaş 

yavaş alışmaya başlamıştım. Şiirleri dağıtırken  “Bugün 21 Mart Dünya Şiir Günü, 

bir şiir ister miydiniz?” Kabul etmeyenlere “Bedava” ya da “Irmak Okulları olarak 

yaptığımız etkinliğimizde önemli şairlerimizden çok güzel şiirler var”. dedim. Hatta 

birkaç kişi “Irmak Okulları ise alırım.”dediler. Hem eğlendik hem de çok komik 

anlar yaşadık. Beni en şaşırtan an: Bir tane limuzin, kaldırımın yakınına geldi. İçinde 

yaşlı bir kadın camı açtı ve beni yanına çağırdı. O anda çok şaşırmıştım. Her biri bir 

çocuğuna olmak üzere tam altı şiir aldı. Hatta bir adama Duygu mektup verirken 

adam “Bedava sirke baldan tatlıdır.” diye alıp gitti. Aslında biz bunu aynı zamanda bir yarışmaya da çevirmiştik. 

İlk bitiren kazanırdı. İlk ben bitirdim ve Duygu’nun mektuplarının yarısını aldım. Murat’tan aldım. İmge’den 

aldım. Elimde sadece iki mektup kalmıştı İmge’den aldığım. Birini servise binerken kırmızı ışıkta camı açık olan 

arabaya attım ve “21 Mart Dünya Şiir Gününüz Kutlu Olsun!” dedim… Diğeri ise elimdeydi. Okula geldiğimizde 

yukarı çıkarken Beden Öğretmenim “Nerden geliyorsunuz?” diye sordu. Biz de şiir dağıttığımızı söyledik. 

Öğretmen “Benim şiirim nerede?” deyince son zarfı da ona verdim, o sırada herkes güldü.  O gün çok ama çok 

güzel geçti.  

Ege KILINÇ 5B 

 “21 Mart Dünya Şiir Günü” farklı bir etkinlikti. İnsanlara önemli şairlerin şiirlerini ve 

kendi yazdığımız şiirlerden oluşturduğumuz zarflardaki şiirleri vermeye çalıştık fakat 

bu o kadar kolay olmadı. Genelde çok komik durumlara düştük. Tabi bize yardım 

edenler ve bizi destekleyenler de oldu. İnsanlarla komik ve eğlenceli diyaloglar 

kurduk. Ben bir kişiye zarfı verirken ücretsiz olduğunu duyunca  “Bedava sirke baldan 

tatlıdır.‘’ lafına biraz güldüm.  Diğerine zarfı uzatırken “Ben fotoğraf çektirmem!’’ 

şeklinde verdiği tepkiden ise biraz ürktüm. Tuhaf, eğlenceli bir o kadar da güzel bir 

gündü. 

Duygu ÖZKAN 5B 

Caddede şiir dağıtmak hem çok iyi bir fikirdi hem de eğlenceliydi ama bence insanlar daha anlayışlı olmalılardı. 

Bazıları dağıttığımız şiirleri paralı sanıp almıyorlar, bazıları da alıp bir yerlere atıyorlardı. Beni en çok şaşırtan 

olay ise yaşlı bir kadından beklemediğim şekilde aldığım ters tavırdı. Bence her şeye rağmen çok güzeldi. 

                                                               İmge AKTUĞAN 5A 
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 FEN LABORATUVARI ÇALIŞMALARI 

                                                      Bizler ana sınıfı öğrencileri;  
                                                              Suyun gücünü kavramak üzere deneyler yaptık. 
                                                                                                                                                                   

                                                              Bizler 1.sınıf öğrencileri; 

                                                      Fen laboratuarımızda, sesin ve gece gündüzün     

                                                                        oluşumunu deneylerle öğrendik.                                     

 

                                                                                                                                                    

                                                               

  

                                                         

 

 

Bizler  2. sınıf öğrencileri 
“Doğanın Gücü” ünitemizde yanardağ oluşumunu 
deney yaparak öğrendik.                                              
                                                       

 

                                                                             

 

 

 

Bizler 3. sınıf öğrencileri, 
Bitkilerde terleme ve iletim boruları deneyleri 

Yaparak bitkilerin yapısını kavradık.  

        Bizler 4.sınıf öğrencileri, 
“Yaşamımızdaki Elektrik” ünitemizde laboratuvarda  

elektrik devresi kurarak ampulün yanmasını izledik.                 

“Madde” ünitemizde, karışımların ayrılma yöntemlerini                                                           

deneylerle öğrendik.              
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Kulübümüzde, okul bahçemizde, seçtiğimiz ağaçların, türlerini özeliklerini araştırdık, çapını 

ölçtük. Ağaçla ilgili duygularımızı yazdık. Okul bahçemizden topladığımız meşe palamutlarını 

saksıya ekerek büyümelerini izledik. 

Uçurtmamızı yaparak okul bahçesinde uçurduk. 

Balonların sürtünme ile elektriklenerek birbirlerinden 

uzaklaşması çok eğlenceliydi. 
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Ben 6A sınıfından Gözde EMİN. Okulumda piyano çalmaya 4.sınıfta başladım. Şu anda                  
6. sınıftayım ve piyano çalmaya devam ediyorum. Çünkü piyano çalmayı çok seviyorum. Her yıl 
yeni yeni sanatçıları öğreniyor ve onların eserlerini çalıyorum. İlk başta eserler gözüme zor 
gözüküyordu. Öğretmenimle ilk önce eseri deşifre ediyor, sonra bölümlere  ayırıyoruz. Artık 
eserleri tek başıma da deşifre ediyorum. İleride piyanist olmayı planlıyorum. 

 
 
 
 

Merhabalar, Ben 3C sınıfından Nazar YILMAZ. Piyano çalmaya 6 yaşında başladım. İki 
senedir okulumun hafta sonu müzik kurslarında piyano derslerine geliyorum. Piyano 
çalmayı çok seviyorum. Annem ve babam da piyanoyu bir piyanist gibi çalmamı ve bunun 
için de piyanoda ilerlememi istiyorlar. Ben de iyi bir piyanist olmak istiyorum ve bunun için 
çok uğraşıyorum. 

 
 
Merhabalar, Ben 6A sınıfından Selen YILDIRIM. Bu sene hem Irmak Okullarına 
hem de piyano kursuna katıldım. Bu sene ilk kez piyanoya başladım. Bu kursta 
çok eğlenceli bir şekilde piyano çalmayı öğreniyorum. Parçalar gittikçe zorlaşıyor 
ama öğretmenim bana çok iyi anlatıyor. Bir dahaki senede piyano çalmaya devam 
etmek istiyorum. 

 
 

 
Ben 4A sınıfından Bora Alkan. İki senedir piyano çalıyorum. Piyano çalmayı çok seviyorum. Yeni 
yeni eserler öğreniyorum. Çaldığım eserleri sınıfımda arkadaşlarımla paylaşıyorum. Sene sonunda 
sahnede çalmak istiyorum.  

 
 
 
Ben 2A sınıfından Şarma TURGUN. Piyano dersini çok  
seviyorum. Piyano çalmak harika bir duygu. Bu yüzden bu 
dersi almak istedim.  
  
 
 
 

Ben 1A sınıfından Kerem Çağan OLGUN. Piyano deyince aklıma 
müzik ve piyano çalmak geliyor. Çok eğlenceli bir ders ve müziği 
seviyorum.  
 
Merhabalar ben 6A Sınıfından Yüce Ata TÜRKMEN. Gitar çalmayı çok 
seviyorum.Geçen yıl gitar kursuna başladım bu yılda devam ediyorum. Bir çok 
şarkı öğrendim. Şimdi ise elektro gitar çalacağım. 
 
 
 
 

 
 

Merhabalar benim adım Alvin ÖZHEKİM. Gitar kursuna bu yıl başladım. Gitar çalmayı 
çok seviyorum. Şimdiden pek çok şarkı çalabiliyorum.  
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Dengede yürürken farklı adım çalışmaları 

yaptık. 

Geleneksel olarak her yıl yapılan sprint yarışmasını bu 

yıl da düzenledik. 

Yarışta 1. olmak için çok çaba sarfettik. 

Cimnastik Kulübü’nde koordinasyon parkuru hazırladık. 

Beden Eğitimi dersinde, cimnastik sırası üzerindeki engellere 

basmadan dengede yürüme çalışmaları yaptık. 

Sprint yarışlarında çok heyecanlıydık. 

Birden fazla psiko-motor becerilerimiz üstünde 

çalıştık. 

mavi -53- 



mavi -54- 



mavi -55- 



“Yaşanabilir Bir Dünya İçin El Ele” adlı PYP 

ünitemizde “Dönkasan Kâğıt Atık Fabrikası” na 

gezerek geri dönüşüm yapmanın önemini kavradık. 

Çöpe atılan her şeyin gerçekten çöp olmadığının 

farkına vardık. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sınıflarımızda geri dönüşüm kutuları oluşturarak 

evden getirdiğimiz geri dönüşüm ürünlerini 

yapıldıkları malzemeye göre gruplandırdık. Bir ton 

kâğıt elde etmek için 16 tane ağacın kesildiğini 

öğrendik. 

“Gems” programı kapsamında arıların ve 

kurbağaların yaşamlarıyla ilgili kitapçıklar 

oluşturduk. Farklı kurbağa çeşitlerini ve özelliklerini 

öğrendik. “Taod ile Frog” adlı hikâye kitabını 

okuyarak hikâye kahramanlarının kuklalarını 

oluşturduk. Kurbağaların yaşamlarını kuklalarımızı 

kullanarak dramatize ettik. Arıların yaşam alanları, 

fiziksel yapıları, nasıl bal yaptıkları ve balın kullanım 

alanlarıyla ilgili öğrendiğimiz bilgileri pekiştirdik. 

“Canlılar” adlı dördüncü PYP 

ünitemizde bitkilerin büyümesi 

için nelere ihtiyaçları olduğuyla 

ilgili sohbet edip okulumuzun ön 

bahçesine çiçek ekimi yaptık. 

Rengârenk çiçekler sayesinde 

çevremizi güzelleştirdik. 

ANAOKULUNDAN 

HABERLER 

Fasulye çimlendirme deneyi yaparak 

fasulyelerimizin gelişimini ve değişimini 

gözlemleme fırsatı yakaladık. 
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ATATÜRK 

Türkiye yıkılıyordu, 

Oradan buraya savruluyor, 

Yabancılar ülkeyi yaralarken padişahlar düşüyordu, 

Etraf kan kokuyordu. 

Ve yüzyılın sonlarına doğru 

1881'de bir umut doğdu 

Sanki, 

“Ben bu ülkeyi kurtaracağım!” diye haykırıyordu. 

  

Mustafa Kemal'di adı, 

Masmavi gözlü, sarı saçlı, 

Çocukken bile farklıydı. 

Özgür ruhlu, fedakar, akıllı 

Lider ışığı vardı onda, 

Kimsenin yapamadığını yapacaktı. 

  

Sanki yıldızlarda yazılıydı. 

Büyüyünce ülkeyi kurtaracağı 

Bütün yurdun onu ATATÜRK diye adlandıracağı. 

Herkes onu tanıyacak, 

Hakkında destanlar yazılacaktı. 

  

Babası öldü, o yılmadı. 

Annesine şefkat ve sevgiyle baktı. 

Askeri akademinin incisi, 

Bildiği dillerin, 

Eline aldığı her şeyin ustasıydı. 

  

 

Bilgisi ve fikirleri dağları aşardı, 

Öyle bir özgüveni vardı ki 

Delip geçerdi bakanı 

Gözlerinde öyle bir parıltı vardı ki, 

Görenlerin merak etmemesi imkânsızdı. 

Acaba bu genç adam, 

Ülkenin kurtarıcısı mıydı? 

Zaman geçtikçe anlamayan kalmadı. 

Bu soruya “EVET” ten başka cevap olamazdı 

Bir melek gibi o kadar büyüktü ki kanatları, 

Herkesi altına alırdı, 

Çünkü kalbi altındı. 

  

En son gülen hep o oldu, 

Cumhuriyeti getirdi. 

Ve gelecek denen şey 

Bugünler oldu. 

Herkesin başının tacıydı, 

Gönüllere taht kurdu. 

  

Ay yıldızlı bayrağımız, 

Sonsuza kadar göklerde salınacak, 

Türk gençliği “ATATÜRK” ün mirasını koruyacak. 

Şehitlerimizin anısını hep yaşatacak, 

Başlarına ne gelirse gelsin bu ülkenin gerçek evlatları 

ATAMIZ ne unutacak, ne de unutturacak! 

  

Selin Beste YÜKSEL 7C 
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“En güzel deniz 
Henüz gidilmemiş olandır.  
En güzel çocuk henüz büyümedi 
En güzel günlerimiz 
Henüz yaşamadıklarımız. 
Ve sana söylemek istediğim en güzel söz 
Henüz söylememiş olduğum sözdür.” 

 

Bu dizeler Nazım Hikmet’ten. Onun yaşadıklarını, duygularını, düşüncelerini 

anlatıyor. Kişiliğine tutulan bir ayna adeta. Nazım Hikmet’i Nazım Hikmet yapan 

özellikleri taşıyor. 

“Şair  oldum, baktım her şey yazılmış, 
Ressam oldum, gördüm her yer çizilmiş, 
Seyyah oldum, sordum dünya gezilmiş 
Hiçbir yerde yeni bulamadım ben…” 
 

Bunlar ise Özdemir Asaf’tan… Her kelimesi insanı derinden etkiliyor ve 

duygulandırıyor. Yalnızlığı ne de ustaca kullanıyor. Hepimizi etkilemeyi böylece başarıyor. Victor Hugo’dan bir 

şiirle duygularımı daha iyi anlatabilirim sanırım. 

“Ağlamak için gözlerden yaş mı akmalı? 
Dudaklar gülerken insan ağlayamaz mı?  
Sevmek içi güzele mi bakmalı? 
Çirkin bir tende güzel bir ruh, kalbi bağlayamaz mı? 
Hasret, özlemden uzak mı kalmaktır? 
Özlenen yakındayken hicran duyulmaz mı? 
Hırsızlık; para, mal mı çalmaktır? 
Saadet çalmak hırsızlık olamaz mı? 
Solması için gülü dalından mı koparmalı? 
Pembe bir gonca iken gül dalında solmaz mı? 
Öldürmek için silah, hançer mi olmalı mı? 
Saçlar bağ, gözler silah, gülüş kurşun olmaz mı?  
 
Şiir bir yolculuktur. Duygulara açılan bir yoldur. Şiir kalbimize dokunur. Bazen bizi ağlatır, bazen güldürür. Şiir 

yazmak kolaydır ama iyi şiir yazmak zordur. Yaşamın zorluklarına meydan okumak, belki bu uğurda esareti göze 

almak, kimi zaman gurbetlere sürülmek zordur ve de daha da zoru tüm bunları en güzel sözlerle anlatmaktır, 

insanın yüreğine sözlerle dokunmaktır. Şair zoru başarandır. Bunu da yılmadan sabırla yapandır.  

Emre GÖKSU 7C 

ŞİİR NEDİR? 
 

Ben yazıma Orhan Veli Kanık'ın bir sözüyle başlamak istiyorum: “Kolayca 
okunabilen bir şiirin kolayca yazıldığını mı sanıyorsunuz?” diyor. Bu söz bana şiirin 
yazılış ve varoluş sebebini açıklıyor. Bence okuduktan sonra insana duygular 
yaşatmayan, onu gece gündüz düşündürmeyen şiir, şiir değildir. Şiir okudun mu 
akan sular donmalı, vücudundaki kan akışı yavaşlamalıdır. Şiir nefestir, hayattır. 
Verdiği duygularla hayata bağlamalıdır bizi. Bence şiir her duyguyu anlatmanın en 
iyi yoludur. Çünkü bir şiiri okurken bir melodi duyar, gözünün önünden resimler 
geçer ama bunların hiçbiri şiirin o baskın duygusunu örtemez. 
Son günüm yaklaştı görünesiye 
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Kalmadı bir adım yol ileriye 
Yüzünü görmeden ölürsem diye 
Üzülmekteyim ben, üzülmekteyim... 
 
Bu dizeler Necip Fazıl Kısakürek'in ''Anneme Mektup'' şiirinden. Şair nasıl da ustaca anlatmış üzüntüsünü, 
umutsuzluğunu.  
 
Bence şiir mutluluğu, umudu, aşkı, özlemi en güzel betimlemelerle, en müthiş şekilde anlatır. Bir kelebeğin 
uçuşunu, bülbülün ötüşünü, güneşin doğuşunu en mükemmel şekilde anlatır. Hayvan sevgisini satirik, adaleti 
didaktik, Kurtuluş Savaşı’nı epik olarak kaleme alır. İşte şiirin dünyasıdır bu. Ne kelimeler onu anlatmaya yeter 
ne de onu yazanları. Bence şiir yaprakları tozdan görünmeyen bir kitaba benzer. Onu yazanlar ve okuyanlar o 
tozlu sayfaları okumayı çok iyi bilir. 

İrem FANOSÇU 7B 
 

                           ŞİİR ve BEN   

Okula başlamadan önce sadece masal ve öyküleri biliyordum. Büyüklerimden dinlediğim birçok öykü vardır. 

Daha sonra ilkokula başladım. Öğretmenimiz şiir ezberletti. Kitaplardan şiir okuduk. Yani şiirle tanışmam ilkokul 

yıllarımda oldu. O günlerde anladığım kadarıyla cümleler alt alta yazılıyor, son sözcükler birbiriyle uyumlu 

oluyordu. Sınıflar büyüdükçe şiir hakkında daha fazla bilgi edindim. Ama bana sorarsanız ben şiir yazamam 

çünkü şiirlerde duygu ve düşünceleri anlatmak bana zor geliyor. Zaten herkes şair olamıyor. Güzel şiir yazmak 

çok ustalık ister. Ben ilkokulda birkaç kez şiir yazmıştım. Ama şiir denirse tabii… 

Bazı ünlü şairler şiir hakkında düşüncelerini şöyle açıklıyorlar:  

Cahit Sıtkı Tarancı’ya göre, şiir kelimelerle güzel şekiller kurma sanatıdır.  

Yahya Kemal’e göre ise, şiir müziktir fakat bildiğimiz müziklerden değil. Ben şiir yazmak 

yerine, güzel şiirler okumayı tercih ederim.  

        Mert İNAN 7A  

ŞİİR HAKKINDA BİR HİSSİYAT 

Mehmet Akif Ersoy, Nazım Hikmet, daha kimler kimler... Onların yanında biz kimiz ki? Bir ödül almıştım hani, şiir 

ödülü. Hâlbuki o ödül alınmak için değil, “Yaz!” denildiği için yazılmıştı. Bizim farkımız da bu işte. Kaçımız zevk 

için şiir yazıyor? 

Ben çok küçükken şiirle ilgilenirmişim. Artık ilgi alanlarım değişti. En azından bana böyle anlatıldı... Yazdığım 

“Cumhuriyet” şiirinin facebook üzerinden 147 “BEĞENİ" alması sonucu ailemin benden bir şair beklemeye 

başladığı dikkatimden kaçmadı. Hiç şair olma hayalim de olmadı... 

Ben şiiri özünden değil kafiyeleri nedeniyle severim. Dinlemek huzur verir insana. Şu son cümlem bile şiirli 

anlatım olmasına rağmen bana göre şiir değil. Bence şiir bu nedenle küçümseniyor. Kafiye olmazsa 

beğenilmiyor. 

Şiir yazmak için şair mi olmak gerek? Bence hayır, hobi olarak yapılabilir! 
Yazı yazmak için yazar mı olmak gerek? Hayır, şimdi bile yazıyorum! 
Her yemek yapan aşçı mı olmalı?  Hayır, çünkü yemek bir ihtiyaç! 
Şu son üç dizeme kulak verin. Çünkü anlamları görünüşlerinden daha ağır... 

 

Berke ÇALBAŞ 7C 
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MİNİK BAKIŞLAR 

 

Kışta hüzün kaplar içimi 

O sokakta ayakta duran 

Açlıktan karınları  

guruldayan, 

O çaresiz çocuklar gelir  

aklıma. 

 

Hiç düşündünüz mü? 

Sokaktasınız yalnız, aç ve 

yorgun 

Saçlarınız, kıyafetleriniz  

yırtık, yüzünüz solgun. 

Yanınızda kimse yok,  

anneniz bile… 

 

Halbuki onlar da çocuk, 

Onların da hakları var. 

Eminim ki gülümseseler, 

Neşe katarlar herkese.   

 

Ezgi EROĞLU 5A 

 

ÇOCUKLAR 

 

Çocuklar ne kadar eğlenceli,  

coşkulu ve de renkli 

Onların dünyasını keşfetmek çok 

eğlenceli 

Al bir masal kitabı incele 

Onların dünyasını anlamış  

olursun işte! 

 

Saklambaç, ebelemece, körebe… 

Hepsini oynarlar bir günde 

Çikolata, şeker… 

En sevdikleri şeyler. 

 

Hayat onlara eğlenceli, 

Günleri geçer hep neşeli 

Onlar bizim geleceğimiz 

Onları  her zaman önemsemeliyiz. 

 

Sude FETTAHOĞLU 6A 

 

    

 

 

 

 

 

 

EY ÇOCUK!!! 

 

Ey, geleceğin yıldızı çocuk, 

Bana kulak ver. 

Ey, vatanın sonsuz koruyucusu, 

Bana hayat ver. 

 

Sen mutluluk perisi, 

Geleceğin önderisin. 

Sen insanların bağlandığı, 

Tek dileksin. 

 

Kötülüklerin uzak durduğu, 

Kalbi saf olan, 

İnsanlara yol gösterecek, 

Tek ışık meleğisin! 

 

Bu vatanın kalbi, 

Sen olacaksın, 

Yandaşların olan diğer çocuklarla, 

Kültürünü koruyacaksın. 

 

Bizim yapamadıklarımızı sen yapacak, 

Bizim düşünemediğimizi sen düşünecek, 

Bizim ulaşamadığımıza sen ulaşacak, 

Yokluğunu aratmayacaksın. 

 

Sen insanlara adını duyuracak, 

İçindeki çocuk ruhunun bir parçasını  

dışarı vuracak, 

Disiplini hayatından eksik etmeyen, 

Tam bir vatansever olacaksın. 

 

Ey çocuk,  sana verdiğim öğütler, 

Hem şimdi hem de gelecek için, 

Umudunu hiç kaybetmeyip 

Başarılı olman için. 

 

Ey çocuk,  sana verdiğim öğütler, 

Hayatı öğrenmen için, 

Ancak yapmayı unutmaman gereken 

Çocukluğunu yaşayabilmen için. 

  

Ece KONAK 6B  

 

 

ÇOCUKLAR “ÇOCUK” U ANLATTILAR 

ÇOCUK 

 

Bir elinde balon, 

Diğer elinde dondurma. 

Takmış pembe gözlüklerini, 

Etrafını seyrediyor. 

 

Savaşları görüyor, 

Saygısız insanları izliyor. 

Sonra pembe gözlüklerini çıkarıp, 

Siyah gözlüklerini takıyor. 

  

Gözde EMİN   6A 

ÇOCUKLAR 

 

On sekiz yaşından küçük, 

Çocukturlar her zaman, 

Vardır onların bir günü, 

Adı Yirmi üç Nisan. 

   

Ata TÜRKMEN 6A 

 

ÇOCUKLUĞU ÖZLEMEK  

 

Bir yetişkinim ben,  

İçinde hâlâ çocuk olan.  

Umursamazdım o günleri,  

Oysa haklıymış anam,  

babam. 

  

Artık yaşlıyım gençliğime 

göre 

Ama seviniyorum  

torunlarımı görünce. 

Artık amaçsız, hareketsizim. 

Özlüyorum dünleri,  

tüm yaşadığım o günleri… 

 

   Murat VARLIK 5A 
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ÇOCUK 

 

O, evin en büyük, 

Huzuru ve güzelliğidir. 

O, evdeki en büyük, 

Mutluluk ve neşe kaynağıdır. 

 

O, olmazsa evdeki 

Neşe ve huzur bozulur. 

Evin en önemli parçası, 

Evdeki çocuktur. 

 

Dünyaları verseler, 

Değişilmeyecek kadar değerlidir. 

Evin en kıymetli hazinesi, 

Evdeki çocuktur.                                      

                  

Ahmet Emir ŞENER 5B      

                                                                       

MUTLU ÇOCUKLAR 

 

Çocuklar oynuyor, 

Bisiklete biniyor. 

Düşüp, düşüp kalkıyor, 

Eğlenceyi yaşıyor. 

 

Güle güle koşuyorlar, 

Birbirleriyle yaşıyorlar. 

Anneler eve çağırıyor, 

Bir az daha zaman istiyor. 

 

Ahmet Ege TANRIVERDİ 5B 

ÇOCUK 

Hiç düşündün mü , çocuk olma-

saydı hayatta ? 

Kabus olurdu hayat tüm varlık-

lara, canlılara, 

“Neden?” diye sorarsan bana, 

Cevabım şudur bütün dünyaya: 

Çünkü çocuk neşedir, güvendir, 

saygıdır 

Ve en önemlisi, sevgidir. 

 

Ayda Işık BUĞDANOĞLU 6B 

 

BÜYÜKLERDEN  

ÇOCUKLARA… 

 

Hep birlikte büyüyeceğiz çocuk-

lar, 

Mutlulukla, coşkuyla, 

Hep birlikte büyüyeceğiz çocuk-

lar, 

Sevgiyle, merhametle. 

 

El ele verelim, 

Hep birlikte eğlenelim, 

Sizi biz koruyacağız, 

Size sahip çıkacağız, 

Hep birlikte başaracağız. 

          

Zeren ALIŞKAN 5A 

 

SOKAKTA 

 

En güzel günüm bile, 

Sokakta, köşe başında. 

Eğer şanslıysam, 

Başımı sokabileceğim bir  

Ambarda! 

 

Sorarlar bana, 

Kim senin ana, baba? 

Diyemem ki onlara 

Bende yok ki ana baba… 

 

Bakıp sırıtıyorlar, 

Benimle dalga geçiyorlar. 

Yemek yiyebiliyorlar diye, 

Kendilerini bir şey sanıyorlar… 

 

Yoldan geçenler diyor 

“Gülümse!” 

Söylemesi kolay bence, 

Hem herkes gülümsese,  

Bunca keder kime? 

 

Numara yaptım sanıyorlar, 

Bana bıyık altından gülüyorlar. 

En azından yaşlı bir teyze, 

Para koyuyor heybeme… 

                           

Nil TUNA 5A 

 

ÇOCUK 

 

Biz dünya çocuğuyuz  

Sevgi barış doluyuz  

Kötülükten korkarız  

Sevgi ve neşe saçarız. 

                 

Bartu OLCAY 5A 

 

 

 

HAYAL OYUNCAĞI 

 

Hayal oyuncağı ile oynayan, 

Mini mini çocuklar, 

Bazıları zorla çalışır, 

Bazıları paraya alışır. 

Dilenen çocuklar, 

Sokakta, soğukta 

Bazıları mutsuz olur, 

Hayal oyuncakları olmayınca. 

 

Selin ŞENTÜRK 5A 

 

 

BİR ÇOCUK BİLİYORUM 

 

Sokakta yaşayan, 

Dilenen, 

Bir çocuk biliyorum. 

Hayatta yalnız olan, 

Öksüz olan, 

Yakını olmayan, 

Bir çocuk biliyorum. 

Ev hayal eden, 

Oyuncak hayal eden, 

Özellikle de aile isteyen. 

Bir çocuk biliyorum. 

 

Perit KURMEL 5A 

 

 

ÇOCUKLAR 

 

Çocuklar, çocuklar 

Ah ne güzel oyun oynuyorlar, 

Ne güzel eğleniyorlar, 

Ne kadar mutlu görünüyorlar, 

 

Rüzgâr gibi esiyorlar, 

Kuşlar gibi cıvıldıyorlar, 

Ne kadar hızlı koşuyorlar, 

Ne kadar mutlu görünüyorlar. 

 

Onur OLCAY  5A 

  

ÇOCUKLUĞU YAŞAMAK  

GEREKİR 

 

Her çocuğun hakkıdır eğlenmek, 

okumak. 

Eğer ellerinden alınırsa bu iki hak, 

Düzgün birey kalmayacak, 

Dünyanın neşesi bozulacak. 

 

Her çocuğun hakkıdır güvenli bir 

evde yaşamak. 

Bazılarının ise kaderinde çalışmak. 

Sıcak bir ev yerine, 

Sokaklarda uyumak. 

 

Bazı çocuklar oyun oynar, sokak-

larda gezer, 

Bazıları ise sadece çalışarak izler. 

Eğlenip gülmek yerine, 

Gecelere kadar hayal eder. 

 

 Kaan KULELİ 5B 
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OYUNCAK 

 

İnsanları etkileyebilen 

Oldukça eğlendiren 

Etrafa neşe veren 

İsmini ”oyuncak” diye bilirim ben. 

 

İsmi ile ünlenen 

İşlevi ve şekli ile eğlendiren 

Farklı şekilleri ile bize getirilen 

Oyuncağı çok severim ben. 

 

Çok sevdiğimden, 

Oynamadan geçemediğimden, 

Onunla neşelendiğimden 

Hep oyuncakla oynarım ben. 

              

   Cihan İKİZOĞLU 6B 

 

ÇOCUK 

 

Oynayın çocuklar, tutun el ele  

Yürekler sevinç, neşe ile dolar 

Taşıyın vatanımızı geleceğe 

Şanlı bayrağımız göğe yükselir  

Sizlerle. 

 

Milletin en büyük gururu 

Yarının büyüğü olan çocuklar, 

Sizin tuttuğunuz ışıklı yolu, 

Gördükçe kalbimiz sevinçle dolu. 

              

Merve AKIN 6A 

 

ÇOCUKÇA 

 

Hayatın tadıdır onlar, 

Yaşama renk katarlar, 

Neşeli kahkahalarıyla 

Gülmeyi hatırlatırlar. 

