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Sevgili Mavi Okurları,
Ocak 2012’den beri çıkardığımız ve artık Irmak ailesinin 

bir geleneği haline gelen Mavi dergisinin 16. sayısını sizlerle 
buluşturmanın heyecanını taşıyoruz. Irmak ailesinden 
biri olmanın ve bu geleneğin her sene olduğu gibi devam 
ettiğini ve edeceğini görmenin verdiği mutlulukla tatile 
giriyoruz. İlk günden bu yana Mavi dergisini emekleriniz ve 

EDİTÖRDEN 

düşünceleriniz çerçevesinde hazırlıyor ve bundan mutluluk duyuyoruz. Dergiyi hazırlarken 
çok emek gösterdik, çabaladık ama hiçbir zaman sıkılmadık, her zaman sanki dergiyi 
ilk defa çıkarıyormuş gibi heyecanlandık. Yeri geldi güldük, eğlendik ama en çok da 
öğrendik. Her hafta perşembe günü bu dergiyi geliştirmek ve yeni sayfalar hazırlamak 
için toplandık, dergimizi her hafta bir üst seviyeye taşıdık. Evimizde, okulda ya da boş 
zamanlarımızda her zaman dergiyi nasıl daha güzel bir hale getirebiliriz diye düşündük 
ve en sonunda dergiyi sizlere sunduk.

 Öncelikle bize bu süreçte destek olan, bizi çok güzel yöneten, derginin daha güzel bir 
hal alması için çabalayan, bize her türlü olanağı sağlayan ve her zaman destekleyen 
okulumuza ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz. 

Kulüp derslerini en verimli bir şekilde kullanarak her daldan bilgiler topladık. 
Ekonomiden müziğe, müzikten bilime, bilimden spora ve birçok alana… Ele aldığımız 
konuyu araştırdık, kendimizce derledik. Tatilinizin daha iyi geçmesi için pratik güzel 
bilgileri dergimize katmayı da unutmadık.

Bizler çalıştık, çabaladık, emek gösterdik, ürettik bazen zorlandık ama sıkılmadık ve pes 
etmedik. Bize bu süreçte yardım eden ve bize yazılarını, eserlerini yollayan ve dergimizin 
daha güzel bir hal olmasını sağlayan herkese çok teşekkür ederiz. 

İyi tatiller,
Ahmet AY 8C
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GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE EKONOMİ

1923-1932 Dönemi

Lozan Antlaşması’nın öngördüğü liberal (özgürlükçü) ekonomi politikalarının uygulandığı bu dönemde, tarım ve hayvancılığın 
geliştirilmesine önem verilmiş; aşar vergisi kaldırılmış ve Ziraat Bankası vasıtasıyla çiftçilere kredi imkânı verilmiştir. 1923 yılında 
gerçekleştirilen İzmir İktisat Kongresi’nde alınan bu kararlar, 1929 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan ekonomik bunalıma kadar devam 
etmiştir. Bu bunalım nedeniyle liberal ekonomi politikaları terk edilip devletçi ekonomi politikalarına geçilmiştir.

1950-1960 Dönemi

Ekonomide devlet etkisinin azaltıldığı bu dönem, ekonomik kalkınmanın da en hızlı olduğu dönemlerden biri olmuştur. Altyapı ile ulaşıma 
büyük önem verilmiş ve tarıma yapılan yatırımlar artırılmıştır.

1980-2001 Dönemi

Dördüncü (1979-1983), beşinci (1985-1989), altıncı (1990-1994) ve yedinci (1995-2000) ekonomik kalkınma planlarının uygulandığı bu 
dönemin başında ülkemiz, dış ticaret açığının da artmasıyla ekonomik kriz yaşamıştır.

2001…….

Sekizinci (2001-2005) ve dokuzuncu (2007-2013) kalkınma planlarının uygulandığı ve onuncu (2014- 2018) kalkınma planının da 
uygulanmaya başlandığı bu dönemin başında, Türkiye’de tekrar dış borçlanmaya gidilmiştir. Ekonomide devletçilik politikasının büyük 
oranda terk edilmesi ve özelleştirme sayesinde millî gelir artmaya, enflasyon ise düşmeye başlamıştır. Bu dönemde özellikle altyapı ve ulaşım 
faaliyetlerine önem verilmiştir.

                                                                              
 
Ahmet AY 8C
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ARABANIN TARİHİ
Günümüzün en büyük kolaylıklarından biri olan otomobiller, her ne kadar 19. yy’da yapılmaya başlanmışsa da bundan 

yüzyıllar öncesinde düşünülmüş fakat gerçekleştirilememiştir. Otomobil sözcüğü Türkçeye Fransızca kendi kendine hareket 
eden araç anlamına gelen “automobile” sözcüğünden geçmiştir. Bu sözcük ise Latince mobilis anlamına gelen“hareket 
eden”sözcüklerinin birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Bugün hemen hemen hepimizin hayatında önemli bir yer tutan 
otomobilin tarih sahnesindeki rolü, 19. yüzyılda enerji kaynağı olarak buharın kullanılmasıyla başlar. Günümüzde 
teknolojinin gelişmesiyle farklı enerji kaynakları ile çalışan otomobillerin üretilmesi konusunda çalışmalar da hızla 
devam etmektedir. Otomobil tek bir kişi tarafından bulunmamış, 1600’lü yılların sonlarından itibaren dünyanın dört 
bir yanında ortaya çıkan buluşların bir araya gelmesiyle ortaya çıkmıştır. Otomobil, ortaya çıkışından itibaren gelişmiş 
ülkelerde yük ve insan taşımacılığı konusunda ana ulaşım aracı olarak kullanılmıştır. Otomobil, ortaya çıktığı dönemden 
bu yana sürekli olarak çeşitli avantajları da beraberinde getirmiştir. Bu avantajların başında ulaşımda kolaylık gelir. 
Yollar, otoyollar, park yerleri gibi devasa yerlerin yapılmasını sağlamıştır. Bu bağlamda otomobiller, dünya kültür ve 
teknolojisinin günümüze gelmesinde köprü vazifesi görmüştür diyebiliriz. Ancak otomobiller avantajları kadar, sosyal 
yaşam üzerindeki dezavantajlarıyla da her zaman tartışma konusu olmuştur. Şöyle ki otomobilin yaygınlaştığı 1920 
yılından beri yenilenemeyen enerji kaynaklarının kullanılması, kaza sonucu ölüm yüzdesinin artması, kirliliğe yol açması 
ve sosyal yaşamda bireyselliğin artması, çevre düzeninin değişmesi gibi etkileri vardır. Bu sebeple her zaman eleştirilmiştir.

Demir KIRAN 8A
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AMADEUS
Wolfgang Amadeus Mozart adını duyduğunuzda hepimizin aklına iyi ve başarılı bir sanatçı gelir. Mozart, çağının üstünde bir 

sanatçıdır fakat bu özelliğin Mozart’ın başına ne kadar büyük bir dert olduğunu kimse bilmez.
1984 yapımı, Tom Hulce’ın başrolünü oynadığı Amadeus filmi, Mozart’ın tam da bu özelliğine dikkat çekiyor. 
Filmin, Mozart’ın en büyük düşmanı, daha doğrusu Mozart’ın onun en büyük düşmanı olduğu zamanın bestecisi Antonio 

Salieri’nin ağzından anlatılıyor. 
Salieri, Mozart daha işlerine maydanoz olmadan önce, Avusturya’daki Hapsburg İmparatorluğu’nun saray bestecisiydi. Saray 

salonlarında operalar verir ve saray tarafından da çok beğenilirdi. Fakat Mozart geldiğinde endişe etmeye başladı. Mozart, ilk 
konçertosunu 4 yaşında bestelemiş, 6 yaşındaysa opera yazmış bir dâhiydi. Ama Mozart’ın muzipliği, haylazlığı ve inanılmaz 
derecede çocuksuluğu, Salieri’yi çok şaşırtmıştı. “Böyle dahiyane konçertoların, operaların sahibi bu ergen miydi?” diyen Salieri, 
şaşırmakla beraber tabii ki müthiş bir kıskançlık duymuştur.

Mozart 4 yaşında konçerto bestelerken Salieri İtalya’nın bir köyünde çocuk oyunlarıyla meşguldü. Sarayın en saygı duyulan 
bestecisi bile olsa Mozart karşısında basit bir köylü durumundaydı.

Salieri’nin Mozart karşısındaki ilk utancı, Mozart’ın Salzburg’dan gelişi uğruna bestelediği marş olmuştur. Salieri bu marşı Kral’a 
sunduğu ve Mozart için hazırladığını söyleyince Kral Salieri’yi tebrik etmiş ve marşı çalmayı denemek istediğini dile getirmiştir. 
Mozart da piyano çalınan odanın yan odasında bekletildiği için parçanın notalarına aşina olmuştur.  Mozart piyano odasına davet 
edildiğinde kendisine hazırlanan marşı çalması için nota verildiğindeyse “Sizde durabilir Majesteleri, parça notaları aklımda.” 
diye cevap verir. Saleri, Kral ve odada bulunan diğer kişiler şaşkınlıklarını gizleyemezlerken Mozart, Kral’ın çalamadığı şekilde, 
akıcılıkla marşı çalmıştır hatta üzerine varyasyonlar bile bestelemiştir ve tabiri yerindeyse Salieri’yi yerin dibine sokmuştur!

Mozart, Salieri’nin orijinal bestesini çaldıktan sonra Salieri’ye “Devamı aynı, değil mi?” diye sorar ve Salieri’nin vasat melodisine 
müthiş varyasyonları anında besteleyerek müzikal zekasını ortaya koyar ve Salieri’yi çok utandırır.

Filmin heyecanlı sahneleri işte şimdi başlamaktadır. Mozart gibi bir dehayı elinde bulundurmanın şansını idrak edemeyen Kral, 
Mozart’ın eserleri yerine Salieri’nin vasat, sadece gürültülü ve şaşaalı olduğu için kendisinin ilgisini çeken eserlerini beğenmiştir. 
Halbuki Mozart’ın eserleri, Salieri’yi geçin, çağının da üstünde eserlerdir. 

Mozart da tabii ki sarayda operalarını bestelemiştir fakat bunlar hiçbir şekilde müzik kulağı olmayan Kral tarafından anlaşılmamış 
ve beğenilmemiştir. Salieri için durum çok farklıdır. Mozart’ın eserlerinin kendininkilerden çok daha üstün olduğu görerek kendi 
acısını kendi çekmektedir.

Mozart’ın onu ezişlerine dayanamayan Salieri’nin duyduğu kıskançlık artık o kadar tehlikeli bir hale gelmiştir ki onun evine ne 
yaptığını bilmek amacıyla bir hizmetçi yollamıştır.

Mozart, saray tarafından beğenilmediğini anlayınca onun eserlerine daha çok saygı duyulan halk operasında eser sergilemeye 
karar verir. Bu arada Salieri’yse çalışmaktan ve opera bestelemekten yüzü beyazlamış olan Mozart’ı psikolojik olarak çökertmek 
amacıyla bir kılığa girip ona bir günde kendi cenaze marşını yazmasını ve karşılığında ona para vereceğini söyler. 

