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Yazmakla başladı anlamak
 İç çek�p rahatlamak

 Dünyayı daha �y� sorgulamak
 Sonra �ç�ndek�ler� daha �y� haykırmak

 Yazmakla başladı anlamak
 Sevg�l�ye sevd�ğ�n� daha �y� vurgulamak

 Dünyayı kend� çapında kurgulamak
 Her b�r f�lm�n �ç�nde oynamak

 Sonra her b�r yazıda kahraman olmak
 Yazmakla başladı anlamak
 Buz tutmuş yüreğ�n� ısıtmak

 Her defa acıyan kanayı tekrar acıtmak
 Sonra o yaraya tuz basmak
 Yazmakla başladı anlamak

 Her b�r� satırı yaşadıklarınla �mzalamak
 Kel�meler�n arasına sevg�l�y� saklamak

 Her b�r satırda rüzgâr g�b� esmek
 Sonra sevg�l�y� aramak

 Yazmakla başladı her şey� anlamak
 İç�nde ne varsa esmek

 Satırlarda kend� porten� ç�zmek
 En güzel melod�y� d�nlemek

 Sonra sonuna kadar huzura ermek
Ozan ÇELEBİ

 
 
 

Değerl� Okurlar, 
“Yazmakla başladı her şey� anlamak” d�yen şa�r�n d�zeler� �le başlamak �sted�m söze. Tar�h yapılanları, 

edeb�yat yazılanları yaşatır. D�l �se b�r ulusun belleğ�d�r, kalb�d�r. Toplumların b�lg�, kültür ve sanat 
düzeyler�n�n gel�ş�m� de d�l ve anlatımlarının gel�ş�m�yle mümkündür. Kültürümüzün gelecek kuşaklara
aktarılması, gel�şm�şl�k sev�yem�z�n artması Türkçen�n yaşayan b�r d�l olarak gel�ş�m�n� sürdürmes�yle 

mümkündür. Bu sebepten de b�z MEV Kolej� Özel Basınköy Okulları olarak öğrenc�ler�m�z�n kend�ler�n� 
gerek sözlü gerekse yazılı olarak �fade edeb�len, yaratıcı b�reyler, güçlü kalemler olab�lmeler� yolunda 

el�m�zden gelen� yapmaktayız.
Okuma, düşünme ve yazmanın önem�n� b�lerek hayal dünyalarını b�ze açan s�z öğrenc�ler�me, her 

koşulda onların el�nden tutan vel�ler�m�ze, her konuda olduğu g�b� yazma yolculuklarında da onları 
yüreklend�ren Türkçe Bölümü öğretmenler�ne ve B�l�ş�m Teknoloj�ler� öğretmen�m�ze teşekkür 

ed�yorum. 
 

Kazım AŞIK 
MEV Kolej� Özel Basınköy İlkokul-Ortaokul Müdürü
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Sevg�l� MEV Atölyem Okurları,
 

“K�taplar kend�n�ze ve başkalarına saygı duymayı öğretecek; yüreğ� ve aklı, dünya ve 
�nsanlık sevg�s�yle dolduracaktır." der Maks�m Gork�. Yüreğ� ve aklı dünya ve �nsanlık 

sevg�s�yle dolu değerl� öğrenc�ler�m�z�n katkılarıyla hazırladığımız derg�m�z; 
duygularımızın, düşünceler�m�z�n, yaşadıklarımızın b�r yansıması aslında. Aynı zamanda 

yoğun b�r çabanın ürünüdür. Öğrenc�ler�m�z bu sayımızda kalemler� yett�ğ�nce 
sevg�ler�n�, korkularını, heyecanlarını ve b�rçok duyguyu d�le get�rd�ler.

 
 

Derg�m�zde mektuptan öyküye, ş��rden söyleş�ye, denemeden masala, gez� yazısından 
makaleye, eleşt�r�den k�tap tanıtımına kadar farklı türler arasında gezeb�l�r, key�fl� 

dak�kalar geç�reb�l�rs�n�z. Duygularını ve düşünceler�n� sözcüklere dökmüş tüm 
öğrenc�ler�m�z�n emeğ� b�zler �ç�n çok kıymetl�. S�zler�n de aynı duygularla 

okuyacağınızı düşündüğümüz "MEV ATÖLYEM"  okurlarıyla buluştu. Yen� dönemde de 
b�z� ayakta tutan, zeng�nleşt�ren, büyüten yazılarımızla y�ne s�zlerle olacağız. 

 
Key�fl� okumalar d�ler�m.

 
Sümeyra EKİNGEN 

Türkçe Zümre Başkanı
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    K�m� zaman �lk bölümü yazıp hemen ardından
son bölümü yazıyorum, böylece ulaşacağım
hedef� bel�rl�yorum… B�rkaç cümleyle anlatınca
her şey çok hızlı gerçekleş�yormuş g�b�
görünüyor. Oysa çoğu zaman k�taba hazırlık
aşaması, k�tabı yazmaktan daha uzun
süreb�l�yor.

3) Okumaktan en çok zevk aldığınız çocuk
k�tapları hang�ler�d�r?
   Daha çok, çocukken okuduğum k�tapları
tekrar okumayı çok sev�yorum. Sanırım ben� o
günlere götürdükler� �ç�n… Bu yüzden Jules
Verne’�n tüm k�taplarının ve klas�kler�n yer� ayrı.
Bol res�ml� h�kâye k�taplarına da bayılıyorum. 

4) Kadın yazar olmak konusunda ne
düşünüyorsunuz?
    Aslında kadın ya da erkek olmak b�r yana,
bence çocuk k�tapları yazarı olmanın get�rd�ğ�
b�rtakım zorluklar ve sorumluluklar var. K�m�
zaman çocuklar �ç�n yazmanın büyüklere
yazmaktan daha kolay olduğu sanılıyor oysa
tam ters�. Söz konusu çocuklar olunca
yazdığınız her kel�me, her cümle öneml�.

    B�r kere çocuklar, özell�kle küçük çocuklar,
eğer okudukları k�tap �lg�ler�n� çekmezse k�tabı
eller�nden bırakmaktan çek�nm�yorlar. Yazar
açısından tatsız b�r durum tab��. Ancak yazarın
durumunu b�r kenara bırakırsak bu asıl, çocuğun
k�taplardan soğuması açısından tehl�kel� b�r
durum. O yüzden çocuk k�tapları yazarlarına
büyük sorumluluk düşüyor. Çocukları c�dd�ye
almak, çocukların zekâsına her zaman saygı
duymak, bu �ş�n olmazsa olmazı. Üstel�k çok
açıdan b�z yet�şk�nlerden daha �ler�deler, daha
hızlı düşünüyorlar. 

    İlg� alanlarını, �ht�yaçlarını, sorunlarını b�lmek
ve göz ardı etmemek de çok öneml�. Bunun �ç�n
o yaş gurubunun yaşına dönmek, o anıları, o
yaşın dertler�n�/sorunlarını, eğlencel� yanlarını
hatırlamak ve o sırada b�r yandan da değ�şen
çağa ayak uydurmak gerek�yor. 

1) Neden yazar olmak �sted�n�z, nasıl yazar olmaya
karar verd�n�z?
   İk� neden� var. B�r� hayaller�m� paylaşma �steğ�,
b�raz benc�lce sayılab�lecek b�r neden aslında. D�ğer�
�se k�tapların, özell�kle çocuk k�taplarının büyülü ve
g�zeml� b�r dünyası olduğunu düşünüyorum, h�ç
k�mse o dünyadan mahrum kalmamalı. İşte ben de o
dünyayı tanıtıp sevd�rmek �ç�n el�mden gelen�
yapıyorum. 

   Yazar olmak çocukluk hayal�md�. Çocukken karar
verd�m, d�yeb�l�r�z. Okuduğum k�tapların
kapaklarında yazarın adının yazdığı yerde, kend�
adımın yazdığını hayal ederd�m. Ancak bu kararı
İtalya’ya yerleşt�kten sonra hayata geç�reb�ld�m.
Dağda, b�r ormanda yaşıyorum, yazmaya çok uygun
b�r yer ve b�r gün, artık vakt� geld�, dey�p �lk k�tabımı
yazmaya koyuldum.

2) B�r k�tabı yazarken hang� aşamaları tak�p
ed�yorsunuz?
 Olay örgüsünün, kurgunun �nandırıcılığı ve
güven�l�rl�ğ� açısından önce yazacağım konuyla �lg�l�
okumalar, araştırmalar yapıyorum. Ardından kavram
har�tası ya da kend�mce b�r şema hazırlıyorum. Bu
sırada karakterler�, mekânları ve g�d�şatı bel�rley�p
yazmaya koyuluyorum. 
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5) Yazar olmak �steyenlere tavs�yeler�n�z nelerd�r?
   Elbette her şeyden önce bol k�tap okumalarını ve
yazma denemeler� yapmalarını, hatta her gün düzenl�
olarak yazmalarını öner�r�m. Becer�ler�m�z�,
yetenekler�m�z� gel�şt�rmen�n en etk�l� yolu, düzenl�
tekrardır. H�kâye ya da roman yazmak zorunda
değ�ller, günlük tutab�l�rler örneğ�n çünkü günlük
tutmak, düzenl� yazmanın en kolay yolu. Hayal
kurmak ama hayaller� kısıtlamadan hayal kurmak çok
öneml�. Özell�kle büyüdükçe hayaller�m�z� bastırmak
g�b� b�r alışkanlığımız var oysa hayaller�n sonu sınırı
yok. 

    Ayrıca gözlemek; �nsanları, yaşadığımız ya da gez�p
gördüğümüz yerler�, başımıza gelen, etrafımızda olan
olayları… Hayal kurmak ve gözlemlemek yaratıcılığı
gel�şt�rmekte etk�l�. 

 Tekn�k açıdan b�rkaç tavs�ye �se karakterler�n,
mekânların ve olay örgüsünün �nandırıcı olmasına
d�kkat etmekte fayda var. Ayrıca her karakter, her
nesne, her hareket kurgunun g�d�şatını etk�leyecek b�r
rol üstlen�r. H�çb�r� laf olsun d�ye yazılmaz. (Örneğ�n;
karakterlerden b�r�, ceb�ne b�r mektup açacağı
koyarsa mutlaka kullanmalı; o orada unutulmamalı.)
Kurgudak� bağlantıların yerl� yer�nde ve eks�ks�z
olması da �y� b�r h�kâyen�n/romanın özell�kler�
arasında sayılab�l�r. Yazmaya başlamadan önce
hazırlanan kavram har�tası her açıdan faydalı olur. 

6) “Kad�m Şehr�n Ş�freler�”n� nasıl yazmaya karar
verd�n�z?
   Aslında bununla �lg�l� b�r anekdot var. İstanbul’da
doğup büyüdüm ama uzun yıllardır başka b�r ülkede
yaşıyorum ve İstanbul’u çok özlüyorum. B�r gün
yayınev�nden �k� arkadaşımla b�rl�kte Ed�rne’ye b�r
okul z�yaret�ne g�d�yorduk, ben y�ne İstanbul’u ne
kadar sev�p özled�ğ�m� anlatıyordum. Madem öyle,
artık İstanbul’da geçen b�r macera yazmanın vakt�
geld�, ded�ler. Açıkçası önce tereddüt ett�m çünkü
İstanbul en�ne boyuna, der�nl�ğ�ne çok büyük b�r şeh�r,
altından kalkab�l�r m�y�m, b�lemed�m. Ama ben�
cesaretlend�rd�ler ve kolları sıvayıp “Kad�m Şehr�n
Ş�freler�”n� yazdım.