 

Denizde, karada, havada 

Aradığın her ne varsa şu dünyada 

Hepsini bulursun bir çocukta. 

 

 

İnci Efra UZUNHEKİM 5A 

 

 

    

ÇOCUKLARIN DİYARI 

 

Her çocuk ister  

Oyunu ilgiyi  

Hediyeyi, sevgiyi  

Ve mutlu bir aileyi 

 

Hayatını mutlu geçirmeyi  

Bir kez olsun gülümsemeyi  

Hata yapınca üzülmeyi,  

öğrenmeyi 

Bir arkadaş edinmeyi.  

 

Çocukların dünyası çok farklıdır 

Yetişkinlerinkinden çok  

uzaktadır 

Yıldızların oradaki diyardadır 

Orada sadece çocuklar  

yaşamaktadır.  

 

Ah o dünyayı bilseniz,  

Çocuk seslerini dinleseniz, 

Gözlerinizi kapayıp bir hayal 

etseniz.  
 

Çocukları çok seveceksiniz 

Bazı büyükler orayı görünce  

Çocuk olur kendi içinde  

Çocuklarla çocuk olup eğlenir 

Hayatı renklendirir.  

 

Her gece bir yıldız parlaması  

Bir çocuğun mutlu olması  

Belki yeni birinin var olması   

Yepyeni bir hayatın başlangıcı.  

 

Ada ÖZTÜRK 6A 

 

DONDURMAM 

 

Tatlı mıdır tatlıdır o. 

Şeker midir, şekerdir o. 

Yendikçe yenir, 

Sevdikçe istenir, 

Çocukların gözdesidir, 

Dondurma dediğin külahta  

yenir. 

Kaan ÇELİK 6A 

 

OYUNCAĞIM 

 

Oyuncağım, oyuncağım, canım 

oyuncağım, 

Oynarım seninle canım  

oyuncağım. 

Okuldan gelince, derslerim  

bitince 

Oynarım seninle canım  

oyuncağım. 

Canım sıkılınca, boş zaman 

olunca 

Oynarım seninle canım  

oyuncağım. 

Bozulurum bozulunca,   

kırılırım kırılınca 

Oynarım seninle canım  

oyuncağım. 

Başkasına veremem , sıkıntıya 

gelemem 

Bana sorulmadan seni kimselere 

elletmem. 

          Korel YILDIZ 6B 

 

BÜYÜMEK 

 

Emzikle başladı serüveni, 

Küçük arabalarıyla canlandı, 

Annesine kocaman sarıldı. 

Ne güzeldi çocuk olmak ! 

 

İlkokula başladığında çok heye-

canlıydı, 

Arkadaşlarıyla oyun oynadı, 

Yavaşça büyümeye başladı. 

Ne güzeldi çocuk olmak ! 

 

Lise, üniversite derken bir anda 

baba oldu, 

Nereye gitti emziği, arabası. 

Ne güzeldi çocuk olmak 

Şimdi kendi çocukları vardı. 

                     

Kaan ÜRKMEZ 5A 

 

ÇOCUK 

 

Yaşamın en tatlı anıdır çocukluk 

Yürümek , koşmak, okul derken; 

Anlamadan geçer. 

Gerçek hayata hazırlar çocukluk. 

Çocukluktan sonra hayat zorlaşır 

Bencilleşir, kendi çarene bakmayı 

gerektirir. 

Bu yolculukla belki de  

sevmediğimiz şeylerin 

amacını anlarız. 

 

İmge AKTUĞAN 5A 

 

 

ÇOCUKLUĞUM 

 

Çocukluk dediğin nedir ki 

Gözünü açıp kapayıncaya geçer 

gider sanki 

Sorun büyüklerinize çocuklar 

Çocukluklarını nasıl yaşatıyorlar? 

 

Can DURU 6A 
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ADALET MESELESİ 

Adalet meselesi… 

Adı olanların beraat etmesi, 

Hak edenden çok et yemesi. 

Zenginin köpeğinin içtiğini,  

Fakirin bebeğinin içememesi. 

Herkes saklanmış arkasına 

Eşitlik vesvesesi. 

 

Adalet mi mülkün temeli, 

Mülk mü adaletin? 

Mülkü varsa “Buyursunlar.” 

Mülkü yoksa “Hırsız var!” 

Marka telefonluya fon yatıranlar 

Ayakkabısıza “ Ay ne terbiyesizler var!” 

 

Haklar var, eşitlik de 

Adalet var, özgürlük de… 

Bunlar zengine var 

Peki fakire? 

                                          Damla US 7B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İNSANLIK ÖLÜYOR 

İnsanlar ölüyor adalet yüzünden. 

“Adalet bu!” denen, sorgulanmayan yaşam 

stilimizde, 

Eğitimmiş, evmiş, arabaymış boş verin! 

Yaşamadan, yaşarken ölenler yok mu 

gerçekten? 

İnsanlar aç eşitlik yüzünden! 

Bir dilim ekmeğe muhtaç,  

Doyumsuz insanlar yüzünden. 

İnsanlar ölüyor… 

İnsanlık ölüyor. 

Herkes dünyanın buradan ibaret olduğunu 

sanıyor. 

Oysa ne “ev”ler var ev denemeyecek, 

Ne “yemek”ler var dişimizin kovuğuna 

yetmeyecek. 

Ne “insan”lar var onlar için bile dilenecek, 

Ne “insan sandıklarımız var” onlara sırtını 

dönen, dönecek. 

Damla US 7B 
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Yazın Bodrum’da tatil yapan bir yakınım, sahilde 7-8 yaşlarında iki kızın 

konuşmasına şahit olmuş. Birinin diğerine annesinden yakınırken “Keşke 

benim annem Lady Gaga olsaydı…” dediğini duymuş. Ya popülerlik 

sevdasıyla ya da harcama kapasitesini artırma hevesiyle… “Çocuk işte, 

ister tabii…” diyebilirsiniz. Ama mevzu biraz daha derin…  İngiliz 

Daily Mail gazetesinde çocuklarla ilgili ilginç bir haber vardı önceki gün… 

Ünlü alışveriş zinciri Selfridges, alışverişe gelen çocuklara “Yılbaşında Noel 

Baba’dan ne istersiniz?” diye sormuş. 3 yaşında bir kız çocuğu kredi kartı 

istemiş. Aynı yaşta bir oğlan, Rolex saat dilemiş. Siparişler arasında Maserati 

araba da var, pırlantalı cep telefonu da, iPad-3 de… Kraliyet düğününde 

Kate Middleton’un giydiği gelinlik de, yeni yetmelerin Noel Baba’nın torbasından çıkmasını arzuladığı 

hediyelerden… Haberde yoktu ama bence burun ameliyatı isteyen de 

olmuştur kesin… Çok değil, bir kuşak önce çocuk çocuk gibiydi, 

yetişkin de yetişkin gibi… Çocuğun ayrı zevkleri, oyunları, masalları, 

kıyafetleri vardı. Son kuşakta, biraz da çocukların da tüketim 

sarmalına çekilmesiyle çocukla yetişkin arasındaki sınır çizgileri silindi.  

Reklam malzemesi olmuş kravatlı oğlanlar, makyajlı kızlar çıktı 

ortaya… Aynı hamburgercide birlikte yer, aynı müzikleri dinler, 

aynı dizileri izler olduk. Babalar oğullarıyla bilgisayarda 

Pentagon destekli savaş oyunları oynuyor; anneler kızlarıyla birlikte alışverişe çıkıyor. Televizyon, 

çocukları erken büyütürken, ebeveynlerini de masal dinleyen bebeklere çevirdi.  Hepimiz “yetişkin 

çocuklar” haline geldik. Tanıdığımız anlamda çocukluk bitti.  

CAN DÜNDAR, 2011 

TEKNOLOJİNİN ESERİ ÇOCUKLAR 

Devir değişti… Devir teknoloji devri. Geçen hafta yeğenimin doğum günüydü. Ona iki gün önceden ne 

istediğini sordum, tahmin edin ne demiş olabilir? Oyuncak araba, kıyafet, ayakkabı, kalem, kitap, 

çanta, lego… Ama ne yazık ki hiçbiri… Yeğenim benden hani şu en son çıkan teknolojik akıllı telefonlar 

var ya  “iphone” onlardan istedi.  Ben de şaşırdım kaldım. Daha dokuz yaşında olduğunu ve bu 

hediyenin onun için uygun olmadığını söyledim ama neye yarar, tutturdu “herkeste var!” diye. Ben de 

“Tamam bakarız…” dedim ve çıktım. Bir oyuncak mağazasına girdim. Oyunlar, kitaplar aldım. Doğum 

günü partisinde verecektim ki ne göreyim her yer Gap, DKNY, Zara, Hotiç, Saat&Saat, Tommy Hilfiger, 

Polo, Lacoste gibi markaların paketleriyle dolu. Zaten babası da yeğenime istediği telefonu almış. Hah, 

işte sorunum burada! Aileler ve çocukları… Çocuklar sanki anne ve baba, 

aileleri de çocuk. Bir başka örnek vermek gerekirse de çocuklar 

marangoz, aileler kukla…Tabi ki teknolojinin etkisi büyük televizyonda 

görüyoruz, istiyoruz. Bir de şimdi sesli masallar çıktı, benim bildiğim 

masal okunurdu… Hani “Anasına bak kızını al!” derler ya aynen öyle! 

Anne diğer annelerle moda, marka, para, lüks yarışına giriyor. Eh tabi 

kızları da diğer kızlarla… Aslında suç bizlerde… Çocuklar bizim ve 

teknolojinin eseri, doğanın değil. 

                                                                  Zeynep YILDIZ 7B 
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TÜKETİM ÇILGINLIĞI 

Gündemdeki konular artık farkında olduğumuz şeyler. Benzinin zamlanması, 

Adele’in yine Grammy alması, Justin Bieber’ın Türkiye’ye gelmesi… Peki ya 

farkında olmadıklarımız? Farkında olmadığımız ve artık farkında olmamız için 

çok geç olanlar? Tüketim toplumuyuz, gereğinden fazla tüketici bir toplumuz. 

En pahalı, en yeni markaları, modelleri istiyoruz; bunları çocuklara da aşılıyoruz. 

Tabii annesi dünya markalarından giyinen, babası en pahalı arabalara binen 

çocuklar da bunu yaşam tarzı haline getiriyor. “Üzüm üzüme baka baka kararır!” Ne yazık ki artık bu 

üzüm o kadar karardı ki bakmasa da karamaktan alıkoyamıyor kendini. Marka tutkunu oldu mu 

bırakamıyor, uyuşturucu gibi… Ünlülere, popüler insanlara özeniyoruz; kendimizi onlara yakın görmek 

için... Daha önce hiç dikkat ettiniz mi dünyaca ünlü bir markanın aynı model eşofman üstünün önünde 

logosu olan, logosu olmayanın iki katı fiyata satılıyor. Oysaki kumaş aynı, malzeme aynı… Ee, marka 

da aynı? Hepimiz gidip “logolu” olanı alıyoruz, neden? Sırf başkalarına o markadan giyindiğimizi 

göstermek için. Çocuklar da aileleri tarafından buna alıştırılıyor. Onlara normal gelmeye başlıyor bu 

“tüketim” olayı. Aileleri tarafından tüketime sürüklenmeyenler ise kendi kendilerini bu tüketim 

çemberine atıyor. Televizyonlardaki, caddelerdeki reklamlardan görüyorlar en yeni, en moda şeyleri. 

Bazen ise arkadaşlarında gördüklerini beğeniyorlar, kıskanıyorlar. Aslında bu kıskanma olayı sadece 

çocuklar değil, yetişkinler için de geçerli. Kim arkadaş grubunun altında kalmak ister ki? Herkes 

arkadaşlarıyla aynı şeylere hatta mümkünse daha iyilerine sahip olmak ister, ancak kesinlikle daha 

kötüsü, daha alt modeli değil!  Artık insanlar da model model... Herkes daha iyilerini kullanarak 

modelini yükseltmeye çalışıyor, ancak bilmiyorlar ki yüksek modeli kullanmak onların modellerini 

yükseltmiyor.  Bilmiyorlar ki bu “Tüketim Çılgınlığı”ndan başka bir şey değil!   

                              Damla US 7B 

MASAL OKUYAN SAAT - ROLEX 

Bu metni yazmak istemiyorum! İstemiyorum! Bu metinde yazacağım konu, tüketim 

çılgınlığının farklı yaştan binlerce insanın üzerindeki etkileri. Ama ben yine de yazmak 

istemiyorum. Böyle bir durum olması bile acıtıyor çünkü. Ben bu konuyu hatırlamak 

istemiyorum. Çocukların saflıklarını kaybettiklerini, masalların yerini Rolex saatlere 

bıraktığını bilmek istemiyorum. Evet, doğru. Çocuklar masallar yerine Rolex saat 

istiyorlar! Ben bunu bilmek dahi istemiyorum. Dünyanın bu tüketim çılgınlığına kapılıp 

gittiğini, bilmek ya da hatırlamak hiç istemiyorum! 

Ama yazmalıyım. Çünkü göz ardı edilerek yok edilebilseydik sorunları, o zaman işte mükemmel olurdu 

dünya. Ama mükemmel değil. Biz bir şeyleri konuşmaya başlamadıkça da olmayacak. Etrafımı bir 

çılgınlık sarmış. Buna “tüketim çılgınlığı” diyorlar. Bense “yetişkinler çılgınlığı” diyorum. Niye mi? Çünkü 

sonuçlarına tanık oldum bu çılgınlığın, tüketimin. Oyuncak mağazalarda oyuncak “Iphone”lar, oyuncak 

telefonlar satıldığını gördüm. Kardeşimin yaz tatili boyunca sürekli “Ipad”le oynadığını da gördüm. Her 

ay alış-veriş yapan anneleri de gördüm. Onlarca kutuyla eve geri dönen anneleri. Yeni kıyafetler, 

ayakkabılar... Niye? Sorsam cevaplarını tahmin ediyorum: “Eh, bilmiyor musun? Onlar “Trend” 

şekerim! Moda unutulmaya, eskimeye gelmez!” Böyle diyecekler işte. Mutluyum; annem onlardan biri 

değil. Ama olabilirdi. Yine de değil.  

Büyükler; “Ben çocukken...” dediklerinde yaşadığımız hayata sinir oluyorum! Bizim çocukluğumuzun 

“çoktaaan” bittiğini hatırlattığı için. Yine! Bizi artık bu “tüketim çılgınlığı” ile yetişkin yaptığı için. Biz 

artık çocuk değiliz. Kabul edelim, değiliz. Biz çocuk gurubuna ait değiliz artık. Bu benim yaşımla, 12 ile 

alakalı değil. Bazı üç yaşındakiler de artık çocuk değil. Çünkü bu üç yaşındakilerden bazıları masal 

kitabı ya da oyuncak ayı yerine, Rolex saati seçiyorlar. Sanki saat, onları bambaşka dünyalara 

götürecek olan hikâyeler anlatabilir! Rüyalarında görürler ancak!         Senem YURDAKUL 7A 
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ANNEM 

Annem sen birsin benim için 

Senden başkası yok benim için, 

Saçını süpürge ettin benim için 

Seni seviyorum bunun için. 

 

Dişini tırnağına taktın benim için 

İyi bir insan olmam için 

Çok iyi bir annesin, 

Seni seviyorum bunun için. 

                             Sarp Tan GEÇİM 6B                             

  

ANNELER GÜNÜ  

Bugün anneler günü,  

Bütün annelerin ödülü, 

Anneler olmasa yoktuk biz, 

Olmayacaktı Türkiye’miz. 

 

Üzmeyelim onları, 

Alalım hediyeleri, 

Güzel geçsin günleri. 

İleride hatırlayalım bugünleri. 

İmge AKTUĞAN 5A 

 

SEVGİLİ ANNE 

Gülüşünde gizli güzellikler 

Ellerin nasıl da narin, 

Sevgiyle bakan gözlerinle 

Her zaman yanımdasın, 

Beni yalnız bırakmazsın! 

Bazen seni üzsem de 

Yanımdasın biliyorum! 

İyi günde kötü günde 

Arkamdasın, görüyorum. 

Emre GÜRASLAN 7A 

 

BENİM ANNEM 

Benim güzel annem, 

Kollarında büyüdüm, 

Seninle birlikte hastane odasında, 

Hayata yürüdüm. 

Büyüyüp geliştim, 

Amcama yetiştim. 

Seninle birlikte dünyaya geldim, 

Ben artık senin küçük prensinim.  

                                 Ege KILINÇ 5B 

ANNEME 

İlk konuştuğumda mutluluktan, 

Yürümemde heyecandan, 

Düşüşümde korkudan ağladın annem! 

Hayal kırıklığına da uğradın, 

Başarımdan da gururlandın, 

Umarım ki mezun olduğumda da mutlu olursun 

annem! 

Hep yanımdaydın: 

Üzüntümde heyecanımda, 

Hatta çekilmez olduğum zamanlarda. 

Beni öyle görmekten memnun olmasan da, 

Hiç bırakmadın beni annem! 

İyi ki varsın kavga etsek de, 

Hep mutlu olamasak üzülsek de, 

Ne olursa olsun ebediyen birlikte,  

Sen benim meleğimsin anne…   

                                 Gizsu TUFAN 7A 

 

ANNEM 

Bütün kalbimle haykırıyorum seni sevdiğimi! 

Bana her kızışında 

Sanki kalbimden bir parça kopuyormuşçasına 

Bir acı… 

Oysa bir gülücükte 

Kalbim yeniden doğuyor gibi. 

Bana dokunuşun,  

Bana sarılışın,  

Sanki özel bir iksirle hazırlanmış 

Mutlu olmayı sağlayan 

Bir büyü yapılmış gibi hissettiriyor. 

O küçük, kahverengi gözlerinde 

Bir parıltı belirdiğinde 

Anlarım  

Beni sevdiğini… 

          İrem BAYRAKTAROĞLU 7A 

 

SEN OLMASAYDIN 

Ya sen olmasaydın? 

Nasıl olurdu hayatım? 

Rüyalarımda sarılırdım 

Ama mis kokunu alamazdım. 

 

Uyanamazdım, 

Doğruyu ve yanlışı ayıramazdım, 

O gözlerine bakamazdım, 

Seni sözlerle şımartamazdım. 

 

Senden örnek alamazdım, 

Senin gibi bir anne olamazdım, 

Birden ona kadar sayamazdım 

Bu şiiri sana yazamazdım. 

 

Ama düşünemem, 

Kendimi üzemem, 

Sen şimdi buradasın 

Yanımdasın ve hep burada kalacaksın? 

 

Kalbimin yıldızı 

Kraliçesi, sultanı 
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Muhteşem  aklıyla 

Başımın tacı annem! 

Ada ÖZTÜRK 6A 

 

ANNEM 

Sen bir sabahsın ki, 

Karanlıklara doğan bir güneş gibi aydınlatıyorsun 

beni 

Sen bir gecesin ki, 

Korkunç karışıklıklarda arıyorum seni! 

Sen bir müziksin ki,  

Saçma gürültülerde arıyorum seni 

Sen sessizliksin ki, 

Kafam dolu iken rahatlatıyorsun beni! 

Sen bir barınaksın ki, 

Kaçarken arıyorum seni! 

Sen sonsuz bir çayırsın ki, 

Var yok, özgür bırakıyorsun beni! 

            Nisan Güneş ELÇİ 7A 

 

ANNEM 

Güzel ellerinle okşardın beni, 

Sıcak koynunda yatırır, 

Ninniler söyler, masallar okurdun. 

Yaşadığımız her anı hafızana kazıyıp 

Gece gündüz benimle 

Hayallere dalardın. 

Kış günleri kar yağdığında, 

Cama vuran rüzgâr içimi üşüttüğünde 

Ve uluyan köpekler duyduğumda 

Koşarak sana sarılırdım anne. 

 

İlkbahar olduğunda, 

Senden güzel çiçek göremezdim. 

Ellerim cebimde sana koştuğumda 

Ağlayarak sarılırdın bana, anne! 

Kaan ÇUHADAR 7A 

ANNEM 

Annem beni doğurdu,  

Büyüttü ve her zaman korudu, 

Mutsuz olduğumda güldürdü, 

Bana bir şey olduğunda üzüldü. 

 

Şen kahkahalarıyla her odayı aydınlattı. 

Yeri geldiğinde bağırdı, kızdı, 

Ama sonra üzülüp sarıldı. 

Benim annem bir candı. 

 

Hep iyi not almamı isterdi, 

İyi not aldığımda beni ödüllendirirdi,  

Kötü not aldığımda sinirlenirdi, 

Ama sonra yumuşayıp beni öperdi. 

 

O dünyanın en sevimli, 

En cana yakın annesi. 

O annelerin kraliçesi,  
Dünyanın en sevgi dolu meleği. 

 

Anneler gününün güzelliği, 

Günlerin en özeli. 

Üzmeyelim bugün annelerimizi, 

Unutmayalım annelerin önemini.  

Sude FETTAHOĞLU 6A 

 

ANNEM, GÜZEL ANNEM… 

Gözlerine bakınca 

Hayaller görürüm benim için! 

Yüreğince değince 

Dualar duyarım benim için! 

 

Derdime derman olamadığın için üzülür, 

Çekilirsin kendi dünyana 

Bir çare bulmak uğruna didinir 

Dolanırsın bir o yana bir bu yana! 

 

Dünyaya gözümü açtığımdan beri 

Benden başka her şeyi itmişsin geri! 

Attığın her adımda duyarım adımı 

Senin sevgin, benim kalbimde ebedi! 

 

Zaman akıp geçsin, ben seni unutmayacağım. 

Güzel gözlerini her yerde arayıp 

İçimi ısıtan bakışınla huzur bulacağım! 

Kaya BEKTAŞ 7A 

 

DUDAKLARIM FISILDAYACAK 

Her insan sahiptir 

Bazı şeylere. 

Bazıları da yoksundur 

Gördüğü hayallere bile. 

Kiminin evi, 

Kiminin köpeği 

İsteğidir belki. 

Ama benim sevdiğim değildir 

herkesin kıymetlisi. Anne 

sevgisidir benimkisi                                                                                                                                                 

Tek isteğim, hayalim!                                                                                                                                                

Sıfatlar yetmiyor ki anlatayım sana sevgimi                                                                                                              

Merak ediyorsan rüyandaki meleği                                                                                                                    

Telaşlanma gönderdim ben elçimi! 

Bir buket çiçek veririler                                                                                                                                              

Anneler gününde.                                                                                                                                               

Ama en güzel çiçek sensin                                                                                                                                       

Veremem ki sana çiçek!                                                                                                                                                          

Bu özel günde, şimdi haykırıyorum                                                                                                                                                           

Seni seviyorum diye                                                                                                                                             

Biliyorsun artık,                                                                                                                                                               

Bunu söylüyorum tüm benliğimle. 

Fısıldıyorum ürkekçe                                                                                                                                                                          

Anneler günün kutlu olsun!                                                                                                                                       
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Çünkü istemiyorum ki duysun başkası                                                                                                                                                     

Bugün bağırmanın değil fısıltının günü. 

Herkes feryat ederken                                                                                                                                                   

Ben sessizce bağıracağım!                                                                                                                                          

Çünkü sen öyle derdin ben küçükken                                                                                                                                                   

“Makbul olan bağırmak değil sessizce kendini 

duyurmaktır.”                                                                         

Sesin kulaklarımda yankılanacak,                                                                                                                          

Beynimde sesin duyulacak,                                                                                                                                                                       

Kalbim deli gibi atacak,                                                                                                                                      

Dudaklarım  ”Seni seviyorum!” diye fısıldayacak. 

       Nazlı Deniz BEŞİKÇİ 7A 

 

ANNEME 

Emeklemeye, yürümeye başlayınca, 

Tekrar tekrar düşeceğim bilirsin. 

Sayı saymaya, toplamaya başlayınca, 

Desteğim,  öğretmenim olabilirsin. 

 

Okumaya, yazmaya çalışınca, 

Pes edip ağladığımda, benimle ağlayabilirsin. 

Arkadaşımla, komşuyla tartışınca, 

Bana en iyi arkadaş olabilirsin. 

 

Elimi, ayağımı bir yere çarpınca, 

Pis, kötü masanın ayağına kızabilirsin. 

Bir kış günü şort giymek isteyince, 

Beni pantolon giymeye zorlayabilirsin. 

 

Gün gelip sana kızınca 

Seni üzmek istemem bilirsin. 

Söylediklerini tekrarlatınca 

Sorumsuz diyebilirsin. 

 

Doğup büyüyüp yetişkin olunca, 

Yuvadan uçup gideceğim bilirsin. 

Ama her zaman benimle, 

Kalbimde olacaksın bilirsin. 

Damla US 7B 

 

ANNEME  

Seni bir toprağa benzeteyim annem, 

Her bir yanı şifa dolu, 

Narin bir çiçek olmam için annem, 

Gururla yürüdün bu zor yolu. 

Seni bir denize benzeteyim annem, 

O yüce kalbinde herkese yer var, 

Dalgalanırsa bir anlık sinirle o yürek annem, 

Dayanamaz, şefkat dolu kollarını açar. 

Seni bir güneşe benzeteyim annem, 

Işığının düştüğü her yer aydınlanır, 

Hayat o ışıkların altında 

Cennetmiş gibi davranır. 

Seni doğaya benzettim annem, 

Çünkü sende yapay bir şey bulunmaz, 

İçin dışın aynıdır annem, 

Sende tehlike aranmaz. 

Selin ILDIR 7B 

 

ANNECİĞİM 

Teksin benim için, 

Benzemezsin sen kimseye, 

Boşuna dememişler, 

“Ana gibi yar olmaz!” diye, 

Hastalandığımda yanımdaydın, 

Üzülürken yanımdaydın, 

Okuldan eve gelince koşup sarılırdın, 

Gözlerimin içine bakardın, 

Seni çok seviyorum anne!  

Arda KANTEK 6A 

 

FEDAKÂR ANNELER 

Bizi sever onlar şefkatle, 

Aynı zamanda da dikkatle. 

Bulamayız onlar kadar fedakar, 

Bize sevgi ile onlar bakar. 

 

Anneler ile paylaşılır üzüntü ve sevgi, 

Anne çocuk dost gibi. 

Bulunmaz böyle sevgi, 

Anneler var iyi ki. 

 

Biraz uzak kalsak bile, 

Özler anneler bizi yine.  

O duygu anlaşılmaz,  

Annelerin sevgisi bozulmaz. 

 

Bazen bize kızarlar, 

Sarılır, öper, unuturlar. 

Her yere sevgi katarlar,        

Sihirli, sevgi anneler.   

                                                                                                                          

Kaan KULELİ 5A  

 

CANIM ANNEM 

Kalbimin tam üstünde, 

Senin adın kazılı. 

Bebekliğimden bugüne, 

Sen hayatımın anlamı. 

 

Okul yolunda arkamızdan bakan, 

Bizi hasretle anan, 

Tüm annelere, anneannelere, 

Kucak dolusu sevgiyle. 

            Lal KARAYAZGAN 5A 
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HEP SEVECEK 

İlk sen öğrettin doğruyu, yanlışı 

Neyi yapmalı, neyi yapmamalı? 

Hayatın tatlısını, bir de acısını 

Bana sen öğrettin güzel annem! 

 

Hiçbir şeyi benden eksik etmedin, 

Bu günleri sabırla bekledin, 

Ne zaman canım sıkılsa beni eyledin, 

Benim annem, güzel annem! 

 

Belki ilerde çok zengin olurum 

Belki çulsuzluktan sokağı evim bilirim 

Belki gözyaşlarına boğulurum, 

Belki hiç durmaz sevincim! 

 

Kötü günler de gelecek belki, 

Gözyaşlarının sonu gelmeyecek 

Ama ben bilirim ki 

Beni annem her zaman sevecek! 

Bora ZAİMOĞLU 8B 

 

ANNE 

Annelerin en güzeli, 

Kalbimin tek meleği. 

Seni çok seviyorum 

Kahramanım benim. 

 

Az mı vurdum karnına, 

Hiç pes etmedin sen ana. 

Tüm zorluklara rağmen, 

Getirdin beni bu dünyaya. 

 

Ne olursa olsun, 

Getirdin beni buralara. 

Büyüttün beni tüm zorluklarla 

Elinde büyüdüm senin 

Canım annem benim. 

Berk ACAR 8B 

 

BENİM ANNEM 

Annem, annem; 

Derim hep “Bir villa deniz kenarında, bir de 

hizmetçi yanı başına!” 

Ancak bunlar denk gelir mi sana olan borcuma? 

Ağlamadan sızlamadan beni beklediğin akşamlara… 

 

“Seni seviyorum!” dilinden düşmez, 

Her akşam bir kaşık pekmez, 

Yağmurun sokakları okyanuslara çevirdiği 

günlerde 

Başımdan bir şemsiye eksik etmez! 

 

 

 

Sıcak gülüşüne mi? 

Sımsıkı tutan ellerine mi? 

Neye teşekkür etsem, 

Beni acısıyla tatlısıyla yetiştirdiğin için 

Sana hakkını nasıl ödesem? 

Hande OKTAY 8B 

 

ANNE 

Okula gitmeyeyim, dedim. 

Asla izin vermedin. 

Sınava girmeyeyim, dedim. 

“Olmaz, önemli!” dedin. 

Her şeyi benim iyiliğim için istedin, 

Güzel yüzlü annem. 

  Murat HENDEKLİ 8B 

 

ANNEM 

 “Anne, anne!” diye seslendiğimde 

Telaşla yanıma koşan, 

Çorabımın teki kaybolduğunda bulan, 

Sabah ne giyeceğime karar veremediğimde,  

Bana yardımcı olan, 

Fedakâr  ve sevgi dolu annem. 