Paraya ihtiyacı olan ve karısıyla çocuğunun terk edişi yüzünden psikolojisi önceden beri bozuk olan Mozart’sa halk operası ve 
Salieri’nin siparişlerini bir arada tutmayı beceremez. 

Hayatının son akşamındaysa opera besteleyen, içki ve yorgunluktan iyice bitkin düşen Mozart, sabaha karşı Mozart’ı bırakmanın 
yanlış bir şey olduğunu düşünüp geri dönen karısının kollarında ölür. 

En acısıysa toplu bir mezara atılıp bir daha bulunamamasıdır.
Mozart, bir müzikal deha, 35 yaşında Viyana’da vefat eder. Onu, fikrimce psikolojik olarak öldüren Salieri’yse 75 yaşında yıllarca 

taşıdığı vicdan azabıyla ölmüştür.

Ali NİKRAVAN 8C

4



İŞSİZLİK

Vasıflı ve eğitimli işsizler, kendi mesleğini yapamayıp mecburen başka işlerde çalışmak zorunda olanlar, Türkiye’de 
işsizlik oranını artıran önemli bir grubu oluşturuyor. Özellikle eğitim sektöründe atanamayan genç öğretmenler ya da 
bilişim alanında mezunlar ne acıdır ki işsizlik oranı içinde ciddi bir kesimi oluşturuyor.

Tam da bu noktada, bunları düşünürken geleceği ile ilgili hayaller kuran benim de içimde bir korku ve ürperti hakim 
oluyor. Gelecek kaygısı ile okulu bitirdiğimde beni ve yaşıtlarımın çoğunu zor bir dönemin beklediğini biliyorum. Biraz 
bencilce olacak ama tek dileğim, mezuniyetime kadar bu işsizlik sorunun çözülüp kara bulutların bir an önce dağılması. 
Aklımdaki çözüm önerisi de bireylerin ihtiyaca göre planlanan eğitimi alarak iş kollarındaki gereksiz yığılmaları önlemek 
ve dolayısıyla işsizliği en düşük düzeye indirmek. Bunun maliyetinin hesaplamak da artık uzmanların işi.

                                                                                                Kerem Çağan OLGUN 7A

Günümüzde ülkemizde iş bulmanın zorlaştığını çoğumuz biliyoruz. 
Üniversiteyi bitirecek olan öğrencileri zorlu bir yolculuğun beklediğini 
belirtmek isterim. Peki sokakta topluca Fotoğrafı çekilen bu bireylerin 
işsiz olmasının sebebi nedir?

Nüfusu gün geçtikçe kalabalıklaşan bu ülkede yaşam şartları da 
zorlaşmakta. Bu zorlaşan şartlardan biri de ekonomik kriz ile gelen ve 
gittikçe artan işsizlik problemi. Kalabalıkların içinde iş bulmak, dolu 
bir otoparkta park yeri bulmaya benziyor. Son açıklanan rakamlarla 
birlikte işsizliğin 8 ay içinde 12,3 oranında arttığı söylenmekte. 
Bu rakamın gün geçtikçe artış eğiliminde olacağı gerçeği insanı 
korkutuyor.
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Philadelphia Deneyi, 28 Ekim 1943 tarihinde Amerikan donanmasının Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia şehri 
limanında yaptığı iddia edilen deneydir. İddiaya göre donanmaya ait bir koruma Destroyer’i olan DE 173 sınıfı 1240 
tonluk USS Eldridge birkaç dakika içerisinde 600 km’den fazla bir uzaklığa gidip tekrar gelmiştir. Deneyin varlığı 
konusunda hiçbir delil bulunmamaktadır. Amerikan donanması da böyle bir deneyin kayıtlarda var olmadığını 
belirtmiştir. Al Bielek hariç deneye katıldığı iddia edilen tüm askerler bunu yalanlamış, hikâyenin bir aldatmaca 
olduğunu söylemişlerdir. Bielek’in hikâyesi de daha sonra yalanlanmıştır. Gökkuşağı Projesi adıyla da bilinen 
Philadelphia Deneyi 1984 yılında beyaz perdeye alınana kadar ciddiye alınmamıştı. Ancak o tarihten bugüne kadar resmi 
makamlarca defalarca yalanlanmasına rağmen en çok merak edilen konulardan biri olmuştur.

PHILADELPHIA DENEYİ

DENEYİN İDDİA EDİLEN HİKÂYESİ

Deneyin yapılmış olma ihtimalinden ilk söz eden kişi Morris K. Jessup’tur. Jessup, amatör bir gökbilimciydi UFO’lar 
üzerinde yaptığı çalışmalarla tanınıyordu. Deney ile olan ilgisi ise 1955 yılında eline geçen bir mektupla başlar. Mektup, 
Carlos Miguel Allende adında birinden geliyordu ve deneyden detaylı olarak bahsediyordu. İddiasına göre Allende, 
deneye gözlem gemisi olarak katılan SS Andrew Furuseth adlı şilepte görevli bir denizciydi. Deneye baştan sona şahit 
olmuştu.

Efe ÇATAL 8B - Deniz AKAL 8B
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SÖYLEŞİ
Çocuk edebiyatının usta kalemlerinde Betül Avunç’u 25 Nisan 2019 Perşembe günü 6. sınıflarımızın okuduğu “İstanbul 

Perisi” adlı kitapla ilgili söyleşi yapmak, kitabın yazım süreci hakkında bilgi almak ve yazmanın büyülü dünyası hakkında 
sohbet etmek için okulumuzda ağırladık. Söyleşinin ardından öğrencilerimiz kitaplarını yazarımıza imzalattılar. Biz de 
Yaratıcı Yazarlık ve Dergi Kulübü olarak yazarımızla söyleşi yapma şansını elde ettik.  

“Çocuk kitabı yazmak” denince aklınıza neler geliyor? Çocuk kitabı yazmayı seviyor musunuz?
Çocuk kitabı yazmak, içimdeki çocuğu öldürmemek adına benim için çok önemli. Yetişkinler için yazdığım kitaplar 

akademik nitelikte olduğu için dilleri de ağır. Çocuk kitapları öyle mi? Dilleri, anlattıkları daha içten geliyor. Bazı büyükler 
beğenmiyor ama ben en çok çocuk kitapları yazmayı severim.

Kitaplarınızı yazarken kendi yaşamınızda esinlendiğiniz oluyor mu?
Anlattığım olaylarda kimi zaman kendi yaşamımdan esinlendim diyebilirim. “Duygu’nun Doğum Günü Hediyesi” 

kitabımdan yola çıkarsak bu kitabımı yeğenime 10. yaş doğum günü hediyesi olarak yazdım. 10. yaş önemlidir. Bu nedenle 
kalıcı bir hediye olsun istedim, yayınevine de 28 Mayıs’ta basılması için baskı yapmıştım. Çünkü yeğenimin doğum günü 
bugünde. Yeğenim bu yıl İngilizce öğretmeni olarak mezun oluyor ve kitabın İngilizce çevirisini yaptı. 

Sorularımızın yönünü biraz da İstanbul Perisi’ne çevirelim.

İstanbul Perisi’ni yazarken nereden, kimden, kimlerden esinlendiniz?
Ben Moda’da oturuyorum. İstanbul’un birçok semtinde olduğu gibi Moda’da da perili köşkler çok. Halen ayakta olan 

ve şu anda restore edilen Moda Burnu’ndaki Ferit Köşk’ü diye bilen köşkten esinlendim. Başkahramanımız Kereosa’yı da 
benim çocukluğumda Moda’da yaşayan kimsesiz bir bayan vardı, Adalet Hanım. Onu düşünerek kaleme aldım. Tek bir 
farkla Adalet Hanım sarı saçlıydı, Kereosa pembe saçlı. 

Kitapta kaleme aldığınız yerleri neye göre belirlediniz?
Hikâyesi olan, anlatması ve dinlemesi keyifli olan yerlere kitabımda yer vermeyi tercih ettim. 

7



SÖYLEŞİ
İstanbul Perisi kitabınızı ne kadar sürede yazdınız? Kitabınızı tekrar yazma şansınız olsa nereyi değiştirirsiniz?
Her kitabın yazılma süreci ve zamanı farklıdır. Kimi kitaplar vardır altı ayda yazılır, kimi kitaplar vardır bir yıl sürer. 

İstanbul Perisi’ni yazmam ortalama bir yıl sürdü diyebilirim. Kitabımı yazarken de okurken de çok keyif aldım. Bu nedenle 
hiçbir yeri değiştirmek istemem. 

Kitabı yazarken neler hissettiniz? 
Birbirinden farklı birçok duyguyu aynı anda yaşadım. Yazarken mutluluk hissettim. Bir ürün ortaya koymak paha 

biçilemez. Üzüntü vardı, Kereosa kitabın sonunda Pelin’den ayrıldı çünkü. Korkuyu ise sizler beğenmezse diye yaşadım. 

Karakterlere verdiğiniz isimleri neye göre seçiyorsunuz? 
Bu kitabım için yok, aklıma gelen isimlerden seçtim. “İkiz Gezginler” kitabımın kahramanları kendi çocuklarımla aynı 

isimde: Peri ve Ege. Onların serüvenlerini anlattım kitabımda. 

Kitabınızın adını değiştirmek ister miydiniz?
Yok, hayır. Bu kitap bence oturdu. Belki diğer kitaplarımda. 

Kitapta anlatılan ailenin sizin ailenizle bir ilgisi var mı?
Hayır, kimi zaman kendi ailemin başından geçen olaylardan esinlendiğim oluyor. Pelin’in anneannesi, genel bir 

anneanne. Torununun bakımını üstlenmiş tüm anneannelerde görebileceğimiz tipik özelliklere sahip. 

Kitapta anlatılanların sizin başınızdan geçmesini ister miydiniz?
Çok isterdim. Ben Pelin olsaydım İstanbullu bir peri ile İstanbul’u gezmek çok keyifli olurdu. 

Dergi Kulübü olarak Betül Hanım’a çok teşekkür ederiz.

Tara TOPRAK 6B
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KİTAPLAR
Bir kitap hayal dünyasının anahtarıdır. Hapiste bir mahkûm 

olduğunuzu düşünün ve elinizde bir kitap var. Kitabın içine 
dalmışsınız, öyle kaptırmışsınız ki kendinizi, bir bakmışsınız 
hapishanede değil; deniz kenarında oturuyorsunuz ya da güzel 
bir bahçede yürüyorsunuz. Denizde sakin sakin yüzüyor balıklar. 
Siz kumlara uzanmışsınız. Hafif bir esinti var ve kitabınızın son 
sayfalarına ulaşmışsınız. Önce esinti duruyor. Deniz ve kumsal 
kayboluyor. Bir bakmışsınız, hapishanedeki bankta oturuyorsunuz. 
Nerede o deniz, nerede o kumsal? Unutmayalım ki bir kitap sizi 
başka dünyalara sürükledi. Sonuç olarak bir kitapla istediğiniz 
dünyaya gidebilirsiniz.