7) “Kad�m Şehr�n Ş�freler�” k�tabında en çok
hang� karakter� sev�yorsunuz, neden?

  Aslında bütün k�taplarımda, oluşturduğum
her karakter yol arkadaşım oluyor, heps�n�
sev�yorum. Ancak bunda belk� Ateş b�raz daha
ön planda, kend�mle özdeşleşt�rd�ğ�m yönler�
olduğu �ç�n sanırım.

8) Dünyaya yen�den gelsen�z y�ne yazar olmak
�ster m�yd�n�z, s�z�n �ç�n alternat�f meslekler
nelerd�r?
    Evet, y�ne yazar olmak �sterd�m. B�l�m �nsanı
olmak da �steyeb�l�rd�m. Çünkü bence
yazarlarla b�l�m �nsanlarının ortak b�r özell�ğ�
var; hayaller�n�n peş�nden g�d�yorlar. Yazarlar
hayaller�n� yazarak paylaşıyorlar, o hayaller
z�h�n açıyor, b�l�m �nsanları �se hayaller�n�
müth�ş �catlara dönüştürüyorlar. 

9) Dünyadak� tüm çocuklara ulaşab�lme
şansınız olsaydı onlara ne söylemek �sterd�n�z?
 Sınırsızca hayal kurmaktan asla
vazgeçmemeler�n� söylemek �sterd�m. 

Ş��r ATLAS
Azra Anıl DİNÇER

6/C
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Ata'ya 
Mektup

       Çok Sevd�ğ�m Canım Ata’m,
 S�ze olan özlem�m� ne bu kalem kâğıda
dökeb�l�r ne de bu hüzünlü sözler�m
�fade edeb�l�r. B�ze bıraktığınız cennet
yurdun b�r köşes�nden s�ze
seslen�yorum. 

    Ben s�z� h�ç görmed�m, s�z�nle h�ç
konuşmadım ama s�z�n de söyled�ğ�n�z
g�b�: “Ben� görmek demek mutlaka
yüzümü görmek demek değ�ld�r. Ben�m
f�k�rler�m�, ben�m duygularımı
anlıyorsanız ve h�ssed�yorsanız, bu
kâf�d�r."  F�k�rler�n�z� her zaman
yüreğ�mde taşıyorum. B�ze emanet
ett�ğ�n�z bu çağdaş yurda, Cumhur�yet’e
sah�p çıkab�lmek �ç�n çok çalışıyorum.
Muhtaç olduğum kudret�n
damarlarımdak� as�l kanda mevcut
olduğunu b�l�yorum.  

    Atam, ben dünyanın her yer�nde barış
olsun �st�yorum. Savaşların b�tmes�n�,
adalets�zl�kler�n son bulmasını
d�l�yorum. Keşke yanımızda olsaydınız.
S�ze sımsıkı sarılab�lseyd�m. S�ze sonsuz
teşekkürler�m� sunab�lseyd�m.

     Bu mektubu s�ze gerçekten göndereb�lmey� ne kadar �sterd�m b�lemezs�n�z. Burada olmadığınızı düşünmen�z�
�stemem elbette, arkadaşlarım ve ben�m �ç�n s�z her zaman b�z�mles�n�z. Okulumuzda her sabah �lk s�ze günaydın,
der�z; okul bahçem�zden g�r�ld�ğ�nde b�z� resm�n�z karşılar. Sınıfımızın başköşes�nde mav� gözler�n�z b�ze umut
vermekted�r. 
   Öğretmenler�m�z b�ze her da�m s�zden söz eder, ülkem�z� korumak ve yüceltmek adına aldığınız kararlar
hep�m�z� s�ze hayran bırakır. Cumhur�yet� kurduktan sonra gerçekleşt�rd�ğ�n�z tüm yen�l�kler s�z ve s�lah
arkadaşlarınızın eser� olduğunu b�l�r�z. B�z�m �ç�n bu toprakları güvenle yaşanır hâle get�rd�ğ�n�z �ç�n s�ze sonsuz
teşekkürler borçluyuz. Sözler�n�z her zaman aklımızda ve kalb�m�zde… Öldüğünüzü sanmayınız. S�z yaşadığım
sürece ben�mle her yerdes�n�z.

 Ne mutlu Türk’üm d�yene!
 Saygılarımla Ata’m.

Zeynep DİNÇER 
6-B
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     "Öhö öhö... Yardım ed���n. Öhö öhö yardım ed�n lütfen." ded� küçük balık. 
     "Üzgünüm küçük dostum, yardım edemem kollarım yok ben�m. “ded� den�z."Tek yapab�ld�ğ�m bu."
 Ve dalgalarını savurdu. B�r daha b�r daha… Kocaman dalgalar. Ama b�r şey olmadı. Küçük dostu tenekeye yakalanmıştı
�şte. B�r dalga daha b�r tane daha... Ama olmadı...

    "Dayan, dostum lütfen dayan." Den�z mav� b�r örtü g�b� yükseld� yükseld�... Son b�r güçle b�r daha yükseld�. Ama
naf�le... Den�z, b�r umutla seslend� "Küçük dostum?" Balıktan ses gelmed�. Den�z ger� çek�ld�. Ve dalgalar �ler� �lerlemeye
başladı. Den�z, ağlıyordu. Doğanın yerdek� mav�s� ağlıyordu. Ağlıyordu... Neden ağlıyordu? B�r dostu kaybett�ğ� �ç�n. B�r
dost kazanmak kolay mı sanıyorsunuz? Hayır. Ama �şte �nsan bu emeğe saygı duymadı ve bu dostluğu yok ett�. Nasıl
mı? B�r �nsan o çöpü attığı �ç�n. Den�z karar verm�şt�. İnt�kamını alacaktı... 

     Yaz gelm�şt�. Güneş sıcacık parlıyordu. İnsanlar hemen kıyıyı doldurmuştu. Çocuklar kumdan kaleler yapıyordu.
K�m�s� güneşlen�yor, k�m�s� kend�n� den�z�n kollarına bırakıyordu. Den�z de onlara gülümsüyordu. Den�z, çocukları çok
severd�. B�r şenl�kt� bu! Fakat bu şenl�k b�r �k� saat sürdü. B�r �k� saat sonra hava kararmaya, rüzgâr esmeye başlamıştı
çünkü. Anneler babalar hemen çocukları çağırdılar. Ve toplanmaya başladılar. B�r kargaşa başladı. Çocuklar feryat
ed�yordu: "Anne, baba b�raz daha kalalım. N'olur?" Anneler hayır ded�. Çocuklar ağlamaya başladılar. Babalar ve
anneler�n kararı kes�nd�. En sonunda herkes g�tt�. Den�z yapayalnız kaldı. Den�z �ç çekt�. Rüzgâr yukarıdan gürled�:
"Gördün mü, sana kaç kere söyled�k? Sen den�zs�n onlar �nsan. B�r şey oldu mu kaçıp g�der �nsanlar."

    Bulut destek çıktı ona: "Evet, aynen öyle. Sana �nanamıyorum. Tanrı, b�ze güç bağışlamış sense ,bunu kullanmayı
geçt�m, h�ç aklına b�le get�rem�yorsun. Bak demed� deme. Bu �nsanlar nankördür. Şu an gülüp koşanlar, sen� k�rlet�r, çöp
atar. Üzer�nde petrol gem�ler� batırır. Üstün s�ms�yah olur. 

Bulut ve rüzgâr âdeta den�z� ez�yordu. Den�z�n kalb�n� bu g�b� şeylerle dolduruyorlardı. En sonunda rüzgâr: "Ş�md�,
kararını verd�n m�? B�z�mle m�s�n?" ded�. Den�z tam cevap verecekt� k� çok cılız b�r ses duyuldu:

DENİZ, BALIK, İNSAN 
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    "H�ç de b�le. Den�z�n aklını doldurmayın. Den�z çok
�y� b�r�… S�z ona o kadar �mren�yorsunuz k� s�z onu
kend�n�z g�b� yapmaya çalışıyorsunuz." Rüzgâr ve
bulut aynı anda "Sen de k�ms�n?" ded�. Den�z�n
üstünde küçücük b�r balık sıçradı. "Ben�m!" ded�.
"Daha fazla söze gerek yok. Had� g�d�n�z."ded�.
Rüzgâr ve bulut başka çareler� olmayınca g�tt�ler. Ve
güneş açtı. Den�z o meşhur gülümsemeler�nden b�r�n�
armağan ett� balığa. Ve ekled�: "Sen de k�ms�n? Sen�n
g�b� küçük b�r balığın burada ne �ş� var? Balık: "Dur
sana anlatıyım. Ben d�ğer arkadaşlarımla beraber
neh�rde oynuyorum. Gerç� çok arkadaş denemez.
Heps� tüm suçları bana atar. K�mse benle çoğu
zaman oynamak �stemez. Anlayacağın k�mse ben�m
gerçekten arkadaşım değ�l. Her neyse �şte oynarken
rüzgâr çok ş�ddetl� esmeye başladı. Neh�rde sular
kuvvetlend�. Kaçmaya fırsat bulamadan küçük b�r
balık olduğumdan akıntı ben� buraya sürükley�verd�.
Buraya gel�nce rüzgâr ve bulutun konuşmalarına
kulak m�saf�r� oldum. Ve sonrasını b�l�yorsun. "ded�.
"Ama üzgün sayılmam. Ş�md�den çok �y� arkadaş
olacağımıza da�r h�sler�m var." d�ye ekled� ve
gülümsed�. Den�z de ona başından geçenler� b�r b�r
anlattı. Anlayacağınız bu �k�l� çok �y� dost oldular...
Ertes� gün y�ne çocuklar geld�. Bu sefer onları yalnız
den�z değ�l küçük balık da karşıladı.

    Tüm yaz böyle key�fle geçt� günler�. Den�z balığa
çaktırmıyordu ama �çten �çe çok üzülüyordu. Çünkü
�nsanlar her geçen gün den�z� daha da k�rlet�yordu.
Den�z, �stemese de bulut ve rüzgârın ded�kler�n�n b�r
kısmının doğru olduğunu kabul etmek zorunda kaldı.
Küçük balık da onun bu hal�n� görünce üzülmeden
edem�yordu. Den�z �se �y�ce end�şelen�yordu çünkü
�ç�nden b�r ses ona "Kend�s�yle balığın ayrılma vakt�
yakındır." d�yordu. Den�z balığa bunu söylemeyerek
hata yapmıştı. Çünkü tüm olacaklar ve onun en çok
korktuğu şey, onlar uyurken sabaha olacak şek�lde
hazırlanıyordu. Den�z, çığlıklarla uyandı. B�r� b�r şeyle
söylüyordu. Ve o an korktuğu başına geld�. "Öhö
öhö... Yardım ed���n. Öhö öhö yardım ed�n lütfen."
ded� küçük balık.

   "Üzgünüm küçük dostum, yardım edemem kollarım
yok ben�m. “ded� den�z."Tek yapab�ld�ğ�m bu." Den�z
dalgalarını savurdu. B�r daha b�r daha… Kocaman
dalgalar. Ama b�r şey olmadı. Küçük dostu tenekeye
yakalanmıştı �şte. B�r dalga daha b�r tane daha... Ama
olmadı!