Yemek yemem için arkamdan koşan, 

Hastalanmamam için bal pekmez veren, 

Beni karşılıksız seven, 

Sevgisini eksik etmeyen annem. 

Emeğini ödeyemem elbet  

Ama gözlerime bakınca hissedersin  

Seni nasıl sevdiğimi! 

ANNELER GÜNÜN KUTLU OLSUN! 

 

Öykü ALKAN 8B 

 

ANNEM 

Söyleyemediklerimi gözlerimden okuyan, 

Uçsuz bucaksız yalnızlıklarımda yanımdan hiç 

ayrılmayan, 

Senin kalbin benim yuvam, 

Dünya güzeli, canım annem. 

 

Yeşil gözlerinde edindim huzurun sonsuzluğunu, 

Lavanta kokulu yanaklarına değince tattım 

mutluluğu, 

Sözcükler yetersiz kalsa da anlatamaya güzel 

huyunu, 

Seni sevdiğimi bil, bu bana yeter güzel annem. 

 

Sana sarıldığımda kokumu içine çekişinden, 

Yüzüme bakınca gözlerine dolan yaşlardan, 

“Seni seviyorum!” diyen sözlerinden, 

Asla vazgeçmem, güzel annem. 

 

Elif Duygu DEMİRCİ 8B 
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AH ŞU HAYVANLAR 

  

Nereye baksan görürsün onları, 

Kimi farklı, kimisi tanıdık, 

Bazılarını göremezsin bile, 

Ah, şu hayvanlar! 

 

Kimi seni dev gibi görür, 

Kimisini de sen büyük görürsün, 

Zararlı, zararsız fark etmez, 

Ah, şu hayvanlar! 

 

Evleri her yerdedir, 

Bizler gibi hepsi bir birinden farklı, 

Kimi hayvanın gözleri çok güzel, 

Ah, şu hayvanlar! 

Bora ALKAN 4A 

AH ŞU HAYVANLAR 

HAYVAN DOSTU 

 

O bir candır 

Sevindirecek 

O bir canlıdır mutlu edecek. 

 

Evde, çiftlikte 

Ormanda her yerde! 

Ona zarar vermemeli, 

Nesli tükenir gelecekte. 

 

Ona dost olalım, 

Eğlenceye katılalım, 

Bir yararı vardır, 

Hayvan dostu olmanın… 

Melis SEZGİN 4A 

 

 

 

AYŞE‘NİN VE KEDİNİN HİKÂYESİ 

 

Ayşe diye bir çocuk varmış. Bu çocuğun bir kedisi varmış. Bir gün 

çocuk kediyi beslemeyi, yıkamayı ve bunun gibi görevlerini 

unutmuş.  Ayşe, kedinin ihtiyaçlarını unutmaya devam etmiş. Kedi 

çok üzülmüş çünkü Ayşe kedinin ihtiyaçlarını karşılayamıyormuş. 

Kedi artık Ayşe’ye dayanamıyormuş. Bir gün kapının açık olduğunu 

fark etmiş ve evden kaçmış. Bir bitki görmüş ama bu bitki normal 

değilmiş. Çünkü bu bitki konuşuyormuş. Bitki “Sen neden evden 

kaçtın?’’ demiş.  Kedi “Çünkü Ayşe benim ihtiyaçlarımı 

karşılamıyor’’. demiş.  Bitki “Ben sana yardım edebilirim.’’ demiş. 

Kedi  “Nasıl olacak o iş?’’ demiş. Bitki “Güneşten ve topraktan 

aldığım minerallerle seni besleyebilirim.’’ demiş. Kedi ’’Tamam, 

deneyelim! ’’ demiş. Bitki “AA! Ayşe senin kaçtığını anlarsa ve 

senin burada olduğunu anlarsa seni yine eve götürür. Bu durumda 

ne yapacağız?’’ demiş. Kedi “Ben kendimi boyayla boyayabilirim.’’ 

demiş. Bu fikir ikisine de garip ve ilginç gelmiş. Bu fikri 

uygulamışlar. Tabi diğer fikirleri de uygulamışlar. Ayşe kedisini 

bulamadığı için çok üzülmüş. Kedi bir not bırakmış. Ayşe o notu 

okumuş. Ayşe “Keşke kedinin ihtiyaçlarını karşılamayı 

unutmasaydım.’’ demiş. Kedi bu sözünü duymuş. Bitkiye planından 

vazgeçtiğini ama her an gelebileceğini söylemiş. Ayşe’ye gitmiş. 

Ayşe bir daha kediyi asla unutmayacağını söylemiş. Mutlu mesut 

yaşamışlar.   

Selin EROL 4A 

YAVRU KÖPEK 

 

Eve gitme saatimiz geldiğinde otobüse yetişemedim, o yüzden 

eve kadar yürümek zorunda kaldım. Evimizin önüne geldiğimde 

yavru bir köpek sokakta yatıyordu. İyice de pislenmişti. 

Uyuyordu, anneme sormadan kapıverdim köpeği. Eve getirdim, bir 

güzel yıkadım onu. Sonra mama almaya gittim. Önüne koyduğum 

mamayı yedi, suyunu da içti bir güzel. Sonra benim koltuğuma 

yattı. Bir güzel okşadım onu. Bir süre sonra koltukta uyuyakaldı. 

Annem eve gelip kapıyı tıklattı. Ben de kapıyı açtım. Annem 

köpeği gördü ve “Bu sokak köpeği neden koltuğumuzda yatıyor?” 

dedi. Ben ise köpeğin durumunu anlatınca köpeğin evde kalmasına 

izin verdi. Mutluluktan havaya uçtum. Tek hayalim buydu.       
 

Oğuz DÜNDAR 4A   
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KÖPEK 

Korktuğumda hep yanımdadır, 

Ömrü boyunca sadık kalır, 

Peşimden gelir koşa koşa 

Endişe, üzüntü, keder boşa 

Köpeğin yanındaysa… 

 

Kerem GÜRSES 4A 
 

ÇEVREMİZDEKİ CANLILAR 

 

Canlıların hareket etmediğini ya da canlı olduğunu anlamak için harekete bakarız ve 

büyüdüğüne. Onları anladığın zaman zaten biliyorsun canlı mı cansız mı, diye anlarsın. Örnek 

çekiç canlı varlık değil çünkü büyümez, hareket etmez, boşaltım yapmaz, ölmez. Canlıların 

ortak özelikleri: büyürler, ölürler, yemek yerler, hareket ederler, uyarılara tepki verirler 

ama bitkiler ise çok az tepki verir, büyümekten durmazlar, yıllarca yaşarlar, kendi 

besinlerini üretirler enerjiden. Çoğu canlılar doğurur ya da yumurtlarlar ama bitkilerin 

tohumları vardır. Canlıların çoğu doğal alanlarda yaşarlar. Bazı canlılar kedi gibi nedense 

boşaltımını saklar. Başka canlılar da vardır böcekler gibi. Onlar gizli yerlerde yaşarlar ama 

boşaltım yapmazlar yani gariplerdir. Canlıların kendini koruma sistemi vardır, ona geldiğinde 

senin ona zarar vereceğini anlar ve saldırır. Onların değişik hareketleri ve büyüklükleri 

vardır, kangru ve kedi gibi değişiklerdir. 

Robert Ekin ASLAN 4A 

CANLILARIN YAŞAMI 

Güzel dünyamızda bir çocuk vardı. O çocuğun adı 

Can’dı.  O çocuk çok iyi bir insandı. Can, insanlara 

karşı saygılı biriydi ve hayvanları da çok severdi. 

Çünkü Can’ın iki köpeği vardı. Can eve gittiğinde hep 

köpekleriyle oynar. Onları çok sever. Can uyandıktan 

sonra çantasını hazırlar ve okula gider. Sonra Can 

okulda derslerini çalışıp yeni bilgiler öğrenir. 

Bitkilerin de canlı olduğunu öğrenmişti. Bu bilgiyi 

öğrendiğinde şaşırdı. Can bunu öğrendikten sonra bir 

bitki aldı. Sonra Can’ın köpekleri o bitkinin saksını 

kırdılar. Can onlara çok kızdı ve onları cezalandırdı. 

Sonra Can yaptığı hatayı anladı. Çünkü hayvanlar çok 

önemli canlılardır. Bu yüzden Can hayvanlarına sarıldı 

ve onları çok sevdiğini söyledi.  

Can BENER 4A  

CANLILAR YANIMIZDA 

Tavşan havuç yer, 

Kedi süt içer, 

Tüm canlılar ne şirin şeyler. 

Ayı büyüktür, 

Karınca küçük, 

Yeri geldiğinde dost olabilirler. 

Melissa ÜNAL 4A 

 

CANLILAR 

 

İlkbahar, yaz, sonbahar, kış 

Ayı, kelebek, kirpi, kuş 

Her mevsimin bir hayvanı  

Hepsinin bir özelliği, önemi var. 

 

Severim ben hayvanları, 

Umursamam demem ben onları. 

Her canlı değerlidir 

Sevmeliyiz biz onları. 

 

Defne DORUK 4A 
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Sizlere toplumun perde arkasında kalmış, 

genellikle hayatlarını hayal bile edemediğimiz, 

belki düşünmekten korktuğumuz için kaçtığımız 

engelli çocuklardan bahsedeceğim. Ama 

öncelikle bir engelli çocuğun düşünceleri olan 

“Hayal Çocuk” metninden bazı kesitler 

söyleyeceğim: 

“Merhaba, benim adım Zuhal. Çoğunuz beni hiç 

görmediniz, tanımıyorsunuz ama ben sizi 

görüyorum. Hepinizi tanıyorum. Gerçek 

isimlerinizi bilmiyorum ya olsun. Hepinize 

isimler verdim. Sizlerle kendimce dost oldum. 

Sizi pencereden seyrediyorum. Sokağa 

çıkamıyorum; çünkü yürüyemiyorum…” 

Hayal Çocuk’taki Zuhal, aslında binlerce engelli 

çocuğun sesi oluyor. Onun ruhunda derin 

yaralar var. Fakat olabildiğine güçlü, hayatla 

barışık ve engelinden kimseyi sorumlu 

tutmuyor. Ama sessizce bizim onu görmemizi 

bekliyor. Bu yazıyı hazırlamadan önce 

engellilerle ilgili birçok araştırma yaptım. 

Aslında birçok engelli vakfı ve derneği var. Biz, 

engeli olmayanlar, engellilere karşı kayıtsız 

kalıyor, onları görmüyoruz. Engelliler ise kendi 

sorunlarına çözüm buluyor ve birbirlerine 

kenetleniyorlar. Bizlerden gizlice yardım 

bekliyorlar. 

Dediğim gibi engellilerin gerçeklerinden 

kaçıyoruz. Üzücü ama gerçek, ülkemizde 

1.100.000 engelli çocuk vardır. Bu çocukların: 

300.000’i zihinsel engelli 

536.000’i bedensel engelli 

130.000’i işitme engelli 

45.000’i ise görme engelli 

 

 

 

 

 

Buna rağmen engelli vakıflarına üyelik oranı: 

0,4’tür. 

Şimdi size engelli çocukların bazı haklarından 

bahsedeceğim. 

ENGELLİ ÇOCUKLARIN SAĞLIK HAKKI: 

Engelli çocukların tümünün, her türlü sağlık ve 

engeli ile ilgili rehabilitasyon hizmetinden 

ücretsiz olarak yararlanabilme hakkı vardır. 

ENGELLİ ÇOCUKLARIN EĞİTİM HAKKI:   

“Çok engelli” çocukları hiçbirimiz tanımıyoruz. 

Onlar dünyaya birçok problemle “Merhaba” 

diyor, yaşlarıyla birlikte mağduriyetleri de 

artıyor.  Yaşadıkları olumsuzlukları bir nebze 

değiştirecek tek şey eğitim. Tabii okul sırası 

gelirse! 

Şimdi sizlerle engelli çocukların eğitimi ile ilgili 

bir haber: 

4'üncü Kattaki 

Engelli Eğitim Merkezine Tepki 

 

Bandırma’da S.Şeker 

İlköğretim Okulu'nun 

giriş katındaki 

Rehberlik Araştırma 

Merkezi'nin, başka 

bir semtteki asansörü 

bozuk olan Cemil Kaya 

İlköğretim Okulu'nun 

4'ncü katına 

taşınması, engelliler ve ailelerini isyan 

ettirdi. Engelli çocuklarını kucaklarında 

taşıyan vatandaşlar, bu durumun 

düzeltilmesini istedi.  
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Haberde görüldüğü gibi, biz engellilere 

yardımda bulunmuyor, onlara karşı duyarsız 

kalıyoruz. Etrafımıza baktığımızda, engellilerin 

hayatlarını zorlaştıran birçok şey görürüz. 

Örneğin, engelliler otobüslere nasıl binecekler? 

Bence bunun için otobüslerde eğimli bir rampa 

olmalı. Ya da okullarda, hastanelerde veya 

engellilerin gittiği başka yerlerde… Kaçında 

engelliler için eğimli bir rampa var. Bence artık 

engelliler için daha duyarlı olup, çevremize 

bakmamız gerekiyor. Ne de olsa her birimiz 

birer engelli adayıyız. 

Şimdi, engelli bir çocuğun annesine 

mektubundan bir kesit okuyup yazımı 

sonlandıracağım.  

Merhaba anne... 

Nasılsın? 

Ben iyiyim. 

Doğmama çok az bir süre kaldı. 

Ama sana söylemem gereken bir şey var. 

Kimilerine göre bazı eksikliklerle geleceğim. 

"Özürlü" diyecekler bana.. 

Ama ben kimseden "özür" dilemeyeceğim anne. 

Senin dışında... 

Senden şimdiden özür dilerim. 

Beklentilerinin hepsine cevap veremeyeceğim 

için… 

Komşumuz çocuklarını benimle oynatmak 

istemediği zaman boynunu eğeceğin için… 

"Bana doğru düzgün bir evlat bile veremedin." 

sesini duyarsan bir gün… Kulağındaki her 

yankısı için.. 

Mağaza mağaza dolaşıp bisiklet seçmenin tatlı 

heyecanı yerine,tekerlekli sandalye almanın 

burukluğunu sana yaşatacağım için… 

Çağrılmayacağımız her aile toplantısı, bayram 

kutlaması, piknik için… 

Ya da çağrılacağın ama benim yüzümden 

gidemeyeceğin her toplaşma, her düzenlenen 

kadınlar günü için.. 

ÖZÜR DİLERİM ANNE… 

 

Ama senden bir isteğim var: 

Benden sakın vazgeçme anne! 

Bacaklarım güçsüz olabilir… 

Kolayca tırmanamayabilirim merdivenleri… 

Sakın beni taşımaya kalkma anne! 

Tamam engelleri birlikte aşalım yine… 

Ama sen elimden tutma! 

Bana yardım etmek istiyorsan yukarı çık ve 

bana "gel" de! 

Çıkamadığım için ağlayabilirim belki de… 

Ama sen ağlat beni anne! 

Ağlasam da daha çok merdiven çıkarmalısın 

bana… 

Yoksa asla güçlenemem.. 

 

Bir şeyleri hemen kavramayabilir, çabucak 

anlamayabilirim belki... 

Ama sen yine anlat bana anne! Defalarca anlat! 

Benden sakın VAZGEÇME! 

Yoksa asla öğrenemem... 

 

Son bir şey daha 

Lütfen bu satırları okurken ağlama! 

Çünkü ben yazarken inan hiç ağlamadım ANNE! 

Işıl GÜL 7A 
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Şu kış günleri yok mu sevemiyorum bir türlü… Her yıl bir boy: “İnsanların en çok çalıştıkları, en çok 

düşündükleri, en çok eğlendikleri mevsim kıştır. Uzun gecelerde ocak başına büzülüp ne yapacağını şaşıran 

kişioğlu aklını işletmiş, hakikatleri, sırları araştırmış, masallar uydurmuş, yasalar kurmuş. Medeniyeti kışın 

getirdiği ihtiyaçlar yaratmış değil mi?” derim ama olmuyor işte, boşuna… Ta gençliğimde Remy de 

Gourmont’un bilmem hangi kitabında okuduklarımdan kalma bu yankı kandıramıyor beni. Doğru sözler, doğru 

ya beni avutmaya, güz sonu içimi sarmaya başlayan o korkuyu andırır perişanlığı gidermeye yetmiyor.  

 

Soğuklardan yakınacak değilim. Ne yalan söyleyeyim? Öyle çok üşümedim ömrümde; serinlikler basınca sırtımı 

pekleştirmenin, oturduğum yeri ısıtmanın bir çaresini bulurum. Üşümenin, şöyle biraz üşümenin de bir tadı 

vardır doğrusu. Kar altında beş on dakika, yarım saat yürüdükten sonra sıcak bir odaya girip parmaklarınızı 

hohlamanın zevkine doyulur mu? Gözlerinizin içi parlar, “Vu-u-u-u! Üşüdüm!” diyerek mangala, sobaya 

yaklaşırken gülümsememek, gülmemek elinizde midir? Keyifle hatırlarsınız üşüdüğünüzü… Ben en çok bir 

gece, otuz beş yıl oluyor, Sofya’da üşümüştüm; trenden inmiş, açık arabayla bir otele gidiyorduk, bir soğuk ki 

öyle paltoydu, atkıydı dinlemiyor, bıçak gibi işliyor insanın içine. Ertesi sabah öğrendik, meğer o gece sıfırın 

altında kırkı, kırk biri boylamış… Aklıma geldikçe hâlâ titrerim. Hasretle anmıyorum o günü: “Öyle bir soğukla, 

ah! Bir daha karşılaşsam!” demiyorum, neme lâzım? Özenilecek şey mi? Gene de memnunum o soğuğu bir kere 

çektiğime… Belki çektiğime değil de, çekmeyi geçirmiş olduğuma memnunum. Acayiptir hatıra, bakarsınız, en 

büyük sıkıntılara, sadece geçtikleri için, geçmişe karıştıkları için bir güzellik veriverir.  

Kışı, gündüzleri kısacık olduğu için sevmem. Sabahleyin bir türlü doğmak bilmeyen güneş erkenden de çekip 

gider. Hele şimdi! Saat dördü geçti mi, ortalık kararıveriyor. Ne anladım ben ondan? Penceremden bakıyorum, 

tertemiz bir hava, berrak… Bir çekicilik vardır Ankara’nın ışığında, İstanbul’unki gibi öyle baygın değildir, yarı 

sevdalı, yarı güzünlü hülyalar kurmaya sürüklemez insanı, çıkıp gezmeye çağırır. Ama nereye gideceksin? Sen 

daha biraz yürümeden sular kararacak, çevreni seçemez olacaksın. Lambaların ışığı ne kadar parlak olursa olsun, 

gezmelere elverişli değildir.  

 

Aylı gecelerde, hattâ büsbütün karanlıkta yürümenin de zevki yoktur, demedim. Düşüncelerine dalar, belki 

kendin de pek fark etmeksizin hafiften bir türkü tutturur, öyle uzun uzun gidersin. Sonunda nereye varacaksın? 

Bilmezsin onu, kim bilir? Belki kendi kendine varacaksın… Ama onun için ortalık tenha olmalı, herkes evlerine 

çekildikten, yattıktan sonra, saat akşamın beşinde altısında öyle mi? Sokaklar kalabalık, gün daha bitmemiş… 

Ne ad takacağınızı bilemediğiniz bir zaman: Ne gündüz, ne de gece… Ne gündüzün ışığı var, ne de gecenin 

sükûnu, sessizliği… İster istemez içine karıştığınız anlaşılmaz haller gibi sinirlendirir sizi. Bir kurtulsanız, 

evinize mi gireceksiniz, nereye gireceksiniz girseniz de bir kurtulsanız. Kış günlerinin o saatlerinde günü 

tamamlamak için geceden kesilip gündüze eklenen saatlerinde, siz de öyle misiniz bilmiyorum, ben bir şaşkına 

dönerim. Vakti anlayamam bir türlü. Erken desem değil, ortalık kararmış; geç de desem değil, şehrin insanları 

daha işlerini, alışverişlerini bitirmemiş, sofralarına oturmamışlar. Kış, insanoğluna gündüzünü gecesini şaşırtan 

bir mevsimdir.  

 

“Yaşlandın sen artık, kocadın, yarım saat dolaşsan yoruluveriyorsun, dizlerin tutmuyor, bir de gezme sözü mü 

edeceksin?” diyeceksiniz. Haklısınız. Evet, yürüyemiyorum artık, çabucak bir kesiklik geliyor. Ama yaşlandım 

diye benim gezme, uzun uzun gezme hülyaları kurmamı da yasak edecek değilsiniz ya! Bırakın, unutuvereyim 

yaşlandığımı, unutayım da yaz gelince, o uzun günlerde dilediğimce gezebileceğimi umayım… Hem ben ışığı, 

ışıklı günleri yalnız gezmek, yürümek için sevmem ki! Bir yerde oturup çevrenize, ta uzaklara bakmanın da tadı 

yok mu? Gözlerinizin görebildiği bütün yerler sizindir, şu tepelerdeki ağaçlar, bir sıraya dizilmiş şu renk renk 

evler, şu uzaklaşan insan, şu yaklaştıkça yüzü beliren gölge, hepsi, hepsi sizindir; sizindir de değil, sizsiniz 

onlar… Onlara baktıkça, onları gördükçe benliğinizin genişlediğini, zenginleştiğini duyarsınız. Yalnız değilsiniz, 

çevrenizde, gözünüzün görebildiği kadar uzaklarda hayat var, hepsini sevebilir, hepsini düşünebilirsiniz. Kışın 

ise öyle mi? Daralıverir, küçülüverir çevreniz. O kısacık günler, bu yeryüzünün varlıklarıyla beslenmenize 

yetmez, uzun gecelerde ise kendi kendinizle baş başa kalır, gündüz toplayabildiğiniz azıcık şeyi de çabucak 

tüketirsiniz. Ah! Bu kış geceleri, bitmek bilmeyen, insanı kendine kendine, hep kendi kendini düşünmeye 

sürükleyen kış geceleri! Size hep kendi kendinizi düşündürdüğü için de benliğinizi gözünüzde büyütür, büyütür. 

İçinizde tükenmez hazineler bulunduğunu sandırır… Evet, medeniyeti belki kışın getirdiği ihtiyaçlar yaratmıştır, 

kış geceleri belki hakikatleri araştırmaya, sırları çözümlemeye masallar uydurmaya, insanlar, yasalar kurmaya 

elverişlidir, bizi kendi kendimizle uğraşmaya, kendimizi beğenmeye sürükleyen de odur…  

 

Neye yazdım bu satırları? Hiç… Işığa hasretimi, ışıklı yaz günlerine hasretimi söylemek istedim, işte o kadar. 

Böyle geldi, böyle yazdım.  

(Nurullah Ataç, “Söyleşiler”)  
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O dondurucu kış günlerinde giydiğiniz şeyin bir önemi var mıdır? Yoksa “Kış ne giyeyim ki, beni sıcak tutsun 

yeter.” mi dersiniz. Ahh… Kış yeryüzünü kaplayan bembeyaz bir örtü. Yukarıdan pamuk pamuk yağan; ama 

elinize aldığınızda PUFF! kaybolan, soğukluğunu insanın iliklerine işleten bir şey. Biliyorum, herkes sevmez 

soğuğu; ama ben seviyorum. Kiminiz “Bir an önce geçsin gitsin de bir rahatlayalım.” der. Çocuklar karla oynar, 

okulun tatil olmasına sevinir. Ben de bir öğrenciyim; ama bugüne kadar okulların tatil olmasını hiç istemedim. 

Evde oturmaktansa, okulda arkadaşlarımla olmayı yeğlerim. Bunun yanı sıra sokakta kalan insanları, hayvanları 

düşünüp karın bir an önce bitmesini isterim. Geçenlerde kar yağdığında bahçemizde gezinen bir kedi gördüm. 

Çimlerimizin üzerini kaplayan karın üstünde minik minik pati izleri bırakarak yürüyordu. O an sokakta kalan 

bütün hayvanları sahiplenmek istedim. Bir başka kare… Yine karın bastırdığı bir gün, arabamız yolda kalmış, 

eve yürüyoruz. Kaldırımın üzerinde bir kedi, karın arasından bir avuç kuru mamayı bulmuş ve o karla karışmış, 

donmuş kuru mamayı yemeye çalışıyor. İşte ben bunları düşünüyorum, acıyorum; ama ne yazık ki hepsine 

birden yardım edemiyorum. Bu yüzden çoğu zaman karın durmasını diliyorum. Bizler sıcacık evlerimizde 

otururken onlar dışarıda üşüyorlar. Bazen keşke her sokakta yaşayan hayvanın birer evi olsa da onlar da bizim 

gibi sıcacık evlerde otursalar diyorum… 

                                                                                                                          Cansu GÜL  7B  

 

Kış deyince insanın aklına kar geliyor. Hani çıkmadan önceki, kapının önündeki 10 dakikalık mont, atkı giyme 

seansı. Aşağıda bize titreyen dişlerimiz eşlik ederken sanki beyaz bir örtü serilmiş olan bahçemize hayretle 

bakardık. O sırada, kurşun sesi duymadan, “Başla!” diye bir bağırış dinlemeden, sanki telepatik olarak kar topları 

atmaya başlardık birbirimize. Donardık; ama bu kaç gün oluyordu ki? Okula giderken kar yoktu, eldiven, 

şapkam yoktu. Sonra bir yağmıştı, hemen bahçelere koşmuştuk... Kış zevkliydi. Ama eve girince kıpkırmızı ve 

hissedilmeyen bir ele razıysanız. Gülü seven dikenine katlanır hesabı. Sevmiyor olabilirsiniz. Tabii ki karı 

izlerken sıcacık evinizde içinizi ısıtacak bir çay yudumlamanın keyfi de bir başkadır.  Ama her yönüyle, ben 

severim kışı...  

Ege ERKOL 7A 

 

Siz de öyle misiniz bilmiyorum ama ben sıcağı soğuktan daha çok severim. Soğuk içinizi dondurur, hasta eder; 

insanı kat kat giyinmeye iter. Oysa sıcak öyle midir? Bir şortla, tişörtle dışarı çıkarsınız, ayağınızda sandalet… 

Çoğunlukla etrafı parfüm, güneş kremi kokusu sarmıştır. Havanın durumuna bakmadan havuza, denize 

girersiniz. Hava soğuk olduğunda annelerimizin deyimiyle “lahana gibi giyinmek” esastır. Bluz, hırka, mont, 

atkı, şapka, eldiven, pantolon, çizme… Teninize ulaşmaya kilometreler vardır! Bazen bu kadar giyinmeyip 

incecik çıkarsınız dışarı. Eee, haliyle üşütür, rahatsızlanırsınız. Bazen de iyi gününüze denk gelir, bir güzel 

sarınıp sarmalanıp sıcacık çıkarsınız dışarı. Sonra üşütür, rahatsızlanırsınız. Bazen de iyi gününüze denk gelir, 

bir güzel sarınıp, sarmalanıp sıcacık çıkarsınız dışarı. Sonra yol üzerinde gördüğünüz bir mağaza ya da 

bulunmak zorunda olduğunuz bir kapalı alan tüm gününüzü mahvedebilir! Önce içerisi hafiften sıcak gelir, sonra 

hemen çıkarım diyerek üzerinizdekileri çıkartmazsınız. İçeride kalma süresi arttıkça, stres ve dışarı çıkma isteği 

de artar ama ya gördüğünüz pantolon ne olacak? Pantolon gerçekten güzelse yenilgiyi kabul edersiniz ve tüm o 

çektiğiniz çile boşa gider. Mağazadan çıkma zamanı geldiğinde sizi daha zorlu bir görev bekliyordur. Bir sonraki 

mağaza (ya da uğrak noktasına) kadar, tekrar giyinmeden soğuk hava ile mücadele etmek mi? Yoksa kış 

mevsimine itaat etmek mi? Benim gibi bağışıklık sistemi zayıf bile denemeyecek kadar zayıf bir insansanız ne 

yaparsanız yapın hasta olursunuz. Kışın en( belki de tek) güzel zamanı kar sonrası “sıcaktır”. Karın yağmasıyla 

hava ısınmış, her taraf beyaza bürünmüştür. Arkadaşlarınızla kartopu oynamanın ya da bir kafenin “sıcak” bir 

köşesinde yine “sıcak” çikolata içmenin vaktidir.  

                                                                               Damla US 7B 

 

Kış mevsimi soğuktur, adamın iliğine işler. Ama bu bende bir değişiklik yaratmaz çünkü ben mevsimleri pek 

ayırt etmem, gerçi bir yaz akşamının yerini hiçbir şey tutamaz. Yine de severim ben kışları. Bir düşünün kar 

yağdığındaki sevincinizi… Sabah uyanıp camdan bakınca her yerin beyaz olduğunu gördüğün an, unutulmaz bir 

his o değil mi? Hatta anılarınız vardır: Kara kışa rağmen anneniz sizi yine bakkala yollamıştır, siz de yolda kayıp 

düşmüşsünüzdür. Şimdi gülerek hatırlarsınız o anınızı. Ya da arkadaşınızla yaptığınız o kardan adam, peki ya 

onu hatırlıyor musunuz? Parmaklarınız soğuktan buz kesmişse bile yine de bitirmişsinizdir o kardan adamı. Tabii 

eve girmeden önce kendimizi kara atmayı unutmamak gerek. Eve gidince annenden fırça yiyeceksin ama olsun o 

gün farklı, o gün kar yağıyor. Sayılmaz. Belki de kardeşinizle kavga etmişsinizdir soba yanını kapmak için. Tabii 

küs kalınır mı kış gününde? Eve tıkılısın, barışırsınız hemen. Ailenin sana 3 kışın başında bir aldığı bot, atkı ve 

eldiven takımı var bir de. Kim bilir sonra kaç yıl giymişsindir onları ayağını sıksalar bile… Botu, atkı ve eldiveni 

aldığın ilk gün kar yağmasa bile giyersin, geceleri de başucunda durular. Sonra bir de kar dondurması yapanlar 

vardır. Onlar bilir; işte onun tadına doyum olmaz. Küçük bir maşrapaya taze kar doldurulup üzerine reçel 

konulur, boğazın ağrıyana kadar yersin onu. Tamam, kış soğuk ama bence kış hiç de fena değil. 