İpek Emek KILÇER 5B
                                  
Kitap okursan kelime dağarcığın ve hayal gücün gelişir bununla 

birlikte başka bir dünyaya gidersin. Bir hapishanedeysen bile 
kitap okuyabilirsin, çok şey hayal edersin sonra da  hapishaneden 
çıkarsın, hapishaneyi hatırlamazsın bile çünkü sen okuduklarınla 
başka bir insan olmuşsundur artık. 

Mehmet Ali KİRİŞOĞLU 5C

Bir adada kilitlisiniz, bir çıkış yok. Yapayalnızsınız, sadece dört 
duvar ve sen. Beyniniz tıka basa düşüncelerle dolu. Kendinizi 
mutsuz ve gergin hissediyorsunuz. Ben derim ki “Açın bir kitap 
okuyun.” Hüzünlüyken okuyun, başkalarının hüznünü okurken 
kendinizinkini unutursunuz. Empati kurarsanız. Mutluyken de 
okuyun, başkalarının mutluluklarını okuyunca daha da mutlu 
olursunuz. Kitap okudukça ufkunuz genişler. Kitabı bir priz, 
beyninizi de şarj kablosu olarak düşünün. Kabloyu prize taktığın 
anda şarj olursun kötü düşüncelerden uzaklaşıp kitabın dünyasına 
küçük bir ziyaret gerçekleştirirsiniz. 

                                                                                                  
Zeynep GÜRCALİOĞLU 5A

Çocuklar artık hiç kitap okumuyor. Çoğu çocuk kitapları, 
“sıkıcı birer eşya” olarak nitelendiriyor ama hiç de öyle değil. 
Kitaplar bizim için çok faydalı. Kitap; hayal gücümüzü güçlendirir, 
okumamızı hızlandırır, zihnimizi açar. Daha neler neler var, 
saymakla bitmez. Bence kitaplar bizim için bir hazine gibidir. 
Mesela ben kitap okurken kendimi sanki başka bir diyardaymışım 
gibi hissediyorum. Bir denizin derinliklerinde dalıyorum, küçük 
bir odaya gidiyorum bir de bakmışım hazine arıyorum. Ne yazık 
ki bazı çocuklar bunları kaçırıyorlar. Unutmayın, kitaplar boş 
zamanlarımızı doldurmaya yarayan eşyalar değil, kitaplar başka 
diyarlara açılan geçitlerdir.

                                                                                                                                                      
   İpek ERKİN 5C

Kitap beynimizin şarj aletidir. Beynimiz her dakika, her saat 
çalışmaktadır. Beynin de teknolojik cihazlar gibi şarj olmaya 
ihtiyacı vardır. Onu şarj etmenin tek bir yolu vardır: Kitap okumak. 
Ne kadar fazla kitap okursan beynin o kadar fazla çalışır. Ne kadar 
az kitap okursan beyninde bilgiler birikmediği için cahil kalırsın. 
Ayrıca sadece kitap okumak değil, gazete ve dergilerdeki yazıları 
okumak da faydalıdır. Asıl olan “okumak” tır. Bunun yanında her 
şeyden önce kitabı içten isteyerek okumak gerek. Kitabı “Annem 
istedi, babam istedi.” diye istemeden okumak doğru değildir. Eğer 
beynimizin şarj olmasını istiyorsanız kitap okumalısınız.

İpek Ekmek KILÇER 5B

Kitap içinde her bilgiyi bulunduran ve hayal gücümüzün sınırlarını 
zorlayan harika bir icattır. Ne yazık ki bazı insanlar kitabın değerini 
bilmezler çünkü ellerinden tablet, telefon gibi elektronik eşyalar 
düşmez. Kitabın tadına varamadıkları için okumak onlara zor gelir. 
Oysa kitap hem hayal gücümüzü geliştirip hem de beynimizi bilgiler 
ile dolduran tek buluştur. Bana göre kitap beynimizi şarj eden bir fiş 
gibidir veya beynimiz karanlıktayken ona yol gösteren bir fenerdir. 
Kitap deniz kıyısından bahsediyorsa orada hissederiz kendimizi. Kuş 
cıvıltılarıyla o dalgalanan masmavi deniz ve sıcacık kumlar… Bir 
düşünün, ne güzel bir his değil mi? İşte kitap böyledir! Sizi her yere 
götürür.

                                                                                                                                                
Damla ERKİN 5B

Hep duymuşuzdur, annemizden veya babamızdan, “Çocuğum, 
haydi kitap oku.” Ama bu söylediklerinin bize çok büyük yararı 
vardır. Bir daha düşünün. Niye kitap okumalıyız? Ben size anlatıyım: 
Kitap okudukça insanın okuması ve yazması gelişir. Kitap beynin 
anahtarıdır. Ne kadar okursak o kadar iyidir. Hayal gücümüz gelişir. 
Bunun yanında kitap, sizi başka ülkelere götürür. Bu yüzden kitap 
okumalıyız. Bana kalırsa akşam yatmadan önce kitap okumalıyız. 
Eğer bunu her gün yaparsak kitap sizin okuma arkadaşınız olur. Bunu 
da ek olarak söylemek isterim ki kitap okumayan insanlar birçok 
şeyi kaçırırlar. Bu yüzden en iyisi küçük yaşta okumaya başlamaktır. 
Okumanın bize büyük bir yararı olur. İnanıyorum ki bir gün bunu 
başaracağız: Her yerde kitap okuyan insanlar göreceğiz.

                                                                                                                  
Ayşe KURNAZ 5C

Bana göre insanların beyninde bir fiş vardır, elektrikli aletleri nasıl 
fişe takıyorsak beynimizin fişi de kitaplardır. Kitap başka diyarlara 
açılan bir kapının anahtarıdır. Kitap; hayal dünyamızı zenginleştiren, 
düşüncemizi güçlendiren, kelime dağarcığımızı artıran sihirli bir 
dokunuştur. Kitapları tabletlere tercih eden birinin hayatı çok daha 
güzel olur. Eğer ben hiç kitap okumamış olsaydım hayatımın bir 
anlamı kalmazdı. Kitap okumak geleceğimiz için de çok önemlidir. Bu 
nedenle beynimizdeki kitap fişini çekmeyelim, okumanın faydalarını 
unutmayalım.

Umut VARİNLİ 5A
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HAYALLERİMİZ VE ALMAMIZ 
GEREKEN RİSKLER

 Bazı insanların hayatı çok düz geçebiliyor. Evden işe, işten eve ya da öğrenciler için evden okula, okuldan eve. Hayatınızı, 
hiç arkadaşlarınızla yeni şeyler yapmayarak geçirdiğinizi düşünsenize! Çok sıkıcı olurdu. Sadece okul, test, kurs... Bu kadar.

 Böyle insanların tek yaptığı şey hayal kurmaktır. Çünkü hayallerini gerçekleştirmekten, risk almaktan ve bu düzenlerini 
bozmaktan korkarlar. Her zaman: “Off! Bu iş çok sıkıcı! Emekli olmak istiyorum. Bir tekne alıp dünyayı gezmek istiyorum. 
Ben aslında hukuk okumak istiyorum vs.’’ diyen insanların yapması gereken ilk şey kendilerini değiştirmektir. Çünkü 
hayallerinizi gerçekleştirmek için hayatınızda bir sürü şey değiştirmelisiniz. Bunların en başında da kendinizi değiştirmek 
vardır. Risk almayı kabul etmeden asla hayallerinizi gerçekleştiremezsiniz.

Yani uzun lafın kısası; hayalleriniz, siz hiçbir şey yapmadan gerçekleşmez. Önce kendinizde birtakım şeyleri değiştirmeniz 
gerekir.

Peri TUNA 7B
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MELODİKANIN SESİ

Belki bazı kişiler bunu anlamaz. Ama sokakta yürürken köşelerde 
dilenen insanları, 5-6 yaşlarında okula gitmek yerine melodika çalıp para 
kazanmaya çalışan çocukları fark ettiğiniz zaman içiniz titremiyor mu? Size 
daha geçen gün yaşadığım bir olayı anlatayım: Biz çoğunlukla atletizmi 
dışarıda, sahilde yaparız. Son soğuma hareketlerini yaparken işte tam o 
sırada müzik sesleri kulağıma gelmeye başladı. Yaklaşık 6 yaşlarında bir 
çocuk melodika çalmaya çalışıyordu. Belli ki nefes nefese kalmıştı çünkü 
parçasını dura dura çalıyordu. Gözünden yaşlar damlaya damlaya, belki de 
ailesi ile kavga etmişti ki bu haldeydi. Yüzüne baktığım zaman bir Suriyeli 
değil, kendi milletimden olduğunu anladım. Bu çocuğun ve diğer çocukların 
köşe başında beklemelerinin nedenini ailenin cahilliği olarak görüyorum. 
Belki de binlerce çocuk Türkiye’nin her tarafında, sokak ya da mahalle 
başlarında hayallerini gerçekleştirmek için gerekli olan parayı bekliyor. 
Bu soruna devletin el atması gerektiğini düşünüyorum. Artık ne Suriyeli 
ne de başka bir ülkelerden gelen aç, susuz, parasız ama o koca hayallerini 
gerçekleştirmek isteyen çocukları, sokak başlarında dilenirken değil, 
hayallerini gerçekleştirirken görmek istiyorum.

Begüm ASLIBAY 7A
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DEĞİŞİM

Gördüm bu sözü, sordum kendi kendime. Neden kendimi değiştireyim ki? Düşündüm biraz, bir şey geldi 
aklıma. Aklıma gelen şeyi bir örnek ile açıklayayım: Sınavlardan kötü not alıyorsun diyelim. Kötü alıyorsun çünkü 
çalışmıyorsun. İyi not almak istiyorsun, çalışacağım diyorsun ama boşa. Çünkü alışmışsın artık çalışmadan sınava 
girmeye. Koskoca alışkanlık değişir mi pat diye?  Einstein boşa dememiş, “Zaman için tek gerekçe hiçbir şeyin bir 
anda gerçekleşmiyor olmasıdır.” diye. İşte sen, önce sınava girme alışkanlığını değiştireceksin, öyle çalışacaksın.

Çabuk ol. Değişmek istiyorsan hemen değiş. Zaman hızla akıp gidiyor. Henry Austin Dobson’un 
dediği gibi, “Zaman akıp gider diyorsun ha? Hayır! Heyhat, zaman kalır, biz gideriz.” O yüzden kendini 
bir an önce değiştirirsen iyi olur. Eğer alışkanlığını değiştirirsen sınavlara çalışır böylece iyi not alırsın.

Ortalama yetmiş seksen yıllık ömür ne ki? Su gibi akıp geçiyor. Bu senin elinde tıpkı ömür gibi. Onu 
ne şekilde kullandığına bağlı. “Ömründeki bir dakikanın uzunluğu, tuvalet kapısının ne tarafa doğru 
olduğuna göre değişir.” demiş Zall. Aslında hayatın her yanı değişimdir. Sen nasıl istersen hayat öyle 
değişir.  Yazımı da Melissa Etheridge’in bir sözüyle bitirmek istiyorum:  “Aynı kalan tek şey değişimdir.”