    "Dayan, dostum lütfen dayan." Den�z mav� b�r
örtü g�b� yükseld� yükseld�... Son b�r güçle b�r daha
yükseld�. Ama naf�le... Den�z, b�r umutla seslend�
"Küçük dostum?" Balıktan ses gelmed�. Den�z ger�
çek�ld�. Ve dalgalar �ler� �lerlemeye başladı. Den�z,
ağlıyordu. Doğanın yerdek� mav�s� ağlıyordu.
Ağlıyordu... Neden ağlıyordu? B�r dostu kaybett�ğ�
�ç�n. B�r dost kazanmak kolay mı sanıyorsunuz?
Hayır. Ama �şte �nsan bu emeğe saygı duymadı ve
bu dostluğu yok ett�. Nasıl mı? B�r �nsan o çöpü
attığı �ç�n. Den�z karar verm�şt�. İnt�kamını
alacaktı... 

   Den�z, rüzgâr ve bulutu çağırdı. Ve olayları
anlattı. “İnt�kamımı alacağım. “ded�. Rüzgâr
uğuldadı: "Demek öyle... Eğer vakt�nde b�z�
d�nleseyd�n bu kadar acı çekmezd�n. Ama sana
yardım edeceğ�z." Bulut katıldı: "İşte Tanrı'nın sana
verd�kler�n� kullanma zamanıdır." Ve bulut ve
rüzgâr den�ze �nt�kam planını anlattı:

   "Bak ş�md�. İnsanlar geld�kler�nde, den�ze g�rmeye
çalıştıklarında sen �z�n vermeyeceks�n. Dalgalarınla
onları engelleyeceks�n. Eğer gel�rlerse h�ç korkma
devam et. İstersen boğab�l�rs�n onları. Korkarsan da
gözünü kapat yeter." Den�z, �ç çekt� ve kabul ett�.
Arkadaşı �ç�n kend� k�ş�l�ğ�nden b�le vazgeç�yordu.
İşte ertes� gün geld�. Ve den�z sah�le baktı. Beş altı
k�ş� gelm�şt�. Eller�nde poşetler vardı. Den�z �y�ce
öfkelend�. Daha da mı k�rleteceklerd�? Olamazdı.
B�r� den�ze yaklaştı. Den�z dalgalarını savuracaktı
k� cılız b�r ses duyuldu: "Hayır den�z, yapma! Onlar
k�rletmek �ç�n değ�l tem�zlemek �ç�n burda. Onlar
çevrec�ler. Tüm �nsanlar kötü değ�ld�r. B�r�n�n attığı
çöpten dolayı �nt�kamını tüm �nsanlardan
alamazsın. Bu sen değ�ls�n den�z." Bu ses den�z�
durdurdu, ger� çek�ld�. Bu, bu küçük balığın ses�yd�.
O, yaşıyordu! Den�z etrafına baktı ve küçük balık
sıçradı. "Merhaba den�z!" Den�z, ger� çek�lm�şt�.
Çevrec�ler de etrafı toplamaya başladılar. Den�z:
"Haklısın. Ama b�r sorum var. Sen, ölmem�şs�n
nasıl?" ded�. Küçük balık: "Ben tam d�be
çökecekken b�r balık geld�. Ben� kurtardı. Ve nehre
götürdü. Ben de kurtulur kurtulmaz buraya geld�m."
Den�z, çok sev�nd� ve o meşhur gülümsemeler�nden
en görkeml�s�n� küçük balığa hed�ye ett�. Küçük
balık da ona karşılık verd�. 
                                                                                                        

Nazlı Delal YILMAZ
7-B
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H A Y A L L E R  O R M A N I

  B�rkaç hafta önce Sakız Ağacı adında
mahalleye taşındım. Orada b�rkaç gün
geç�rd�kten sonra bu mahalledek� ağacın b�r
efsanes� olduğunu öğrend�m. Efsanede uzun
yıllar önce mahallen�n tam ortasında b�r ağaç
olduğu söylen�yormuş. Herkes bu ağaçtan
korkarmış çünkü ağaca yaklaşmaya çalışan
herkes b�r daha ortalıkta görünmezm�ş. Ağaca
yaklaşmak �ç�n üç adım atan k�ş� ömrü boyunca
sakat kalıyormuş. Çoğu k�ş� bu efsaneye
�nanmıyor ancak ben �nanıyordum ve ne olursa
olsun o ağacın yanına g�tmeye kararlıydım. 

  Ertes� gün k�msen�n dışarı çıkmadığı b�r
zaman ağacın yanına g�tt�m ve ağaca yavaşça
yaklaştım. Sonra tam ağaca değd�ğ�mde
kend�m� büyük b�r yatakta bayılmış b�r şek�lde
buldum. Uyandığında m�n�k beş cüce, sakalı
ayaklarına değen orta boylu b�r dede, çok
sev�ml� b�r tavşan ve güler yüzlü b�r çocuk
başımda bekl�yordu. 

   Onları görünce kend�m� c�mc�kled�m sonra
m�n�k çocuk uzun sakallı dedeye, neden böyle
b�r şey yaptığımı sordu ve dede ona b�lg�l� b�r
şek�lde neden�n� anlattı. 

 Dede bana sank� bunu sormamı
bekl�yormuşçasına neler yaşadığımı anlattı ve
meğer dede de ben�m yaşadıklarımın aynısını
yaşamış. Çocukken çok merak ed�p bu ağaca
yaklaşmış ve hayaller ormanına düşmüş.
Sonra d�ğerler� de bana kend�n� tanıttı. Sonra
hep b�rl�kte oraları gezd�k, mor salkımlı
ağaçları, b�n b�r renkl� ç�çekler�, key�fle
ötüşen kuşları çok beğend�m. Bu orman
gerçek dünyadan bambaşkaydı. Hayal görüyor
g�b�yd�m. 

    Buraya hayaller ormanı denmes�n�n sebeb�
ormandak� bütün ağaçlara d�lekler
asılmasıydı. Bu ormanda herkes hayaller�n� b�r
yaprağa yazıp sonra da yazdığı hayal�n gerçek
olmasını d�lerm�ş. Burada kalmak �st�yordum
çünkü hayaller�m� yazmak, �ç�mde kalan
hüzünler�, sev�nçler� ağaçlarla paylaşmak
güzeld�.  Ancak a�lem�n ben� merak
edeb�leceğ�n� b�l�yordum, arkadaşlarımla son
b�r oyun daha oynadım ve b�lg�l� dede
sayes�nde ağaçtan çıktım tekrar onları
görmek umuduyla a�lem�n yanına g�tt�m.  

Ahmet ÖZKAŞ
 7-B
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   S�zce dostluk ned�r? Dostluk kan bağı, yasalar ve benzer� b�r gerekçe olmaksızın b�r

k�ş�ye karşılıklı sevg�, güven, fedakârlık g�b� duygular beslemekt�r. Çünkü dostluk b�r

anda muc�zev� b�r şek�lde oluşmaz. Aynı b�r ağacın büyüyüp meyve vermes�ne benzer.

Toprağını havalandırmak, çapalamak, sulamak, sevg�yle büyütmek yan� emek vermek

�ster.

  Pek�, s�zce �y� b�r dost nasıl olmalıdır? B�r�ne dost d�yeb�lmem�z �ç�n b�ze değer

verd�ğ�n�, ona güveneb�leceğ�m�z� h�ssett�rmel�d�r. Benc�l olmamalıdır z�ra benc�l

�nsanlar da pek güven�l�r olmazlar. Ayrıca böyleler� s�zden fedakârlık beklerken s�z

yardıma �ht�yaç duyduğunuzda bu duruma karşı pas�f ve umursamaz kalacaktır. B�r

düşünel�m, bu ne kadar üzücü b�r durum. 

Dostun yüreğ� tem�z olmalı; ç�çeğe, ağaca, böceğe sevg�yle bakmalı. S�z� kend� çıkarları

�ç�n “dost” adı altında kullanıp �ş� b�t�nce s�ze sırtını dönmemel�, s�z�nle hep omuz

omuza yürümel�. Hayat böyle çek�l�r olur bence.

   Dost, h�çb�r mecbur�yet�n�z olmadan canınızı emanet edeb�leceğ�n�z k�ş�d�r. Dostluk

tahterevall� g�b�d�r, denge olması gerek�r ve s�z yukarıdayken karşıdak� k�ş�n�n kalkıp

g�tmeyeceğ�ne em�n olmalısınız çünkü dost seçt�ğ�n�z kardeş�n�zd�r.

Ece GÜÇLÜ

8/D

DO
ST
LU
K
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    Öncel�kle vakıf kültüründen b�raz bahsetmek
�ster�m. Bu coğrafyada vakıf demek; b�r h�zmet�n
gelecekte de yapılması, sürüp g�tmes� �ç�n
bel�rl� koşullarla resm� �şlemlerle bırakılan
gel�rd�r. B�r meden�yet�n en öneml�
özell�kler�nden b�r�d�r vakıf kültürü. Tar�hte
sayısız cam�, çeşme, medrese, han, hamam, vs.
g�b� topluma h�zmet veren b�rçok kurum bugüne
gelm�şt�r. Dayanışmayı, hoşgörüyü zor anında
b�rb�r�ne el uzatmayı, omuz vermey� aşılar vakıf
kültürü. Çünkü toplumları ayakta tutan da bu
duygulardır. Böyles�ne öneml� b�r kültürü
geçm�şte de bugünde de yaşatan kurum ve
kuruluşlar �y� k� var ve �y� k� olacaklar.

  19 Şubat 1981’de tam da bu duygulardan
hareketle yurdumuzun önde gelen hayırsever
eğ�t�mc�ler�, devlet ve �ş �nsanları, M�ll� Eğ�t�m
Bakanlığı, TOBB, TÜBİTAK, YÖK g�b� öneml� k�ş�
ve kurumların desteğ�yle kurulmuştur M�ll�
Eğ�t�m Vakfı. Amaç; kend� kültürümüzün m�ll� ve
manev� değerler�m�z�n eğ�t�mle beraber
öğrenc�lere vereb�leceğ� kurumlar açmaktı.
Vakıflar, kend� gençl�ğ�ne sah�p çıkan, nereden
geld�ğ�n� ve nereye g�tmes� gerekt�ğ�n� onlara
anlatan, bunun b�r hayat b�ç�m� hal�ne gelmes�n�
sağlayan eğ�t�m kurumları olmuştur. Vakıf
kültürü elbette bu kadarla sınırlı değ�ld�r. Zaten
bu b�l�nçle yola çıkan M�ll� Eğ�t�m Vakfı; 27.152
öğrenc�ye karşılıksız öğren�m bursu verm�ş ve
vermeye devam etmekted�r. 

  146 okul, 7 öğrenc� yurdu, 5 öğretmenev�
yaptırarak bakanlığa devretm�ş, bununla beraber
ülken�n dört b�r yanında dersl�kler, laboratuvar
ve beraber�nde tekn�k destek sağlamıştır.
Onlarca öğretmenev� ve lokal�, bey�n felçl�
çocukların eğ�t�m� �ç�n 25 dersl�kl�, 480 öğrenc�
kapas�tel� b�r �lkokul ve burada uzun b�r l�stey�
gerekt�ren yüzlerce yardıma �mza atmıştır.

   Çünkü M�ll� Eğ�t�m Vakfı sadece eğ�t�mle sınırlı
kalmayıp vakıf olmanın verd�ğ� haklı gurur ve
sorumluluk duygusuyla daha başka sosyal
yardım faal�yetler�nde bulunmuştur. Ağır
Marmara deprem�nde depremzedelere üç öğün
sıcak yemek dağıtımı sağlamış, şeh�t a�le
çocuklarına burs verm�ş, halen okulların
bünyes�nde yapılan kermeslerle Anadolu’da
�ht�yaç sah�b� b�rçok çocuğun gönlünü de
kazanmıştır.