                                                                                                                            Nazlı Deniz BEŞİKÇİ 7A  
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Fazla mı önden başladım? Evet, sanırım öyle… Güzel bir kitap, ancak detaylıysa güzel olur. Neyse, lafı 

gevelemeyip hemen konuya gireceğim. Aranızda benim kim olduğumu merak edenleriniz vardır 

eminim ki,  ama her şeyin bir zamanı vardır. Her neyse. Her zamanki yazlarımdan birini yaşıyordum… 

Günlerim hep aynı geçiyordu. Uyumak, oyun oynamak, yemek yemek ve kahramanlık hikâyelerimi 

yazmak… Benim adım Yusuf. Söylemiş olayım, çok paramız var, ancak kimse birbiriyle ilgilenmiyor 

çünkü annem ve babam her zaman işteler ve artık dadılar benim annemmiş gibi davranmaya 

başladılar. Onlardan korkmaya başladım ve sırf bu yüzden onlar beni uyandırmaya geldiklerinde ise 

öğlene kadar uyuma numarası yapıyorum ya da hikâyelerimi yazıyorum. Arada gerçekten uyuyup 

uyumadığımı anlamak için yüzüme dikkatlice baktıkları bile oluyor. Gülmemek için resmen kendimi zor 

tutuyorum. Gittiklerinde ise derin bir nefes alıp bana getirdikleri yemekleri silip süpürüyorum. Elbette 

yemeklere neler olduğunu merak ediyorlar ama… Sanırım dadılar bu durumu anneme anlatmış ki bir 

sabah odamda bir horoz buldum! O öten kuşu duymamaya çalışmak oldukça zordu çünkü tam 

kulağımın dibinde bağırıyordu. Sanırım o sinir kuşun asabı bozuldu çünkü ben onu duymazdan gelince 

kafamı gagalayarak hıncını çıkardı. Sakın tuhaf olduğumu düşünmeyin ama ben bu kuşun bir az 

kafadan kontak olduğuna inanıyorum. Konumuza dönersek, ben zaman gezginliğiyle ilgili oldukça 

takıntılıyım ama bu söylediğim aramızda kalsın.  Bunun hakkında romanlar okur, yazarım. Bu konuda 

deneyler yaptım. Sanırım o bu durumu öyle takmışım ki bir gün uyandığımda odamda bir makine 

buldum. Parıl parıl cilalıydı. Makineye dokunmadan önce güvenli olup olmadığını öğrenmem 

gerekiyordu. “Aman! Boşverin!” deyip hemen ona dokundum. Bir anda zihnime geçmişten görüntüler 

aktı. O kadar büyük bir acı duydum ki, gözlerimi sıkıca kapattım. Gözlerimi açtığımda ise kendimi 

annemlerin ben doğmadan önceki küçük evlerinde buldum. Annem bana piyango sayesiyle milyoner 

olduğumuzu söylemişti. Ben de sanırım anne ve babamı o bileti almadan önce durdurmalıyım. Sonra 

babamı gördüm. Annemle vedalaşıyorlardı. İkisi de 18’ li yaşlardaydı. Üstlerinde kaliteli giysiler yerine 

normal giysiler vardı. Ne yalan söyleyeyim buna sevinmiştim. Bu, annemler daha zengin olmamış 

demekti. Çok geç olmadan babamın o bileti alamamasını sağlamalıydım. Bu yüzden hızla gittim. 

Satıcıya gidip piyango bileti almak istediğimi söyledim. Babam hangi numaralarla kazandığını 

söylemişti bana. Bu yüzden hiç sıkıntı yaşamadan bileti alacağımı düşünmüştüm; ancak, satıcı bana bir 

tabela gösterdi. Tabelanın üstünde “+18 YAŞININ ALTINDAKİLERE BİLET SATILMAZ” yazıyordu.  
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Adam “Üzgünüm evlat…”dermiş gibi bakıyordu. Bense tezgâhın başında beklemeye başladım. Adam en 

sonunda kızmış olmalı ki, beni kışkışladı. Ben de doğal olarak adamdan korktuğum için kuyruğunu 

bacaklarının arasına sokmuş bir köpek gibi kaçtım. Adamın kocaman ve tuhaf dövmeleri vardı. Ancak o 

bileti almalıydım. Beynimdeki çarklar dönmeye başlamıştı. O sırada yanımdan bir adam geçti. Adam doğal 

olarak 18 yaşının üstündeydi. Gidip “Bana 223418 numaraları olan bir bilet alır mısınız?” diye kibarca 

sordum ve en sevimli halimi takındım. Adam beni sevimli bulmuş olacak ki gülümsedi… Tezgâha giderken 

de “223418… 223418” diye mırıldanıyordu. O sırada yolda babamı gördüm. Ancak adam babamdan önce 

davranarak “223418’ numaralı bir bilet istiyorum.” dedi. Babam şok oldu. “Sen bizim çetemizde bile 

değilsin!!! Nasıl olur da piyangoyu bu numaraların kazanacağını bilebilirsin ki?!” keşke babam bunları 

söylerken arkasında bir polisin durduğunu bilseymiş. Polis kelepçelerini çıkardığı gibi babama taktı. Sonra 

da “Demek çete üyesisin. Pekâlâ, şimdi asla hırsızlık yapamayacağın bir yere gideceksin!”  dedi. 

Gözümden akan yaşlara engel olamıyordum. Ama polise de söyleyemiyordum. Onun çocuğu olduğuma 

babam bile inanmazdı. Ben daha doğmamıştım. Ve sanırım doğmayacaktım da. Öylece sokakta da 

yaşayamazdım. Elimi göğsümün üstüne koydum. Ancak orada bir şey hissettim. Boynuma da bir ip 

değiyordu. İpi çabucak çektiğimde bunun küçük zaman makinesi olduğunu gördüm! Sevinçle makineye 

dokundum ve bu sefer de beynimi gelecekten görüntüler doldurdu. Gözlerimi açtığımda evimde 

olacağımı sanıyordum; ancak yanılmıştım. Hala aynı yerdeydim. Yanımdaki tezgâh yeni açılıyordu ki 

tezgaha kollarında dövmeler olan yaşlı bir adam geldi ve “30 sene önce sana çok benzeyen bir çocuk 

görmüştüm delikanlı…” dedi bana. 30 sene önce mi? Ben sadece 20 yıl önceye gitmiştim! Makinenin ayar 

kısmına baktım. Evet, ayarı değişmişti. Ayarını 10 yıl geri aldım. Sonra da ona dokundum. Geçmişten 

görüntüler zihnime aktı. Gözlerimi açamadım bir an. Her tarafımı beyaz bir ışık sarmıştı. En sonunda 

beyaz ışık söndü, ben de gözlerimi açtım. İnsanlar niyeyse bana tuhaf tuhaf bakıyorlardı. Herhalde öylece 

duran gözleri kapalı bir çocuk onlara ilginç gelmişti. A, elbette bu çocuk bir de trafik lambasının üstünde 

duruyorsa. Lambaya zarar vermemek için yavaşça indim. Herkes bana “Lambaya dikkat et!Aman sakın 

lambaya bir zarar gelmesin, yavrum!” diyip duruyordu. Evet, benim kemiğim kırılsın, lambaya bir şey 

olmasın! Bazen insanları anlayamıyorum. Hiç sosyalleşmememin nedeni de bu olsa gerek. Ben aşağı 

inince herkes dikkatini başka bir yere verdi. Bir adama, “Az önce trafik lambasının üstündeydim. 

Gördünüz mü?” dedim. Adam ise sadece bana göz ucuyla bakıp “Hıhı… Ne güzel… Aferin sana…” gibi 

şeyler mırıldandı. Bazı insanlar ne kadar balık hafızalı oluyorlar. Evimin olduğu tarafa doğru koştum. 

Ancak muhteşem evimiz yerinde yoktu… İlk şoku atlattığımda oradaki bir adama sordum. Bana mezarlıkta 

olduklarını söyledi. Ben mezarlığa gittiğimde ise annemle babamı değil, iki tane mezar taşı buldum! Daha 

büyük olanda ‘’Kenan Paracıoğlu 1972-1998, Ölüm Sebebi: Kalp krizi’’, diğerinde ise ‘’Şükriye Paracıoğlu 

1973-1998, Ölüm Sebebi: Kalp Krizi’’ yazıyordu. Bunlar benim annem ve babamdı. Hiç bu kadar fazla 

ağlamamıştım; ancak onlarla çok az vakit geçirmeme karşın onlar benim ailemdi. Beni onlar büyütmüş, 

onlar yürütmüştü. Bunu değiştirmek için tekrar zaman makinesini ayarlayıp ona dokundum. Zihnimi 

geçmişten görüntüler doldurdu. Gözlerimi açtım. Yine mezarlıkta dikiliyordum; ancak bu kez önümde 

mezar taşları yoktu. Koşarak tezgâha gittim. Babam olması gerektiği gibi piyango biletini alıyordu. Artık 

işim bitmişti. “Eve dönme zamanı…” deyip makineye dokundum. Her zamanki gibi acıyla değil tatlı bir 

rüzgârla zihnime aktı görüntüler. Ancak zaten şu ana kadar beynim lapa gibi olmuştu bile… Gözlerimi 

açtığımda yatağımda oturuyordum. Defterimi çıkarıp ‘Tarih; 20 Ocak, 2012. Saat 12.00…’ diye yazdım. 

Sonra da başlık attım: “Zamanla Yarış’’. İşte, kendi hikâyemi yazıyorum şu an. Emin olun ki bu hikâye çok 

satacak… Oh! Annem sesleniyor gitmeliyim!               

 

  Nil TUNA 5A 

mavi -77- 



 

 

Yapraktan yosundan yoncadan 

Bahar inceden inceden 

Paris baharı bu bulanık 

Bir kül rengidir tüter nazlı 

nazlı 

Bir kül rengi yorgun argın 

ılık 

Serde ressamlık var azcık 

Bütün gün mor üstüne çalışmışım 

Boğazıma kadar mora gömülmüşüm 

Uzaktan bir akordeon sesi geliyor mosmor 

Dilimin acısı kolumun sızısı 

Kırk yıllık emektar baş ağrılarım mor 

Sen nehri bal rengi Eiffel kulesi mor 

Bir yüz morardıkça morarıyor 

Kanlıca sırtlarında bir yerde akşam oluyor… 

Bütün gün mor üstüne çalışmışım 

Mor deyip geçme belalı renk musibet 

Yeryüzünde ne kadar insan varsa bir o kadar mor 

Menekşenin moru mavzerin moru kasaturanın 

moru 

Suya dökülmüş mazotun moru 

Neftin moru ziftin moru asfaltın moru 

Telgraf tellerinde petekkıranlar 

Buğday tarlasında devedikenleri 

Karadutun moru karamuğun moru kuzgunun 

moru 

 

 

Sıfırın altında çocuk elleri 

Ela gözlere konmuş murdar sineklerin moru 

Gözlerimi yumduğum zaman gördüğüm mor 

Morun karanlığı karanlığın moru 

Yok ölünün körü… 

Mor deyip geçme insan misali 

Yeryüzünde ne kadar insan varsa bir o kadar mor 

İnsanların hesabı kimden sorulur bilmem 

Ama morların hesabı benden sorulur benden.. 

BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU 

 

DİYORUM Kİ… 

Mavi, kırmızı 

Karışınca mor… 

Bir yaz akşamında, deniz kıyısında 

Gün batımı mor… 

Türkçe defterimden tutun, çoğu eşyam mor 

Çantam, dosyam, odam 

Her şey mosmor… 
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Bana ilham veren renk mor… 

Giydiğim kıyafet, ayakkabılarım, defterime başlık 

yazdığım kalem mor… 

Ne kadar tonu olsa da morun…  

Tüm dünya mosmor…  

 

Her günümüz, her gecemiz mor… 

En sevdiğim kitabın kapağı da mor… 

Kardeşim beni kızdırınca yüzüm mosmor… 

Çocukların hayallerinde ağaçlar da mor… 

Rüyalarımızı süsleyen gülümsemeler mor… 

Her şey mosmor… 

 

Mor içinde yaşıyoruz bu hayatta 

Gözümüzün önünde akıp giden; ama hiçbir şey 

yapamadığımız 

Zaman da mor… 

Işıl Gül 7A 284 

 

MOR 

Her şey mor, gördüğüm 

her çehre mor 

Balkonumuzda bir 

menekşe mor… 

Güneşin battığı ufuklar  

mor.  

Anadolulun doğusu da 

mor batısı da… 

 

Damağımız da mor dilimiz de 

Biraz kızınca yüzümüz de mor. 

 

Güneşin batışında ağır ağır yürüyen 

Tarladaki öküz de mor, kağnıyı taşıyan kadın da 

Memleketimin her yanı mor. 

 

Kışa değiyor ellerim 

Soğukta bekleyen çocuk mosmor, 

Babasından dayak yemiş kızın gözü mor. 

 

 Akdeniz akşamlarındaki memleket mor, 

İçimde dinmeyen bir kor… 

Bizim dilimizdeki türkü de mor. 

 

ZEYNEP SUDE ŞENER 7A 518 

 

 
Bedri Rahmi Eyüboğlu (1911; Görele, Giresun - 21 Eylül 

1975, İstanbul), Türk ressam ve şairdir. 

Güzel Sanatlar Akademisi'nde başlayıp Paris'te sürdürdüğü 

resim öğreniminin ardından yurda dönmüş ve yaşamı 

boyunca Güzel Sanatlar Akademisi'nde ders vermiştir. 

Yazma, gravür, seramik, heykel, vitray, mozaik, hat, 

serigrafi, litografi gibi birçok formlarda eserler üreten 

sanatçı, geleneksel süsleme ve halk el sanatlarında seçtiği 

motifleri yapıtlarında Batı’nın teknikleriyle birleştirerek 

kullandı. Şiirlerinde de halk kaynağından beslendi; 

masallardan, söylencelerden, türkülerden yararlanarak, 

doğa tutkusunu, insan sevgisini, yaşama sevincini, toplumsal 

sorunları yansıttı. 

Milletvekili Mehmet Rahmi Eyüboğlu'nun oğlu, Türk 

aydınlanmasının öncülerinden Sabahattin Eyüboğlu ve ilk 

kadın mimarlardan Mualla Eyüboğlu'nun kardeşi, ressam 

Eren Eyüboğlu'nun eşidir. 
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Hiç klasik müzik konserine gittiniz mi? Günümüzde bu konserlerde pek 

çok kişinin yaptığı bir şey var. Bu genel bir kural olmuş insanlar arasında. 

Bir bölüm bitip diğer bölüm başlarken oluyor genelde: Öksürmek. 

Öksürmek mi dedim? Pardon, aslında evet, bazıları astım krizi geçiriyor; 

ama önemli olan başka bir nokta var. Kimse alkışlamıyor; daha doğrusu 

alkışlayıp “Alkışlamasa mıydım, bak yine ayıp oldu, yersiz oldu…” diye 

içinden geçiriyor. Bir bölüm bitip öteki başlarken ne kadar güzel çalsalar da 

alkışlamayacak mıyız peki? Bir müzisyen olarak benim de kafamı uzunca 

süredir kurcalayan bu soruyu kendime sordum, dünyaya sordum, 

araştırdım. Alkış heyecanımızın bir belirtisi, bir göstergesi ve aynı zamanda 

toplumla birlikte yaptığımız diğer pek çok iş gibi “onlar ne yapıyorsa bizim de onu yaptığımız” bir eylem. Günümüze 

doğru geldikçe, zevk aldığımız bir performansın sonunda kullanmaktansa, herhangi bir performansın sonunda kullanır 

olduk bunu. Hatta alkışlasın diye paralı alkışçılar bile tutuldu. Alkış giderek bir zorunluluk, sonda yapılan bir bitiriş, 

“Haydi, eve gidelim!”in simgesi oldu. Bunun için kurallar çıkarıldı. 

 

Alkış ama ne zaman? 

Yirmi birinci yüzyılda alkışın (en azından müzik içeren opera, orkestra konseri, 

resital gibi performanslarda) belli kuralları var. Öyle olduğu savunuluyor bazı 

müzisyenler tarafından. Bölümlerden oluşan senfoni, konçerto, uzun sonatlar ve 

diğer bölümlü eserlerde bölüm arasında alkışlamaktansa parçanın sonuna kadar 

bekleyip orada heyecanımız ve aldığımız zevki göstermek. Bazıları da “Parça 

bütündür bütün olmasına da, ben bu bölümde heyecanlandım, hoşuma da gitti, 

bekleyemeyeceğim.” diye düşünerek başlıyor alkışa bölüm arasında.  

 

Parçalar, bir bütün olarak yazılır. Bölüm aralarındaki sessizlik ise bazen bozulur. 

Ünlü besteci Mozart babasına yazdığı mektupta izleyiciyi ilk bölümün sonunda coşkuyla alkışlatmayı ikinci ve üçüncü 

bölümlerde de zirveye ulaştırdığını, sevinerek söylemişti. Her ne kadar alkışın iyi olduğunu söyleyenler olsa da kesintisiz 

çalmak keyifli olur benim için diyenler var. Olayın ciddiyetini artırıp özellikle tek kişilik resitallerde sahneyi terk edenler 

olmuş.  Bir parça bitmeden bölüm arasında alkışlayan dinleyicinin iki nedeni olabilir:  Ya parça hakkında hiçbir fikri yok, 

yeni dinleyici; ya da çok iyi bir dinleyici ve bölümün bitişini görkemli buluyor, hoşuna gidiyor. Bölümler coşkulu 

bitebilir, sakin de bitebilir. Bazen parçalar ölüm sessizliği ile biter. Hiç alkışlanmasa daha iyi bile olabilir o durumlarda .  

Türkiye’de parça bölüm aralarında alkışlanabilir, yurtdışında ise sonunda alkışlanabilir. Mesela, Japonya’da parça, 

sonlarında bile alkışlanmıyor, konser bitince alkışlanıyor. Bu durumda alkış o kadar önemli mi?  

 

Bir müzisyen olarak ben, parça çok sevilmedikçe ve coşkulu bitmedikçe alkışın yersiz 

olduğunu düşünüyorum. Bileti almadan bile konserin programına erişebiliyorsak, 

hangi parçanın ne zaman başlayıp bittiğini bilelim, eğer konserde bulunma nedenimiz 

entelektüel görünmek değil de müzikten zevk alabilmekse. Alkışı yanlış bulmuyorum, 

zaten alkışın geleceği yerde, orkestra, performansı yapan kişi bunu hissettirir, beste de 

buna uygundur. 

 

Sonuç olarak; 

 

Eğer özetlemek gerekirse, alkış alkışlayan kişinin 

çok kültürlü olduğunu kanıtlamadığı gibi cehalet göstergesidir. Çok özel bir durum 

olmadıkça ağır bölümlerde ve bölüm aralarında öksürük krizi geçirmek, alkışlamak 

veya alkışlamamaktan daha kötüdür bence. Toplumun ve konser salonunun 

havasına en çok yakışanı uygulamak gerekir.   

 

 

Arda ARMAN 8A  
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Bilmeyiz onları, anlamayız. Onlar, yalnız. Terazide 

engelsizler ağır basar. Her yerde, Mert Mert'tir, 

Can Can'dır, Ayşe Ayşe'dir. Ama tekerlekli 

sandalyeden, dünyaya aşağıdan bakan Burak hiçbir 

zaman Burak olamamıştır. Hep işaret parmaklını 

ona gösteren çocuklar, çıkılamayan merdivenler 

rakip olmuştur ona. Zorlandı, zorladık onu...  Size 

gelirsek, hayaliniz nedir ya da neydi? Belki de 

doktor olmak 

istiyorsunuz. 

Belki de 

futbolcu olmak 

istiyorsunuz. 

Olur da, 

müzisyen olursunuz belki... Büşra da doktor olmak 

isterdi. Gözleri el vermiyor.  Mehmet futbolcu 

olacaktı, tekerlekli sandalye ona bunu yaptırmıyor. 

Aslı'yla meslektaş olacaktınız belki de... Bırakın 

müzik kulağını, onda kulak yok. Üzülürüz onların 

haline. Olay şu ki, üzülmek onları düzeltmeye 

yetmiyor.   Ege ERKOL 7A 

 

 

Zam, her şeye zam… 

Ekmeğe, suya, ete, 

balığa… Sanki dünyanın 

en pahalı benzinini 

kullanmıyormuşuz gibi…  

Artan ürünün fiyatı da değil KDV, ÖTV, gümrük, 

bilmem ne… Peki, bunların sebebi ne? Tabi ki vergi 

kaçakçıları. Koca müdürler asgari ücretle çalışacak 

değil ya… Devletin vergileri artırdığı yetmiyormuş 

gibi yüzde altmışı vergi olan arabalar kullanıyoruz. 

Daha girmek istemediğim bir sürü vergi var: 

doğalgaz, su, elektrik… Peki bu sistem adaletli mi? 

Tabi ki değil! Sabancı’yla aynı ekmeği yiyor, aynı 

suyu kullanıyor, aynı benzini yakıyoruz. Oysa 

kazancımız bir mi? Devletin topladığı vergi bu kadar 

fazlaysa neden hala bir şey göremiyoruz? 

Hastaneler açılmıyor, yenilik de yapılmıyor, 

eğitimde de işe yarar bir gelişme olmuyor. Üstelik 

toplanan bu vergiler insanlık için de harcanmıyor;  

öyleyse bu para nereye gidiyor? Birilerinin cebine… 

Bir de hala özelleştirme yapılıyor, mesela 

geçenlerde köprü ve otoyollar özelleştirildi. Niye? 

“Borçlarımız var!” diyorlar. Bu kadar vergi bir yere 

harcanmıyorsa hala neden borcumuz var? 

Umut AKKAŞ 7A 

 

 ‘’Baba hadi kara atlayalım!’’ Karı görünce 

dayanamaz böyle 

derdim küçükken. 

Yine o karlı kış 

günlerinden birinde 

kara girip çıkıyordum 

tıpkı bir ördeğin suya dalıp çıkması gibi. Kartopu 

savaşı ve kardan adamlar yapıyorduk. Durun ama 

kardan adam için üç tane yuvarlak ve büyük 

kartopunu üst üste koymak yeterli mi? Bunun 

cevabı “hayır” olmalı. Ona göz, burun, kol 

yapmamız gerekiyor. Peki ya üşümemesi için ne 

yapacağız? Benim eskimiş atkı ve şapkamı 

takacaktık; gözleri için zeytin, burnu için havuç ve 

kolları için eski ve ölmüş bir ağacın iki tane dalını 

kullandık. Her kış kardan adam yapıyor ve yapınca 

da çok seviniyordum ve onunla bile mutlu 

olabiliyordum. Eve girince dışarısının ne kadar 

soğuk olduğunu anladım. Kaloriferin yanındaki 

yatağıma yattım ve o zaman çok üşüdüğümü 

anladım. Günler geçerken benim kardan adamım 

da eriyordu. İşte bu gerçek kışın sına erdiği 

anlamına geliyordu benim için.  

                                     Berfin YAĞCI 7B 
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Günümüzdeki insanlar ne kadar şanslı. Bir de bunu 

bilseler! İnsanlar hep onlara gerekmeyen şeyleri alıyor; 

ama bunları yapanlar bir tek çocuklar değil, yetişkinler de 

yapıyor. Zaten onlar alıştırmıştır çocuklarını, her 

istediklerini almaya, onları şımartmaya, onlara “hayır” 

diyememeye... Benim birçok tanıdığım var, ailemdeki bazı 

kişiler de ve ne yazık ki çoğu arkadaşlarım da böyle 

bilinçsizce davranabiliyor. Örneğin şu ''iPhonelar'' ve 

''iPadler''… Ay, fenalık geldi! Çocukta “iPhone 4” dedikleri 

telefon var ki onu çocuğa almak da çok yanlış. Hal böyle 

olunca doyumsuzluk hat safhada... Yenisi çıkmış, onu 

alacakmış! Ve anne babası da bir şey demiyor. Artık 

çaresizce mi, 

umursamadan mı 

ama hiç düşünmeden 

alıyorlar bu pahalı 

oyuncağı…  Yoo, bir gariplik yok, kesinlikle çok normal! Kaç 

yaşında olursa olsun, 6 veya 16, fark etmez, yine de 

çocuğa alıyorlar. Ama bir tek çocuklar mı istiyor. Hayır, 

yetişkinler de istediklerini alıyor, ne kadar pahalı olursa 

olsun, ne kadar gereksiz olursa olsun… Yine de alıyorlar 

işte. Şu da var ki bir tek zenginleri böyle yapar diye 

düşünebilirsiniz ama henüz temel ihtiyaçlarını 

karşılamakta güçlük çekenlerin bile bu akıma kapıldığını 

görüyorsunuz.  

 

Aslında içinde bulunduğumuz bilinçsizlik çemberinden 

çıkmamız gerek. Ama ortada bir sorun olduğuna inanan ya 

da bunun farkına varan çok az kişi var. 

 

Emre KARLI 7B 

 

Derdi vardı, inlerdi. 
Gözlerinde gizlerdi, 
Dostu düşmanı dinlerdi, 
Arkasında gözü yaşlı bırakanı 
Kalp kırıp, ayrımcılık yapanı 
Güzel sözle izlerdi. 
 
Bu dünya gelip geçici 
İnsanlar var kimi hırslı kimi kinci 
Yunus sözü paha biçilmez bir inci 
Hep ister hoşgörüyü, sevgiyi 
Derim ki onun izinden gitmeli. 
 
Nice sözler söylenir geçse de zaman  
Sözünü işiten herkes arkasından ağlar 
Necip Fazıl bir usta yazar 
Bir şiirinde bakın, nasıl bir ağıt yakar: 
“Bekletme Yunus’um bozuldu bağlar 
Çalıyor saatler, geçiyor çağlar 
Sanma ki bıraktık seni okumayı.” 
 
Senin gönlün sanki bir okyanus 
Her damlada huzur bulur okuyan us. 
Nice dervişler yüzdü, uzun uzun 
Yüreği sıcak olana sözün sanki kanun. 
 
Yunus, Yunus diye söyleriz, 
Çağlar geçmiş yine seni dinleriz. 
Yüzlerce yıl öncesinden 
Hece hece şiirlerinde 
Derman olduğun her dizede 
Zaman geçtikçe seni daha çok özleriz. 
 
Gönüllerin sultanı Yunus Emre 
İçimizde esen her 
kelimenle 
Ülkemizde ve dünya 
âleminde 
Dertlere dermansın 
Yunus Emre. 
 
 

Gizem KAYALIK 8B 
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Bir şehrin 

içindeydim ama 

bir tuhaflık var, 

bir denizin 

içinde olduğumu 

fark ediyorum 

ama 

ıslanmıyorum. “Nasıl olur?’’ diye 

düşünüyorum…  Bir de bakıyorum ki 

şehrin üzerinde ozon tabakasına 

benzeyen bir kalkan var ve fanus gibi şehri 

koruyor. Deniz masmavi ve berrak, 

balıklar, kayalar var her yerde. Güneş 

ışıkları derinlikleri bile aydınlatıyor. Dipteki 

kumlar pırıl pırıl… Denizaltılar geçiyor 

etrafımdan. 

Bu şehir çok büyük değil ama duyduğuma 

göre hemen yakınımda efsane şehir 

Atlantis varmış. Burada Atlantis’e gitmek 

için tasarlanmış özel sualtı araçları var. 

Sırları çözülmemiş bu şehre gitmenin çok 

heyecan verici olduğunu düşünüyorum. 

Benim evim bu şehirde ama gelecekte bir 

zamandaymışım hissine kapılıyorum.  

Geçmişin gizemli şehrini görecek olmanın 

ve geleceğin şehrinde yaşamanın 

heyecanıyla yeniden uykuya dalıyorum. 

                                Can KARAKURT 4B 

 

Martılar Adası’nın kıyıları çoğu zaman 

sisler içinde olduğundan ancak sivri tepesi 

görünür. Kayalar içinde olan bu adada 

hiçbir ağaç büyümemiş, tutunamamıştır. 

Bu adada yaşayan bir martı ailesinin 

öyküsüdür bu… 

Baba martının avı verimli geçmemişti yine. 

Ağzında iki küçük balık ile geldi. Anne 

martı iki küçük oğlu, Hop ile Lüp’e 

üzüntüyle baktı. Annesinin bu üzgün 

bakışı karşısında suspus olup kaldılar. 

Getirilen yiyeceğin yetersiz olduğunu, 

karınlarını pek doyurmayacağını onlar da 

biliyordu. Artık yaz mevsimi geldiği için 

kıtlık başlamıştı. Bütün suç bizimdi, 

insanlarındı. Balık avlamak için denizi 

kazınca balık yumurtalarına zarar 

veriyorduk. Hop ile Lüp balıklarını yedikten 

sonra bizim martıların korktukları şey oldu. 

İnsanoğlu adaya ayak bastı. Motorlarını 

kıyıya bağladıktan sonra adada kamp 

kurdular. Bir süre inceleme yaptıktan sonra 

adanın etrafına teller örmeye başladılar. 

Bir düğmeye bastıktan sonra ada sarsıldı. 

Sanki yer yerinden oynadı. Adanın bir 

bölümü parçalara ayrıldı. Baba martı bir 

toplantı yaptı. Göç etmeleri gerekiyordu 

ama birlikte değil. Eğer birlikte olurlarsa  

çok göze batarlardı. Martılar biliyordu, 

onlar göçmen kuşlar değillerdi ama bu 

kargaşada da yaşayamazlardı. Bütün 

martılar farklı yönlere doğru uçtular. 