                                                                                                           Bora BASMACI 7A
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ÖNCE 
KENDİMİZ!

	 Değişim,	insan	yaşamının	olmazsa	olmazıdır.	Bu	nedenle	insan,	hayatının	
her	 döneminde	 değişime	 ihtiyaç	 duyar.	 Topluma	 ayak	 uydurabilmek	 ve	 hayatta	
karşılaşabileceğimiz	sorunları	en	aza	indirebilmek	içinse	kendimizi	yargılamalıyız.	
Değişim,	ancak	kendimizi	eleştirebilmeyi	öğrendiğimiz	zaman	bize	yararlı	olacaktır.
	 İnsan,	 yaşadığı	 dönem	 boyunca	 birtakım	 engelleri	 aşmaya	 çalışır.	 Bu	
süreçte	etrafında	değişikliklere	ihtiyaç	duyar.	Ama	insanoğlu	kendini	değiştirmeyi	
çoğu	 zaman	 aklının	 ucundan	 bile	 geçirmemektedir.	 Oysa	 muhakeme	 edebilmek	
ve	kendimizi	 eleştirebilmek	 çoğu	zaman	bize	bir	 şeyler	öğretebileceği	gibi	kendi	
hatalarımızı	 kavramamıza	 da	 yardımcı	 olur.	 Bu	 durumu	 ünlü	 düşünür	 Socrates	
şöyle	 açıklamıştır:	 “Bir	 şeyleri	 değiştirmek	 isteyen	 insan	 ilk	 önce	 kendinden	
başlamalıdır.”	 Socrates’in	 dediği	 gibi	 kendimizi	 değiştirmek	 hayatımızda	 bize	
çözüm	yolu	olacak	ve	hatalarımızdan	bizi	kurtaracaktır.	Örneğin	 sınavdan	düşük	
alan	 bir	 öğrenci	 bunun	 sebebini	 öğretmenin	 iyi	 anlatamaması	 gibi	 bahanelerde	
ararsa	büyük	olasılıkla	kendi	yaptığı	yanlışı	fark	edemeyecek	ve	bir	sonraki	sınavda	
yine	aynı	hatayı	yapacaktır.
	 Kısacası	 hayatımızdaki	 sorunları	 çözmeye	 çalışırken	 veya	 önümüze	 çıkan	
engelleri	 aşmaya	 çalışırken	 kendimizi	 eleştirmeyi	 ve	 kendimizi	 yargılamayı	
bilmeliyiz.	 Çünkü	 hayatımızda	 gerek	 duyduğumuz	 değişim	 ancak	 kendimizi	
eleştirebilirsek	bize	yararlı	olacaktır.

                                                                                                    

Cansın	Erva	TEMEL	7C
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HİÇBİR ŞEY İÇİN 
GEÇ DEĞİL!

Yazıma bir soruyla başlamak istiyorum.”Geçmişteki çocuklarla aramızdaki fark ne?” ya da “Şu 

andaki büyüklerimiz çocukluklarını hangi üç kelimeyle özetler?” Bu soruları babama sorduğumda 

aldığım yanıt: “Leblebi tozuyla boğulmanın eşiğinden dönmek, bisikletlerle sokaklarda özgürlüğün 

tadını çıkartmak ve tabii ki atom.” Atom dedikleri, yiyecek ise iki bisküvi arasındaki lokummuş. Peki, 

bizlerin üç kelimesi ne olurdu? Bence hayatımızı belirleyen sınavlar ve bunun beraberinde gelen stres, 

teknoloji ve fast-food. Hangi yılların çocuğu olmak daha güzel olurdu burası tartışılır. Fakat kesin olan 

şu ki sınavlar ve beraberinde gelen stres, yani benim bugün bahsedeceği konu, hiçbir çocuğun yüzünde 

gerçekçi bir gülümseme yaratmaz. Peki, bu kadar çok sınav ne kadar doğru? Aslında bakarsanız bence 

sınavlar demek çocuğun gelişimini dört köşeli bir kutuya koymak demektir. Çünkü her çocuğun aynı 

kapasiteye sahip olması ya da bütün derslerden başarılı bir sonuç getirmesi beklenemez. Başarılı 

olabilmek için bile belli sınırları geçebilmemiz gerekmektedir. Resme ilgisi olan bir öğrenciye zorla 

matematik öğretmek veya yazmak ve okumanın en büyük eğlencesi olan bir öğrenciyi fen alanında 

çalışmaya zorlamak çok da anlaşılır bir durum değil. Ben, ilgi duymadığımız dersleri görmeyelim 

demiyorum fakat hayatımızın sınavlara bağlı olması bir öğrencide hem strese yol açıyor hem de sınav 

günü olabilecek herhangi bir olumsuzlukta hayatımızda yer alan mutluluk ve umut kavramlarını yok 

edip çalıştığımız onca senenin boşa gitmesine yol açıyor. Baskıcı bir eğitim ya da notlara bağlı bir 

hayata bağlı kalmak ne kadar doğru. Kişiye göre değişir ama yeteneklerimize ve ilgi duyduğumuz 

alanlara göre şekillenen eğitim sistemine hiçbir öğrencinin “Hayır” diyeceğini zannetmiyorum. 

Belki de geçmişte çocuk olmak özgürlükçü yapısıyla bir adım öne geçti ama hiçbir şey için geç değil!      

Cansın Erva TEMEL 7C
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Günümüzün en büyük sorunlarından biri de obezitedir. Dünyada insan ölümüne neden olan hastalıklar listesinde ilk 
sıralarda yer alan bir hastalık türüdür, obezte. Peki, nedir bu obezite? Obezite, aşırı kiloluluk, hastalık ölçüsüne varan 
şişmanlıktır. Ayrıca kanser gibi birçok hastalıktan da tehlikeli olabilir.

    Peki, bu obezite denen hastalığın nedenleri ve ondan kurtulma yolları nelerdir? Öncellikle karbonhidrat ve yağlar, 
zamansız ve sık yapılan öğünler başta gelen sebeplerinden sadece birkaçıdır. Çözüm yolları ise spor ve vücut aktiviteleridir. 
Yapılan her spor ve vücut aktivitesinin şiddetine bağlı olarak obezite riskini %0,5 oranında azattlığı bilim insanları 
tarafından kanıtlanmıştır.

 Peki, zamanı olmayanlar ne yapmalı? Onlar içinde çözüm basit. Okula veya işe gidenler gidiş ve dönüşlerini yani 
ulaşım imkânlarını yaya ve bisiklet gibi insan kaslarını çalıştıran yöntemlerle yapmalıdır. 

 Unutmayın ki üç günlük ömrümüz kısa ama geniştir. Hayatınızı doya doya yaşayın. Kendinize dikkat edin ve 
hayatınızın keyfini çıkarın…

Cansın Meylin TEMEL 7B

OBEZİTE
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PLASTIK  POŞETLER

2019 yılının başından itibaren plastik poşetler 25 kr’a satılmaya başlandı. Bu konu hakkında da söylenmeyen, 
konuşulmayan, yapılmayan şey kalmadı. Markette eşekle gidenden tutun da el arabasıyla gidene kadar çeşit çeşit olay 
yaşandı. Bu komik olayların yanı sıra insanların tepkileri de bu olaya hayli fazla. Zengininden, fakirine, yaşlısından, 
gencine bu olaydan memnun olanını görmedik. Poşetlerin fiyatı alışverişlerinin 10’da 1’i bile olmamasına rağmen 25 kr 
onlara fazla geliyor. Şikâyet ediyor, söylenip duruyorlar. Ama bence onca yıl oralara, buralara attığımız poşetlerin değerini 
bilme zamanımız geldi. Eskiden doğanın gözünün yaşına bile bakmadan denizlere yol kenarına attığımız poşetlerin 
sayısını azaltmak çok doğru bir karar.

Eda BÜLBÜL 7C
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YAĞMAYI 
UNUTAN 

KAR

Herkesin de bildiği üzere meteoroloji ocak ayının başından beri kar alarmı 
veriyor. Lakin  kar o günlerden bu günlere hiç yağmadı. Galiba kar yağmayı 
unuttu. Çocukların vazgeçilmezi olarak gördüğü kar minikleri hayal kırıklığına 
uğrattı. Ama kar miniklerin gönlünü almayı başardı. Cuma gece yarısı yağmaya 
başlayan kar pazar öğlene kadar sürerken bazı ilçeler beyaza bürünmeye 
başladı. Ama ne yazık ki bazı ilçelerde kar tutmadı, karın tutmadığı ilçelerdeki 
çocukların aileleri çocuklarını Beylikdüzü, Çamlıca gibi karın bol olduğu ilçelere 
götürdü. İşin ilginç olduğu kısım ise kar dizlere bile ulaşmasa da valinin okulları 
tatil etmesiydi. Sosyal medyada vali ile Vasip Şahin’in akraba olduğuna dair 
espriler yapıldı. Herkesin de bildiği üzere Vasip Şahin sulu kar yağar iken 
okulları tatil ediyordu.

                                                                                                                        Ela BÜLBÜL 7B
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GÜNEŞ

Güneş bir yıldızdır. Kendi çekim kuvveti sayesinde etrafında gezegenler dönmektedir. Bu da Güneş Sistemi’ni 
oluşturmaktadır. Güneş Sistemi, Samanyolu Galaksisi’nde bulunmaktadır. Dünya da Güneş etrafında 

dönmekte olan bir gezegendir.
Güneş bir yıldız olarak, milyonlarca yıldızdan sadece biridir. Belli bir kütlesi, hacmi, çapı ve çekimi 

bulunmaktadır. Güneş ısı ve ışık kaynağı olarak yararlandığımız doğal bir varlıktır.

GÜNEŞ SİSTEMİNİN SEMBOLLERİ VE 
ÖZELLİKLERİ

Kerem Alp KANTEK 7B

MERKÜR

Merkür gezegeni, Dünya ile hemen hemen yakın bir yoğunluğa sahiptir. Yoğunluk bakımından, Dünya’dan 
sonraki en yoğun gezegendir. Yapısal olarak çok katı olduğu bilinmektedir. Güneş’e en yakın gezegen olan 

Merkür’ün sıcaklığı araştırma yapılması imkansızlaştırmaktadır.

VENÜS

Gezegenler, yıldızların kütle çekim kuvvetlerinin etkisinde belli bir yörüngede dönmeye devam ederler. 
Gezegenlerin özelliklerinden biri, yörüngelerini temizlemeleridir. Bunun yanında uyduları da bulunabilir. 

Evrende gezegenlerin katı, sıvı ya da gaz kütleleri hâlinde oldukları da bilinmektedir.
Venüs de Güneş Sistemi gezegenlerinden biridir. Gezegenlerin bazı özellikleri yıldız patlamaları ya da gök taşı 

çarpmaları nedeniyle gerçekleşebilir. Bu bakımdan gezegenlerin kendine has özellikleri de bulunmaktadır.