 Evet, b�z b�r vakıf okuluyuz. Vakfımızın
kurulurken yola çıkış amacı �lk gün neyse bugün
de Vakfımız aynı amaçla yola devam etmekte,
�şte b�z böyle b�r kurumun gururlu öğrenc�ler�y�z.
MEV’�n bugün hâlâ bünyes�nde eğ�t�me devam
eden b�r öğrenc�s� olarak ben de d�ğer
arkadaşlarım g�b� okulumun n�ce yıllar gönül
kazanan bu faal�yetler�ne aksatmadan devam
etmes�n� gönülden d�l�yorum.
 

Sel�n PAKSOY
6/B

 

M İ L L İ  E Ğ İ T İ M  V A K F I
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MEV 
Eğ�t�m öğret�m yuvası,
Işığımızdır MEV Kolej�.
Sevg�, saygı ve şefkat gördüğümüz
İk�nc� ev�m�z,
Adıdır MEV Kolej�!

Sen�n çatın altında,
Yet�ş�r aydın nes�ller,
Geleceğe ışık saçar,
Oldukça n�ce gözler.

İlkes�nden şaşmayan,
Uygarlığa ulaşan,
Bayrağı başının üstünde taşıyan,
Nes�ller�n adıdır MEV Kolej�!

Ezg� ERSEN
6/A

 41 yıl önces�nde,
 Tam da bugün kuruldun.
 Sevg�, saygıyla, anlayışla,
 Sıcak b�r a�le oldun.
 
 Okumayı yazmayı,
 Her şey� öğrett�n b�ze.
 Hem okulda hem evde,
 Ders çalıştık sen�nle.

 MEV çatısı altında,
 Ne çok çocuk büyüttün.
 Onlardan b�r� de ben�m,
 Sen�n yolunda yürürüm.

 Ela Sare ŞENTÜRK
 5/B

19 ŞUBAT

41. Yıldönümü
 1981’de başladı tütmeye o meşale,
 Eğ�t�m verd� çocuklara üç d�l�yle
 İng�l�zce, Fransızca, Almanca öğrett� b�ze,
 Dünün çocukları bugünün ünlüler�,
 Oldular doktor, avukat mühend�s her meslekte

 41 yılın sonsuz olsun,
 Her günümüz neşeyle dolsun,
 Geleceğ�m�z çocuklarımız umutla dolsun.
 Atatürk’ün �z�nde,
 Gençler�m�z olsun.
 
 Ataberk GÜNAYDIN
 5/A 
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   Kapadokya bölges�ndek� balonlarda

eşs�z güzell�ğ� �le d�kkatler� üzer�ne

çekmekted�r. Balonlar yer çek�m� ve

sıcaklık transfer� sayes�nde uçar. Balonun

�ç�ndek� hava ısındıkça balon yüksel�r

balonun �ç�ndek� hava soğudukça balon

alçalır.

Per�bacalarının İsm� Neden
Per�bacalarıdır?

   Esk�den bu mağaralarda (bacalarda)

per�ler�n yaşadığına �nanılırmış. Bu

sebepten dolayı buraya per�bacaları �sm�

ver�ld�ğ� düşünülüyor. 

   Bu �s�m yaygınlaşarak “Fa�ry C�neyse”

olarak da kullanılır. Per�bacalarının

çapları �se 1 metreden başlayıp 15

metreye kadar büyüyeb�l�yor. Bu

oranlardan daha küçük ya da daha

büyükler� "per�bacası" olarak

değerlend�r�l�yor. 

Beyzanur ÇELİK

5-B

KAPADOKYA
   Türk�ye’n�n öneml� tur�zm bölgeler�nden b�r�d�r. Kapadokya
dey�nce akla �lk gelen per� bacaları, �nce uzun kurak havzalardan
ve kurak bölgelerden çıkan vad� yamaçlarından �nen sel sularının
yer� aşındırmasıyla oluşan b�r kaya oluşumudur. Per� bacaları
ülkem�z�n Nevşeh�r �l�n�n Ürgüp �lçes�nde bulunmaktadır. Per�
bacaları her yıl b�nlerce tur�st ağırlamaktadır.
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My Favour�te C�ty; Par�s
 

    I have a dream to go to Par�s. I have seen many
f�lms about �t and one day I would def�n�tely l�ke to
go there. E�ffel Tower �s the most attract�ve
eng�neer�ng wonder that     I want to see. After
v�s�t�ng the E�ffel Tower, I want to have a cup of
coffee at one of the n�ce look�ng cafes.
 
    The second place I adm�re �n Par�s �s the Louvre
wh�ch �s the most �mportant of Par�s' top museums.

    The area �s also known for �ts bookstores such as
the famous Shakespeare & Company. The f�rst th�ng
that I want to buy �s a book wh�ch g�ves deta�led
�nformat�on about Par�s. Fam�ly-fr�endly attract�ons
�nclude the “Jard�n des Plants botan�cal gardens”
and the “H�stor�cal Museum” are also the places
wh�ch I want to see. 

   The del�c�ous desserts that I want to try are
cro�ssants and macarons wh�ch are or�g�nally
baked �n France.

   I have seen the play “The Hunchback of Notre
Dame” and I wondered to see the cathedral
“The Cathédrale Notre-Dame de Par�s” was
founded �n 1163 by K�ng Lou�s IX. Notre-Dame
stands �n the heart of Par�s on the Île-de-la-
C�té. An �sland �n the Se�ne R�ver, the Île-de-la-
C�té �s the h�stor�cal and geograph�cal center
of Par�s. As a nature lover, I should certa�nly
take a boat tour on the Se�ne R�ver.  

Öykü ADALI
7/B

P A R İ S
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K�taplardak� G�b�

Çocuk b�r hayal kurmuştu
Renkler d�yarında
Karların arasında
Ked�n�n m�yavladığı anda
B�r hayald� k�taplardak� 
g�b�.

Musa Yeş�ltepe 
6/B

Ağaç

Salmışım kökler�m�
Keşfed�lmem�ş d�yarlara
Bırakmışım dallarımı
Kuşkusuzca
Esen del� rüzgâra
Verm�ş�m nefes�m�
Bütün dünyaya
Yaşıyorum aslında
S�zler g�b�.
        

Ezg� ERSEN 
6/A

Renkl� Hayaller

Küçük çocuklar var etrafta
Renkl� hayaller kuruyorlar
Farklı farklı hayaller
Koşuyor bazıları
Ked�l� hayaller
Bazıları kuşlu hayaller kovalıyor. 

Em�r Atasoy 
6/B

Işığının Hatırasına
 

Hatıralarım arasında b�r yüz, 
Da�ma bana gülümseyen…

Sözler�yle yıllar sonra bugün,
Işığıyla yolumu aydınlatan…

 
İy� k� karşılaştık öğretmen�m!
Bana yalnız kend�m �ç�n değ�l;
Herkes �ç�n yaşamayı öğrett�n.

Azm�, sabrı ve çalışmayı
Bana emeğ�n değer�n� öğrett�n öğretmen�m!

 
Anılar �ç�nde b�r ses,

Da�ma aydınlık b�r yol gösteren…
Davranışlarıyla yıllar sonra bugün,

Yoluma ışık tutan…
 

İy� k� karşılaştık öğretmen�m!
Bana tohumun topraktak� kıymet�n� öğrett�n.

Ağaçları korumayı, hayvanları kollamayı öğrett�n.
Bana k�taplar arasından,

Dünya �ç�n yen� b�r pencere açmayı gösterd�n.
Sevg�y�, saygıyı, �y�l�ğ�

H�ç korkmadan özgürlük d�ye haykırmayı öğrett�n.
 
 

D�nlemeye doyamadığım b�r masalın,
İlham kaynağıydın sen öğretmen�m!

H�ç zaman geçm�şte kalmayacak ışığının hatırasına,
Bütün ömrümün m�marıydın sen öğretmen�m!

 
Ela Sare ŞENTÜRK

5/B
 

ŞİİR 
SEÇKİLERİ
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   Sanal gerçekl�k teknoloj�s�n�n gel�şt�r�lm�ş hal� olarak görülen
metaverse, "meta" (öte/ötes�nde) ve "evren" kel�meler�n�n b�rleş�m�yle
meydana gelm�şt�r. Ayrıca ter�m �lk olarak, Neal Stephenson'ın 1992
tar�hl� b�l�m kurgu romanı Snow Crash'de ortaya çıktı.
     Son zamanlarda sıklıkla gündeme gelen "metaverse" kavramı, b�r
avatarla tems�l ed�len kullanıcıların alışver�ş yapab�leceğ�, h�zmetlere
abone olab�leceğ�, �ş arkadaşlarıyla b�rl�kte çalışab�leceğ�, oyun
oynayab�leceğ� ve hatta çevres�ndek� görüntüyü k�ş�sel zevkler�ne ve
gereks�n�mler�ne göre özelleşt�reb�leceğ� 3D (3 boyutlu) sanal b�r ortam
sunuluyor. Metaverse, �nsanın d�j�tal alandan z�yade d�j�tal dünyanın
�ç�ne g�rmes�ne �z�n ver�yor d�yeb�l�r�z.
   Yıllardır oyun mecralarında ve ç�zg� f�lmlerde sanal dünyalar �nşa
ed�l�yordu. Ancak, Web 3.0 ded�ğ�m�z metaverse s�stem�, mekânsal
olarak sokak, şeh�r, ülke hatta uzayı, geçm�ş- gelecek ve tüm zamanları,
fütür�st�k/real�st�k dünyayı b�rleşt�ren b�r kavram. Bu sanal dünyalara
�lg� ve yönel�ş de artık sadece oyun ve sosyal medya ş�rketler�yle sınırlı
değ�l. Bütün dünya dev� ş�rketler ve dünya markaları bu alanda büyük
hac�ml� yatırımların peş�nde.

      Pek� Metaverse'�n eğ�t�m sektörüne yansımaları nasıl olacak?
   Özell�kle pandem� dönem�nde uzaktan eğ�t�m�n yüz yüze eğ�t�m�n
yer�n� alamayacağını gördük. Bu süreçte eks�kl�ğ�n� en çok h�ssett�ğ�m�z
duygu, f�z�ksel ve sosyal bulunuşluluk h�ss�yd�. Metaverse teknoloj�s�yle
uzaktan öğrenme süreçler�nde, öğrenc�ler�n yüz yüze olmasa b�le
arkadaşlarıyla beraber sanal okul ortamına g�reb�lmes�ne �mkân
sağlanıyor. Sanal okul g�b� oluşturulmuş üç boyutlu metaverse
ortamında; öğrenc�ler�n hem kend�ler�n�n hem sınıf arkadaşlarının hem
de öğretmenler�n�n avatarları olacak. Dolayısıyla öğrenc�ler; sanal
ortamda da olsa b�r avatarla metaverse dünyasında dersler�n f�z�ksel
gerçekl�ğe en yakın hal�n� görecek şek�lde arkadaşlarıyla ve
öğretmenler�yle b�r araya gelme şansına sah�p olab�lecekler. 
 Aynı zamanda, öğrenc�ler �ş b�rl�ğ� yapab�lecekler�, b�rl�kte
çalışab�lecekler� ve sosyalleşeb�lecekler� çalışma odaları
oluşturab�l�yorlar. Bu özell�kler, öğrenc�ler� sınıf arkadaşları ve
eğ�tmenlerle bağlantı kurmaya teşv�k eder, böylece öğrenme
deney�m�n� gel�şt�reb�l�rler.
    Metaverse temel�nde oyun mantığı üzer�ne �nşa ed�lm�şt�r. Oyunlaştırma yöntem�, öğrenmey� eğlencel� ve zahmets�z
hale get�r�r, problem çözmey� gel�şt�r�r, gerçek zamanlı ger� b�ld�r�m sunar ve genel öğrenme deney�m�n� gel�şt�reb�l�r.
Dolayısıyla teknoloj�yle barışık Z Kuşağı ded�ğ�m�z yen� öğrenen prof�l�n� hızla yakalayacağı ve sosyalleşme h�ss�n�
tattırarak eğ�t�mde mot�vasyonu artıracağı şüphes�z. Ancak öneml� olan bu alandak� sınırları, artı ve eks�ler� doğru
bel�rlemek

Nesr�n GÜNEYSU
B�l�ş�m Teknoloj�ler� Öğretmen�

VERSE
META
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G Ö L G E  O Y U N U

   Gölge Oyunu geleneksel olarak hayvan der�ler�nden kes�lerek hazırlanmış �nsan, hayvan, eşya
g�b� f�gürler�n b�r ışık kaynağı önünde oynatılarak, gölgeler�n�n gerd�r�lm�ş, beyaz b�r perdeye
düşürüldüğü göster� sanatıdır.