Bizimkiler uçarlarken anne martı Hop ile 

Lüp’ün yorulduğunu anlayıp baba martıya 

söyledi. Hep birlikte bir fenere indiler. Biraz 

soluklandıktan sonra yollarına devam 

ettiler. Birden büyük bir ada gördüler. 

Adadaki bir dama kondular. Baba martı 

tam ava çıkarken aklına bir fikir geldi. Artık 

Hop ile Lüp yalnız başlarına ava 

çıkabilirlerdi. Az sonra Hop iler Lüp 

ağızlarında iki koca balıkla çıkageldiler. 

     

  Ayşe Ela YILMAZ 4B 
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ANNEM 

 Annemi severim ben, upuzun kızıl saçları, 

küçük kahverengi gözleri, şirin konuşması. O 

da beni çok sever ve istediğim mantıklı her 

şeyi yapar. Bazen eve 

gelirim, burnuma çok 

güzel kokular gelir, Bir 

bakarım annem bana 

güzel yemekler yapmış.  

İştahla ve keyifle yerim.  

Sadece bu da değil.  

Sarılırım ona, mis gibi 

kokar annem ama parfüm değil kendi   güzel  

kokusu. Gül gibidir o, herkesi sever, güler 

yüzlüdür, diksiyonu güzeldir, komiktir ve en 

önemlisi cesurdur.       

  Mirel Ayşe ÖZOFLU 4B 

                          

AYDINLANAN UMUT 

Neden böyle… 

Kapkara bir dünya. 

Hayatımızda ne mutluluk, ne sevgi. 

Ne oldu bu şehre, ülkeye, dünyaya? 

Hak denince aklınıza ne gelir? 

Benim özgürlük gelir aklıma. 

Hep özlemle, umutla bekledim. 

Ama kavuşamadım. 

Belki de bir gün bir ışık çıkar. 

Bana mutluluğu, sevgiyi öğreten. 

Özlemle beklediğim yarını kurmama yardım 

eden. 

En önemlisi özgürlüğü öğreten. 

 

Nevra BAHÇECİ 4B 

 

BEYAZ ÜLKE 

O ülkeye ulaştığımda, kendimi sanki herkesin 

istediği bir yerde, sessiz, sakin ve bembeyaz 

bir şatoda hissettim. Ailem o güzel sulara 

girip dinleniyor ve benim yüzüme de beyaz 

kumdan sürüyorlardı.  Beyaz ülkedeki her 

şey bembeyazdı. Oradaki taşların içini 

açtığınızda inanılamayacak kadar güzel su 

çıkıyordu. Ben ve ailem suyu görüp mutlu 

oluyorduk.  Herkesin seveceği ve beğeneceği 

bir yer olduğunu düşünüyorum. Oradan 

ayrılırken içimizi bir hüzün kapladı.  Ama yine 

o beyaz ülkeye tekrar gidersem o hüznün 

büyük bir mutluluğa dönüşeceğine eminim.                                                                                              

Melisa KOCASİNAN 4B  

 

OLİMPİYAT GERÇEKLERİ 

Hepimiz elimize bir fırsat geçtiğinde onu en 

iyi şekilde değerlendirmek istemez miyiz? 

Diyelim ki elinize ülkenizi olimpiyatlarda 

temsil etme fırsatı geçmiş, bunu berbat mı 

edeceksiniz? Elinizden geleni yapacaksınız, 

bir tek kazanmayı isteyeceksiniz. Elbette 

kaybedebilirsiniz! “Önemli olan sizden daha 

iyi olanlar da olabileceğini kabullenmek.” 

Çoğu zaman kazananlar için bu söz yalnız bir 

avutma, gerçek değil. Unutmayalım ki her 

kazanan bir gün kaybedebilir, ondan iyisi de 

çıkabilir. Buna saygı göstermeli. Göstermeli 

ki daha çok çalışsın. Göstersin ki daha çok 

kazansın. Kaybedene gelince o aslında tam 

bir şampiyon sadece bu gün kazanmadı, o 

kadar. Bu nedenle kahrolmasına gerek yok (!) 

sadece rakibini tebrik etsin, yeterli. Böyle 

olursa olimpiyatlar “barış projesi” olur, “hırs 

yarışı” değil. 

Selin ILDIR 7B                                                   
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Hayat bir yola benzer. Hayattaki hedefimiz; gitmek 

istediğimiz, varmak istediğimiz yere benzer.  Yolları 

oraya ulaşmak için aşarız. Hedefe ulaşmak için yol 

ayrımlarından doğru olanı seçmeli, kavşaklardan 

keskin de olsa dönüş yapmalıyız.  Bu yolun 

düzlükleri de var taşlık, hendekleri de. Dağları 

aşman yüksek yerlere tırmanman gerekebilir. Bazen 

geçtiğin yerlerde yeni köyler kurar bazen de köyleri 

yıkarsın; ama yoluna devam etmelisin. 

İşte biz insanlar bunları tek başımıza yapamayız. 

Oraya yalnız başımıza ulaşsak bile bir anlamı 

kalmaz. Bu yüzden yol arkadaşlarına ihtiyaç duyarız. 

Yol arkadaşlarımız da gerçek hayattaki 

arkadaşlarımızdır. İşte arkadaşlar hayat yolunda 

birlikte yürümek için vardır. 

Arkadaşları incilere de benzetebiliriz. Hangi midyenin 

içinde olduğunu bilemezsin; ama oradadırlar. 

Yalnızca doğru olanı seçmen gerekir. 

O zaman arkadaşları seçmemiz gerekir. Peki, 

arkadaşları neye göre seçmeliyiz? İşte insanlar bu 

noktada kalıyor. Bazıları doğru olanı seçebilirken 

bazıları yanlış olanı seçiyor. Onların arkadaşları kötü 

yola sapmış bir kere, onları da kötü yola sürüklüyor. 

Peki, bu duruma kapılmamak için biz ne yapmalıyız? 

Dediğim gibi arkadaşlarımızı seçmeliyiz. Peki, bir 

daha soruyorum “Neye göre seçmeliyiz?” 

Bir kere arkadaşlarımızı seçerken ayaklarımız yere 

sağlam basmalı. Sonra midyeyi seçmeli ve açmalıyız. 

İçindekini düzeltmeliyiz. Elimizden kayıp yere 

düşmemeli; düşse bile bizi peşinden sürüklememeli. 

Arkadaşlık güven üstüne kurulur. İki taraf da 

birbirine güvenmeli. Birbirlerini kullanmamalı. O 

güvenini göstermeli. Sen ona yardım ettin, o da 

sana yardım etmeli. 

Birbirinize yalan söylememelisiniz. Yanlışlarınızı açık 

açık kibar bir dille belirtmeli, sen de onları dikkate 

almalısın. O da aynısını yapmalı. 

Arkadaşlık çok önemlidir. Doğru arkadaşı seçmek bu 

yüzden önemlidir. Fakat belirttiğim şeyler ikinizin 

arasında yoksa o arkadaşlık değildir ve o kişi 

arkadaşınız olmamalıdır. 

                                                                       

  Begüm ORTAOĞLU 8A 

 

 

Pek çok insan, bebeklere 

dinletilen klasik müziğin 

gelişime faydası olduğunu 

söylüyor. Ben de şimdi size 

bunun daha farklı bir türünü 

anlatacağım. Şey… Eh işte 

ineklerle ilgili! İnekler, klasik 

müzik dinlediklerinde, sütte 

yüzde on oranında artış gözleniyor. Görünüşe göre 

inekler, işin doğrusunu biliyor! Ben de klasik müzikle 

ilgilendiğim için pek yanlı olmayayım ancak bence 

klasik müzik rahatlatıyor. Sanırım yine ineklerle aynı 

düşünceyi paylaşıyorum çünkü bir çiftçi, ineklere 

dinletilen klasik müzik sonucu, şöyle 

konuşmuştur:”Müziği dinleyince rahatlıyor, kalan 

sütü de bırakıyor.” Kısacası inek kendi diyarında, 

süte falan takmıyor. 

Başka yerlerden duyduğum kadarıyla, ineklerin en 

az sevdiği türler arasında rock müziği var. Ben rock 

müziğin insanı, hayvanları ve bitkileri de kötü 

etkilemesini ses şiddetine ve karmaşıklığa 

bağlıyorum. Bitkiler, dedik. Gerçekten, bitkilerde de 

büyüme hızını klasik müzik etkiliyor. İnsanlar bunun 

sebepleri içinde hızdan da bahsediyor. Şimdi beni 

dinleyen ineklere sesleniyorum! Gidin de bir radyo 

alın ya da ne yaparsanız yapın ama bir Beethoven 

duyun, Bach duyun, Vivaldi duyun. Çiftçileriniz 

şaşıracaktır.  Onlara bu yaptığımız konuşmadan 

bahsedin, ders verin. Anlatın… 

Bütün 

dünyada, 

hayvanlarla 

ilgilenen pek 

çok bilim 

adamı, bu 

testleri 

gerçekleştirmiş 

ve 

onaylamıştır. 

Bunun da 

üstüne, bir pirinç tarlası bile, bu seslere duyarlıymış. 

Çiftçiler, artık bitkilerin bile duyabildiğine inanıyor. 

Yanlış değil, inek arkadaşlarım, doğru! Güneşle 

toprakla beslenen bir şey, demek ki duyabiliyormuş!  

Son olarak (ki bu sırf ineklere değil) müzik dinlemek 

her canlıyı rahatlatır, yeter ki doğru olanı seçin ve 

beni unutmayın. 

Arda  ARMAN 8A 
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Çok soğuk bir ülkede penguenler yaşıyordu. Bu penguenler günlerini avlanarak, 

oynayarak geçiriyorlardı. İçlerinden bazıları avlanmada bazıları da yüzmede 

başarılıydı. Bu yetenekleriyle övünüp 

dururlardı. 

Bir gün aralarına yeni bir penguen 

katıldı. Ancak penguenler onu 

sevmedi. Oyunlarına almadılar. 

Oysaki onun diğerlerinden çok farklı 

özellikleri vardı. Hepsinden daha iyi 

kayıyordu ve hiçbir şeyden 

korkmuyordu. 

Günlerden bir gün hep birlikte avlanmaya gittiler. Saatlerce buzların arasından denize dalıp dalıp 

çıktılar. Keyifli oyunlar oynadılar. Acıkmışlardı, karınlarını iyice doyurdular. Sonunda yorgun bir halde 

kıyıya çıktılar. 

Ancak o da ne? İçlerinden biri yoktu. Etrafa bakındılar, denize doğru seslendiler. Hiçbir yanıt 

alamadılar… 

Saatlerce aradılar. Hava da yavaş yavaş kararmaya başlamıştı. 

Gruba yeni katılan korkusuz penguen “Ben onu bulurum.” dedi ve denize daldı. Diğer penguenler 

şaşkınlık içinde izliyordu. Hiçbiri onun arkadaşlarını kurtarabileceğine inanmıyordu. Yine de gözleri 

denizde beklemeye başladılar. Uzun süre orada bir kıpırtı beklediler. Ancak hiç hareket yoktu. Sabaha 

karşı umutları iyice tükenmişti. Artık hem arkadaşları hem de yeni gelen penguen denizin 

derinliklerinde kaybolup gitmişlerdi. Onların da yapacak bir şeyleri yoktu. Evlerine dönmeliydiler. 

Bu düşünceler içindeyken birden denizden bir ses duyuldu. Arkalarına dönüp baktılar. O da ne! 

Korkusuz penguen, kucağında yaralı arkadaşlarıyla bir buz tepesinden kayarak yaklaşıyor. 

Hep birlikte sevinç çığlıkları attılar. Oleeee!.. 

Arkadaşları kanadından yaralanmıştı. Cesur Penguen onu 

kucağında özenle taşıyordu.  

Birlikte yuvalarına gittiler. Arkadaşlarını iyi ettiler. Onu 

kurtaran Cesur Penguen’i kutladılar. Onu dışladıkları için 

çok pişman olmuşlardı. O günden sonra onu asla 

dışlamadılar. Artık hep birlikte oynayıp eğleniyorlardı. 

Herkesin kendine özgü yetenekleri olduğunu ve alay 

edilmemesi gerektiğini anlamışlardı.        

2C SINIFI ÖĞRENCİLERİ 
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Fethiye’deyim. Sabah yedi buçukta kahvaltıya 

gittim. Kahvaltıdan sonra annem benim tüple dalış 

öğreneceğimi söyledi, çok heyecanlandım.  

Fethiye’ye geliş amacım zaten tüple dalmayı 

öğrenmek ve eğlenmekti.  

Dalış alanında üzerinde acayip giysili insanlar vardı. 

Birisi bana onların öğretmen olduğunu söyledi. 

Dalmaya başlamadan önceki en zor iş giysi 

seçmekti. Uygun ayak numarasında palet ve boya, 

kiloya uygun balıkadam giysisi bulmak 

gerekiyordu. Bir deponun içinde kütüphanedeki 

kitaplar gibi dizili bir sürü palet vardı. Küçük 

depoya o kadar çok giysi ve palet sığmıştı ki 

şaşkınlıktan ağzım açık kaldı. Bu iş neredeyse bir 

saat sürdü. Balıkadam giysimi giydikten sonra 

üzerinde tüpün ve diğer ekipmanların takılı olduğu 

bir yelek giydim. Acayip hortumlar falan vardı. 

Suya girmeden önce bunların ne olduğunu tek tek 

öğrendim. Güvenlik kurallarını ve suyun altında 

kullanılacak olan işaret dilini defalarca tekrar ettim. 

Sıra dalmaya geldi. Her şeyi kontrol ettik. Aşağıya 

inmeye başladık, sanki nefesim kesildi. Burası 

cennet gibiydi. Her taraf masmaviydi. Etrafımda bir 

sürü renkli balık vardı. Öğretmenim elime ekmek 

verdi, aniden bir balık gelip elimdeki ekmeği ‘‘löp’’ 

diye yutuverdi. İlerlemeye devam ettik. Suyun 

dibinde cephedeki siperlere benzeyen uzun örülü 

duvarlar gördüm. Sonradan öğrendim ki bunlar 

kıyıya giden dalgaları küçülten dalga kıranlarmış. 

İlk dalışım olduğu için öğretmenim benimle oyun 

oynadı. Dibe bıraktığı bir gazoz şişesini alıp içine 

üfleyerek baloncuklar çıkardı, ben de denedim çok 

zevkliydi. 

Dönmeye başladığımızda yanıma tombul mu 

tombul bir balık yaklaştı. Sanki tip tip bana 

bakıyordu, gözlerim fal taşı gibi açıldı, tam o anda 

öğretmenim resmimi çekti. Döndüğümde olanları 

anneme anlattım, beraber güldük. Oteldeki odama 

geri döndüm. Dinlenmek için biraz uzandım. 

Kararımı vermiştim. Dalmaya devam edecektim, 

ediyorum da… Ama bu heyecanlı anıyı hiç 

unutmadım. 

                                                                   

Can KARAKURT 4B 

 

 

Annem ile birlikte evin önüne geldik.  Annem beni 

arabadan indirip anahtarı verdi ve “Ben park yeri 

arayacağım, sen eve git. ” dedi. Dairemizin kapısını 

açtığımda etrafa bakındım, içeriden garip sesler 

geliyordu.  Salonun kapısını açıp içeri girdiğimde 

her yerde garip, iri yarı ve hiç hoş gözükmeyen 

adamlar gördüm. Yerler çok pisti ve duvarlar da 

öyle… Hiçbir eşyamız yerinde değildi.  Adamlardan 

biri yanıma gelip “Birader buralarda yeni misin?” 

dedi ama ben cevap veremedim. Koşarak içeri 

gittim. Her yer çok kirliydi. Odama gittiğimde sanki 

kavga çıkmış bir bara benzediğini fark ettim.  Bu 

arada annem ortalarda yoktu.  Annemi telefonla 

arayıp kırık cam şişelerini, garip adamları ve olup 

biten her şeyi anlattım.  Annem cevap veremedi ve 

“Hoşça kal” deyip telefonu kapattı. Delirecek 

gibiydim, hiçbir şeyden haberim yoktu. Babamın 

sesini duyuyordum “Kerem” diyordu.  Babamı 

yatak odasında buldum, çok hastaydı ve eşyalar da 

çok düzenliydi. “Ama nasıl olur?” dedim içimden.  

Babam da “Gördün işte!” dedi ve içeri gitti.  Ancak 

babam gittiği anda adamları görmeye başladım.  O 

sırada annem geldi, anneme salonda ve odalardaki 

deli adamları, kırık şişeleri, bana iğrenç gelen ve ne 

olduğunu bilmediğim lekeleri ve babamı anlattım. 

Annem garip bir ses tonuyla “İğrenç!“ dedi.   

Bence “Duyduklarım böyleyse, göreceklerim nasıl 

acaba?” diye düşünüyordu. Ayakkabılarını çıkartıp 

hafif bir korkuyla ve biraz da heyecanla, usulca 

ilerlemeye başladı.  Kapıyı açtı ama hiçbir şey 

bulamadı. Ortada ne kırık şişe, ne adamlar ne de 

lekeler vardı.  “Bana ne oluyor?” diye bağırdım.  

Delirmek üzereydim.  Babamı çağırdım ve o da ağır 

ağır yürüyerek yanıma geldi.  Onları ikna etmek 

için çok zorlandım ama olmadılar.  Babam “ Böyle 

olsaydı, biz de görebilirdik.” dedi. Annem ve 

babam beni hastaneye götürme kararı aldılar ve 

arabaya bindik.  O sırada başım ağrıdı ve annem 

bana “Ben park yeri ararken sen de anahtarı alıp 

eve git.” dedi.  Korkarak ve titreyerek eve gittim.  

Evin kapısını açarken bir daha böyle bir olay 

olmasın diye kendi kendime yalvardım.  Kendime 

inanarak kapıyı açtım ve her şey normal 

görünüyordu.  Babam daha eve gelmemişti ve 

annem de birazdan geliyordu.  Yatağıma gidip bu 

uzun rüyayı düşünerek yattım.             

  Kerem DÜNDAR 4B   
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DEĞERSİZ MİYİZ? 

 

Aslında her insan pohpohlanmak, değer görmek ister, hak-
sız mıyım? Saygı görmek hepimize ilaç gibi gelir doğrusu. 
Bazı insanlar vardır gerçekten tatlı dille eleştirmeyi ve öv-
meyi bilir. Bir de sürekli yargılayan, başarı yerine başarısız-
lığı gören insanlar vardır. Ee, böyle hayat geçer mi? “Yok 
efendim, sen böyle çalışmayla bırak devlet okullarını özel 
okullara bile giremezsin! Bırak şunu ders çalış! Hiçbir şey 
beceremiyorsun!” Aileler büyük baskı altındaki çocuklara 
sürekli söylenip bağırıp çağırırsa sizce çocukların özgüveni 
artar mı? Buna eminim ki herkes aynı cevabı verecektir. Bir 
insan bağırarak kimsenin saygı ve sevgisini kazanamaz, tam 
tersine kaybeder. Bu yüzden ya, iletişim bu kadar önemli. 
En ufak bir hatada hop, bir bakıyorsunuz üçüncü sayfa ha-
beri olmuş gençler, nedeni ise intihar. Hepimizin de bildiği 
gibi intihar etmenin amacı karşındaki insana acı çektirmek-
tir. Ama herkesin üzerinde taşıması gereken yükler var. Her 
stres altında kalan adam intihar etse dünyada adam kal-
mazdı. Hadi bu konuları da geçtik bir de, çok eksik ya, çıktı 
karşımıza kötü sözle nutuk çeken anne babalar. Tamam, 
sinirlenince insanın ağzından kötü sözler çıkabilir ama kar-
şımızdaki kişiye daha saygılı olmamız gerekmez mi? Bir de 
bunu destekleyen çok anlamlı bulduğum bir söz var: Bir 
insanı yargılamak bir saniyeni, o insanın bunu atlatması ise 
yıllarını alır. İşte bu yüzden söylemeden önce düşün. Aile-
ler, çocuklarını eleştirdikçe çocuk solan bir çiçek gibi eğil-
meye başlar. Belki de dünyaca ünlü olabilecek bir adam 
özgüven eksikliği yüzünden kendini gerçekleştiremez. 
“Neden çabalamadın?” diye sorduğumuzda ‘’Annem ba-
bam, sen adam olamazsın dedi. Gerçekten de öyle oldu, 
olamadım!” Hani, nerede o istek, o çaba? İşte gözlerdeki 
parıltıyı görmek çok zor. Kendimden örnek vereyim: Büyük-
lerimin de beni yargıladığı oluyor. Sözlerini takmıyor gibi 
görünüyorum ama aslında o sözler beni derinden etkiliyor. 
Ama ben ne yapıyorum? Çoğu genç gibi intihar girişiminde 
mi bulunuyorum? Ya da hedeflerimden vaz mı geçiyorum? 
Hayır, tam tersine birileri beni yargıladıkça hedefimi yük-
seklere çıkarıyorum.  

Çünkü bana ettikleri lafları bir daha söylememelerini tam 
tersine beni övmelerini ve utançtan konuşamamalarını isti-
yorum. Ben kendime güveniyorum ve kimse kendime olan 
duygularımı değiştiremez. Evet, bu zorluklar bizi derinden 
etkiliyor olabilir ama bu bizi susan değil susturan yapmalı. 
Unutmayın ki hayatı değiştiren hep kazanır. 

                                                                                                                
Gizsu TUFAN 7A 

 
İnsanların dilinde: Bitmez, tükenmez onun Fenerbah-
çe sevdası…” 
 
Kim mi bu? Ben, Mina Altunbüken. Futbol maçlarını 
izleyerek büyüdüm. Hani lafta “Ben doğuştan Fenerli-
yim!” diyenlerden değilim. Hayatı bu coşkuyla yaşa-
yanlardanım. Babam hep anlatır:  Daha renkleri ayırt 
bile edemeyecek kadar küçük yaştayken bir aşk başla-
mış bende: sarı lacivert aşkı. Yani sizin anlayacağınız 
şekilde Fenerbahçe aşkı. Aslına bu aşka isim verilemez 
bence. Ben evde annesinin yanında televizyon izle-
yenlerden değildim. Dedim ya ben maçlarda büyüyen 
bir çocuktum. Hani maçlarda “Beyler ittirmeyin çocuk 
var!” derler ya, işte o çocuklardan biri de bendim. Si-
zin anlayacağınız küçük yaşlarda sarmış beni Fener-
bahçe tutkusu. O yüzden ben de birçok taraftar gibi 
arma için her şeyle savaşan insanlardanım.  
 
Son zamanlarda takımımız çok sıkıntılı günler geçirdi: 
En önemli futbolcularımız gitti, teknik adamlarımız 
gitti, 3 Temmuz süreci, yenilgiler, şike davaları, hak 
etmediğimiz laflar, haksızlıklar ve tahammül edemedi-
ğimiz davranışlar ama biz yıkılmadık! Yağmur, çamur, 
kar demeden. İyi günde, kötü günde takımımıza des-
tek olduk. Çok fazla yenilgiler aldık, bazen de tarihe 
geçecek galibiyetler aldık. Başarılarımızda, şanlı tarihi-
mizde gözü olan herkese en güzel cevabı futbolumuz-
la verdik hatta vermeye de devam ediyoruz. Biz zaten 
her yere hep “KOCAMAN” umutlarımızla varıyoruz.   

 
Mina ALTUNBÜKEN 7B 

FENERBAHÇE SEVDASI 
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ÇORAPLAR 

 
İnsandan insana, birbirinden değişik çağrışımlar 

yaratan bir sözcük işte: Çorap... 

Kasap İsmail Efendi... Kasap İsmail Efendi'nin, 

yüzünde fındık kadar tek tüylü bir et beni olan 

kızı Emine Teyze... Emine Teyze'nin sabahtan 

akşama öre öre bir yaşam bitiremediği beş şişli 

yün çoraplar... 

Concorde alanında, Tuileries bahçelerinin 

bitimindeki duvarlara dayanmış bir merdiven 

üstünde, aşağıdan estirilen havayla etekleri 

havalanıp duran güzel bacaklı bir fotomodel kızın 

reklamını yaptığı çoraplar… Akraba ziyaretine 

giderken değiştirme olanağı bulunmadığı için, 

yırtık topuğunun parmakla itile sokuşturula 

ayakkabının içinde kalmasına çalışıldığı öğrenci 

çorapları… Halkı çok seven aydınların, bu 

sevginin işareti olarak salonlarının duvarlarına 

astıkları kırmızı, mavi, yeşil motifli köylü 

çorapları… Kimsesiz odalardaki bir yatak 

kıyısında çıkarılan sevgili çorapları... 

Ve elli yıl öncesinin dans kadansındaki zıplamalı 

çocuk tekerlemeleri: 

 

Titiz titiz 

Karpuz keseriz 

Beyler beyler 

İçer rakı şarabı 

Kızlar kızlar 

Giyer ipek çorabı 

 

Yerli filmlerin acıklı sahnelerinde, kendilerini 

bırakmış erkeğin yakasına yapışarak hıçkıran 

kadınların haykırışları:  

Beni eski bir çorap gibi fırlatıp atamazsın…   
Çetin ALTAN   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ÇORAPLARIN DİLİNDEN 

 
Çoraptan çoraba, birbirinden değişik 

çağrışımlar yaratan bir sözcük işte; insan. 

Yünlü İsmail Efendi, onu giyen kaslı bir insan. 

Bu insan, öyle bir insan ki İsmail'i her 

giydiğinde terletiyordu. Limitlerini aşıyordu. 

Hani, artık acısından kurtuldu çorabımız, eşi 

kaybolduğundan beri giyilmiyor... 

Bir de şu konu var, renk renk motifli olanlarımız 

bilir, bizi duvarlara asıp orada bırakan 

"aydınlar", bizi giyip reklam yapan başka 

insanlar. Hepsinin ortak özelliği, sonuçta 

bırakılıp gidiyoruz... 

Onlar bizi sade sanıyor ama bakın bu çorap 

arkadaşınız neler yazdı! İnsanlar da yazı 

yazabilseydi... Vay vay vay... İnsanlar bir durup 

çoraplar ile ilgili yazılar yazsalardı keşke. Kim 

bilir nasıl h i k â y e l e r  ç ı k a r d ı . 

                          

Berke ÇALBAŞ 7C 

 

ÇORAPLAR 
 

Çorap bana neleri çağrıştırmaz ki? Giydiğim 

“ince” çorapları sürekli kaçırmamı, Louis’in 

çorap giymemesini, Damla’nın Net’te giydiği 

çorapların rengini… Mesela yatarken çorap 

giymeyi hiç sevmem. Uyurken ayaklarımı 

yorganın altından çıkaran ben, çorap giyeceğim

(!) Bir tane “ince” çorabımı bir gün kaçırmadan 

giysem rekor kırarım. Sonra, bir deyim var… 

Gerisi “çorap söküğü gibi gelir.” diye. Aynen 

bende de öyle olacak, şimdi bir yazmaya 

başladım gerisi çorap söküğü gibi gelecek. Ah… 

Bir de hırsızların kafalarına geçirdikleri çoraplar 

var. Aslında çorap bana çok farklı şeyler 

çağrıştırıyor ama şu an onları 

anlatamayacağım. 

 

Cansu GÜL 7B 
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YETİM  
Bir yetim gördüm sokakta 

Gözlerinde balonu uçmuş bir çocuğun 
bakışı 

Bekliyordu sıcak bir sarılışı 

Yıkılmış hayaller bulvarında. 
  

Korku gözlerinden okunuyordu 

Kaybolmuş bir minik gibi 

Tanıdık bir yüz arıyordu 

Yaşamak için tek sebebi. 

  
Umut onun tek ekmeği 

20 gram mutluluktu istediği 

Bulamadı kimseden aradığı sevgiyi 
Düşünüyordu tüm bunlara son vermeyi. 

Can BIKMAZ 7A  
 
 

BAKIŞLAR  
Kızgınlık vardı bakışlarında, 
Alev alevdi, yakıyordu yok etmek istercesine. 

Ve yalnızlık akıyordu gözlerinden  

Soğuk bir gece gibiydi bakışları, 
 Üşüyordu usul usul. 

  

Kararsızlık da hafifçe seziliyordu, 
Derin bakışları altında. 

Zorluyordu onu  

İki taraf arasında kalmaya. 
  

Özlem, 

Delice özlemek, 
Eski günler, 

Bunlar da sinmişti bakışlarına. 

  
Gözleriydi aslında, 

Tüm duygularını vuran açığa. 

Gözleriydi aslında, 

Duygularının asıl şahidi. 

 Umut AKKAŞ 7A  
 

 

GÖZLER ANLATIR  
  

Gözden kalbe bir yol gider, 

İnsan yalan söyler ama  
Gözler yalan söylemez. 

  

İnsan yüzü hep gülse bile, 
Kalbi bir güler bir ağlar. 

“Mutluyum” dese bile, 

İsteyen gözlerinden anlar. 
  

Bir çocuk,  

Kimsesizliğin çaresizliğiyle, 
Yine de gülüyor ellerinde çiçeklerle, 

Bilen bir yüreğin gözünden kaçmayan, 

İnce acılar gözlerinde… 
  

Çaresiz, sanki çölde, 

Gördüğü her ağaç bir rüya, 
Her su bir serap. 

  

 
İşte böyle bir çocuğun duygularını  

Gözlerinden anlamamak mümkün mü? 

  

Ardan GÜLEÇYÜZ 7B  

SAVAŞ  
Savaştır gözlere korku salan, 

Yürekteki umudu kaçıran ve 

Onun yerine ateş dolduran. 
  

Gözünün önünde insan ölünce, 

Artık yerleşir büyük bir endişe, 
Bunu giderecek kimse yok ki hiçbir yerde, 

Sana izlemekten başka bir şey kalmadı çaresizce. 

  
Savaş gözleri kör etse keşke, 

Görmesin kimse böyle işkence, 

İnsanlar yıkılıp gidince, 
Göz kararır ince ince.                 