DÜNYA

Güneş etrafında dönerken Güneş’ten ışınları değişik açıdan alır çünkü ekseniyle Güneş etrafında dönüş düzlemi 
arasında dıştan 66 33’ lük bir açı oluşturur.

Kutuplardan basık, ekvator kısmı biraz şişkin bir şekle sahiptir. Bu şekle “geoid” adı verilmektedir.
Ayrıca üzerinde olduğu varsayılan paralel ve meridyenler de bir ülkenin dünya üzerindeki yerini saptamaya 

yarar.

MARS

Gezegenler, bir yıldız etrafında o yıldızın kütle çekim etkisiyle dönen ve yörüngelerini temizleyerek yörünge 
hareketi yapan gök cisimleridir. Latince Mars veya Arapça Merih, Güneş Sistemi’nin Güneş’ten itibâren 

dördüncü gezegeni. Roma mitolojisindeki savaş tanrısı Mars’a ithâfen adlandırılmıştır. Yüzeyindeki yaygın 
demiroksitten dolayı kızılımsı bir görünüme sahip olduğu için Kızıl Gezegen de denir. 
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JÜPİTER

Görüntülerinde hep üzerinde dikkat çeken çizgiler, göz benzeri yapılar bulunan Jüpiter aslında göründüğü 
kadar masum değildir. Hatta devasa fırtınaların bir an olsun dinmediği atmosferik olayların en zorunu her an 

yaşayan bir gezegendir.
Jüpiter’in kalın ve karmaşık bir atmosfer tabakası bulunmaktadır. Bu atmosferin Güneş Sistemi’nin kökenini 
oluşturan Güneş Bulutsusu’nun varsayılan yapısına yakın olarak, % 88 oranında moleküler hidrojen ve % 12 
oranında helyum içerdiği saptanmıştır. Bunları % 0,1 oranla su buharı ve metan, % 0,02 oranla amonyak 
izler. Azot, hidrojen, karbon, oksijen, kükürt, fosfor ve diğer elementleri içeren çeşitli bileşiklere milyonda bir 

düzeyini geçmeyen oranlarda rastlanmaktadır.

GÜNEŞ SİSTEMİNİN SEMBOLLERİ VE 
ÖZELLİKLERİ

Kerem Alp KANTEK 7B

SATÜRN

Satürn Güneş Sisteminin Güneş’e yakınlık sırasına göre 6. gezegenidir. Büyüklük açısından Jüpiter’den sonra 
ikinci sırada gelir. Adını Yunan mitolojisindeki Kronos’tan alır. Çıplak gözle izlenebilen 5 gezegenden biri 

olarak eski çağlardan beri insanoğlunun dikkatini çekmiştir.

URANÜS

Uranüs, Satürn’den sonra Güneş Sistemindeki en az yoğun ikinci gezegendir. Metan, amonyak ve su gibi 
çeşitli buzlar bu gezegeni oluşturmaktadır. Uranüs Gezegen, Güneş çevresinde devrini tamamlamak için eliptik 

bir yörüngeyi takip ettiğinden, yukarıdaki şekil yalnızca gezegen ile Güneş arasındaki ortalama mesafeyi 
temsil eder. Uranüs, güneye yakınlık pozisyonu olarak da bilinen Güneş’e en yakın noktada Güneş’ten 2,75 

milyar km uzaklıktadır. En uzak noktada, Uranüs, Güneş’ten 3 milyar km uzaklıkladır.

NEPTÜN

1846 yılında keşfedilen Neptün’ün bilinen on dört uydusu vardır. En büyük uydusu Triton’dur. Diğer gaz 
devleri gibi gezegen büyük oranda hidrojen ve helyumdan oluşur. Atmosferinde bulunan metan gezegene 

mavi rengini verir.
Neptün atmosferindeki müthiş hızlı rüzgarlar güneş sisteminin en hızlı rüzgarlarıdır. Hızı saatte 2000 
kilometreye ulaşan ve sebebi henüz tam olarak bilinmeyen fırtınalar uzun sürelerle devam etmektedir.

Neptün’ün atmosferinin üst katmanlarında sıcaklık -221 dereceye kadar düşmektedir. Bu sıcaklık Güneş 
Sistemi’nin en düşük sıcaklıklarıdır.

PLÜTON

2006 yılında, küresel astronomi uzmanları grubu olan Uluslararası Astronomi Birliği, yörüngesini 
“temizlemesini” gerektiren bir gezegen tanımını ya da başka bir deyişle yörüngesindeki en büyük yerçekimi 

kuvveti oluşturdu.
Araştırmada baş yazar olan Metzger, son 200 yıldaki bilimsel literatürü gözden geçirdi ve sadece bir yayını 
buldu - 1802’den - gezegenleri sınıflandırmak için takas-yörünge gereksinimini kullanmıştı ve o zamandan 

beri kanıtlanmamış akıl yürütmeye dayanıyordu.
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“Tiyatro, birbirinden farklı insanların, değişik algılamalarla, sonuçta aynı doğruya yöneldikleri sanatsal bir 
değişim yeridir.” demiş eski oyuncu ve yazar Özdemir Nutku. Tiyatro, kendini anlatma biçimidir. Dünyada yaklaşık 
16 asırdır olan tiyatro, ilk olarak Antik Çağ’da Yunan toplumunda dinsel törenlerde oynanarak başlamıştır. 
Bundan sonra yavaş yavaş sanat haline gelmiştir. Tabii ki 5. yüzyıldan buraya kadar hiç değişmeden geldiğini 
sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Yunan toplumunda bu henüz bir “oyun” değildi. Eskiden tiyatro; şarap, bereket ve 
bitkiler tanrısı Dionysos’u (diyonisos) kutsamak için yapılan Bacchanolia (başanolya) şenliklerinde bir koronun 
söylediği dithyramboy (ditiramboy) şarkılarıydı. Koro, bu şarkıları söylerken farklı kişiler olduğunu belli etmek için 
söz ve tavırlardan yararlanırlardı.

5. yüzyılın ilk yarısında, Aiskhylos (aiskilos), koroyu elli kişiden on iki kişiye indirmiştir ve bugün oynanan 
Batı tiyatrosunun da temelini atmıştır. Artık birden fazla kişinin arasında yaşanan olayları sahnede canlandırma 
imkanları vardı. Artık tiyatro bir sanat olmuştu. Tiyatro, önemli kişilerin başlarından geçen önemli olayları, 
başından geçenleri anlatma biçimi olarak kullanılıyordu. Böylece önemli sanatçılar ortaya çıkmaya başladı. En çok 
bilinenlerden örnek vermek gerekirse, Shakespeare ya da Turgut Özakman diyebilirim. Böylece bu zamana kadar 
geldik. Othello, Romeo ve Juliet, Cimri, Ah Şu Gençler, Ah Şu Çocuklar, Kibarlık Budalası, 72. Koğuş ve daha birçok 
oyun yazıldı ve oynandı. Bakalım ileride nasıl oyunlar yazılacak ve oynanacak?

Peri TUNA 7B

Tİ
YA
TR
O
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TELEFON

BAĞIMLILIĞI

Bu aralar oldukça yaygın bir şeydir telefon bağımlılığı. İnsanlar telefonu, hayatlarını 
kolaylaştırır diye alır,  iki üç ay sonra bir bakarlar ki telefonlarına göz atmadan,  Instagram’da 
gezmeden,  takip ettikleri birinin YouTube’da videosunu izlemeden bir gün geçiremezler. Bu 
durum toplum için oldukça tehlikelidir çünkü eğer herkes telefonuna bağımlı hâle gelirse sosyal 
hayat tamamen kopacak,  insanlar birbirlerini selamlamak yerine telefona bakacaklar. Bir 
anne,  yan odadaki çocuğunun olduğu odaya gidip ‘Yemek hazır!’ demek yerine mesaj atmaya 
başlayacak.

Görüyoruz zaten her gün. Gördüğümüz yirmi kişiden en az on kişisi telefonuna bakıyor. Beni 
yanlış anlamayın,  telefon tamamen kötü ve boş bir alet değil tabii ki. Uzak ülkelerde yaşayan 
akraba ve arkadaşlarımızla telefon sayesinde konuşabiliyoruz,  hem de görüntülü. Eğer birinin 
nerede olduğunu öğrenmek istiyorsak bir dokunuşla hangi sokakta,  hangi yolda,  uzak mı 
yakın mı olduğunu görebiliyoruz. İşte telefon bu nedenden ve başka birçok nedenden dolayı 
yararlıdır.

Uzun lafın kısası,  telefon hem iletişimi kolaylaştırır hem de tamamen koparır. Telefon 
kullanmak kötü  değil  ama  her  gün  telefon  ekranına  boş  boş  bakarak  iki  saat  geçirmek  
bizi  tutsak  eder. Hal böyle olunca da yüz yüze,  gerçek hayattaki keyifli sohbetler,  konuşmalar,  
selamlaşmalar kaybolur, gider.

Selah WOLF 7A
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O GERÇEK 
ARKADAŞ MI?

Geçen gün bir film izliyordum. Filmin teması iyi arkadaşlıktı, o günden beri bu 
konu aklımı kurcalamaya başladı. Günlerce düşündükten sonra iyi bir arkadaşın 
kolay, buna nazaran bir dostun zor bulunduğunu anladım. Bugüne kadar birçok 
iyi arkadaşım olmuştu. Buna rağmen şimdi sorsanız bana “bugüne kadar kaç dost 
edindin?” Ben size en fazla üç dört isim söylerim. Aranızda dostla iyi arkadaşın 
arasındaki farkı soran varsa o kişi zaten bu güne kadar ne yazık ki dost edinememiştir. 
Dost apayrı bir şeydir, insanlara tanıtırken bile arkadaş lafını ağzınıza almadan 
“kardeşim” dediğiniz kişidir dost. Hatta kimi zaman çocuğunuz gibi bile olur. 
Onlara öğüt verirsiniz, seversiniz ama kızsanız bile. Bir şey yapamazsınız, ona 
o kadar bağlısınızdır ki ona bir şey olacak diye ödünüz kopar. Yani kısaca dost 
ve iyi arkadaş çok farklı şeylerdir. Aslında evlilik de böyle bir karardır. Evlilik 
zordur çünkü bir insana hayatının sonuna kadar dost kalmayı teklif edersin. 

Herkesin dost güveni ve sevgisi hissetmesi dileğiyle.