     Gölge oyunlarının ne zaman ve nasıl ortaya çıktığı hakkında kes�n b�lg� olmamakla b�rl�kte Uzak
Doğu ve Orta Asya’dan dünyaya yayıldığı tahm�n ed�lmekted�r. İlk olarak ülkem�zde Şeyh
Muhammet Küşterî başlattığı �ç�n oyun perdes�ne “Küşterî Meydanı” adı da ver�lm�şt�r.

     Gölge oyununun Türk kültüründe ne zaman ortaya çıktığı, Karagöz ve Hac�vat olarak ne zaman
b�ç�mlend�ğ� �se b�r muamma olma özell�ğ�n� korumaktadır. Her ne kadar bu konuyla �lg�l� b�r
takım tezler ortaya atılmış �se de bunların h�ç b�r� kes�n değ�ld�r. En çok b�l�nen� �se Karagöz �le
Hac�vat’ın Bursa Ulucam�’de �nşaat �şç�s� olarak çalıştıkları ve şakalaşmaları yüzünden �nşaatın
yavaş �lerlemes�nden dolayı Pad�şah Sultan Orhan’ın �k�s�n� �dam ett�rmeler� üzer�ne olan
söylent�d�r. 

Karagöz Oyununun Özell�kler�
   Geleneksel kültürümüzün ortaoyunu ve meddah �le b�rl�kte en öneml� köşe taşlarından b�r� olan
gölge oyunumuz KARAGÖZ HACİVAT oyunları günümüzden yüzyıllarca önce ortaya çıkmış,
�nsanları eğlend�r�rken düşündürmüş, zaman zaman toplumsal b�l�nç oluşmasında öncü b�r rol
oynamıştır. Bu oyun Türk kültürünü, yaşam b�ç�m�n�, müz�ğ�n�, Osmanlı'dak� halkın karakter�n�
b�zlere yansıtan özel b�r sanatsal faal�yet özell�ğ� taşımaktadır.

Geleneksel Türk T�yatrosunun başlıca türler�nden b�r�s�d�r.
Karagöz oyunu halkın ortak malıdır. Oyunlarda göster�len konuların k�m tarafından düzenlend�ğ�
b�l�nmez.
Zaman �çer�s�nde her Karagöz sanatçısı oyuna b�r şeyler eklem�ş, zamanın �ht�yacı ve şartlarına göre
konuları �şlem�şt�r.
Her t�p�n perdeye gel�ş�nde ve oyunun sonunda müz�kal öğelerden faydalanılır.
Karagözcülük geleneğ�, usta-çırak �l�şk�s� �ç�nde yüzyıllarca devam etm�şt�r.
Karagöz b�r kukla değ�ld�r, b�l�nd�ğ� g�b� kukla üç boyutlu b�r nesned�r, Karagöz �se �k� boyutlu tasv�rler
�le oynatılır. 
Bu oyun, b�rtakım şek�ller�n arkadan ışıklandırılmış beyaz perde üzer�ne yansıtılması temel�ne dayanır.
Bu göster�m� yapan k�ş�ye “hayal�” ya da” hayalbaz” den�r. Hayal�n�n yardımcısına “çırak, yardak,
dayrezen, sandıkkâr” adları ver�l�r.
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   Karagöz oyunundak� k�ş�ler b�rer t�pt�r. Bu
t�pler�n en öneml�ler� “Karagöz” �le “Hac�vat’tır.
Karagöz öğren�m görmem�ş, nüktedan, zek� b�r
t�pt�r. Karagöz �ç�n halkı tems�l ett�ğ� söyleneb�l�r.
Hac�vat �se b�raz öğren�m görmüş, göster�ş
meraklısı, yarı aydın, sıkça Arapça ve Farsça
kel�meler kullanan b�r t�pt�r. Gerçek hayatta
Bursa Ulucam�’n�n yapımı esnasında dem�rc� ve
duvarcı ustaları oldukları r�vayet ed�l�r. İk�s� de
takl�de ve karşılıklı konuşmaya dayanan �k�
boyutlu tasv�rlerd�r. Oyunda yer alan d�ğer t�pler
perdeye sadece Karagöz ve Hac�vat’la konuşmak
�ç�n gel�r.

KaragözKaragözHacivatHacivat

Zenne (kadın),
H�mmet Ağa,
Tuzsuz Del� Bek�r (sarhoş),
Efe (zorba),
Beberuh� (cüce ve aptal),
Kayser�l� (pastırmacı),
Acem (zeng�n),
Yahud� (bez�rgân),
Çeleb� (genç b�r m�rasyed�),
Arnavut (bahçıvan),
Arap,
Frenk,
Zeybek ve
T�ryak�.

Karagöz gölge oyunundak� d�ğer t�pler şunlardır:

   Hac�vat ve Karagöz oyununun oldukça güzel
ayrıntıları bulunmaktadır. Genel temada Karagöz ve
Hac�vat b�rb�rler�ne söyled�kler� sözler� yanlış
anlamakta ve böylel�kle ortaya kom�k d�yaloglar
çıkmaktadır. Bu d�yalogların üstüne dans ve müz�k
eklenmes� �se sürec� daha da key�fl� kılmaktadır.
Karagöz Oyunu yüzyıllardır Türk geleneğ�nde Ramazan
aylarının da vazgeç�lmez eğlenceler�nden olmuştur. Bu
zeng�n m�rası korumak ve yaşatmak da gelecek
kuşakların görev�d�r.

                                 Nurhan Avcı ÇAKIR 
 Türkçe Öğretmen�
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FOTOĞRAF
Bu ben,
Şuradak�ler babaannemle dedem
Ayaktak�, ablam
El�m� tutan, halam
Fotoğrafı çekm�şt� babam
D�md�k duran, amcam.
                                 O gün söz verm�şt� babam
                                  B�s�klet alacaktı.
D�yordum k�
Büyümeden kavuşsam.

Yaz geçt�,
Leylekler göçtü,
Yapraklar düştü,
Büyüdü özlem. 
 Sonunda, 
Denkleşt�rd� �ş� babam

Baksanıza, 
Kış geç�yor
Şu b�s�klete b�neb�lsem
Yaşlanmadan…

Mav�sel YENER

FOTOĞRAF 
 Fotoğraf günü gel�p çatmıştı. Bütün a�lece
babaannem�n ev�nde toplandık. Herkes fotoğraf
kares�ndek� yer�n� alıyordu. Ablam ayaktaydı. Halam
yanımda, el�m� kavramıştı. Annem çok c�dd�yd�, amcam
d�md�k duruyordu. Babam �se fotoğrafı çekecekt�.
Bütün a�ley� b�r fotoğraf kares�ne sığdırdı. 

    Bu fotoğraf kares�n� çok şey �fade ed�yordu. K�m b�l�r
belk� b�r gün s�l�necek, kaybolacaktı. Sonuçta b�r kâğıt
parçasıydı. Babam, tam fotoğraf çekeceğ� sırada “ B�r
dak�ka, burada b�r şey eks�k.” ded�. Meraklı gözlere
aldırış etmeden dışarı çıktı, b�rkaç dak�ka sonra odaya
gel�n g�b� süslenm�ş b�r b�s�kletle geld�. Bana doğru
yöneld� ve “Bu sen�n. “ded�. H�çb�r şey söyleyemed�m,
öylece kaldım. Sokaklarda özgürce pedal
çev�reb�leceğ�m, hayaller�m� süsleyen b�s�klet�m
olmuştu artık. Ne d�yeb�l�rd�m. İşte bu fotoğraf o günün
hatırası. Ablam, halam, babaannem, dedem, amcam
annem, ben ve b�s�klet�m…

Serra BAKIR 
6/C 
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Cahit Sıtkı TARANCI

Ömrümde Sükut (1933)
Otuz Beş Yaş (1946)
Düşten Güzel (1953)
Sonrası (1957)

Asıl adı: Hüsey�n Cah�t Tarancı’ dır.
Doğum Tar�h�: 4 Ek�m 1910, D�yarbakır.
Ölüm Tar�h�: 13 Ek�m 1956 (46 yaşında vefat ett�) 
   Galatasaray L�ses�nden mezun olmuştur. Ankara
Ün�vers�tes� S�yasal B�lg�ler Fakültes�ne b�r süre
devam etse de daha sonra Ankara Yüksek T�caret
Okulunu b�t�rm�şt�r. Sümerbank'ta memur olarak
çalışmıştır.

Ş��r K�tapları

    Türk edeb�yatı �ç�n oldukça öneml� şa�rler arasında
yer almaktadır. D�yarbakır'ın varlıklı ve köklü a�leler�n
b�r�n�n çocuğu olan şa�r�n «Gün Eks�lmes�n
Penceremden» ş��r� en beğen�len eser�d�r.

 
Gün Eks�lmes�n Penceremden
Ne doğan güne hükmüm geçer,
Ne halden anlayan bulunur;
Ah aklımdan ölümüm geçer;
Sonra bu kuş, bu bahçe, bu nur.

Ve gönül Tanrısına der k�:
- Pervam yok verd�ğ�n elemden;
Her m�hnet kabulüm, yeter k�
Gün eks�lmes�n penceremden!

Cah�t Sıtkı TARANCI
Derleyen: El�f ER

5-B

Z�ya’ya Mektuplar
"Ev�me ve N�hal'e Mektuplar"

Mektupları

      Bugün 50 TL'n�n arka yüzünden b�ze gülümseyen,
kadın haklarını savunmuş �lk Türk kadın romancısı
Fatma Al�ye 9 Ek�m 1862 tar�h�nde İstanbul'da
doğdu.  Fatma Al�ye’ye özel b�r eğ�t�m ver�lmed�.
Kend� geleceğ�n� aklı ve çalışkanlığıyla şek�llend�rd�.
Ağabey� Al� Sedat Bey �ç�n d�l b�lg�s�, kozmografya,
astronom� öğretmes� adına tutulan Mustafa
Efend�'n�n dersler�n� d�nleyerek kend�n� gel�şt�rd�.

   Babasının resm� görevler� dolayısıyla Halep, Yanya,
Şam ve Beyrut �ller�nde bulunan yazar, Fransızca ve
Arapçayı �y� derecede öğrend�.

   İlk kadın felsefec� olarak da b�l�nen yazar,
sonraları "üstat" ded�ğ�, Ahmed M�dhat Efend�'n�n
eserler�n�n etk�s�nde kaldı.
Toplamda beş roman kalem alan yazar, edeb�yat
dışında felsefe ve tar�h g�b� alanlarda da eserler
verd�.
     