                                              Emre YAZICI 7B  

 

GÖZLER  
Gözler, 

Ne çok şey söyler 
Ağzımızın diyemediğini, dilimizin dönemediğini 

Bazen sözler takılır boğazında 

Gözler öyle değildir 
Her şey apaçık ortadır 

Sizin bile bilmediğinizi, 

Onlar söyler . 
  

Gözler, 
Bazısı haykırır, 

Bazısı kahkaha atar 

Bazısı sadece bakar. 
  

Gözler  

Ne çok şey söyler 
Seni seviyorum, der. 

Korkuyorum, der. 

Üzgünüm der. 
Gözler, gözler… 

  

                                               Lara TEKMEN 7C  
 

GÖZLERİ  
Çok şey yaşamış 
Şu küçük hayatında 

Neler görmüş 

O iri gözleri. 
  

Sanki bir ceylan 

Peşinde aslan 
Koşuyor korka korka 

Bakıyor dünyaya. 

  
Umudu var, 

Ama gösteriyor 

O kötü günlerini 
O küçük gözleri. 

  

Dönüp arkasına baktığında 
Düşünüyor hayatını 

Ama olacağa çare yok 

Ağlayacak gözleri … 

                                                                          Mert GÖKALP  7C  
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 Bir varmış, 

bir yokmuş… 

Eski 

çağlarda, 

kuzey 

ülkelerinden 

birinde, 

ormanlar 

içindeki küçük bir köyde bir çiftçi ve karısı 

yaşarmış. Artık genç sayılamayacak yaşa 

gelmiş oldukları halde çocukları yokmuş.  

Onların bu durumuna tüm köy halkı 

üzülüyormuş. Bir gün kadının kocası evden 

gidince kadını ziyarete en iyi arkadaşı olan 

komşusu gelmiş. Komşusu ona dilek 

kuyusundan bahsetmiş. Bu kuyu, oraya giden 

ve orada tam yüz on bir buçuk tur atıp dilek 

tutanların isteğini yerine getiriyormuş. Ertesi 

gün kadın, kocası evden gittikten sonra evden 

çıkmış. Dilek kuyusuna giderken karşısına bir 

fırın çıkmış; fakat bu fırın diğerlerine 

benzemiyormuş.  

Geçmek için sorusunu bilmen gerekiyormuş. 

Fırın kadına: 

- Şimdi sana bir soru soracağım, bilebilirsen 

yoluna devam edeceksin, demiş. 

Kadın: 

- Tamam, fırın kardeş, demiş. Fırın da " Bir ton, 

bir ton daha ne eder?" demiş. 

Kadın: 

- Tonton, demiş. Fırın: 

- Doğru bildin hadi geç, demiş. Kadın sevinerek 

yoluna devam etmiş ve sonunda dilek 

kuyusuna ulaşmış. Dilek kuyusu: 

- Hoş geldin, şimdi karşına zorluklar çıkacak. 

Ayrıca toplam beş dilek hakkın var, demiş. 

Kadın:  

 

 

-Tamam, demiş. Dilek kuyusunun sesi kesilmiş. 

Kadın bu kuyunun etrafında toplam yüz on bir 

buçuk tur atması gerektiğini zaten biliyormuş. 

Hemen başlamış bu turları atmaya; fakat 

onuncu tura geldiğinde karşısına bir ayı çıkmış. 

Kadın hemen bir bıçak dilemiş ve oluşan 

bıçakla ayıyı keserek öldürmüş. Zaten acıkmış 

olan kadın ayıyı oracıkta yemiş. Ellinci tura 

geldiği zaman Facebook'u açılmış ve onun ele 

geçirildiğini öğrenmiş. Hemen bunun 

düzelmesini istemiş ve dileği yerine gelmiş. 

Doksanıncı tura geldiğinde karşına bir karpuz 

çıkmış. Kadın mutfak aletleri istemiş ve gelen 

aletlerle karpuz yahnisi, pilavı, tavuğu ve 

meyve suyunu yapıp yemiş. Yüz onuncu tura 

geldiğinde karşısında bir yangın oluşmuş. 

Kadın hemen su dilemiş ve yangını söndürmüş. 

Yüz on birinci turda karşısına bir inek çıkmış ve 

kadın iki tas dilemiş. Bu taslarla süt sağıp 

birisini kafasından aşağıya dökmüş, birisini de 

içmiş. Son tura geldiğinde dilek kuyusu 

belirmiş ve: 

- Tam beş dileğini de harcadın ve isteklerin 

yüzünden ihtiyaçlarını unuttun. Bir çocuk 

dilemedin, demiş. Kadın ağlamaya başladığı 

anda birden uyanmış. Birkaç dakika sonra bir 

sancı başlamış kadında. Kocası yanına gelmiş 

ve hemen hastaneye gitmişler. Kadının bir kızı 

bir de oğlu olmuş. İsimlerini: Melek ve Mert 

koymuşlar; fakat tüm köyün ve çiftin 

anlamadığı bir şey varmış "Bu çift nasıl bu 

kadar gençleşmiş ve çocukları olmuş?". Bu 

kadın temiz kalpliymiş; dilek kuyusundan 

çıkarken bir dilek dilemiş: 

- Keşke bunların hepsi bir rüya olsaydı ve 

benim çocuğum olsaydı. 

 İşte, hiçbir şeye olmaz demeyin. Kim bilir, 

belki bir gün sizin de dilek kuyusuna yolunuz 

düşer…            

 Gülnur Berfu BELELİ 6B                                                              
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Oturdun sonunda masana, 
almışsın eline kahveni. Yeni bir 
iş, yeni bir hayat. Beyaz bir 
sayfa. Ama bir şey var, bir his… 
İyi bir his de değil, hem de hiç 
değil. Evet, bu kesin bir KMS: 
Kötü Meslek Sendromu. Tıbbi 
bir riski yok ama herkes yaşıyor 
bunu. Üzülme ama hemen. Bir 

çözümü de var elbette: Meslek Seçimi Kabiliyeti yani 
MSK. Aynı harflerin yeniden düzenlenmişi gibi ama değil. 
Yıllardır düşündüğüm bir konu bu ve bunun KMS’nin 
çözümü olduğundan eminim. MSK’yı en doruk noktasına 
ulaştırmak için şimdi sıralayacağım şeyleri takip 
etmelisiniz. Değerler, onları feda etmeyin. Kişiliğinize 
göre bir meslek seçin. Yeteneklerinizi konuşturun. İş 
piyasasını takip edin, hangi meslek sizin için en verimlisi? 
Ve son olarak da ilgi alanlarınız, ilginizi çekmeyen bir işi 
niye yapasınız ki? Bu beş yolla mükemmel işi seçer, 
içinizdeki kötü hiss-i kable'l vukûdan da kurtulmuş 
olursunuz. 

Yusuf CİMCOZ 8B 

MESLEK SEÇERKEN… 
 
Günümüzde neredeyse her ülkede bir sürü farklı meslek 

var. Gastronomiden 
astronomiye, metal 
sanatından cam boyamaya, 
tasarımcılıktan mimarlığa… 
Aklınıza her ne gelirse! 
Ama bu noktada önemli 
olan, çocuksu hayallerinize 
kapılıp yanlış mesleği 

seçmemektir. Öncelikle hayatınız boyunca sürdüreceğiniz 
bir işi yapmak için onu iyi araştırmalısınız. Size uymayan 
ve uyan yönlerini bulmalısınız. Başkalarının isteklerine 
göre de hareket etmemelisiniz çünkü ancak işinden zevk 
alan biri onu iyi yapabilir. Bu nedenle en son kararı 
verene kadar iyice düşünün. Bu şekilde mutlu bir birey ve 
iyi bir çalışan olabilirsiniz. 

 
Mine Deniz İlhan 8-B 

 
 

KIRMIZI 
Ben kırmızı  
Andırırım insanlara bayrağımızı, kanımızı. 
Duyarım ismimi sahalarda 
İnsanlar çağırır beni sarıdan sonra. 
Simgesiyim ben sevginin, aşkın. 
Kadınlar da beni giymeye alışkın. 
İnsanların yüzündeyim, 
Sevindiklerinde, utandıklarında, kızdıklarında… 
Ama insanlar görmez beni sağında solunda. 
Çünkü ben duyguların rengiyim. 
Ben kırmızıyım. 

Emre KARLI 7B 
 

 
 
 
 
Göklerin rengiyim ben, sonsuzluğun, mutluluğun. Denize 
rengini veren benim, göklere, çiçeklere... Masmaviyim 
ben... Çoğu kişinin en sevdiği rengim ben... Harry’nin, 
Cansu’nun... Her yerdeyim ben, Niall’ın gözlerinde, küçük 
bir çocuğun boyama kalemlerinde… Kafanızı kaldırın, işte 
oradayım ben, hayallere dalınıp gidilen, sonsuzluğa 
açılan kapıyım ben. Yeni doğmuş bir erkek çocuğunun 
odasında, duvarlarında, kıyafetlerindeyim ben. Hastane 
koridorlarında koşuşturan bir hemşirenin üzerindeyim 
ben. Nazar boncuğunun içinde, formaların üzerindeyim 
ben... İsteyip istemediğiniz her yerdeyim ben, her 
yerde...  

Cansu GÜL 7B  
 
 

ÇOCUK 
Sapsarı saçları, 
 Masmavi gözleri vardı. 
Dalar giderdi uzaklara, 
 Sanki bizden bir şey saklardı. 
 Ne kadar güçlü görünse de dışarıdan, 
 İçini bir kurt kemiriyordu. 
 Yavaş yavaş, 
 Eriyip gidiyordu gözümüzün önünde, 
 Hiç bir şey yapamadan… 
 

Kaya BEKTAŞ 7A 
 

 

ÇOCUK VE SAVAŞ 
 

Yıkık dökük evlerin arasında 
Patlayan bir sürü bomba 
Çocuklar bağırıyor: 
''Neredesin anne, baba,  abi, abla?'' 
  
Haberlerdeki röportajlara yalan diyorlar, 
Çünkü 8-10 yaş çocukları konuşturuyorlar, 
Ama artık öyle bir hal aldı ki sorunlar, 
Konuşunca cezalandırılmayacak kişiler 
Sadece çocuklar. 
  
Liderler, söz veriyor 
“Savaş bitecek!” 
İhtiyacı olanlara ev, yiyecek verilecek, 
Silah ateşleyene hoşgörü gösterilmeyecek. 
Ne yazık ki görünüşe göre 
Savaş hiç bitmeyecek! 
Ama ülkemizi çocuk katillerinden kurtarma ateşi, 
Kalbimizde hiç sönmeyecek, güçlenecek. 
  
Ülkemize sahip çıkan yok, 
Sanki bağımız koptu 
Bombalı saldırılar 
Hüzün, endişe, korku.. 
Ağlamalar, çığlıklar arasında, 
Bir nesil daha kayboldu. 

  
                                       Selin Beste YÜKSEL 7C 
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KİTAPÇILARIN VE KÜTÜPHANELERİN 
TALİHSİZ GELECEĞİ 

 
Sanal alış-veriş bu sıralar çok arttı. Günlerdir 

televizyondan izliyorum 
reklamları, onlarca site 
çıkıyor gün geçtikçe. Tabii 
hal böyle olunca 

mağazaların sayısı da azaldı. Sokaklarda tek tek 
yok olan mağazalar, yanlarında bir parça da 
nostalji götürdü. Artık sokaklar eski sokaklar değil. 
İnsanlar, kalkıp temiz havada doya doya, elbiselere 
dokunarak alış-veriş yapacaklarına oturup internet 
sitelerine baka baka seçiyorlar kıyafetlerini. Çayları 
yanlarında, koltukta oturarak kucaklarında 
bilgisayarları, tüm gün bakıyorlar tembel tembel. 
Yapacak başka işleri yok sanki! Kapana kısılmışlar. 
İnternet kapanına. Hiçbir zaman kıyafet alış-
verişine meraklı olmadım. Kıyafetleri o günkü ruh 
halimi yansıttığı için sevdim. Moda olduğu ya da 
“trend” olduğu için değil. Fakat bir şey var ki onu 
almayı hep çok sevdim. Onu almaya doyamam, 
çok severim: Kitap. Kitap şart, onsuz yapamam. 
Yaşam kaynağım, yaşama sebeplerimden biridir. 
Yaşam sevincimdir. Ne zaman boş vaktim olsa bir 
de param, gider kitap alırım. Kitabın varlığı bile 
beni mutlu eder. Hele kütüphane! Kütüphaneleri 
çok severim.  Şimdi hal böyle olunca, ülkede sanal 
alış-veriş artınca, içimi bir korku salıyor. Kitapçılara 
bir şey olur mu acaba? Kitapçılara, kütüphanelere? 

Bu beni iyiden iyiye 
korkutuyor tabii. Benim 
için bu ikisinin 
kapatılması, benim 
yaşam kaynağımın, 
sönmesidir. Tüm 

yıldızların birden sönmesi gibi. Belki aklınızdan 
geçiyordur, yine de kitap alabilirim, kitapçılar 
kapanırsa. Fakat bir düşünün, bilgisayar ekranına 
bakarak bir tık ile kitap almaktansa, kitabı seçerek 
kitaba dokunarak belki ilk iki sayfasını okuyarak, 
kitabı koklayarak, kitapların etrafınızı sardığı o 
müthiş ortamda kitabı satın almak daha iyi değil 
midir? Kitabı fiziksel olarak hissetmek bile bir 
mutluluktur, bir sevinç kaynağıdır. Hele 
kütüphanelerin kapatılması, yerlerine oteller, 
restoranlar, binalar dikilmesi ülke için utanç 
kaynağıdır.  
 
Dünya Kitap Günü’nde bir yazar olan Alan 
Bennett’ın dediği bir şey beni çok etkilemişti.     
             
Alan Bennett kitabından biraz okuduktan sonra bir 
kaç dakika daha sahnede kalıp şöyle dedi: 
“Kütüphanelerin kapatılması çocuk hakları 
suiistimalidir.”           Senem Ela YURDAKUL 7A 

“GAMGAM”  AĞLAMASI 
 

Eskiden çocuklar dışarı çıkmak için yalvarırlarmış. 
Ağlar, bağırırlarmış. Şimdi ise bizim evde 
kardeşimin ağladığı tek şey onun değişiyle 
“Gamgam ”. Bizim evdeki günlük ağlama rutini hep 
aynı. Sizlere anlatayım: Ben okuldan gelirim, 
babam işten gelir, annem işten gelir, kapıyı açar, 
eve girmek için adımını attığı anda durum 
başlamıştır bile. Kardeşim hemen onun yanına 
koşar, ellerini çapraz yumruklarını sıkar ve “Anne, 
anne Gamgam!” diye bağırmaya başlar. Annem o 
günden bir önceki akşam da yaptığı gibi “Hayır!” 
der. Kardeşim, kapımızın önündeki soğuk, beyaz 
mermerlerin üzerine oturur ve küstüm işaretiyle 
ağlamaya başlar. Annem yarım saat sonra 
(Kardeşim hala ağlıyor bu sırada!) ona “i-Phone”u 
uzatır. Kardeşim siyah, sallanan baba koltuğunun 
üzerine oturur ve telefonu orada bırakır. Neden 
mi? Çünkü şimdi dans edecek. Her akşam yaptığı 
gibi mavi sandalyesinin üzerinden mavi masasının 
üzerine çıkar. Oradan atlar ve ağlamaya devam 
eder. Bütün bunlar sona erdiğinde uyumaya gider. 
Bazen benim onu uyutacağım tutar, onunla 
uyurum. Gecenin yarısında uyanıp bana ellerini 
çapraz yapıp sallanmaya başlayınca ben de ona 
“Yat uyu!” derim. O bana vurur, arkasını döner ve 
uyumaya devam eder. Kalkınca aynı şeyler tekrar 
olur.  

                                                                                                                         
Öykü ACAREL 7B  

 

DAMLA’NIN KALEMİNDEN 
DAMLAYANLAR 

Ben televizyonlu bir eve doğanlardanım. Çevreyi, 
hayvanları, insanları televizyondan 
öğrenenlerdenim. Kötüleri, iyileri hep 
televizyondaki gibi sananlardan… Sanki dışarıdaki 
her kötü insan öyleymiş gibi kötüleri kirli sakallı, 
kilolu, takım elbiseli, silahlı ve korumalarıyla 
dolaşanlar zannediyordum. Sihirli Annem, Selena, 
Acemi Cadı’yı seyrede seyrede peri oluyordum. 
Şimdi hayatı öğrenmeye 
başladıkça, onları tekrar 
izlediğim zaman saçma 
buluyorum ama o zamanlar 
benim için çok da 
gerçekçilerdi. Ben en 
azından şimdiki çocuklar gibi 
Red Bull’un kanatlandırdığına ıssız bir adada 
mahsur kalmış ve kurtulamayan ama düğün 
dernek kuran, parasını yatıracak banka arayan 
insanların varlığına inanmıyordum. Televizyon bize 
yarardan çok zarar veriyor, gerçekleri çarpıtıyor. 

Damla US 7B  
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Kayak… 

Öyle bir spor ki yapmadan anlamanız mümkün değil. 

Kayaklarınız karın üstünde hızlıca kayarken herkesten 

hızlı ve her şeyin üstündeyken yaşadığınız his… 

 

Ben sporu çok severim. Spor yaparken kendi sınırlarımı 

zorlamak ve en iyi performansımı sergilemek gelir 

içimden. Ailem de aynen benim gibi. Her tatilde ben ve 

kardeşimle doyasıya eğlenir, bizi en iyi olabileceğimiz spora teşvik ederler. Benim yaparken 

canım acısa bile durmak istemeyeceğim tek spor, kayak. Dünyanın neresine giderseniz gidin, 

kayak yaptığınız pistin yakınında bir restoran vardır. O restoranlardaki yemeği, oradaki sıcak 

ortamı başka yerde bulmak çok zordur. Dışarının beyaz, sessiz soğukluğu içerinin sıcak, 

hareketli lezzetiyle bütünleşir ve eşsiz bir huzur verir insana.  

 

Zamane anne babaları da bence benim kayakla 

ilgili düşüncelerime katılıyor olmalı  ki bıdık 

boyuyla iki yaşındaki çocukları gruba 

veriyorlar.  Hazır kayak demişken sizinle bir 

anımı da paylaşmadan edemeyeceğim. Yarıyıl 

tatilinde Avusturya’da Badkleinkirchheim adlı 

şehirde, St. Oswald dağında, Kirchleitn 

kulübelerinde kaldım annemle ben. Kayağı da 

bisiklet gibi hiç unutmuyormuşsunuz, bunu çok iyi anladım orada. Kayakla ilgili öyle bir şey 

var ki, herkes yapamaz. Kayaklarınıza hâkim olmalı, en tepeyi hedeflemeli, risk 

alabilmelisiniz. Siz kayağınızı değil de o sizi yönlendirmeye başladığı an bitersiniz. 

Dönüşleriniz keskin ve hızlı olmalı. Yaşamdaki kararlarımız ve yönetmememiz gereken 

kendisi gibi. Bu anlamda diyorum ki spor ve sporda da kayak tıpkı yaşam gibi çok kaygan 

ama çok keyifli bir zemin. Siz onu yönlendirmelisiniz hem de doğru kararlar la ki kayıp 

düşmeyesiniz ve diğer soğuk yüzüne bulanmayasınız.       

Selin Beste YÜKSEL 7C 
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KALSIN 

 

Bir bebeğin kalbi gibi temiz, 

Bir hanımefendinin sakinliği gibi uysal, 

Bir kelebeğin kanatları gibi güzel, 

Kalsın denizler. 

 

Bir çiçek gibi temiz, 

Bir bülbül gibi asil, 

Bir kedi gibi şımarık, 

Kalsın gökyüzü. 

 

Bir öğretmen gibi gururlu, 

Bir serçe gibi nazik, 

Bir uğurböceği gibi narin, 

Kalsın çiçekler. 

 

Ama insanlık, 

Ya insanlık bozulursa, 

O zaman hiçbir şey, 

Eskisi kadar güzel olmayacak. 

İrem FANOSÇU 7B 

 

ÖNYARGI 

 

Önyargılardan kurtulmak ne kadar zor değil mi? Bazı 

insanlar, kitabın kapağına bakarak eleştirirler. Bazıları 

insanların giyim tarzına… İnsanların oturduğu eve, 

kullandığı arabaya bakarak onlara daha çok ya da daha 

az saygı duyanlar bile ne çok… Aslında önyargı 

toplumda bir hastalık gibi. Mesela  üst katınızda pankçı 

görünüşlü biri oturuyorsa herhangi bir seste onu 

suçlarsınız.  Hâlbuki alt kattaki yaşlı çift bu sesi 

çıkarıyor olabilir.  

 

İnsanlar; olaylar ve durumlar hakkında bir yargıda 

bulunmadan önce iyi düşünmeli ve fikir sahibi olmalıdır. 

 

Emre GÜRASLAN 7A 

 

DEĞİŞİN 

 

Önyargı kalıcı bir şeydir ne yazık ki insanlar değişse de 

onlarla ilgili olan önyargılar değişmez. Bu olay 

toplumumuzda çok görünür. Örneğin, eskiden 

mahallenin camlarını kıran bir çocuk bu huyundan 

vazgeçse bile mahallede bir cam kırılınca insanlar ilk 

onu suçlayacaktır.  

 

Ayrıca önyargı kötü olmak zorunda da değildir. Çok 

çalışkan bir çocuğun asla kopya çekmeyeceğine 

inanmak, sevilen bir sanatçının tüm filmlerinin iyi gişe 

yapacağından emin olmak gibi olumlu önyargılar da 

vardır.  

 

Umut AKKAŞ 7A  

MESLEK SEÇİMİ 

 

Meslek seçimi çok önemlidir. Hayatın boyunca uğraşacağın 

işi seçmek göründüğü kadar kolay değildir. Meslek 

seçimindeki en önemli şey sevdiğin ve ilgi duyduğun 

mesleği seçmektir. Hiçbir insan sevmediği bir meslekte 

başarılı olamaz, olması da beklenemez zaten. İnsanlar 

sevdikleri mesleklere yönelir ise iş kalitesi artar. Hem de 

insanlar sevdikleri işi yaparlar. Hem onlar mutlu olur, 

başarılı olur, hem de iş kalitesi artar. Fakat toplumumuzdaki 

insanlar maalesef markette kıyafet seçer gibi meslek 

seçiyorlar. Bunun sonucunda da istedikleri mesleklere 

giremiyor, sadece o anda aklına gelen işe girdiği için bunun 

acısını ömür boyu çekiyorlar. İnsanlar sonradan değil, o 

anda ilgi duydukları meslekleri seçmeye devam ederse iş 

kalitesi gittikçe düşer, insanlar mutsuz olur. Onun yerine 

insanlar meslek seçerken “Ben bu mesleği ilerde yapabilir 

miyim?” , “Gelirim ne olacak?”, “Bu konuyla ilgili bir şey 

biliyor muyum?”, “Bir şey öğrenmeli miyim?” diye 

düşünebilirler.  

 

Ali Murat KUTVAN 8B 

 

SEN BÜYÜYÜNCE NE OLACAKSIN BAKİİM?  

 

Şöyle bir dönüp bakın, bugüne kadar yaptıklarınıza. 

Okullara gittiniz, ders çalıştınız, diplomanızı aldınız ama 

niye? Para kazanmak için mi? Açıkçası bu sorunu cevabı 

evet! Toplumumuzda bulunanların çoğu “Para işini 

halledeyim, öyle mutlu olurum.” diyor. Söyleyin bakalım, 

günde sekiz saat masa başında oturmak, sevmediğin bir işte 

geçinip gitmek için mi diploma aldın? İnsanlar mutluluğu 

anlamıyor bence. Mutlu olmak yarını güvenceye almak 

değildir, mutlu olmak bugünü iyi yaşamaktır. Eğer geriye 

dönüp hoşunuza gidecek birkaç anı bulamıyorsanız, bir 

şeyleri yanlış yapıyorsunuz demektir. Kendini mutlu edecek 

bir işin önemi de buradadır işte. İnsanları hem geleceğe 

hazırlar hem de bugünü iyi geçirmelerini sağlar.  Hoşunuza 

gitmeyen bir iş hem size hem de topluma zarar verir. Hem 

performansınız hem moraliniz az olunca yaptığınız işin 

kalitesi de düşer. Bu tolumu kötü etkiler.  

 

Bundan sonra “Büyüyünce ne olacaksın bakiiim?” 

sorularına sizin istediğiniz mesleği söyleyin, başkalarının 

duymak istediğini değil. 

 

Bora ZAİMOĞLU 8B 
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Nate ile Banya kardeşlerdi. Çok iyi anlaşırlardı. Bir gün günlük yazmaya karar vermişlerdi. Artık 

ilkbahar gelmişti. Dışarıda Nate bisiklete binerken Banya da oyun oynuyordu. Sonra yemek yiyip 

ödev yapmışlardı. Bir gün daha sona ermişti. Güzel bir uykudan sonra ilk kalkan Nate idi. Beş 

dakika sonra ise Banya kalkmıştı. Bir gün kırda dolaşırlarken anneleri Shakira onları çağırdı. 

Havai’ ye gideceklerdi. O gün bavullarını hazırladılar. Bavullarının içinde mayo, havlu, kıyafetler 

vb. şeyler vardı. Onlar Havai’ye beş dakika sonra gideceklerdi. Havalimanına vardılar. Beş dakika 

sonra uçak hareket edecekti. Uçak hareket ediyordu. Şu an Gümüşhane‘delerdi. ABD’ye 

geldiğinde “Havai 222 km. sonra” yazıyordu. “Bravo Oteli”ne gideceklerdi. İlk önce odalarına gidip 

eşyalarını koydular.  Sonra yemek (öğlen) yemeğine gittiler. Havuza girdiler. Odalarına geri 

döndüler. Banya ile Nate iPad oynadılar. Hava 23 dereceydi. iPad oynadıktan sonra dışarı 

oynamaya çıktılar. Futbol oynadılar. Banya 8. dakikada müthiş bir gole imza attı. 89. dakikada. 

Nate frikikten gol attı. Sonra sakatlandı.  

Banya, “Eyvah günlüğü unuttuk.” Dedi.Nate “Ahhhh!” dedi. Banya “İyi misin?” diye sordu. 

Nate “Ne yazık ki…” dedi. Banya “ANNE! NATE İYİ DEĞİL!” diye bağırdı. Shakira, kızgın ve 

şaşkın bir şekilde “NEE?” dedi.  “İyiyim!” dedi Nate. “Geçmiş olsun Nate.” dedi Banya. Nate 

“Büyütmeye gerek yok.” dedi. Otele geri döndüler. Akşam yemeğine 10 dk. vardı. Akşam 

yemeğinde Nate pilav ile köfte, Banya ise domates salatası, makarna ve nohut yedi. Akşam barda 

MIAMI HEAT – LOSANGELES LAKERS NBA playoff maçını izlediler. Babaları odalarına gitmek 

istediğini söyledi. Nate ile Banya uyumuştu tabii. Anne ve baba uykuya daldılar. Sabah oldu. Eve 

gittiler. Günlükleri yoktu. “Baba biri günlüğümüzü çalıyor.” dedi Nate. İşte… Maske çıktı ve 

aralarında günlüğü kıskanan Chip dostları çıktı. Babaları “Neden yaptın bunu?” dedi. “Çok 

kıskandım.” dedi Chip ve kaçtı (evine). Bunu Biff’e gösterdi. Biff “Olleyy! O gıcık aile sonunda 

üzüldü.” dedi.  

Yaz tatili bitti. Nate ile Banya servisten okula ulaştılar. 2-A sınıfına gidiyorlardı. Birinci 

ders matematikti. İkinci ve üçüncü ders İngilizce idi. Dördüncü ders Beden, beşinci ders ise 

Almanca idi. Ve okul bitti. Nate neşe pınarıydı. 9 yıldız almıştı. Banya 10 eksi almıştı ve 3 penaltı 

6 gol yiyip hiç gol atamamıştı. Çok sinirliydi. Nate “Üzülme!” dedi. Banya “Tamam!” dedi.  Nate 

iPad oynuyordu. Oynadığı oyunun adı “FİND THE NOSE” du. Banya da 19 dk. oynadı. Nate 

hastalandı. Ameliyat oldu.  Nate iyileşti. John Chelsea’yi tutuyordu. Banya ile Nate ise BJK’yi 

tutuyordu. Shakira hiçbir takımı tutmazdı. Bir gün onlar Chelsea- Beşiktaş maçına gittiler. 

Beşiktaş 1-0 öne geçmiş Sivok kafa ile gol atmış. Chelsea hemen cevap verdi, Eden Hazard attı. 

İlk yarı 1-1 bitti. İkinci yarıda Niang’ ın müthiş röveşatası Beşiktaş’ı Şampiyonlar Liginde 2-1’lik 

üstünlüğe taşıdı. Böyle de kalmadı, son saniyede 90+3te 3-1 yapan kişi Olcay Şahan’dı. Maç 

bittikten sonra Banya ile Nate Chip’lerden günlüklerini aldıktan sonra yazamadıkları bölümleri 

yazdılar. Ve günlük bitti. Bunlar Nate ile Banya’nın günlüklerine dökülenlerdi. Mutlu yaşadılar. Ve 

Son!   
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“Etrafımda rengârenk ağaçlar var. Mavi, kırmızı, 

sarı, beyaz… İnsanlar var iki başlı, yeşil renkli 

insanlar…  İleride havlayan bir şey var. Ne diyorlar 

ona? Buldum, köpek! Masmavi derisini elliyorum, 

sert.  Bir yaprağa takılıyor gözüm: pembe. 