Sibel Yağmur GRESSEL 7C
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FENERBAHÇE 
BEŞİKTAŞ 

MAÇI

  25 Şubat 2019 tarihinde gerçekleşen Fenerbahçe – Beşiktaş maçı eğlenceli geçti. Eğlenceli derken küfretmek 
eğlence sayılıyorsa cidden çok eğlenceliydi. Beşiktaşlılar her gol attıklarında Fenerbahçe’ye küfrettiler. 
Fenerbahçeliler de her gol yediklerinde küfrettiler. Hem de kendi takımlarına. İlk 45 dakika böyle üç tane golle 
geçti. Ersun Yanal, devre arasında çok güzel ve hırslı bir konuşma yapmış olacak ki Fenerbahçe ikinci yarıya 
hızlı bir golle başladı. Küfreden Fenerbahçe taraftarı yumuşamaya ve maçı kazanabileceklerine inanmaya 
başladı. Fenerbahçe her ne kadar geride olsa da taraftarları yine de kartallar gibi tezahürat etmeye başladı. 
Bu durum Fenerbahçe taraftarının çok dengesiz olduğunu gösterir. İlk golün ardından ikinci golü atmaları fazla 
sürmedi ve Fenerbahçe taraftarının inancı iyice yükseldi. Beşiktaş’ın maçı kazanması için iyi bir savunmaya, 
Fenerbahçe’nin ise beklenmedik bir gole ihtiyacı vardı ve bu gol cidden beklenmedik bir oyuncudan geldi. Bir 
defans oyuncusu olan Hasan Ali Kaldırım’dan gelen bu gol, Fenerbahçe taraftarını çok mutlu ederken Beşiktaş 
taraftarını çok üzdü. Skor 3-3 olduğu zaman ilk yarı sevinen Beşiktaş taraftarı susmaya, Fenerbahçe taraftarı da 
avazı çıktığı kadar bağırmaya başladı. Bu yüzden daha sonucu belli olmayan durumlarda erken sevinmemeliyiz.

Utku Kerem UMUT 7A
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Meçhulpaşa, Baba Sahne’de yakın zamanda 
izlediğim bir ortaoyunu. Ortaoyunu çevresi 
izleyicilerle çevrili bir yerde oynanan ve yazılı bir 
metne dayanmayan, içinde müzik, raks ve şarkı 
da bulunan doğaçlama bir oyundur. Sanırım bu 
oyunda yine de yazılı bir metin vardı. 
Oyunun yazarı Sami Özbudak, oyunu yöneten ise 
Emrah Eren. Oyuncular; Aziz Nesin’i canlandıran 
Erdem Akakçe, Sabahattin Ali’yi canlandıran 
Fatih Koyunoğlu ve Rıfat Ilgaz’ı oynayan Bülent 
Çolak. Aslında tiyatro boyunca bu oyuncular 
gökten düşen üç ilham perisi rolünden, matbaa 
çalışanlarına, halk tiplerine kadar birçok 
canlandırma gerçekleştiriyorlar. 
İki perdelik tiyatro toplam 110 dakika sürüyor. 
Oyun bir dönemin mizah gazetesi olan ve annem 
ile babamın da bildiği Markopaşa’nın hikâyesini 
anlatıyor. Oyunun tam adı “Meçhulpaşa: Bir 
Hınzır Neşriyat”  (Bir Yaramaz Yayın). 

MEÇHULPAŞA 
ORTAOYUNU

Meçhulpaşa yani Markopaşa dergisi Sabahattin Ali, Aziz Nesin, Rıfat Ilgaz ve Mustafa Mim Uykusuz’un birlikte 
çıkardıkları haftalık siyasi mizah gazetesiymiş. 1946’da yayımlanmaya başlayan derginin yedi defa ismi değişmiş, 
sekiz tane sahibi olmuş, on tane yazı işleri müdürü olmuş. Dergi ayrıca dokuz defa matbaa değiştirmiş, on defa 
da adres değiştirmiş. Bütün bunların nedeni ise sırf ülkemizin o dönemdeki yönetim politikalarını komedi ile 
eleştirmeleri. 
Tüm bu olaylar arasında asıl ilginç olan, günümüzde hâlâ gazete ve dergilerin özgürce fikirlerini paylaşamaması. 

Kerem Çağan OLGUN 7A
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TABİAT ANA
Uzatıyor dallarını,

Hayata ve mutluluğa,

İnsanlara, doğaya,

Tabiat ana.

Oksijen vererek solumamızı,

Meyve vererek beslenmemizi,

Dallar vererek barınmamızı sağladı,

Tabiat ana.

İnsanlara,

Sağlık ve zarar,

Neşe ve üzüntü verdi,

Tabiat ana.

Hayatlara,

Arkadaşlığı ve dostluğu,

İnsanlara insanlığı verdi,

Tabiat ana.

PİYANO
Bembeyaz tuşlarla,

Simsiyah kaplamalarıyla,

Altın sarısı pedallarıyla,

Görünüşüyle bile zarif.

Ama asıl o sesi var ya,

İnsanın gönlünü fetheden,

O zarif sesi var ya,

İnsanı kendinden geçiren.

Müzik o küçücük notalardan okunsa da,

Anlatılamaz bence oralarda,

Ne sözlerle, ne konuşmalarla, ne duygularla,

Sadece, hissedilir.  
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SOKAKTA YAŞAYAN 
SEVGİLİ KEDİ

Bembeyaz tüyleriyle pırıl pırıl parlıyor,

Boncuk gibi gözleriyle ortama ışık katıyor,

Pespembe diliyle de kar beyazı patilerini yalıyor,

Sokakta yaşayan sevgili kedi.

O meraklı bakışlarıyla bana bakıyor,

İncecik tüylü kuyruğunu gökyüzüne uzatıyor,

O incecik berrak sesiyle de bir kere “miyav” diyor,

Sokakta yaşayan sevgili kedi.

Ayağa kalktığında görünüyor,

Bir deri bir kemik olduğu,

Ne kadar aç olduğunu gösteriyor,

Sokakta yaşayan sevgili kedi.

Ben hemen fırlıyorum,

En yakındaki markete,

Kocaman bir salam getirdim sana,

Sokakta yaşayan sevgili kedi.

Fakat sen gidiyorsun,

Kim bilir nerelere,

Kendini kaderine terk ediyorsun,

Sokakta yaşayan sevgili kedi.

UÇURTMA
Rengârenk bir uçurtma,

Gökyüzündeki,

Uçuyor her zaman,

Umutlu ve azimli.

Özgürlüğe uçuyor,

Bu güzel uçurtma,

Herkesin istediği gibi,

Umutlu ve azimli.

Yanındakileri de çağırıyor,

Özgürlük peşinde,

Yardım için, 

Umutlu ve azimli.

Su Demirağ  7A
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AİLE

Seni seven, sayan,
Huzur, mutluluk,
Güven veren,
Koca bir çınardır aile.

Üzüntünü paylaşırsan
Mutlulukla çıkarsın 
Sevincini anlatırsan
Saha da çoğaltırsın.

BAYRAM

Kutlanır coşkuyla
Herkes mutludur
O günde.
Süslü giyinir çocuklar
Hasret giderir aileler
Sonuçta o gün bayram
Mutluluğun geldiği zaman.

ZEYNEP’İN ŞİİRLERİ

DONDURMA

Tatlı mı tatlı
Soğuk mu soğuk
Çileklisi, çikolatalısı.
Sakızlısı, limonlusu
Benim en sevdiğimdir
Dondurmacının tezgâhından.

İKİZİM

Beni kırmayan, anlayan,
Sevgiyi gösteren,
Çok kavga etsek de
Birbirimizi çok sevdiğimizi  göstermesek de
Onun benim kalbimdeki yeri
Çok güzel bir köşe.

Zeynep KURNAZ 5A
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İşte o gündü, zevkle yatağımdan kalktım. Kalktığım gibi kırmızı bavulumu kapıp havalimanına gittik. Orada 

tabelalardan uçağımızı gördüm, mutluluktan havaya uçtum ve anneme sarıldım. Bu deneyim çok güzel olacaktı, 

şimdiden hissediyordum. Uçak havadan süzülerek tıpkı bir kuş gibi indi, ardından anons geldi ve uçağımıza 

bindik. Ben ve kardeşim 3A, 3B sırasında oturduk; babam ve annem hemen arkamızdaki sıraya oturdular. Keyifli 

bir uçuşun ardından uçağımız Almanya’ya indi, daha ilk adımlarımda anladım ki bu tatil çok güzel olacak! 

İlk olarak bir araç kiralama şirketinden araba kiraladık. Arabayla Ulm’e doğru yola koyulduk, bir saat sonra şehre 

varmış ve rengârenk bir lunaparka gelmiştik. Lunaparkta kırmızı bir vagona bindik, kırmızı vagon bizi dolaştırdı. 

Suyun altında bir sürü balık gördüm: sarı, mavi, kırmızı, uzun, benekli… Vagon turundan sonra upuzun Mısır 

Piramit’ine girdim ama aslında bir labirentti. Ailecek buradan çıkmayı geç de olsa başardık. Labirentten sonra 

yemek yemeye gittik. Restorandaki yemekler harikaydı; tadı damağımda kaldı, diyebilirim.

Almanya tatilinde her şey kusursuzdu. Ailemle vakit geçirmenin keyfini çıkarıyordum fakat fotoğraf makinemi 

getiremediğim için çok pişmandım. Bir de yemekten sonra mavi bir hızlı trene bindim, keşke binmeseydim. 

Sonuçta, herkes bilir ki her güzel şeyin bir sonu vardır. Tatil bitmişti, uçakla dönüyorduk. Bu tatil benim için 

unutulmaz anılarla dolu, eşsiz bir deneyimdi.

Mete ARIOĞLU 6A

ANILAR
SULARIN ALTINDA
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2013 ile 2015 yılları arasında Amerika’da yaşadım. 2014 yaz tatilinde Disneyland’a gittim.

Hafızamdan hiç çıkmayan ve çıkmayacak olan bir anı bu. Annem, ben çok küçükken “Amerika’ya gidince Disneyland’ı 

göreceğiz.” derdi. Ben de önceden karar vermiştim, Disneyland’a gittiğimiz gün hayatımın en güzel günü olacaktı, 

oldu da. Kapılardan içeri girdiğimizde yüksek ve renkli kuleler gördüm. Etrafta Disney karakterlerinin kostümlerini 

giymiş insanlar, Sindirella’nın sarayı ve bir sürü park vardı. Mutluluktan başka bir şey hissetmiyordum. Hayatımda 

ilk kez orada rollercoasterlara bindim. Bir tanesi bir binanın içindeydi ve kapkaranlıktı. Bir diğer rollercoaster ise 

“Pamuk Prenses ve 7 Cüce” rollercosterıydı. Bu sefer karanlık değildi, etrafında giderken cüceler ve cadı çıkıyordu.

Akşama doğru perili bir eve gittik. Bizim gibi eve girecek insanların sayısı çoktu. Girişte korkunç heykeller vardı. 

İçeri girince insanların yüz ifadelerinin değiştiği portreler vardı. O zamanki bakış açımdan çok korkunçtu. Sonra 

bizi hayalet trenine aldılar. Tren giderken etraftan hayaletler çıkıyordu.

Hava iyice kararınca yemek yemek için Peter Pan’ın restoranına gittik. Yemekten sonra Mickey Mouse şeklinde 

dondurmalar yedik.

Gece yarısında havai fişek gösterisi ve şişme balonlarla karakterlerin geçtiği bir geçit töreni vardı.