Eserler�   
Ref'et (1898), 
 Ud� (1899)
En�n (1910),              
Muhadarat (1892),  
Hayal ve Hak�kat (1892) 

İrem Nur DEMİRCAN 
6/A    

Fatma Aliye TOPUZ
B�yograf�

B�yograf�
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Herkes
Kütüphaneye

Kütüphane ned�r? 
  Çoğu k�ş� "K�tapların bulunduğu,
sess�z kalmam gereken b�r yer." olarak
tanımlayab�l�r. Evet, klas�k tanım bu.
Ben�m f�kr�m� sorarsanız çok farklı. Bu
met�n boyunca bu konu üzer�ne
f�k�rler�m� s�zlere aktaracak,
"Kütüphane ned�r?" sorusu üzer�ne
bey�n fırtınası yapmış olacağım.
           
Kütüphane ned�r? 
 Kütüphane evet, k�tapların
bulunduğu sess�z kalınması gereken
b�r yerd�r d�yemey�z. Bana göre
kütüphane yaşam yuvamdır. Çünkü
�çer�s�nde k�taplar vardır. B�r k�tap
yaşamları değ�şt�reb�l�r. B�r k�tap sah�p
olunab�lecek en �y� dostlardan b�r�d�r.
B�r k�tap öğret�r, yaşatır, h�ssett�r�r.
Emeğ�n, çalışmanın değer�n�,
başarının zarafet�n� öğret�r. Hata
yapmaktan korkmamayı öğret�r,
karşımıza çıkan seçenekler� �y�
değerlend�rmem�z gerekt�ğ�n� ve
yaptığımız seç�mler�n sonuçlarını
anlatır. K�tap okuyan �nsanın z�hn�
gel�ş�r, hem ruhsal açıdan hem de
sağlık açısından bazı hastalıklara
önley�c� görevde bulunur. 

     Okumanın önem�n� anlatmak �ç�n ünlü Alman edeb�yatçı ve s�yasetç� Johann Wolfgang Von Goethe şöyle
der okumak �ç�n :"İk� ömrüm olsun �sterd�m, b�r� yaşamak b�r� de okumak �ç�n." Göreb�ld�ğ�n�z üzere k�taplar
öneml� hem de çok. Dolayısıyla okumak da öneml�. Ş�md� s�ze b�r soru. Kütüphane ned�r? K�tapların olduğu,
okumanın gerçekleşt�ğ� yer. Yaşam çünkü kütüphanede hayat dersler� yatıyor. Yüzyıllar önces�n�n yazarları,
s�yasetç�ler�, ekonom�stler�, matemat�kç�ler�, edeb�yatçıları s�zlere dersler ver�yor hem de h�ç esk�meyen
dersler. Pek�, sorarım s�zlere bu yaşamın ta kend�s� değ�l m�d�r? Eğer kütüphanen�n önem�n� anlayab�ld�ysen�z
ne mutlu b�zlere!

Kütüphane ned�r? 
    Yaşamdır. Kütüphanede g�zl� haz�neler saklı. Tek yapmamız gereken onları saklandıkları yerlerden çıkarmak.
Öyleyse herkes kütüphaneye, kütüphanede yaşam var!

Nazlı Delal YILMAZ
 7-C
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KELİME
HEYBEM

01 ASTRONOMİ 
   Kökenler�, evr�mler�, k�myasal ve
f�z�ksel özell�kler� �le gök c�s�mler�n�
açıklamaya çalışmak üzere gözleyen
b�l�m dalıdır. Türkçedek� karşılığı
“gökb�l�m” olan astronom� sözcüğünün
kökü, esk� Yunancaya dayanmaktadır. Bu
d�lde, “yıldız” anlamına gelen “astron”
sözcüğü �le “yasa, düzen, b�lg�”
anlamlarına gelen “nomos” sözcüğünün
b�rleşmes�yle meydana gelm�şt�r. 

02 BİBERON
      Genell�kle süt çocuklarına süt ve sulu
y�yecekler� �ç�rmekte kullanılan emz�kl�
ş�şeye den�r. Bu sözcüğün kökü, Lat�nce
“�çmek” anlamındak� “b�bere” eylem�ne
dayanıyor. Fransızlar 14. yüzyılda, “b�r şey
ett�ren, yaptıran” g�b� anlamlar üreten   
 “-on”ek�n� kullanarak “b�bere”
eylem�nden “b�beron” sözcüğünü
türetm�şlerd�r. Fransızcadan da Türkçeye
geçm�şt�r.

04 PALYAÇO
  Kend�s�n� seyredenler� güldüren ve
eğlend�ren, değ�ş�k kılıklı, yüzü aşırı ve
kom�k b�ç�mde boyalı oyuncuya den�r.
İtalyanca ( Pagl�acc�o) kökenl� b�r sözcük
olup kökü de “saman, hasır “ anlamlarına
gelen “pagl�a” sözcüğüdür. İtalyanlar,
bostan korkuluklarının üzer�ne sarılan
örtüye esk�den “pagl�acc�o” derlerd� yan�
bu sözcük aynı zamanda “bostan
korkuluğu” anlamına gel�yor. 

03 ASLAN
      Panthera c�ns�ndek� büyük ked�lerden
b�r�d�r ve ked�g�ller (Fel�dae) a�les�n�n b�r
üyes�d�r. Köken� Esk� Türkçeye
dayanmaktadır. Esk� Türkçede “arsıl-an,
arsı-lan,arış-lan” b�ç�mler�nde karşımıza
çıkıyor. Bütün bu b�ç�mler ya hayvanın
sarıya çalan reng�nden ( sarı, arı, arış) ya
da kükremes�nden ( ars, arsılda ) alıyor
kökünü.Sözcüğün sonundak� “-lan” ek�yse
kaplan ve sırtlan g�b� hayvan adlarında
da bulunan b�r ek. 

05 BASKETBOL
    Basketbol, elle �dare ed�len b�r topla
oynanan popüler b�r takım oyunu ve spor
dalıdır. İng�l�zce “basketball” sözcüğünün
karşılığıdır. İng�l�zcede basket “sepet” ,
“ball” �se top anlamına gelmekted�r.
Bundan dolayı basketbol” sepet topu”
anlamına gelmekted�r. 

06 DÜRBÜN
   B�rb�r�n�n aynı veya s�metr�k olan
mercekler grubunun aynı noktaya
odaklanacak şek�lde yerleşt�r�lerek
gözlem yapacak k�ş�n�n her �k� gözünü de
kullanarak baktığında uzaktak� nesneler�
yakındaymış g�b� görmes�ne olanak veren
c�hazlara ver�len genel addır. Farsça b�r
kel�me olup "dür" uzak anlamında "b�n"
gören anlamında olan,Türkçe eş anlamlısı
uzak-görür olan b�r kel�med�r. D�l�m�zde
Türkçe söyley�ş özell�kler�ne uygun
olarak “dürbün” b�ç�m�nde karşılık
bulmuştur. 

Zülal EKİNGEN 
7/C
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İ L H A M

   Hayatın akışını, b�r süred�r, kafes ger�s�nden kuş g�b�
�zleyen b�r yazar olarak bu sabah, l�sel� kaçakların ekser�ya
buluşup gönül eğlend�rd�kler�, Menekşe Park’a gel�p
ağaçların hışırtısını d�nlemeye koyuldum. Tahta banklarda
b�rkaç yaşlı; ç�mlere ser�lm�ş sevdaya dalan gençler�, kafa
sallaya sallaya �zl�yor; �ler�de ağacın altında boyacı b�r
çocuk kend� kend�ne konuşup duruyordu. Baktım k�
söyleyecekler� b�rb�r� ardına d�z�l�p g�d�yor, merakıma hâk�m
olamadım, g�d�p ona yakın b�r banka oturdum.

      Boyacı çocuk öyle heyecanlı konuşuyordu k� ses�ne kulak
kes�ld�m: “Sözümü kesme arkadaşım! H�çb�r fenalık
görmed�m ş�md�ye kadar �nsanlardan. İy� �nsanlar, hoşsohbet
�nsanlar, namuslu �nsanlar sadece b�z� görmüyorlar. Suç
değ�l ya bu da!” sonra b�rden bıdırdanmayı bırakıp önünden
geç�p g�den �nsanlara: “Gel ab�, gel abla boyayalım,
parlatalım!” d�ye kükred�. Baktı k� k�mse ses�ne cevap
vermed�, başladı tekrar konuşmaya: “ İy�ler �y� olmasına da
sank� ses�m� duymaktan da korkuyorlar g�b� gel�yor bana.
Cuma gününe sakla heves�n� arkadaşım. Cam�n�n önünde
belk� ayakkabısını boyatacak b�r�n� buluruz.” Neye kızdığını
anlamıştım, ona doğru yöneld�m. Ben daha ayağa kalkarken
o yüklend� sandığını sırtına, parktan hüzünlü aheste aheste
yürüyerek çıkıp g�tt�.

   Günlerden perşembeyd�: İlkbaharın ortalığı sele veren
yağmuru parkın her yanını beş dak�kada geç�lmez hâle
get�rd�. Yağmur durmamacasına yağıyor; sert b�r rüzgâr,
savurduğu tokatlarla, ağaçlara, gençlere, yaşlılara nereden
geld�kler�n� göster�yordu. Ş�mşekler de çakmaya başlayınca
�y�den �y�ye neye uğradığımı şaşırdım. Sırılsıklam, koşa koşa
ev�n yolunu tuttum.
   
   Şakır şakır su damlayan ceket�m� balkondak� tele serd�kten
sonra tastamam tem�zlend�m. Sonra pencereden k�rl�
bulutların sıyrılıp göğün mav� b�r cam g�b� parlayışını
�zled�m. Üst komşum Nac�ye Hanım seslend�: “ Sel�m Bey,
sen�n kuşlar yett� canıma!” Önce b�r merhaba dese �y�yd�
ama demed�:

—Bell� k� sen�n göndereceğ�n yok ben bozacağım artık
bunların yuvasını! Ev�n balkonuna kuş yuvası yapıldığı
nerede görülmüş?
 Öfkeden gözü dönmüştü. Bütün sabrımı g�y�n�p: 
—Efend�m, ben yapmadım k� yuvayı ben bozayım. Kuşlar
burayı seçm�ş, güvenl� bulmuşlar her hâl. Yuvada yumurtalar
var, alıp götürmeye gönlüm el vermed�. Hele b�r yavrular
çıksın sonra bakarız çares�ne.
Ben lafın sonuna geld�ğ�mde komşum Nac�ye Hanım
öfkeden ağzından köpükler saçarak:
—Ş�kâyet edeceğ�m s�z�, bugün yarın dey�p oyalıyorsunuz
ben�. Şu çamaşırların hal�ne bakın! Yeter artık, ş�kâyet
edeceğ�m!  
     B�r hışımla kapattı penceres�n� kafama çarpar g�b�.
Gözüm kumruların yuvasına takılakaldı. Kör b�r d�lenc� şarkı
söylüyormuş g�b�yd�; acıdım komşum Nec�be Hanım’a!
F�krîye olsaydı b�r yolunu bulur ders�n� ver�rd� ona ama
ben�m sözler�m pek �şe yaramadı. Bazı sözcükler ağızdan
çıkıyor fakat k�m� �nsana ulaşamıyor. B�r duvara çarpıp ger�
dönüyor sank�. İnsanın yağmurdan sonra gökyüzünün
uyanışını �zlemekten daha öneml� b�r �ş� olmamalıydı.
Burada olsaydı böyle söylerd� F�krîye! Bunu düşünüp
yen�den penceremden gökyüzünü �zlemeye koyuldum.
Onunla, balkonumuza yuva yapan kumrular g�b� b�r yuva
kurmuş; yıllarca aynı yastığı paylaşmıştık. Kanser olduğunu
öğrenmem�zden b�rkaç ay sonra o g�tt�, ben kaldım.
F�kr�ye’n�n ölümünden kısa b�r süre sonra artık b�r yuvaya
benzemeyen bu ev�n balkonuna, kumrular yuva yaptı. O gün
bu gün bıkmadan usanmadan kavga eder ben�mle komşum
Nac�ye. Kuşları düşman belled� kend�ne. Ben sözcükler�n�
y�t�rm�ş b�r yazarım. Hükmüm kalmadı cümleler�n üzer�nde!
Hal bu �ken Nac�ye Hanım’a da yetm�yor sözler�m. Acım
ev�m�n üstünü kaplayalı ber� kalem�m pas tuttu. Artık �lham
per�m ben�mle değ�l. F�krîye g�tt�ğ�nden ber� kafeste b�r kuş
g�b�y�m. H�çb�r kafes gerçek b�r yuva değ�l ancak bu
kumrularınk� öyle değ�l. Onlarınk� emekle örülmüş sah�c� b�r
yuva. Kuşlara duyduğum merhamet kalb�m� kaplarken
boyacı çocuğun sözler� düştü aklıma. K�m�ler� dünyadak�
n�ce şey� fark etmeden ve duymaya, görmeye korkarak
yaşıyor.
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     Ertes� sabah Cuma namazına yalnız boyacı çocuğu b�r kez
daha göreb�lmek �ç�n g�tt�m. Uzun soluklu yalnızlığıma �y�
gelen cümleler�n� yen�den duyab�lmey� umut ederek…
Cam�n�n kapısına oturmuş y�ne kend� kend�ne söylen�yordu.
B�raz yanına yaklaşınca bacaklarının arasında yavru b�r
köpek gördüm. Arkadaşım d�ye seslend�ğ� meğer b�r ç�ft
pat�ym�ş. B�raz daha yaklaşınca seslend�: “Gel ab�c�m
boyayalım, parlatalım!” Ona doğru yelten�nce gözler�
parladı. “Geleceğ�m, g�tme sakın b�r yere bekle.” ded�m,
tebessüm ett�. 
 Cemaat ağır ağır cam�y� boşaltırken ben�m gözler�m boyacı
çocuğu arıyordu. Cam�n�n g�r�ş kapısına varınca baktım k� el�
yüzünde düşünceye dalmış. “Ne düşünüyorsun böyle küçük
adam?” ded�m. Kafasını kaldırıp h�sl� h�sl�: “K�mse ayakkabı
boyatmıyor.” ded�. “Ben� saymıyor musun? Geld�m ya, had�
bakalım davran.” ded�m. Çalışmak güzel şeyd�r… Hevesle
davrandı boya keses�ne:
—Adın ne?
—Mustafa, ağabey.
—Kaç yaşındasın?
—On üç kadar varım.
—Okula g�d�yor musun?
—Yok, ağabey nerede, b�z�m g�b�ler�n okul ney�ne?
—O ne demek öyle, neden sen de g�tmeyes�n okula, ne
eks�ğ�n varmış d�ğer çocuklardan?
—Anam yok babam yok! Ben küçükken çekm�ş g�tm�ş �k�s�
de. 
—B�r yurdun yuvan… K�m�nle kalıyorsun öyleyse?
—Arka sokaktak� yıkık evlerden b�r�nde arkadaşımla
yatıyorum. Gündüzler� de boyacılık �şte!

   Ben b�r çırpıda k�m olduğunu, ş�md�ye kadar nasıl
yaşadığını öğrenmek �ster g�b� soruları ardı ardına ularken
onun gözü yoldan geçen kokoreçç�ye takıldı. Aç mısın,
ded�m. Cevap vermed�. Had� gel sen�nle b�r kokoreç y�yel�m,
yeter bu kadar boyadığın dey�nce; gözler� n�hayet b�r
çocuğunk� g�b� parlamaya başladı. Mav� tulumunun �ç�nde
çocuk neşe �ç�nde b�r ekmekten ısırıyor b�r ekmeğ�nden
kopardığı parçalarla köpeğ�n� besl�yordu. Yalnız b�r anın
�ç�nde kaç güzell�k saklıyordu �nsan doğası. Gözler� pırıl pırıl
gökyüzüne bakıyordu çocuk. Çok şükür ab�, bugün de
doyduk.

        Eve döndüğümde �se ben� karşılayan b�r anın �ç�nde aynı
�nsan doğasının karanlık yanları saklanmıştı. Komşum
Nac�ye sonunda kumruların yuvasını bozmuştu. İk� küçük
yumurta kırılmış balkonuma ser�lm�ş, kuşların sazlıklardan
topladıkları çalı çırpı arasında kaybolup g�tm�şt�. Kumrular
b�r köşede b�rb�r�nden destek alır g�b� kafa kafaya verm�ş
olan b�ten�n �ç�nde çares�zd�ler. Eş�m� kaybett�ğ�mden ber�
b�r kez b�le dakt�lomun başına geçmem�şt�m. Bugün,
Mustafa’nın gözler�nde gördüğüm b�r anın ışığı ve
kumruların yuvasından oluşu bana �lham verd�. Oturdum,
başladım yazmaya!

        “Sabah erkenden uyandım. Bu güneşl� sabah yen� b�r
hayata başlamak �ç�n b�ç�lm�ş kaftandı. Uzun zamandır
yapılmayı bekleyen b�r yolculuğa çıkmanın zamanı geld�.
Balkondak� kumrularım �ç�n mahallen�n marangozundan
güzel m� güzel b�r yuva yaptırdım.” Parmaklarım bütün gece
b�r şarkı besteler g�b� durmaksızın çalıştı. Z�hn�mden,
kalb�mden, ruhumdan akıyordu sözcükler. Sonra her cümle
geçt�kler� süzgeçlerden acılar, sevg�ler, özlemler eklenerek
büyüyordu. Dakt�lom çalışadursun, ben�m kafes�mdek�
yalnızlığım ve yıkkınlığım mutlu sona er�yordu.

     “Mustafa ve kumrular �le Ege’de annem ve babamdan
kalan esk� b�r eve taşındık. Bahçes�ne meyve ağaçları d�kt�k.
Duvarlarına mav� balıklar ç�zd�k. Bahçede b�r verandamız
var. Akşamları burada ş��r okuyarak geç�r�yoruz. Gündüzler�
�se Mustafa �le balık tutuyor, yuvasız kuşlar �ç�n ahşap
yuvalar yapıyoruz. Kumrularımız yavruladı, yen� yuvalar
kuruyoruz bahçem�zde…”

       Sonra durdu b�rden parmaklarım, �lhamın büyüsü sona
erd�. Böyle mutlu b�r son ancak hayallerde gerçekleşeb�l�rd�.
Kend� hayal�m�n perdes�n� kapatıp, doğan güneş�n ışıklarını
h�çe sayarak yatağıma uzanıp uykuya daldım. Ş�md�
hep�m�z, bu koca şeh�rde, yuvasız kalan b�rer hayalperestt�k.
Kumrular, çocuklar ve ben…

Burcu KÖPRÜLÜOĞLU 
Türkçe Öğretmen�
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BUĞDAY TANESİ
    Ben küçük buğday tanes�y�m. Daha önce altın sarısı başaklarda, sıcak rüzgarlarla salınıp dururdum. Tane
hâl�ne get�r�ld�ken sonra b�r�ler� b�z� çuvallar �ç�ne doldurarak karanlık odalara koydu. Gözler�m� açtığımda
bana benzeyen m�lyonlarca taneyle b�r aradaydık. B�rb�r�m�ze ısındık hemen, arkadaş olduk.

    Günlerce sohbet ett�m arkadaşlarımla. Çok güzel günler�m�z oldu. Ta k� o sabaha kadar. Karanlık odanın
kapısı yavaşça aralandı. Güneş�n kızgın ışınları gözler�m�z� kamaştırdı. B�ze doğru b�r�n�n yaklaştığını ayak
sesler�nden anlamıştık. B�ze doğru b�r el uzandı. Ben�m de �ç�nde bulunduğum çuvalla b�rl�kte b�rkaç çuvalı
da traktöre yükled�ler. Bell� k� yolculuğa çıkacaktık. B�rb�r�m�ze bakarak ‘’Nereye acaba?’’ sorusunu
b�rb�r�m�ze soruyorduk. Ama k�mseden ses çıkmıyordu. Uzun ve yorucu b�r yolculuktan sonra traktörün
gen�ş b�r araz�n�n kenarında yavaşladığını gördüm. B�z�m �ç�nde bulunduğumuz çuvalı alıp b�r hazneye
boşalttılar. Korkmuştum fakat eğlencel�yd� de. B�z� bayağı b�r karıştırdılar ve ezd�ler. Aslında çok
rahatlamıştım. Arkadaşlarımla b�rl�kte tozdan b�r yığına dönüştük. B�z� tekrar çuvalladılar ve uzun süre
kamyonda yolculuk yaptık. B�razı dökülen arkadaşlarım vardı. Onlar adına üzüldüm. B�z� b�r fabr�kaya
götürdüler. Su, yumurta, tuz tarzı maddeler ekley�p büyük b�r çırpıcıya koydular. Karıştırdılar, karıştırdılar ve
b�zden hamur yaptılar. Evet, hamur olmuştuk. Yumuşak ve lezzetl�… Bu �şlemden sonra ne gerçekleşeceğ�n�
merak etmeden duramıyordum. Yavaş yavaş şek�l ver�ld� b�ze. Ekmeğe benzem�şt�k. Oradak� bazı
konuşmaları duydum. Her an fırına g�reb�l�rd�k. Korktum, end�şelend�m. Arkadaşlarıma veda ett�m. Sıcak b�r
dalga güneş etk�s� yaratıyordu yüzey tarafıma. Yaklaşık on beş dak�ka boyunca b�z� kızarttılar. Böyle b�r
sıcak görmem�şt�m. Alev alev yanmıştım. B�z� paket yapıp hemen kamyonun arkasına koydular. Ve tekrar b�r
kamyon yolculuğunun ardından b�r markete geld�k. En çıtır ekmekler b�zlerd�k. Bunun gururunu yaşıyorduk.
İk� gün bekled�kten sonra b�r a�le yanımıza uğradı ve b�ze baktı. Anne ben� tuttu, ev�r�p çev�rd�. Sonra
ödemey� yaptılar ve çıktık. Bugün kahvaltıya konuk olmuştum. 

Kerem ÖZTÜRK 
6/A
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Kültürümüz 
İstanbul’umuz…

     İstanbul’u anlatmak…
 B�lmem ne desem nereden
başlasam? Şehr�n kurucusu sayılan
I.Constant�n’den, �mkânları hatta
�mkânsızlıkları sonuna kadar
zorlayıp şehr� alan Fat�h’e kadar b�n
b�r türlü şey yaşamıştır İstanbul. B�r
devr� kapamış b�r şeh�rd�r İstanbul.
Ayasofya’dan Boğaz Köprüsü’ne
kadar uzanan ver�ml� topraklardan
tar�h fışkıran şeh�rd�r İstanbul. K�m
b�l�r nelere tanık olmuştur? 

  İnsana tüm yaşadıklarını unutturacak eşs�z b�r şeh�rd�r İstanbul.
İstanbul’u gezerken keşke �k� gözüm daha olsaydı d�yor �nsan
kend�ne, bu şehr� tanıyab�lmek �ç�n. İk� kıtayı b�rb�r�ne bağlamış b�r
köprüdür İstanbul. B�r aşk, b�r köprü, b�r anakent, onlarca meden�yet,
aynı zamanda b�r keşmekeş… Tüm h�kâyeler�yle b�r bütündür
İstanbul. Ş��rlere, türkülere, romanlara, şarkılara konu olan,
�nsanlığın, dostluğun, farklı meden�yetler�n, serüven�n, sevg�n�n,
karmaşanın, var olma çabasının şehr�d�r İstanbul.