Çiçekleriyse siyah. Sonra evlerin olduğu bir sokağa 

giriyorum. Yuvarlak evlerden birinin içine 

giriyorum…” Uyandım. Tekrar karanlık dünyaya 

döndüm. Nerden biliyordum ben renkleri? Sadece 

adlarını duymuştum. Hepsi hayalimin bir 

parçasıydı, yalnızca bir tahmin. Köpekleri de 

bilmezdim. Sadece pencereden seslerini duyardım. 

Annemler dışarı çıkmamın -göremediğim için- 

güvenli olmadığını söylerler hep. Doğduğumdan 

beri hiçbir şey görmedim. Hiçbir şeyi bilmediğim 

için kaçırdıklarımdan haberim yok. Üzülmüyorum o 

yüzden… Duyabildiğim, yürüyebildiğim için 

mutluyum. Hem yalnız da değilim. Kalabalık bir 

ailem var. Belki 10 yaşımı biraz daha geçince 

annem dışarı çıkmama izin verir.  Umutla 

bekleyeceğim.  Siz de bekleyin beni dışarıdakiler, 

geleceğim. Kör ebe diye bir oyun oynuyorsunuz siz. 

Sanki beni anladığınızı gösterir gibi. Ben de 

çocuğum, oyun oynamak isterim aynı sizin gibi… 

   Selin ILDIR 7B 

 

UZUN BİR YOLCULUĞA ÇIKALIM 

 

Ben yedi yaşında bir mülteciyim. Adım Şimal ama 

kimse bana adımı kullanarak seslenmiyor. 

“Mülteci” diyorlar bana! Hiç sevmem bu lafı hatta 

nefret etmişimdir. Ben kendim mülteci olmadım ki. 

Ülkemde çıkan savaş nedeniyle kimsesizim sadece!  

Kimsesizim ama öyle küçümsemeyin, sonuna kadar 

kendi sorunlarını kendi halleden bir küçüğüm 

sadece. Ama benim bir adım var, Şimal! 

Bu güne kadar kendi ayaklarımın üzerinde durmaya 

çalışan bir çocuğum ben. Bu hayatın her acı yönünü 

tatmış bir çocuğum ben. Ne yazık ki evet, hayat 

beni acılarıyla mahvediyor! Daha neler olabilirdi ki, 

ben tek başıma hayata karşı direnirken, dört 

kardeşim, annem ve babamın kemikleri o masum 

görünen acımasız toprağın altında: İki yıl önce 

vatanıma gelen bir tren ile ölümden kaçarcasına 

trene binerken gözümün önünde hep ailemin acı 

çığlıkları… Onları orada kimsesiz bıraktım. Haydi, siz 

söyleyin bu acı dünyanın uzun yolculuğunun nereye 

gittiğini…  

Haydi, uzun bir yolculuğa çıkalım! 

Zeynep Sude ŞENER 7A 

                                                       

 

Hayat çok zor ve hızlı geçen bir şey. Kimse bunu 

yavaşlatamaz. Ama bu zaman içerisinde bir sürü 

aksilik olur ve insanlar bundan arınmaya çalışır. 

Hayatta eğlenceli zamanlar da olur, sıkıcı zamanlar 

da. Stresli zamanlar da olur, moralimizin iyi olduğu 

zamanlar da… Sadece bu zamanları iyi 

değerlendirmeye ve avantaja çevirmeye çalışırız. 

Hayat kolay geçen bir şey değildir. Bir sürü dönemi 

vardır. “Neden zor?” diye sorarsanız, yerine 

getirmemiz gereken sorumluluklarımız 

olmasındandır ve bu sorumlulukların büyüdükçe 

daha da zorlaşmasındandır. Ama hayatın keyfini 

çıkarmalıyız ve her şeye pozitif bakmalıyız. Yoksa 

bu hayat kolay geçmez. Dünya büyük bir yer ve 

öğrenmemiz gereken birçok bilgi var ve 

öğrenmenin yaşı yoktur. 

Pars KÖSE 7A                                                                   
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Para, güç, güzellik, şöhret ... Bunlar gelip geçici şeyler. 

Önemli olan onların bizde olup olmaması değil, önemli 

olan bizim ne olduğumuz. Zenginsin, güçlüsün, 

güzelsin diye bunları başkalarına da gösterip 

kıskandırmana ne gerek var?Eğer beş yaşındaki bir kız 

çocuğu barbie bebek, bir erkek çocuğu oyuncak araba 

değil de bir “İPad”, “Play Statio”n istiyorsa, 

ALMAYIN! Bırakın çocuk önce çocukluğunu yaşasın. Sağda solda, reklamlarda 

gördüğü aletlere özenmesin. En azından kendi çocuğunuzu bu çemberin merkezinden 

çekip alın. Bu tüketim çılgınlığı, teknoloji ihtiyacının sonu yok! Sürekli ama sürekli 

yeni şeyler icat ediliyor. Bunlar dur durak bilmeyen şeyler. Bir telefon alıyorsunuz 

bir süre sonra bir üst modeli çıkıyor, bu sefer herkes onu alıyor. Ne gereği var? 

İnsanlar elindekilerle yetinmeyi bilmeyen, doyumsuz varlıklar. İlla ki en iyisine, en 

üst modeline sahip olmak zorunda mısınız? Tüketim yapıyoruz, ekonomi canlanıyor 

fakat bizim gözümüz köreliyor. Bazı şeyler biz farkında olmadan bilinç altımıza 

yerleşiyor. Varıyla yoğuyla... “Evlenmek için doğru insanı bulmak gerekir.”,“Önemli 

olan iç güzellik değil, dış güzelliktir.” gibi sözleri siz de duymuşsunuzdur. Bunlar 

hep bize empoze edilmiş şeylerdir. Biz de bunları benimseriz. Biraz da kendi 

istediğimiz şeyleri benimsemeye çalışalım. Herkes en son model telefon alıyor diye 

biz de almayalım. Böyle şeyler söz konusu olunca “Artık devir değişti, ortama 

uymaya çalışıyoruz.” diyenler var. Bunlar bahane! Sadece yaptıkları şeyin üstünü 

örtmeye çalışıyorlar. Sırf moda diye hiç sevmediği renkler, modeller giyenler var ya da sırf 

moda diye tarzını baştan aşağıya değiştirip başka bir kılığa bürünenler. Kendinize en uygun 

olanı seçin. Bir de kafanızı kaldırıp etrafınıza bakın! Herkesin elinde aynı alet, herkesin 

üstünde aynı renk elbiseler var. Herkes birbirinin kopyası gibi. Biraz farkındalık yaratmaya 

çalışalım. İnanın bana o zaman herkesin üstünde, “moda” olan kıyafetleri giydiğiniz 

zamandan daha çok dikkat çekersiniz. 

Bize onlar birer öğretmen biz ise birer öğrenci gibi davranmalarına izin vermeyelim. 

Okullarda bütün öğrencilere aynı şeyler öğretilir; ama her öğrencinin kendine has bir çözüm 

yolu vardır. Okulda, herkes verilen problemi çözmek zorundadır; ama farklı yollardan… 

Unutmayalım ki farklı olanlar göze batar... 

 

Cansu GÜL 7B 
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Sağlık… Sağlık deyince aklınıza ne geliyor? Doktor mu? 

Muhtemelen. Peki ya Türkiye'de doktorluk? Hadi biraz 

eskilere gidelim. Altın günlerinde annelerin en büyük gururu 

"Benim oğlum/kızım doktor!" demek çünkü bir düşünsenize 

altı sene üniversite üzerine alan seçimi, oh!! Ayrıca 

mükemmel bir zekâ da gerekli doktor olmak için.  

Bir de günümüze bakalım! Doktorlar ne kadar değer görüyor? 

Bazı doktorlar tıp hataları yaptı diye onları dövmek, öldürmek ne kadar doğru? Ve Türk 

milletinin en büyük hatası, bir doktor hata yaptı diye diğerlerini de başarısız kabul etmek. 

Ayrıca bizde hala "torpil" kavramı var. "Ben başhekimin yakınıyım." Bu ne kadar medeni? 

Bir de hastaların bayan/bay doktor ayırt etmesi… “ Bay kadın doğum doktoru” istemeyenler 

mesela. Neden? O doktorlar da tıp okumadı mı? Asıl gelişmemişliğimizi de buradan 

anlıyoruz. Tamam, kitap okuyoruz da acaba tıpta ne kadar ilerliyoruz? Mesela hastalıklara 

bakalım! Bir Türk tarafından bulunan tek bir hastalık var. "Behçet hastalığı" Bu biraz az değil 

mi? Acaba teknolojimiz ilerlese bile bunu tıpta kullanmıyor muyuz? Madem biz bu kadar 

modernsek niye bunu tıpta da göstermiyoruz?  

Eskiden erkekler mühendis, kızlar da doktor olur bilinci vardı... Ya şimdi çocuklarımızdan 

birinin olması için o kadar uğraştığımız doktorluk mesleğine ne kadar saygımız var? Gerçi 

şimdi herkesin de günahını almayalım güzel örnekler de var. 

Bazıları ise doktorlara karşı hala çok hassas. Durumu olmayıp da 

doktora her gidişinde bir çikolata bir kazak getirenler var. Annem 

babam doktor olduğundan biliyorum.  Eve hiç boş gelmezler. Bazı 

hastalar da köyünden meyve, sebze toplar getirir, annesinin ördüğü 

patiği getirir. Mesela annemin pek de durumu iyi olmayan bir 

hastası her kayısı mevsiminde taa Malatya'daki tarlalarından bir 

koli olmamış kayısı getirir, sırf annem seviyor diye. Buna medeniyet demeyebilirsiniz. Ama 

işte bu saygıdır. Herkes doktorlara hediye versin demeye çalışmıyorum tabii ki de. (Gerçi bu 

onları çok motive ediyor.)Ama bu modern tıp olmasa da modern Türk'dür.  

 

Nazlı Deniz BEŞİKÇİ 7A 
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“Gelecekte dünya nasıl olacak?” 

Evde televizyon 
izlerken Ali’nin 
aklından geçen 
düşünce 
buydu. Ama 
ona bu 
sorularının 
cevabını 

yakında alacağı söylenseydi inanmazdı, tabii 
sonraki güne kadar… 
Sonraki gün Ali sokakta yürürken ara 
sokakların birinde mor ışıkların parıldadığını 
gördü. Sokağa bakınca mor bir dairenin 
havanın ortasında durduğunu ve iki gencin 
dairenin içinden geçtiğini de gördü. Onlara 
doğru koştu ama o gelene kadar iki kişi yok 
olmuştu. Ali nereye gittiklerini merak ettiği için 
kendisi de dairenin içinden geçti ve bir anda 
kendisini bir uçurumun kenarında buldu. 
Ondan önce gelen iki kişini tam arkasında 
olduğundan hiçbir şey göremiyordu. Nerede 
olduğunu bilmediği için konuşmaya başladı: 
-Merhaba. 
Bir anda ikisi de arkalarına döndüler ve Ali’yi 
görünce donup kaldılar: 
-Sen burada ne yapıyorsun? 
-Sizin arkanızdan geldim. 
-Hemen geri dönmelisin. 
-Neden? 
-Çünkü geleceğindesin. 
Bu sözden sonra aralarında anlaşmış gibi ikisi 
de yana çekildiler ve gördükler karşısında 
Ali’nin ağzı açık kaldı. Dev gibi bir şehir, uçan 
arabalar, uzun gökdelenler vardı. Ali’ye bir 
çanta taktılar ve: 
-Hadi gel, dediler. 
-Ama nasıl? Burası bir uçurum. 
-Arkandaki çanta var ya. 
-Evet. 
-O çanta sayesinde uçabilirsin. 
-Ama nasıl? 
-Unutma, şu anda senin geleceğindeyiz. 
Sonra Ali uçmayı düşünürken bir anda 
havalanıverdi. 
-Bak şimdiden kontrol etmeyi öğrendin. 
-Kolaymış. 
-Evet öyle. Hadi arkamızdan gel. 
Böylece üçü de uçmaya başladı. Uçarken Ali’ye 
anlattıkları şeyler ağzının açık kalmasına sebep  

 
oluyordu. Ama Ali’nin aklına takılan bir soru 
vardı: 
-Hala savaşlar var mı? 
-Tabi ki de ama artık kimse ölmüyor. 
-Nasıl? 
-Savaşlarda kullanılan silahlar vurulanların 
sadece iki gün boyunca ölü gibi olmasına 
sebep oluyor. 
Tur bitince uçuruma geri döndüler. Ali 
döneceğini sanmıştı: 
-Dönmek zorunda mıyım? 
-Yoo. 
-Ama beni merak ederler. 
-Merak etme, seni geldiğin ana geri 
döndürebiliriz. 
-Peki,  dönmeyeceksen neden buraya geldik? 
-Evimiz buradan az ötede. 
-Haa, tamam o zaman. 
Biraz yürüyünce Ali büyük bir villa gördü. İçeri 
girdiler. 
-Aç mısın? 
-Bayağı, dedi Ali. 
Ali’nin önünde bir anda bir hap belirdi. 
-Bu da ne? 
-Yemek. 
-Tadı var mı peki? 
-Yok. 
-Güzelmiş. Bu arda, adınız ne? 
-Ben Riv, o da Şiv dedi Riv 
-Şiv bir odayı göstererek: 
-Burada uyuyabilirsin, dedi. 
Ali odasına baktı. Bir sürü dolap ve havada 
süzülen bir yastık vardı. 
-O da ne? 
-Yatak. 
-Düşmez miyim? 
-Hayır. 
-Nasıl? 
-Özel makineler sayesinde. 
 
Böyle geçen günlerin sonunda Ali’nin dönme 
vakti gelip çattı. Ali Şiv ve Riv’le vedalaşıp mor 
daireden geçti ve bir anda kendini ara sokakta 
buldu. Bir kez daha daireye baktı ve yola 
koyuldu. 
Eve geldiğinde annesi ona yemek hazırlamıştı. 
Ali yemeğini yerken aklından şu düşünceler 
geçiyordu: 
-Tadı özlemişim. 

Efe ÇEKİRGE 7A 
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 Hayata gözlerimi 2000 yılında açtım. İlk kelimem “dede”ymiş bebekliğimde çok komik şeyler 

yapmışım. Annem bazı anıları anlatıyor bana. Birinci, ikinci, üçüncü yaşımı pek hatırlayamıyorum, 

sadece bazı anılar. Üçüncü yaşımın sonlarına doğru Belgrat, Sırbistan’a yerleştik. Orada bir okula 

başladım. Okula gittiğim ilk günü hala hatırlıyorum. Anne ve babamdan ayrı kalacağım diye çok 

korkmuştum. Ağlıyordum. Öğretmen beni içeri çekmeye çalışıyordu ama ben kapıya tutunup 

ağlıyordum. Birkaç saat sonra sakinleşmiştim. Bir keresinde öğretmen bize kitap okuyordu, ben onun 

kucağındaydım. Tuvaletim gelmişti; ama İngilizce bilmediğim için söyleyememiştim. Küçük 

olduğumdan da “tuvalet” veya “pi-pi” demeyi akıl edememiştim. Altıma yapmıştım. 5 yaşındayken de 

yataktan düşerek kolumu kırmıştım. Çok komikti ama öyle acıyordu ki… Ondan sonra anasınıfı, birinci 

sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf… Dördüncü sınıf benim Sırbistan’daki son senemdi. Çok üzülmüştüm. 

Hayatımın çoğunu orada geçirmiştim. Arkadaşlarımı bir daha hiç göremeyecektim. Yine de 4-5 

tanesini görebildim. Ama yine de çok üzgündüm. Oradan ayrılmak çok zor olmuştu. Yeni bir ev, yeni 

bir ülke, yeni bir okul. Yepyeni bir hayat kapılarını bana açmıştı. 2010’da İstanbul’a geri gelmiştik. 

Buradaki hayat benim için çok farklıydı. Sırbistan’daki evimiz kocamandı. Bodrum katını da sayarsak 

4 katlı, bahçeli bir evimiz vardı. Tabi orası o kadar kalabalık olmadığı için evler vardı hep, apartmanlar 

pek yoktu. Orası pahalı da değildi. İstanbul’da apartmanda oturuyorum. Alışmam zor olmuştu. Tek 

katlı bir dairede yaşamak… Ama eninde sonunda alıştım. 5. sınıfta Irmak Okullarına başladım. Bu 

okula gelmiştim çünkü bu okul Amerikan sistemine en yakın okulmuş. Zaten bu okul sayesinde bu 

yazıyı yazabiliyorum. Çok zordu benim için, hiçbir şey bilmiyordum. Hiçbir şey… Her şey bana çok 

yabancı geliyordu. Herkes Türkçe konuşuyordu, arkadaşlarımın öğrendiklerini bilmiyordum. 

Neredeyse hiçbir şey bilmiyordum, konuşmak dışında.  

Bir de bu okulda üniforma giyiliyormuş… Bir keresinde tahtaya çıkmıştım. Arkamı döndüğümde 

herkes aynı şeyi giyiyordu. Benim için çok komik bir andı. Sanki ben onları yönetiyormuşum gibiydi. 

Ama çok güzel bir okuldu. Hemen arkadaş edindim. Yine başka bir yere  gitsem bile bizim 

arkadaşlığımız hayatta  bozulmazdı. Her zaman bir iletişim halinde olurduk. Ama okula hala 

alışamamıştım. Yepyeni maceralar, anılar beni bekliyordu. 6. sınıf ise en zevkli sınıftı. Sanki 

öğretmenler değil de sınıfları biz belirlemiştik. Çok zevkliydi. Şimdi de 7. sınıftayım. Beni biraz 

zorlayacak gibi ama Sırbistan’dan Türkiye’ye geçmeyi hallettiysem bunu da halledebilirim diye 

düşünüyorum.          

Emre KARLI 7B 
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Rubber Ducks: History 

 

As a project for English I have decided to find an interesting 

subject to work on. After doing some research, I decided to give 

information about rubber ducks. 

 A rubber duck is a toy shaped like a stylized yellow-billed duck, 

and it is generally yellow with a flat base. It may be made 

of rubber or rubber-like material such as vinyl or plastic. The 

yellow rubber duck has achieved an iconic status in 

Western pop culture and is often symbolically linked to bathing. Various novelty variations of the toy 

are produced. 

The rubber duck’s history is linked to the emergence of rubber manufacturing in the late 19th 

century. The earliest rubber ducks were made from harder rubber.  

Jim Henson popularized rubber ducks in 1970, performing the songs "Rubber Duckie" and "DUCKIE" 

as Ernie, a popular Muppet from Sesame Street. Ernie frequently spoke to his duck and carried it with 

him in other segments of the show. On a special occasion, Little Richard performed the song.     

 

 

Besides the ubiquitous yellow rubber duck with which most people are familiar, there have been 

numerous novelty variations on the basic theme, including character ducks representing professions, 

politicians, or licensed individual celebrities. There are also ducks that glow in the dark, change color, 

have interior LED illumination, or include a wind-up engine that enables them to "swim". In 2001, The 

Sun, a British tabloid newspaper, reported that Queen Elizabeth II had a rubber duck in her bathroom 

that wore an inflatable crown. The duck was spotted by a workman who was repainting her 

bathroom. The story prompted sales of rubber ducks in the United Kingdom to increase by 80% for a 

short period. 

Rubber ducks are collected by a small number of enthusiasts. The 2007 Guinness World Record for 

World's Largest Rubber Duck Collection stood at 5,631 different rubber ducks, and was awarded to 

Charlotte Lee.  And the World's Largest Rubber Duck was created by Dutch artist Florentijn Hofman, 

measuring 26 x 20 x 32 meters.  

 

By Zeynep SAMİOĞLU 8C 
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CURIOSITY KILLED… 
 
 One morning Sophie and her friends went out for picnic.Sophie was a curious child.She wondered about everything that you could 
imagine.She asked so many different questions.One of the question was "what can you find in a forest?" And her friends said:"GO AND 
FIGURE IT OUT!" 
 Sophie was very sad.Then she said to herself "OK I WILL!"She decided to take a walk into  the forest ALONE. She didn't know what 
she was going to come across.But that was her character; she was curious. Suddenly, she saw a huge pink spotted egg."It looked like 
a  giant's foot.  Sophie thought for a moment and then she picked it up with great difficulty. As she was doing this she murmured to 
herself "so that’s what you find in a forest."  She tried to walk fast but she couldn't.  The egg was too heavy. When she finally made it 
to the picnic area,she couldn't see her friends anywhere. She walked and walked and finally made her way home. In the back garden 
she saw her fiends playing tag WITHOUT HERRRRR!. Sophie proudly shouted    "Hey girls look what I’ve found!" There was pride in the 
way she spoke. When her friends looked they could not  
believe their eyes.  Sophie asked :"Can I join you guys after I put this thing in my room?"  The girls said  "Yes,of course you can."So 
Sophie put the egg in her room and went outside to play tag with her friends.After a few minutes the egg started to  
crack but nobody noticed. It was a baby t-rex dinosaur.  The Dino broke the glass and jumped out and ate the children,then ran away. 
 Sometimes curiosity does not end with goodness.Well,sometimes it does.You just need to be careful;you needn't make a deal out 
of it. 

Emir ŞENTÜRK 6A 

BETTY AND THE DINOSAUR EGG  
 
 One day Betty Clarkson was walking in the forest by the riverside and suddenly she saw a giant egg under a broken branch. 
She ran home and asked her friends Sally and Rosie to come and meet her at the riverside. Betty told them what she found. At first, 
Sally and Rosie didn’t believe Betty, but when Betty showed them the giant egg, the girls were shocked at the first sight. What will 
they do with the egg, or whose egg was that? They did not know!!!! 
Betty was so excited to take the egg home, but the girls said, ”What if this was an egg of a monster?!!! What would happen if  the egg 
hatched? Will a baby monster come out of it??” 
Betty started to laugh, she thought that they were reading too many monster stories. She said that there was no such thing as 
monsters. This could perhaps be a baby crocodile’s egg.. Even the thought of a crocodile made the girls jump up to their feet... Betty 
gently held the egg and put it on her skirt to carry home. Sally and Rosie were still not sure about taking the egg home. They both 
started to follow Betty. They were walking slowly and carefully so that the egg would not drop and crack. 
 One day, the egg started to crack and move very slowly. The new baby egg needed a baby bed so they made a bed out of 
cardboard and stuffed a pillow and some stuffed animals into it. Sally and Rosie thought that a welcoming party for the egg would be 
grand so they decorated the house with balloons and candles; they baked a giant welcoming cake and had some drinks. The girls were 
having fun and dancing around the egg. All of a sudden they heard a very big crackling noise. The girls were shocked to see the baby 
dinosaur coming out of the egg. Slowly, it pulled himself out of the egg, looked around and moved his tail right and left. He started to 
break everything, it basically destroyed everything even the giant cake. Finally, it jumped out of the window and ran away.. 
 The girls just saw it run away without saying goodbye...           
 

Mehmet Emir KAYMAZ 6A 

MARK'S CALL FOR DEATH 
 Once upon a time there was a little boy named Mark; who was kind of weird and different then all of his friends. He loved being 
alone and exploring dangerous places. Everyday after school he would go somewhere that others would never dare to go. The dark, 
spooky forest was his favorite place. He would carry his flashlight, jackknife and compass in his backpack where ever he went.  
    One day he had a dream. In his dream he saw a beautiful girl about his age playing in the forest around a huge tree near a cliff. The 
girl was screaming for help and wandering Mark’s name constantly. When mark woke up he still remembered the furious face of the 
girl and thought to himself that it could be true and he had to go to the other side of the forest to help her. So he decided to go there 
right after school. 
    It was a long and boring day for him. He was very anxious to go to the forest to help the girl. Right after school has finished, he 
jumped on his bike and cycled as quickly as possible to get to the forest. It was a half an hour distance usually, but today he got there 
almost in 20 minutes. Because the forest was surrounded by  lots of trees, he left his bike and started running through the trees. He 
was so fast that, he didn’t even realize that he dropped his backpack. All of a sudden Mark saw something and he stopped. It was the 
same tree that he saw in his dream. He was shocked. But there was no girl around. He started looking everywhere but there was no 
sign of her. He decided to rest a little bit. So he sat under the huge tree. Then he heard a soft voice calling his name. He looked around, 
but couldn’t see anybody. He stood up because it seemed like the voice was coming up from the huge tree. He needed his flashlight but 
he couldn’t find it. It was very dark and getting very cold. The voice of the little girl was becoming more and more scary. Then the 
branches of the tree started moving back and forth like a giant monster. Mark was in shock. He had never seen such a thing before.  
     Mark didn’t know that this was a haunted tree, which was controlled by an evil witch. She would go in to young boys’ dreams and 
make them come to the forest and then kill them. So this is what happened to Mark too. He came to the forest to help the girl and got 
killed by the branch of the huge haunted tree. So if you ever have a dream like this never try to track it, because it might be a trap for 
you. Who says “Dreams never come true!” 

Ayda BUĞDANOĞLU 6A 

Pencils  In Motion 
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All of a sudden Andy saw a ladder. He slowly went towards it and reached the bottom: 

Dead end. Well that got Andy annoyed he started to scream and shout and a little while 

later he heard squirting, squeaking, screeching noises answering him. Quickly he 

climbed up the stairs and ran towards the sound. As he ran the sound was getting louder 

and louder and louder! Andy knew he was getting closer. One step after another, he 

continued moving on towards his target. He had no choice but to kill that evil beast! 

Noises kept getting louder, it was almost time. Andy started looking in the trees for the 

Alagamaruna Spider. It had to be in the trees. Then he saw it. Three huge and hairy legs 

were sticking out from the tree above him. Andy gulked. This was his chance. Then came a low, spooky voice. "Do not 

hurt me..." Andy looked around him. Was somebody in trouble? Had somebody else tried to face the Alagamaruna Spider? 

Had he been injured? Andy wasn't sure. Then came that voice again. "Do not hurt  me..." Andy was getting nervous. He 

looked around and answered: "Hello?" There was a low mumble and then the voice answered him: "Up in the tree..." 

Andy looked up and... It was no other then the Alagamaruna Spider! It wasn't scary, It was adorably cute! Andy was in total 

shock. The spider slowly climbed down the tree. It looked teribbly sick. "Hello, my name is Alan Marun. They call me 

the Alagamaruna Spider. I am no harm but if you harm me then you will leave me no choice." Andy didn't know what 

to say. Then he answered in caution: "You aren't scary like in the legend. Why don't you live in the village like all the other 

adorable animals? Why do live with these beasts?" The spider looked sad. Slowly he answered. "Long ago I lived in the 

village just like you. I had a happy life and I was friends with everyone. Then oneday this evil witch put a curse on 

everyone in the village. Everybody became cowards. The started seeing me as a beast and the kicked me out. I lived 

here for a long period of my life in sorrow and fear. The legend of me being evil spread and people came and tried to 

kill me. Sadly to protect myself I had to kill them." Andy looked confused at the spider. "Then how come I'm not afraid 

of you?" The spider smiled: "You are special Andy. You aren't like the others. You aren't a coward. You don't need to 

win something to be special because you already are." After these words Andy was determined to help the spider.  

 "How can I help?" asked Andy? He was ready for what was coming. The spider answered: "You must go to the 

witches house and get the potion in a bottle the shape of a ghost. That's the hardest part. After that's done with, put 

that potion in everybodys drinking water. If you can do this call me and I will come." "How do I find the witches 

house?" asked Andy. "Go straight on and you will see it." answered the spider then he disappered into the tree. So Andy 

started walking straight on and soon arrived at the house. It was a big old run down house. It looked deserted so he went 

right in. It was deserted. Andy quickly got the ghost shaped bottle and ran out. He ran towards the town and quitely spilled 

the contents of the bottle into everybodys drinking water.  

 The next day Andy ran back to the Creepy Crawlers Forest. He called Alan and brought him to the village. The 

villagers looked like they usually did. Their plan was working. The villageres were acting really nice to Alan and they 

kept saying he was adorable. Andy looked at Alan: Mission Acomplished. 

 Eventually this guy named Joe was choosen king and they won the war. Their towns name was changed to 

Warriors Town. Nobody knew about Andy and how he saved the town from the curse. But that didn't bother Andy. 

Because he knew he was speial no mater what. 

      

THE END      Melodi BEYNAM 6A  

Andy and the Creepy Crawlers Forest 

 

It was a dark and cold night in Creepy Crawlers Forest. Now I must say Creepy Crawlers 

Forest was the scariest most evil forest in Coward Town and even the moon was too scared 

to show its face. This was normal because nobody, nothing dared to show his/her/its face. 

The creatures in the Creepy Crawlers Forest all had distorted faces and made disgusting 

squirting, squeaking, screeching noises instead of talking. 

There was a legend amongst the villagers in Coward Town. They said there lived an 

Alagamaruna Spider in the forest and it was the biggest and baddest one of all. Normally all the people and animals lived 

together in harmony. But this spider lived in the forest with all the other creepy animals. Anyone who tried to face him 

would never come back alive or in one piece. The people in Coward Town were never brave and their king was probably 

the only brave one. However Sir Jacob was getting old and couldn't fight like he used to. His town was in war with their 

enemies: Brave Town. They were most likely to fail without a new king.  

 Their new king couldn't be a everyday coward villager. He had to be a strong and brave warrior. So the king 

decided to put up a notice, it was his only hope. On the notice these words were written: "Whomever dares to go into 

Creepy Crawlers Forest and return in one piece with the Alagamaruna Spiders head shall be chosen king." This 

notice created a lot of commotion in the town. Some were excited that there was an opportunity, some were sad their king 

was leaving the throne, but most were just scared. The most excited person though was Andy Brown, a 13 year old who 

always wanted to be something special. So he decided to take a journey into the forest. 

Now, where were we? Oh yes! It was a dark and cold night in Creepy Crawlers Forest. Andy, was slowly walking down the 

dirt pathway. He was determined to find the Alagamaruna Spider and kill it. He needed its head to be king. When Andy had 

told his mom about his idea she had said he was too young. Well that didn't stop Andy, he just snuck out at night. He had 

been walking for about 25 minutes now. He felt like he was in the middle of nowhere. 
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A really creative name! I think the author, Louis Sachar, thought hours and 

hours to find a title.  And, he found Holes.  I think he wanted to make the 

name mysterious because sometimes a name that we can’t understand can be 

mysterious.  But if we look inside the book, it becomes very strange and 

entertaining.   