Disneyland’da o gün her şey o kadar büyüleyiciydi ki yaşadıklarımı unutmam imkânsız. Üstelik bir gün boyunca 

ben de kendimi bir masalın içinde gibi hissetmiştim. Herkesin bu deneyimi yaşamasını isterim.

Işık Özgü UNUTMAZ 6A

ANILAR
DÜNYANIN EN GÜZEL YERİ
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Hafızamdan hiç çıkmayan bir anıyı sizlerle paylaşmak istiyorum: 13 Aralık 2018. Bütün bir yıl boyunca katılmaya 

hak kazanmaya çalıştığım Türkiye Yüzme Şampiyonası’nda yarışmak üzere yüzme takımımla birlikte Trabzon’a 

gitmiştim. Burada dört gün boyunca yarışarak 50, 100, 200 metre sırtüstü ve 50 metre serbest yarışlarına girecektim. 

Şansıma, her güne bir yarış düşüyordu. Kalacağımız otelin odaları çok büyüktü ve yemekleri de güzeldi. Odada 

Kayra isimli bir arkadaşımla kalıyordum. 

İlk gün yarışlar başlamadan önce çok heyecanlıydım. En zor yarışım olan 200 metre sırtüstü ilk gündü. Fakat 

kendimi de şaşırtarak çok iyi bir derece yaptım ve Türkiye şampiyonu oldum. Çok mutlu olmuştum ve bir nebze 

de rahatlamıştım. Geriye kalan yarışlar kolaydı. İkinci gün 100 metre sırtta, üçüncü gün ise 50 metre sırtta birinci 

olunca sevinçten havalara uçtum. Aynı zamanda çok da yorulmuştum fakat buna değmişti. Son gün 50 metre 

serbest yarışında kötü yüzmüştüm ve daha iyi yüzebilirdim. Bu yüzden pişman oldum ve azıcık da moralim 

bozuldu. Kötü bir yarış çıkarabilirdim. Sonuçta bu benim ilk Türkiye Şampiyonası tecrübemdi.

Herkesin yarışı bittikten sonra öğretmen bizlere yemek ısmarlayıp hepimizi tebrik etti. Sadece ben değil, bizim 

gruptaki herkes iyi yüzmüştü. O gün Trabzon’un merkezinde biraz gezdik. Trabzon güzel bir şehirdi. İnsanları çok 

güler yüzlü ve yardımseverdi. Oradan havalimanına gittik. İstanbul’a döndüğümde ailem beni tebrik etti. Hepsi 

benimle gurur duymuştu. Bu yüzden ben de kendimle gurur duydum. Böyle bir şeyi başarmak gerçekten zor bir 

şeydi.

Alp AÇIKER 6A

ANILAR
TRABZON MACERASI
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Yaklaşık iki sene önce annem, babam ve teyzem ile Brüksel’e seyahat etmiştik. Geleneksel yemeklerini yemekten 

tutun da tren ile şehirlerarası seyahate kadar pek çok deneyimi bir arada yaşamıştım. Ama bazı sorunlar da 

çıkmıştı.

Bu seferki tren seyahatimiz Paris’teki Disneyland’aydı. Disneyland büyük bir lunaparktı. Gideceğimiz için çok 

mutluydum. Sadece teyzem ile gitmiştim ama annemler ile de iletişim halinde olacaktım tabii. Oraya varınca ilk 

bindiğimiz aletin adı “Asansör”dü. Bizi bir koltuğa oturtup 12. kattan aşağı bırakacakları kimin aklına gelirdi 

ki? Her neyse, bu alete bindikten sonra biraz sarsılsak da başka aletlere de binip çok eğlendik. Disneyland’daki 

günümüz bitince tren istasyonuna geri döndük. Brüksel’e giden en yakın tren için biletlerimizi alıp trenlerin kalkış 

saatlerinin yazılı olduğu tahtanın yanına gittik. Trene daha on beş dakika olduğunu görünce çok zamanımız 

olduğunu düşünüp biraz uzaktaki bekleme koltuklarına geçtik. Trenin kalkmasına 5 dakika kala kalkış yerine 

geri döndük. Kaç dakika bekledim hatırlamıyorum ama orada hiçbir tren kalkmadı. Biz de danışmaya sormaya 

karar verdik. Danışma da trenin yaklaşık yarım saat önce kalktığını söyledi! Biz tahtada öyle yazmadığını 

söyledik. Onlar da tahtanın bozuk olduğunu söyleyerek karşılık verdiler. Çok sinirlenmiştik! Hemen annemi 

arayıp gelemeyeceğimizi, o akşam otelde kalacağımızı söyledim. Annemin bize ne kadar kızdığını hâlâ hatırlarım. 

Sonra en ucuzundan bir otel bulup bir oda kiraladık. Ertesi sabah otelden ayrılıp en erken trene bindikten sonra 

Brüksel’e döndük.

Benim için ilginç bir deneyim olmuştu. Eve varabildiğimize hâlâ şükrediyorum!

Lidya KERPİÇ 6A

ANILAR
TRENİ KAÇIRMA
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Yıllardan 2017, bir kasım akşamı. Kardeşimle odamda oyun oynuyorduk, annem mutfakta 
yemek  yaparken  telefonda birisiyle fısıldaşıyordu. Sessiz sakin annemin yanına gittim ve:

-Anne, babam nerede, diye sordum.
-Baban bugün amcanda kalacak çünkü yarın yurtdışından birkaç misafirine şantiyeyi 

gezdirecek. Erken gidebilmek için amcanda kalacak, dedi
-Yani bu gece üçümüz varız öyle mi? dedim.
-Aynen öyle, dedi.
Kardeşimle oynamak için odama geri döndüm. Birkaç dakika sonra kapı çaldı ve annem bizi 

girişe çağırdı. Annem, kardeşim ve benim gözlerimizi kapamamız söyledi ve kapadık, ardından 
kapıyı açtı. Biz de gözlerimizi açtık. Karşımızda babam ve amcam duruyordu ama bizi şaşırtan 
bu değildi. Babamın kollarında o, uzun zamandır istediğim şey, bir yavru köpek vardı. Siyah, 
beyaz ve gri renklerine bürünmüş, kulakları aşağı yatmış, kahverengi  gözlü küçük bir Akita-Ken! 
Hemen onu kollarıma aldım ve ona sarıldım.

Heyecanımız geçince sıra yavru köpeğimize isim vermeye gelmişti. Herkes farklı bir isim koyma 
telaşındaydı. Ben adının “Yoda” olmasını istiyordum. Herkes çok sevdi bu ismi, özellikle de yavru 
köpeğimiz. Artık onun adı Yoda olmuştu. Ona evi gezdirdikten sonra Yoda bitkin düştü. Ben de 
yatmak için hazırlandım. Yatma vakti gelince benimle beraber yatağıma kıvrılıp uyudu.

Benim Küçük Yoda’ma…
Derin KALE 6B K
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DUVARIN 
ARKASINDAKİ

MUTLULUK
Annem ile üç yıl önce mükemmel bir Amerika tatiline çıkmıştık. Amerika’ya, Atatürk 

Havalimanı’ndan Boeing 747 tipi uçak ile gittik. Uçuşumuz oldukça sıkıcıydı. Uzun saatler sonra 
uçak inmeye başladı. “Lütfen masanızı dik ve  pencerenizi açık tutunuz.” anonsunu duyunca 
sevinmeye başladım.

         Uçaktan inince güvenlik kontrolünden geçtik. Öncelik hakkımız olmasına rağmen yine 
de uzun süre bekledik çünkü güvenlik görevlileri ve pasaport memurları yavaş çalışıyorlardı. 
Küçücük bir ötmede sanki yanımızda silah varmış gibi kontrol ediyorlardı. Pasaport memurları 
ise sanki Amerika’ya göç etmeyi planlıyormuş gibi durmadan sorular soruyordu. Tüm bu işlemler 
bittiğinde sıra seyahatimizin en sıkıcı kısmına gelmişti: “bavul beklemek” Hatta annem ile kaç 
saat bekleyeceğiz diye iddiaya girmiştik ama hayatımız kurtulmuştu. Çünkü kontrolden gelen  
ayrılmış bavulların arasında bizimkiler de durmaktaydı. Otele gitmek için önceden ayarladığımız 
şoför ile buluştuk. Türkiye’de bıraktığımız hava karlıydı, Florida’da bulduğumuz ise çok sıcaktı. 
Arabaya bindik ve otele gittik. Otelimiz Disney parklarına çok yakındı.

 O parklarda eğlenmek için sabırsızlanıyordum. Bir gün sonra Disneyland’a gittik. Favori aletim 
The Hollywood Tower oldu. Bir asansöre biniyorsunuz, tabii ki kemer de takıyorsunuz çünkü asansör 
o kadar hızlı yükseliyor ki koltuktan birkaç santim kalkıyorsunuz. Asansör en tepeye çıktığında 
önümüzde bir pencere açılıyor ve oradan bütün Disneyland’ı görüyoruz. Birkaç saniye durduktan 
sonra asansör hızlı bir şekilde düşmeye başlıyor ve o anda fotoğraf çekiliyor. Fotoğrafların 
çoğunluğu utandırıcı oluyor. Birkaç gün sonra Nasa Müzesine gittik. Yolculuğumuz yaklaşık iki 
saat sürdü ama sıkıcı değildi. Çünkü arabada İnternet vardı. Müzeye girerken Fenerbahçe forması 
giymiş bir çocuk gördüm. Nasa Müzesi hayatımda gittiğim en büyük ve en iyi müzeydi. Şu ana 
kadar en az otuz müze görmüşümdür. İçeride Apollo 11’in hikâyesinin anlatıldığı bir film vardı. 
Filmin perdesi çok büyüktü. Film çok güzeldi ve bitince aniden etraf karardı ve perde yavaşça 
açılmaya başladı. Karşımızda Apollo 11’in kendisi duruyordu. Çok şaşkın ve mutluydum. Öyle bir 
şey olabileceğini hiç düşünmemiştim.

Uzaya roket gibi çıkmış ve uçak gibi inmiş bir uzay mekiğini görmek benim içim harika ve 
unutulmaz bir deneyimdi. Adeta belleğime kazındı. Herkese tavsiye ederim.

Erol MAKARACI 6B
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PARADOKSLAR

Paradoks kelimesi, Yunanca iki kelimeden türemiştir. Bu kelimeler “para” ve “dox” tur. “Para” kelimesi 
“karşı” demektir, “dox” kelimesi ise “düşünce” demektir. Bu kelimeler bir araya geldiğinde paradoks kelimesini 
oluşturur. Oluştuğu kelimelerden anlayacağınız üzere anlamı, “karşıt düşünce”dir. Bence paradokslar, 
insanın kendi içinde çelişmesidir. Tarihteki ilk paradoksu ortaya atan kişi Epimenides’tir. Epimenides, Giritli 
bir şair ve kâhindir. Atina’yı veba salgınından o kurtarmıştır.  Epimenides ’in çok ünlü paradoksları vardır.