   B�r çocuğun saflığına, b�r duvarın dayanıklılığına sah�pt�r bu şeh�r,
kent� saran kaleler�yle. Hayat daha kısa gel�r bu şeh�rde �nsana,
zaman akıp g�der bu şeh�rde, san�yeler kıymete b�ner. 2010 Kültür
Başkent� değ�l, b�r dünya kent�d�r İstanbul. İnsanın yabancılık
çekmeden alıştığı şeh�r. Bazen de kend�ne yabancılaştığı şeh�r. B�ze
aynı anda nefret ed�p del�ce sevmey� öğreten bu şeh�r, �nsanın
d�nlemeye doyamadığı b�r şarkı g�b� g�tt�kçe daha da âşık ed�yor
kend�ne. Şu b�r gerçek k� k�m�m�z onu çok sev�yor k�m�m�z del�ce
nefret ed�yoruz. S�z hang�s�s�n�z?

Zeynep ÇAKIR 
8/B
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Şeker Portakalı

   Bu k�tapta youtuber olmak �steyenler�n macerası var.
K�m� bunu başarır, k�m� kom�k kalır, k�m� de youtuber
olamayınca Ezg� g�b� kaleme sarılır. Ünsüz Youtuber’ın
Günlüğü'nü soluksuz okudum hatta o kadar beğend�m k�
ser�s�n� aldım. K�tapta reklam markalarının çek�mde
söyled�ğ� b�rçok yalan ve üret�m yapan b�rçok ş�rket�n
yaptığı h�leler bulunmakta. B�zler�n önem verd�ğ� sanal
dünyalara tanık oluyoruz bu k�tapta. Bunun yarı sıra, ünlü
markaların ş�rketler�n�n hayvanları oldukları yerde alıp
ez�yet etmes�nden “Mav� Bal�na” g�b� oyunların çok
zararlı olmasına kadar b�rçok konuda farkındalık
yaratıldığını da gözden kaçırmayalım. “Ünsüz Youtuberın
Günlüğü” k�tabı �le yen� nes�l genç kuşağın dünyası ve
reklamlar, marka ş�rketler�, yapılan h�leler hakkında
büyük b�r farkındalık kazandım. Youtube v�deoları,
gamerlar, v�deo kapakları, youtuberlar, �nstagram,
tak�pç�ler, aboneler, vloggerlar, bloggerlar ve daha
saymakla b�tmeyecek kavramlar arasında olan koskoca
b�r dünya �le karşı karşıya kaldım.

KİTAP
İNCELEME

  Portek�zl� yazar Jose Mauro de Vasconcelos
tarafından kaleme alınan b�r romandır. Acıyı
keşfeden ve artık büyüdüğünü h�ssetmeye başlayan
b�r çocuğun öyküsü anlatılır. K�tabımızın baş
karakter� olan Zeze beş yaşında yaramaz, b�r o
kadar da zek� b�r çocuktur. 

  Yaramaz olması neden�yle k�mse onun zek�
olduğunun farkına varmaz onu ablası ve öğretmen�
har�ç herkes küçük şeytan olarak görür.
    Ayrıca beş yaşındak� b�r çocuğa göre çok olgun
davranışlar serg�ler. B�r yet�şk�n g�b� düşünüp
konuşur ve her şey� öğrenmek �ster.

   B�z bu k�tapta Zeze’n�n �ç dünyasına g�r�p olan
b�ten� onun düşünceler�yle ve bakış açısıyla
okuyoruz. Daha doğrusu küçük b�r çocuğun
kalb�n�n en der�nler�ne �n�yoruz. Ayrıca yoksulluk
�ç�nde yaşayan b�r a�len�n çekt�ğ� sıkıntılara da tanık
oluyoruz. “Şeker Portakalı” sadece çocuklara değ�l,
büyüklere de h�tap ed�yor. 

Deren AL
6/A

Ünsüz Youtuberın Günlüğü

Zeynep Berna  ARSLAN
6/C
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Harry Potter

    Ser�n�n hem k�tabını okumuş hem de f�lmler�n�
seyretm�ş b�r� olarak �k�s� arasında büyük farklar
vardır. B�rçok karakter�n özell�kler� k�tapta detaylıca
anlatılırken f�lmde karakterler üzer�nde durulmamıştır
ve k�taptak� b�rçok sahne f�lmden çıkarılmıştır. Gerç�
duruma spes�f�k b�r bakış açısıyla yaklaşmak gerek�rse
ortalama 400-500 sayfalık b�r k�tabı tüm sahneler�yle
�k� buçuk saatl�k b�r f�lme sığdırmak �mkânsız. Böyle
olunca da hem olay örgüsünde hem de karakterlerde
eks�kl�kler oluyor. 
   Genelde k�tapların, f�lm uyarlamalarından �y�
olduğunu düşünüyorum. Çünkü k�taplarda olaylar
detaylı anlatıldığı �ç�n daha fazla hayal kurab�l�rs�n.
Ama f�lmler sadece göster�lenlerle sınırlıdır. Tab� k�
yazarın kalem� de öneml� burada. “Harry Potter”ın
yazarı g�b�.

KİTAP VE FİLM
KARŞILAŞTIRMASI

    J.K. Rowl�ng’�n 1998 yılında çıkmış romanı Harry
Potter,yayımlanmaya başladığı senelerde
beklenen�n üzer�nde satış yapmış; o zamanlar
madd� durumu pek de mütevaz� olmayan
Rowl�ng’�n bekled�ğ�nden daha fazla gel�r etmes�ne
yardımcı olmuştur. 2001 yılında “Felsefe Taşı” �le �lk
f�lm� yayımlanan Harry Potter, �y� b�r �zlenmeye
ulaşmıştır.

Zülal EKİNGEN 
7/C
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Yen�leneb�l�r Enerj�

    Yen�leneb�l�r Enerj�
 Enerj� kaynakları sürekl� olarak
tükenmeye devam etmekted�r.
Gelecek nes�ller�n hayatlarının devamı
�ç�n enerj� kaynaklarına �ht�yaç
duyulduğu b�l�nmekted�r. Enerj�
kaynaklarını tehl�keye atmadan
kullanılan enerj�ler�, sürdürüleb�l�r
enerj� olarak �fade etmek mümkün
olmaktadır. Yen�leneb�l�r enerj�n�n çok
kısa b�r süre �çer�s�nde kend�s�n�
yen�leyeb�ld�ğ�n� söylemek mümkün
olmaktadır. Yen�leneb�l�r enerj�
kaynaklarının fos�l yakıtlara olan
bağlılığı azalttığı �ç�n oldukça
yen�leb�l�r enerj�n�n öneml� olduğu
b�l�nmel�d�r.

   Yen�leneb�l�r enerj� kaynaklarının başında güneş enerj�s�
gelmekted�r. Güneş enerj�s�, güneş ışınlarını toplayarak bu ışınları
elektr�k veya ısı enerj�s�ne çev�reb�lmekted�r. Güneş enerj�s�n�n en
öneml� özell�ğ� sınırsız olması olarak �fade ed�leb�l�r. Güneş enerj�s�n�n
farklı şek�llerde değerlend�r�leb�ld�ğ�n� söylemek mümkündür.
Oldukça kullanışlı olan güneş enerj�s� ışık, ısı ve elektr�k enerj�s�ne
çevr�lerek kullanılab�lmekted�r. Üstel�k günümüzde kullanılmakta
olan fotovolta�k s�stemler �le güneş enerj�s�n�n doğrudan elektr�k
enerj�s�ne dönüştürülmes� mümkün olmaktadır. Güneş enerj�s�n�n tek
dezavantajı �se gece üret�m yapılamaması olarak �fade ed�leb�l�r.

        Güneş enerj�s�nden sonra en fazla kullanılan yen�leneb�l�r enerj�
kaynağı da rüzgâr enerj�s� olarak �fade ed�leb�l�r. Rüzgâr enerj�s� �se
güneş�n yeryüzünü ısıtmasındak� farklılıklardan meydana gelmekted�r.
Havanın sıcaklığının, nem�n�n ve basıncının farklı olmasına bağlı
olarak  hava hareketler�n�n oluştuğu söyleneb�l�r. Rüzgâr enerj�s�nden
faydalanmak �ç�n �se çeş�tl� s�stemler bulunmaktadır. Rüzgâr enerj�s�
dünyanın elektr�k �ht�yacının yüzde �k�s�n� karşılamaktadır.
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 Yen�leneb�l�r enerj� kaynakları nelerd�r?
Aslında bu soruyu herkes bugünlerde duyuyor ama çoğu �nsan bu konu üzer�nde pek de b�l�nçl� değ�l. O zaman 

gel�n s�z�nle bu konu hakkında b�l�nçlenel�m.
 

       B�yoenerj� de yen�leneb�l�r enerj� kaynaklarından b�r�s� olarak b�l�nmekted�r. B�yoenerj�, farklı formlarda
bulunan b�yokütlelerden elde ed�lmekted�r. B�yoenerj� üret�m�n�n ve tüket�m�n�n kontrollü b�r şek�lde yapılması
gerekmekted�r.
         Son olarak yen� teknoloj�lerle b�rl�kte kullanılmaya başlayan yen�leneb�l�r enerj� kaynaklarından b�r�s� de
okyanus enerj�s� olarak b�l�nmekted�r. Okyanus enerj�s� den�zlerde ve okyanuslarda oluşan gelg�tlere ve
dalgalara bağlı olarak enerj� üret�lmes� olarak �fade ed�leb�l�r.

Serra BAKIR 
6/C



S E V G İ L İ  M E V ' L İ  K A R D E Ş İ M

Ben sek�z sened�r bu okulun öğrenc�s�y�m ve bu okul ben�m �ç�n b�rçok şey �fade ed�yor.
Hayatımı değ�şt�ren bu okul bana neler m� kattı? Saygılı olmayı, nasıl davranmam gerekt�ğ�n�, 
arkadaşlıklar kurmayı, yardımlaşmayı ve daha b�rçok �nsan olmayı gerekt�ren özell�kler� kattı. 

  
     S�zler g�b� b�rçok öğrenc� bu sınıflara doldu, s�zler g�b� oyun oynadılar, sohbet ett�ler, ders 

çalıştılar, mezun oldular ve gururla buradan geç�yorlar. B�r gün sen de bu okulun mezun öğrenc�s� 
olacaksın, gururla buradan geçeceks�n ve anlatacaksın bu sıraları. 

 
Derslere gel�rsek em�n�m k� hep�n�z çok yetenekl�s�n�z, hep�n�z�n �ç�nde �ç�nde b�r ışık var ve asla 

sönmeyecek, buna �nanmalısınız. Sevd�ğ�n�z, yapmaktan hoşlandığınız güzell�kler� mutlaka yapın asla 
pes etmey�n, bu da okulun bana kazandırdıklarından. Asla pes etmemey�, daha çok çalışmayı ve 

hayaller�n�n peş�nden koşmayı öğrett� bana. İlkokul ve ortaokul öğretmenler�m ben� çok �y� yet�şt�rd�, 
her zaman ben�m yanımda oldular. 

İy� k� bu okuldayım ve bu okuldan mezun oluyorum. 
S�zlere de başarı, mutluluk ve sağlık d�l�yorum.

 
Asya Naz PENBE 

8/B 
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