Because he found shoes that came from the sky, a boy named Stanley is 

thrown into a prison named Camp Green Lake.  Yes, you heard it!  Shoes 

from the sky.  The author started creatively, right?  And Stanley connects this 

event to a curse on his family.  He says his great–great grandfather had a 

promise to marry a girl, but he didn’t marry her.  That’s why Stanley says he 

has a curse.  He’s in the wrong place at the wrong time.  And once in prison, 

he has to dig 5 metre holes everyday. 

But our character is lucky sometimes.  He makes a lot of friends.  They all have nicknames.  There 

are X-Ray, Zig-Zag, Magnet, Armpit and, the most important, Zero.   Our character has the nickname 

Caveman.  And our character also has some enemies at camp.  For example, Pendanski, Mr. Sir and 

the Warden. 

So, I have to say this book is made of surprises.  It will make you say, ‘Wow, how can that be?’  I 

liked this book so much.  There are many strange things going on and there is a big secret.  If we look 

at books of Louis Sachar, we can see that he has surprising books in his library. 

This book is a classic.  Thanks for reading! 

Other books of the author: Dogs Don't Tell Jokes, There's a Boy in the  Girl's Bathroom, Sixth 

Grade Secrets,  Johnny's in the Basement, The Boy Who Lost His Face and many more... 

 

Ege ERKOL 7A     

ROSES 
Roses are red  

Viloets are red  

Trees are red 

Bushes are red 

Oh my god  

My garden is on fire. 

 

You were there for me 

When everything was falling 

You were there to help me 

When I was sad  

You were there to make me happy  

But mom I am always happy 

When I am wıth you 

You make me happy                                                

Batu KANTARCI 7A 
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TO BE A BULL IN A CHINA SHOP: TO BE A VERY CLUMSY PERSON IN A CHINA SHOP*. 

A LEOPARD CAN’T CHANGE HIS SPOTS: THIS MEANS THAT YOU CANNOT CHANGE WHO 

YOU ARE.  

APPLE OF MY EYE: TO BE SOMEONE WHO IS CHERISHED* ABOVE ALL OTHERS. 

DRINK LIKE A FISH:  TO DRINK VERY HEAVILY. 

FUDDY-DUDDY: AN OLD-FASHIONED AND FOOLISH* TYPE OF PERSON. 

 HE LOST HIS HEAD: TO BE ANGRY AND OVERCOME BY EMOTIONS.  

KICK THE BUCKET: TO DIE.  

LEND ME YOUR EAR: TO POLITELY ASK FOR SOMEONE’S ATTENTION.  

LIKE A CHICKEN WITH ITS HEAD CUT OFF: TO ACT IN A FRENZIED* MANNER. 

MUMBO JUMBO: TO SPEAK NONSENSE OR SAY SOMETHING MEANINGLESS. 

OVER MY DEAD BODY: THIS MEANS WHEN YOU ABSOLUTELY WILL NOT ALLOW 

SOMETHING TO HAPPEN.  

 

*CHINA SHOP: A STORE THAT SELLS PORCELAIN PLATES AND STUFF LIKE THAT.  

*CHERISH: TO CARE FOR TENDERLY. 

*FOOLISH: TO BE SILLY.  

*FRENZIED: TO BE WILDLY EXCITED OR ENTHUSIASTIC.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

Melodi BEYNAM 6B 
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 Social networking sites… Some can’t live without them and some don’t find them worthy 

of their attention. I sometimes wonder what if there were no social networking sites. What 

would happen to humanity and how would the world be like? We are scared that social 

networking sites are controlling us, but at the same time we can’t live without them. 

Years and years ago, when I was first introduced to social networking I was shocked by 

the massive communication system and how only one site made everything easier while being 

enjoyable. It was admirable and also very scary at the first 

sight. But since then, everything became easier. Let’s say that 

you forget your homework at school. What are you going to do? 

Oh, I’ve got an idea, why don’t you go to Facebook and ask 

someone to send you a copy of the papers? Don’t know what to 

cook tonight? Just go to a cooking site, look through some 

recipes, I am sure that there are plenty of recipes that could fit 

to your taste. Oh, do you want to look at the review of a book? 

Just go to Goodreads. You want to keep track of every single word a person says? Oh, don’t you 

know about Twitter? And YouTube, that massive site full of creative videos and fun stuff. 

Well, as a student I know that I am supposed to tell you what is right. And that is “Too 

much Internet is not good for you. Go start studying!” But no, that’s not what I think. I think 

that the Internet is a wonderful place. It is a great place to communicate, learn and have fun. I 

have to admit, I am quite addicted to the Internet. I 

spend most of my time doing 3 things: reading, writing, 

and watching book reviews from YouTube. And 

unfortunately, my mother isn’t really supportive of me 

spending that much time on the Internet. And even 

though I am not happy with her disapproval of me 

spending too much time on the Internet, I can 

understand why; because after some time the Internet 

and social networking sites start controlling us and our lives. And it is understandable that my 

mother and probably a lot of other mothers are so concerned about their children spending so 

much time on the Internet.  

But you cannot avoid it. As you keep living, there will be a lot of things on the Internet 

that will interest you. And I’d like to remind you that the Internet comes with a package: a 

package full of good and at the same time bad stuff. You have to make sure that you get the good 

things, not the bad. So, my point is that social networking sites have       

become a part of our lives since the Internet was created. We cannot avoid them exactly, but we 

can take the good out of it.  

 

Living in a Virtual World  

Senem  Ela YURDAKUL 7A 
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J.K ROWLING 

   She was born on 31 July 1965. Her real name is Joanne “Jo” Rowling. J.K Rowling is 

her pen name.  She is a British novelist.She is the author of Harry Potter series.This book 

gave her a big popularity.Harry Potter series sold more than 400 million copies.This book 

has become the best selling book series in  history.They made movies of this book. 

   She was born in Yate,Gloucestershire.When she was a child she went to St Micheal’s 

Primary School. She attended secondary school at Wyedean School and College.Then she 

went to the University of Exeter.In 1995 she finished her manuscript for Harry Potter and the 

Philosopher’s Stone.This was the first book of the Harry Potter series.She agreed with 

Bloomsbury which is a publishing house in London.In 1997 that book was published by 

Bloomsbury.After five years that book won “Nestle Smarties Book Prize”.She published 

Harry Potter and  the Chamber of Secrets in July,1998.In 1999 December she wrote her 

third novel named Harry Potter and Prisoner of Azbakan.She won Smarties Award three 

times with her three books.The fourth book was Harry Potter and Goblet of  Fire in 2000. 

372,775 copies of this book was sold in the UK on the first day.It was almost equal to the 

number of Prisoner of Azbakan sold during its first year.In the USA the book sold three 

million copies in 48 hours. The fifth book of this series was Harry Potter and the Order of the 

Phoneix.The sixth book was released in 2005. It’s name was Harry Potter and the Half-Blood 

Prince. It sold nine million copies in its first 24 hours of release.The final book of the series 

was Harry Potter and Deathly Hallows. She also wrote The Casual Vacancy too. 

  

"The Elephant House, one of the cafés in Edinburgh in which Rowling wrote the first Harry Potter novel. 

A teacher and a novelist... 

Can SÖKMEN 8A  

mavi -109- 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:The_elephant_house.jpg


Weird but True ! 
Look at your zipper. See the initials YKK? It stands for Yoshida Kogyo 

Kabushibibaisha, the world's largest zipper manufacturer.  

Odonthophobia is the fear of teeth. 

Before eraser bread 

was used to remove 

pencil marks. 

Chewing gum while peeling onions will  keep 

you from crying. 

The sentence "the quick brown fox jumps 

over the lazy dog" uses every letter in the 

English language.  

The average person 

spends two weeks 

waiting for a traffic 

light to change. 

If you ate too many carrots, 

you'd turn orange.  

The longest place name still in use is: 

Taumatawhakatangihangaoauauotameteaturi- Puk                                        

akpikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu -   

a New Zealand hill. 
More Monopoly money is printed 

yearly than real money throughout 

the world.  

On average every chocolate bar 

contains at least 3 insects. legs. 

Coca-Cola was originally green.  
The name of all the continents ends 

with the same letter that they start 

with.  

If you leave Tokyo by plane at 7:00am, 

you will arrive in Honolulu at 4:30pm 

the previous day. 

Colgate faced a big obstacle 

marketing toothpaste in 

Spanish-speaking countries 

because Colgate translates into 

the command "go hang yourself." 

Lara TEKMEN 7C 
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JMUN Club 

 This year, as the MUN Club, we went to some JMUN Conferences. Two of 

these conferences were during this semester. We went to SEV Schools and KOÇ 

Schools to attend conferences. Our head of English department helped us out in the SEV 

Conference, since our Club Mentor Mr. Harmon was unfortunately not here. Our topics 

were announced and we started working as soon as we could. We tried to make the most 

out of the month before SEV Conference. We represented USA and Turkey. When we 

went to the conference, we were split to our committees and we made perfect debates 

and made decisions about world problems. 

Our next conference was at KOÇ Schools. We represented Togo and had fruitful 

debates. We also won a trivia game about the United Nations. The conference at KOÇ 

was somewhat different from the normal JMUN procedure. The debate topics were set 

by the conference so we didn’t write resolutions to debate on as we have done at SEV. 

This was less creative but different so we had fun at KOÇ too. We had a year full of fun 

and we hope to see new students  at the club next year. 

 

Arda ARMAN  8A 

JMUN Club President 
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    MI COMIDA FAVORITA 

Primero aprendimos las comidas. Luego; 

nuestra profesora nos divide en grupos. 

Después preparamos las cartas. Ponemos 

las fotos de las comidas y escribimos los 

precios. Con nuestras cartas preparamos 

un díalogo en un restaurante. Es una 

actividad muy divertida. 
Nur SELIMOĞLU 6A 

Gülnur Berfu BELELI 6B 

Ada ÖZTÜRK 6A 

Los ANIMALES 

Nosotros aprendimos los animales en la 

clase español Yo aprendo los nombres 

de los animales.. Por ejemplo gato, 

perro, pajaro, ardilla... Nosotros leemos 

los animales y sus especialidedes. Por 

ejemplo, los elefantes vive en Africa y 

en Asia. Cangoros vive en Africa... 

Nosotros hacemos proyectos. 

Preparamos zoo. Es muy bueno. 

Nosotros amamos Espanol!!!   
Nil TUNA 5A 

               
               

               
               

           

 

Un día mio 
 Hola. Me llamo Ege . Yo tengo once anos.Soy 

turco. Yo y vivo en Estanbul. Yo voy al Irmak 

Colegio.Me levanto a las siete en punto. 
Desayuno a las siete y cuarto. Voy en autobús 

al colegio a las ocho en punto. Yo como en el 

colegio a las once      yveinte. Después vuelvo 

del colagio y hago mis tareas. Ceno a las siete 

en punto con mi familia. Juego con mi 
videoconsuelo a las ocho y media. Yo me 
acuesto a las nueve en punto.   

Ahmet Ege TANRIVERDİ 5B 

ESPANOL 
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5.sınıf -Chanson 
Je chante  une chanson de Michel Fugain “une belle histoire” 
C'est un beau roman, c'est une belle histoire 
C'est une romance d'aujourd'hui 
Il rentrait chez lui, là-haut vers le brouillard 
Elle descendait dans le midi, le midi 
Ils se sont trouvés au bord du chemin 
Sur l'autoroute des vacances 
C'était sans doute un jour de chance 
Ils avaient le ciel à portée de main 
Un cadeau de la providence 
Alors pourquoi penser au lendemain… 

Lara Yelkovan  5B 

 français 

 

 
5.sınıf-Interview 
Je fais une interview  J 
Quel age as-tu?-J’ai onze ans 
Tu es en quelle classe?Je suis en cinquième 
Tu fais du sport?Oui, je fais du basket 
Qu’est-ce que tu aimes?J’aime la musique,le cinéma et le 
théatre 
Quelles langues tu parles? Je parle français et anglais 

 
İmge AKTUGAN 5A-Zeren ALIŞKAN 5A 

 

 

6.sınıf-Ma famille 
Je présente ma famille 
Ma mère s’appelle  Leyla.Elle a 50 ans.Elle ne travaille 
pas.Elle est grande et belle.Elle ne fume pas.Elle mésure 1m 
70.Elle aime les gateaux.Son équipe préférée est FB 

Kaan ÇELİK  6A 
 

Mon père s’appelle Yusuf.Il a 53 ans.Il habite à İstanbul.Il 
fume.Il est beau.Il est bavard et optimiste.Il aime le foot mais 
il déteste les épinards. 
Ege Dengi 6B 
 
 
 
7.sınıf –Ma chambre 
Je présente ma chambre… 
Ma maison est très grande ;il y a cinq chambre et cinq 
toilettes,un Grand salon et une salle à  manger.J’adore ma 
maison mais ma chambre est petite.Mon bureau est à coté 
du mur et les lampes sont sur mon bureau.Mon lit est blanc. 
Je ne veux pas changer ma chambre… 
 

Manolya ŞAHİN  7C 
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D O Ğ U Ş  O L İ M P İ Y A T L A R I  

  Öğrencilerimizi kutlar, başarılarının devamını dileriz.  

30 Mart 2013 tarihinde Doğuş Okulları tarafından düzenlenen “Matematik Bilim Olimpiyatları”na katılan 

öğrencilerimizden 8A sınıfından Arda ARMAN, 7A sınıfından Nabi Efe ÇEKİRGE ve 7B sınıfından Duru 

KALAÇA ve Binnur ÖZAY  1.aşama sınavında gösterdikleri başarı nedeniyle final sınavına girmeye hak 

kazanmışlardır. 

Play-Doh HAMURDAN HAYALLER YARIŞMASI 

Hasbro ve Playdoh firmasının dokuzuncusunu düzenlediği “Geleneksel Hamurdan Hayaller” konulu heykel 

yarışmasında 1-B Sınıfından CENK EMEKLİ’ nin “Hayvanlar Alemi” adlı kompozisyon çalışmasıyla 

İstanbul, Ankara ve İzmir’den beş bin çocuk arasından 1. seçilmiştir. 

Ödül töreninde en güzel balıkları Cenk’in yaptığını söylediler. Ödül olarak boyu kadar yani 13 kutu 

oyuncak kazandı. Öğrencimizi kutlar, başarılarının devamını dileriz.  

mavi -114- 



 

A K T İ F  R E S İ M  Y A R I Ş M A S I  

10 Mayıs 2013 Cuma günü öğrencilerimiz Eyüboğlu Eğitim Kurumlarında bu yıl 15’incisi düzenlenen  

“Geleneksel Aktif Resim Yarışması”na katıldılar. Öğrencileri sanatın çatısı altında bir araya getirmeyi 

amaçlayan aktivitede 7B sınıfından Selin Ildır, 7 ve 8. sınıflar kategorisinde mansiyon aldı.  

 

Öğrencimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. 

 

YARATICI ÇOCUKLAR DERNEĞİ KARİKATÜR YARIŞMASI 

“Yaratıcı Çocuklar Derneği”nin altıncısını Aydın Doğan Vakfı işbirliğinde gerçekleştirdiği “Okullararası 

Karikatür Yarışmasın”da 7. sınıf öğrencimiz Emre Göksu mansiyon ödülü aldı. “Çocuklar ve Kentler” 

etkinliği kapsamında sertifika ve madalya aldı. 

Öğrencimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. 
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KADIKÖY İLÇE ATATÜRK  
KOŞUSU  

 GENÇ ERKEK TAKIM 2.LİĞİ 
 GENÇ KIZ FERDİ KATEGORİ 2.LİĞİ 

KADIKÖY İLÇE MİLLİ EĞİTİM  
MÜDÜRLÜĞÜ KÜÇÜK ERKEK  

BASKETBOL TURNUVASI 

İLÇE 4. LÜĞÜ 

KADIKÖY İLÇE MİLLİ EĞİTİM  
MÜDÜRLÜĞÜ YILDIZ ERKEK  

BASKETBOL TURNUVASI 

İLÇE 3. LÜĞÜ 

KADIKÖY İLÇE MİLLİ EĞİTİM  
MÜDÜRLÜĞÜ YILDIZ KIZ  
VOLEYBOL TURNUVASI 

İLÇE 3. LÜĞÜ 

KADIKÖY İLÇE MİLLİ EĞİTİM  
MÜDÜRLÜĞÜ GENÇ ERKEK  

BASKETBOL TURNUVASI 

İLÇE 4. LÜĞÜ 

G.S.G.M OKULLARARASI 
CİMNASTİK İL ŞAMPİYONASI 

İSTANBUL 3. LÜĞÜ 
(KÜÇÜK KIZLAR) 

   İSTANBUL 1. LİĞİ 
(YILDIZ ERKEKLER) 
İSTANBUL 5.LİĞİ 
(MİNİK KIZLAR) 

ÖZÜ CUP 
(ÖZEL OKULLAR LİGİ) 

YÜZME GENÇ KIZLAR 
100 M KELEBEK 1.LİĞİ 

G.S.G.M OKULLARARASI  
ESKRİM İL ŞAMPİYONASI 

İSTANBUL 8.LİĞİ 
  

KADIKÖY KAYMAKAMLIK  
KUPASI 

KROS YARIŞLARI 

GENÇ ERKEK FERDİ  
KATEGORİDE 3.LÜĞÜ 

GENÇ KIZ FERDİ  
KATEGORİDE 2.LİK 

OKULLARARASI CİMNASTİK  
TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 

TÜRKİYE SEKİZİNCİLİĞİ 
  

ÖZÜ CUP 
(ÖZEL OKULLAR LİGİ) 

YÜZME GENÇ KIZLAR  
200 METRE KARIŞIK 1.LİĞİ 

ÖZÜ CUP 
(ÖZEL OKULLAR LİGİ) 

VOLEYBOL TAKIM 3.LÜĞÜ 

KADIKÖY İLÇE MİLLİ EĞİTİM  
MÜDÜRLÜĞÜ KÜÇÜK KIZLAR  

VOLEYBOL TURNUVASI  

ŞAMPİYONLUK  

V. GELENEKSEL IRMAK SPOR  
ŞENLİĞİ  

(149 SPORCU KONUK  
EDİLMİŞTİR.)  

FUTSAL TURNUVA 2. LİĞİ 
VOLEYBOL TURNUVA  

ŞAMPİYONLUĞU 
BASKETBOL TURNUVA  

ŞAMPİYONLUĞU 
TENİS TURNUVASI 

GSGM OKULLARARASI İL  
YÜZME ŞAMPİYONASI  

100 METRE KELEBEK STİLDE  
İSTANBUL SEKİZİNCİLİĞİ  

OKULLARARASI KAYMAKAMLIK  
KUPASI YÜZME YARIŞLARI  

50 M KELEBEK STİLDE 1.LİK  

KADIKÖY KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ 
EĞİTİM TENİS TURNUVASI  

12 KUPA ve 14 MADALYA 

“TAEKWONDO İSTANBUL İL  
BİRİNCİLİĞİ ŞAMPİYONASI”  

45  KİLODA 

İSTANBUL 3.LÜĞÜ 

10 YAŞ ERKEKLER 1.LİK 12 YAŞ ERKEKLER 2.LİK  10 YAŞ KIZLAR 1.LİK  16 YAŞ KIZLAR 2.LİK  

10 YAŞ ERKEKLER 2.LİK 14 YAŞ ERKEKLER 1.LİK  10 YAŞ KIZLAR 2.LİK  16 YAŞ KIZLAR 3.LÜK 

10 YAŞ ERKEKLER 3.LÜK 14 YAŞ ERKEKLER 2.LİK  12 YAŞ KIZLAR 1.LİK   

12 YAŞ ERKEKLER 1.LİK 16 YAŞ ERKEKLER 3.LÜK  16 YAŞ KIZLAR 1.LİK  
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Ben Begüm Böke. Özel Irmak Ortaokulu 7A sınıfı öğrencisiyim. Fenerbahçe Spor Kulübü Yelken A Takımı’nın lisanslı 

sporcusuyum. Yelken sporunun üç ana sınıfı vardır:  Optimist, Laser ve Radial’dir. Ben yaşım ve fiziksel özelliklerim gereği 

Optimist sınıfındayım. Türkiye Yelken Federasyonu’ nun çeşitli illerde düzenlemiş olduğu ulusal ve uluslararası birçok yarışlara 

katıldım. Ayrıca Milli Yelkenci sıfatıyla Fransa ve İtalya’da ülkemi temsil ettim. İtalya Garda Cross yarışlarında Bronz kategorisinde 

1. oldum. Son olarak da 19 – 23 Nisan tarihleri arasında düzenlenen “Federasyon Kupası Yarışları”nda Türkiye Kızlar 2.si oldum. En 

büyük hedefim bir gün olimpiyatlarda ülkemi temsil edebilmektir.Yelken sporuna 6 yaşında Bodrum’daki yazlığımızın bulunduğu 

Hekimköy Yelken Kulübü’nde başladım. Aslına bakarsanız biraz komik bir hikayesi var ve ben bunu sizlerle paylaşmak istiyorum.  

Plaja her indiğimizde annemi rahat bırakmıyor, sürekli kıyıda kumdan ve çakıl taşlarından bir şeyler yapalım diye tutturuyormuşum. 

Öyle ki artık annemin dizleri kanarmış. Bu durumdan çok yorulan annem belki 15 – 20 dakika oyalanırım diye beni bizim sitenin 

yelken kulübüne götürmüş. Hayal meyal bir teknenin içine atladığımı hatırlıyorum. O dönem Hekimköy Yelken Kulübü’ nün 

antrenörlüğünü yapan Esra Abla benim ilgimi çektiğimi görünce anneme oraya her gün gidebileceğimi söylemiş. Böylece yelken 

maceram başlamış oldu. Her gün gitmeye başladım ve bir hafta sonra can yeleğimi takarak ilk kez kendi başıma Esra Abla’nın 

gözetiminde denize çıktım. Karaya döndüğümüzde Esra Abla annemi görmek istedi. Anneme çok kabiliyetli olduğumu ve mutlaka 

bu spora devam etmem gerektiğini söylemiş. Zaten kendisi de Fenerbahçe Yelken Takımı’ nın eski sporcusuymuş. Sömestr tatilinde 

Dereağzı tesislerine gittik ve ilk kez şimdiki Altyapı Sorumlusu Mehmet Dinçay beni denize çıkardı. Karaya döndüğümüzde artık  

Fenerbahçe Yelken Takımı alt yapı sporcusuydum. Dokuz ay sonra B takımına,  1 yıl sonra da A takımına yükseldim. Son 3 yıldır  A 

takımı sporcusu olarak çok sayıda ödül ve madalya kazandım. Yelken sporu yapısı itibariyle tek başına yapılan bir spor olduğundan 

son derece zor ve riskli bir branştır. Sizin her zaman dikkatli ve ekipmanlarınızın da eksiksiz olması gerekir. Denizin ve rüzgarın 

şakası yoktur. Bu da kişinin kendine olan güvenini, sorumluluk duygusunu ve denge kontrolünü en çok geliştiren spor dallarından 

biridir. Hızlı ve doğru karar vermek zorundasınız. Fizik gücünüzün her zaman yerinde olması şarttır. Ayrıca denizin üstünde 

olduğunuz zaman rekabet yerini centilmenliğe ve yardımseverliğe bırakır. Herkes birbirini koruyup kollar.Ülkemiz üç tarafı 

denizlerle çevrili olmasına rağmen yelken sporu çok yaygın değildir. Gereken değeri son yıllarda görmeye başlamıştır. Hem spor 

tarafı, hem de sosyal tarafı bu kadar güçlü olan bir branşın sporcusu olmaktan dolayı çok mutluyum. Sporcu olarak başladığım bu 

sporun bir gün antrenörlüğünüzü de yapmak en büyük hedeflerimden biridir. 

 

 

 

 

YARIYIL KUPASI /  BODRUM 

ANTREMAN / İSTANBUL 

İLK ÖDÜLÜM 

BİZDEN BİRİ 

IYK KUPASI / İSTANBUL 

FEDERASYON KUPASI / MERSİN 

HALİÇ YELKEN YARIŞLARI OPTİMİST SINIFI KIZLAR 1.LİK 2010 

SUADİYE YATCH KULÜBÜ GENEL 1.LİK 2011 

SUADİYE YATCH KULÜBÜ JUNIOR 1.LİK 2011 

SUADİYE YATCH KULÜBÜ KIZLAR 1.LİK 2011 

FENERBAHÇE KUPASI KIZLAR 3.LİK 2012 

SPORTURİST KUPASI OPTİMİST KIZLAR 1.LİK 2012 

ZAFER BAYRAMI KUPASI OPTİMİST KIZLAR 1.LİK 2012 

İL BİRİNCİLİĞİ GENEL 4.LİK 2012 

İL BİRİNCİLİĞİ OPTİMİST KIZLAR 1.LİK 2012 

İL BİRİNCİLİĞİ JUNİOR 3.LÜK 2012 

BARBAROS KUPASI KIZLAR 2.LİK 2012 

SPORTURİST KUPASI KIZLAR 2.LİK 2011 

CEMİL PARMAN KUPASI OPTİMİST KIZLAR 2.LİK 2012 

UNO CUP OPTİMİST GENEL 4.LÜK 2012 

UNO CUP OPTİMİST KIZLAR 2.LİK 2012 

UNO CUP OPTİMİST JUNIOR 2.LİK 2012 

FRIENDSHIP REGATTA OPTİMİST KIZLAR 2.LİK 2013 

FEDERASYON KUPASI KIZLAR 2.LİK 2013 

BÖLGE KUPASI 3. AYAK OPTİMİST JUNIOR 2.LİK 2012 

BÖLGE KUPASI 3. AYAK OPTİMİST KIZLAR 2.LİK 2012 

BÖLGE KUPASI 2. AYAK OPTİMİST KIZLAR 3.LÜK 2012 

KALAMIŞ KUPASI OPTİMİST KIZLAR 2.LİK 2012 

DENİZ HARP OKULU KUPASI OPTİMİST KIZLAR 2.LİK 2012 
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  Ben Kimim 

Lara TEKMEN 7C -Binnur ÖZAY 7C  

Oğuz Dündar: Hızlı düşünürüm, 

yetenekliyim, hayvanseverim. 

Zeynep İnanç: Hareketliyim, 

yetenekliyim, jimnastikçiyim. 

Emre Makbuloğlu: Sporcuyum, 

komiğim. 

Selin Noi: Çalışkanım,  komiğim, 

hareketliyim. 

Tibet Tekmen: Yaramazım, komiğim, 

hareketliyim. 

Pamir Kerem Yeşilkaya:  Hareketliyim, 

yaramazım, tembelim. 

Kerem Haktan Oram: Oyuncuyum, 

komiğim, hareketliyim. 

Sena Karaosmanoğlu: İyiyim, 

kızgınım, usluyum. 

İrem Özkan: Çalışkanım, usluyum, 

eğlenceliyim. 

Berşah Eren Ağgül: Sporcuyum, 

kaykaycıyım, çalışkanım. 

Ada Kölemen: Mutluyum, çalışkanım, 

akıllıyım. 

Ahmet Emir Şener: Yardımseverim, 

çalışkanım, mutluyum. 

Merve Başpınar: Yardımseverim, 

hayvanseverim, güzelim. 

Chris Eren Dilmener: Akıllıyım, 

kurnazım, yakışıklıyım. 

Dalyan Penso: İyiyim, usluyum, 

düzenliyim. 

Ulaş Öztok: Mutluyum, komiğim, 

çalışkanım. 

Kaan Çuhadar: Yakışıklıyım, akıllıyım 

ve güçlüyüm. 

Ege Erkol: İnsanım, nefes alırım. 

Kaya Bektaş: Çılgınım, zekiyim ve 

uzunum. 

Mert İnan: Yakışıklıyım. 

Eda Bülbül: Komiğim, hareketliyim, 

konuşkanım. 

Arda Şensan: Tembelim, komiğim ve 

oyuncuyum. 

Irmak Şen: Utangacım, usluyum ve 

çalışkanım. 

Doruk Göktürk: Oyun oynarım, müzik 

dinlerim. 

Mina Sayber: Yazmayı severim, 

düzenliyim, güzelim. 

Zeynep Albayrak: Çalışkanım,  resim 

yapmayı severim ve sarışınım. 

İpek Akyüz: Sevecenim, arkadaş 

canlısıyım, mutluyum. 

Ece Yılmaz: Utangacım, sessizim, 

çalışkanım. 

Kerem Çağan Olgun: Yakışıklı olduğumu 

düşünüyorum çünkü gazeteye yakışıklı 

olduğum yazılmıştı. 

Nehir Demir: Duygusalım, mutluyum, 

hassasım. 

Zeren Alışkan: Güzelim, akıllıyım, 

özgüvenliyim. 

Aylin Erdoğan: Eğlenceliyim, garibim. 

Cansın Hakko: Akıllıyım, usluyum, 

yetenekliyim. 

Melis Sezgin: Okuyanım, bilgiliyim, 

unutkanım. 

Ecenaz Bilgili: Duyguluyum, komiğim ve 

güzelim. 

Begüm Berikman: Meraklıyım, dürüstüm 

ve empati kuranım. 

Kerem Gürses: Sporcu, çevik, hızlı 

düşünenim. 

Can Bener: Sakarım, iyiyim ve komiğim. 

Elif Zelef: Arkadaş canlısıyım, sporcuyum, 

iyi biriyim. 

Kerem Dündar: Komiğim, eğlenceliyim, 

sporcuyum, 

Begüm Fanoşçu: Sporcuyum, saçlarımla 

uğraşırım, şarkı söylerim. 
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