Epimenides’ in en bilindik paradokslarından biri, “Tüm Girintililer yalancıdır.’’ sözüdür. Bu paradoksun 
diğer adları “Giritli paradoksu” ya da “Yalancı paradoksu”dur. Eğer “Tüm Giritliler yalancıdır.” hipotezini 
doğru kabul edersek kendisi de Giritli olan Epimenides’ in yalancı olması gerekir. Eğer Epimenides yalancıysa 
tüm söyledikleri gibi, “Tüm Giritliler yalancıdır.” hipotezinin de yanlış olması gerekir. Eğer “Tüm Giritliler 
yalancıdır.” hipotezi yanlış kabul edersek kendisi de Giritli olan Epimenides’ in doğru söylüyor olması gerekir. 
Şu halde, “Tüm Giritliler yalancıdır.” hipotezi doğru olmalıdır. Yine çelişkili bir sonuç çıkar. Bir hipote,z hem 
doğru hem yanlış olamaz. 

Başka bir paradoks örneği daha verelim. Bu örneğimizin adı da “Kral Paradoksu”. Bir gün bir kral ülkenin 
yalancıları arasında bir yarışma açtı. “İşte bu yalan!” diyebileceği bir yalan uydurana bir küp altın vadetti. 
Yalancılar akın akın saraya gelip yalanlarını söylediler fakat yalanlar ne kadar akıl almaz olursa olsun 
kral hep “Olabilir, niye olmasın...” gibi cevaplar veriyordu. Böylece hem eğleniyor hem de bir küp altından 
olmuyordu. Derken bir adam elinde boş bir küple huzura çıktı ve şöyle konuştu:

Rahmetli dedeniz bir savaşa çıkacaktı ancak o günlerde hazinede yeterli para yoktu. Dedeniz dedemden 
bu küple bir küp altın borç aldı ve “Bu borcumu torunum torununa ödeyecek.” diye söz verdi. Şimdi, 
dedenizin borcunu bana ödemeniz için buraya geldim. Kral, “İşte bu kuyruklu bir yalan!” deyince adam, “O 
halde ödülümü alayım,” dedi. Kral, “Doğru da olabilir” deyince adam, “O halde borcunuzu ödeyin.” dedi. 
Bu da tipik bir paradoks örneğidir.

Sonuç olarak paradokslar, insanın kendi içinde çelişki içinde kalıp bir karar verememesidir. Yukarıdaki 
kral örneğinde gördüğümüz üzere paradokslar, üzerine düşünülerek yazılmış şeylerdir. Bizi düşünmeye sevk 
ederler.

Efe Mert GÜCÜKOĞLU 8B
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BİTEN SONSUZLUK

Sonsuzluk, bir sona sahip olmamaktır. Bitmek; sonu gelmek, sona varmaktır. Acaba “biten sonsuzluk” diye 
bir şey var mı? Bu biraz, “Beyaz renkte siyah tişört var mı?” sorusu gibi oluyor. Aslında “biten sonsuzluk” bir 
paradoks. Paradoks, çelişki demektir. Açıkçası birbirleriyle bu kadar çelişen başka bir ifade gelmiyor aklıma.

Dünya üzerinde üzerine düşünülmüş birçok paradoks var ve bunlardan biri Zenon’un paradoksları. 
Zenon’un paradokslarından biri Dikotomi paradoksu. Dikotomi paradoksu şu şekilde gerçekleşiyor: A 
kişinin d noktasına gitmesi gerektiğini hayal edelim. Ancak d noktasına ulaşmadan önce d noktasına olan 
mesafenin yarısını gitmek zorundadır. Daha sonra bu mesafenin yarısını yani dörtte birini ve daha sonra 
bu mesafenin yarısını yani sekizde birini… Bu böyle devam eder. Kısacası A kişinin sonsuz sayıda mesafe 
gitmesi gerekir ve bu yüzden hiçbir zaman d noktasına ulaşamaz, bir diğer yandan d noktasına ulaşmadan 
önce gitmesi gereken mesafe belli olduğu için burada biten bir sonsuzluktan bahsediyoruz. Bu paradokstaki 
diğer sorun ise her mesafe yarıya bölüneceği için başlanılabilecek bir ilk mesafenin olmamasıdır. Bu yüzden 
yolculuğun bir başlangıç noktası yoktur, bulunmamaktır ve sadece bir illüzyondan ibarettir. 

Ne kadar değişik, değil mi? Aslında sadece bir yolculuk ve düşünmeden harekete geçtiğimizde kolayca 
bitebilecek bir yol. Üstünde daha uzun düşündükçe daha karmaşık ve içinden çıkılmaz hale geliyor. Artık 
o kadar çok üstüne düşünüyoruz ki olayı tanımlamak için kullandığımız kelimeler tutarsız ve çelişkili 
hale geliyor. Her şey bir sonsuzluk haline dönüşüyor ve hiçbir şekilde bitmeyecekmiş gibi gözüküyor. 
Doğrusunu söylemek gerekirse bence paradoksun olayı da bu. Bakış açınıza göre bir sürü farklı anlamlar 
çıkartabiliyorsunuz. Hem insanı düşündürüyor hem de şüpheye düşürüyor.

Demek, bitmeyen sonsuzluk bile yapmışlar, ne diyelim artık. Üstünde düşündükçe derinleşen bu 
paradokslar aslında hayatımızın her yerinde. En basitinden bir örnek vereyim: Ben şu anda bu yazıyı 
yazmak için klavyeye dokunuyorum. Elimi A kişisi, klavyeyi de d noktası olarak öngörürseniz benim şu anda 
bu yazıyı yazmam mümkün olmazdı. 

Nehir KARAKOCA 8B
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DİKOTOMİ 
PARADOKSU

Paradoks, görünüşte doğru olan bir ifade veya ifadeler topluluğunun bir çelişki veya sezgiye karşı 
bir sonuç yaratmasıdır. Paradokslar genelde cevabı olmayan ve günlük hayatta karşılaştığımız şeylerle 
çelişki yapan veya bir kısır döngü içinde olan soru ve cümlelerdir. Paradoksların amacı, insan beynini 
düşünmeye zorlamaktır ve günlük hayatımızda, edebiyat ya da matematik gibi pek çok yerde paradokslarla 
karşılaşabiliriz.

Paradokslara örnek olarak çok ünlü bir paradoks olan Dikotomi Paradoksu’nu verebiliriz.
Dikotomi Paradoksu 
A kişisinin, b noktasından d noktasına gitmesi gerektiğini hayal edelim. Fakat d’ye gitmeden, önce d’ye 

olan mesafenin yarısını gitmek zorundadır. Fakat d’ye olan mesafenin yarısını gitmeden önce bu mesafenin 
çeyreğini gitmesi gerektir. Daha sonra çeyreği gidebilmek için sekizde birini gitmesi gerekmektedir; bu 
böyle sonsuza kadar devam eder. Sonuç olarak A kişisinin sonsuz sayıda mesafe gitmesi gerekir. Yani ortada 
her zaman gidilmemiş bir mesafe olacaktır. Ortada gidilmemiş yol olduğu sürece hareket başlamamıştır 
demektir. Bu seride bir sorun daha vardır; her ilk mesafe aralığı ikiye bölünebileceği için gidilmesi gereken 
belirli bir ilk mesafe yoktur. Böylece bu yolculuğun bir başlangıç noktası yoktur, yani yolculuk başlayamaz. 
Yolculuk yoksa hareket yoktur. 

Açıkçası bu paradoks bana çok da mantıklı gelmedi. Bu paradoksa göre bir mesafeyi sonsuz parçaya 
bölebiliriz, bu sebeple gidilecek sonsuz mesafe vardır ve hiçbir zaman varış yerimize ulaşamayız çünkü öyle 
bir yer yoktur. Ancak bir mesafeyi kaça bölerseniz bölün toplamı tekrardan o mesafeye eşit olacağından 
aslında gidilecek mesafe de oraya varmanın süresi de hiçbir zaman değişmez. Bu paradoksa göre d 
noktasına ulaşmak için sonsuz mesafe gitmemiz gereklidir ve tekrardan bu paradoksa göre bu mesafelerin 
hiçbirini gidemeyiz ve bu sebeple yolculuğun bir başlangıç noktası da yoktur. Ancak bir başlangıç noktası 
var: b noktası. Giritliler ne kadar b noktasından d noktasına gidemeyeceğimizi iddia etse de b noktasından 
d noktasına gitmekle, b noktasıyla d noktası arasındaki mesafenin yarısını, sonra çeyreğini, sonra sekizde 
birini… giderek d noktasına varmak arasında hiçbir fark yoktur çünkü hepsi belli bir yolun üzerinde 
bulunur ve bu yolu parçalara bölmek onun ve bu yolun sonundaki varış noktasının var olduğu ve buralara 
varılabileceği gerçeğini değiştirmez.

Bazı paradokslar saçma olsa da insanı düşündürtmeyi başarırlar. İlk okuduğumuzda mantıksız gelen 
paradoksların bazıları -ki gerçekten mantıksızlar- bir süre sonra bizim gerçekten d noktasına varılıp 
varılamayacağı gibi bazı şeyleri sorgulamamızı ve üzerinde düşünmemizi sağlar. Bu sebeple, bence 
paradokslar hem büyük bir zaman kaybı hem de insanın düşünmesini sağlamanın en kolay yollarından 
biridir.

Beliz BASUT 8C
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PARADOKSLARIMIZ

Paradoks; aykırı fikri anlatır bize. Hep düşünmeyi seçtiğimiz fikirden farklı bir kanı sunar. Kimi zaman 
beynimizin bizden gizlediği, herkesin bildiği ama kimsenin üstüne fazladan birkaç dakika bile harcamadığı 
fikirlerdir bunlar.

En basit örneklerden hareket edelim. “Bildiğim tek şey, hiçbir şey bilmediğimdir.” demiş ünlü filozof ve 
düşünür Sokrates. Bu sözünde aslında hiçbir şey bilmediğini söylüyor ama bunu söylerken “Tek bildiğim.” 
diyor yani aslında bir şey biliyor, o da hiçbir şey bilmediği. 

Paradokslarımız aslında bir temel bakış açısında veya manzarada insanın önemsemediği veya görmediği 
küçük detaylar üstüne kendiyle çelişmesidir.

Benim fikrim, kendi düşünce bolluğunuzda temel ilkelerden oluşan düşüncelerinizi süzgeçten geçirin ve 
içinde hiç zaman harcamadığınız fikirleri seçip üstüne düşünmeyi deneyin. Hem keyif alacak hem de farklı 
bakış açılarından görebilmeyi sağlayacaksınız. Boş vaktinizi filozofluğa harcayın.

                                                                                      

Ceylin ARPACI 8C
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ZEYNEP CEMALİ’NİN
PATENLİ KIZ ROMANI ÜZERİNE

“Patenli Kız” romanı Zeynep Cemali’ nin 1999 yılında yazdığı  bir kitaptır. Yazarın en önemli eserlerinden biri olan bu kitapta işitme 
engelli bir çocuk olan Şerare Aydoğdu’nun gözünden Yeşilbağlar köyünün  “Altı Büyüğü” anlatılmaktadır.

Her şey Şerare’nin doğmasıyla başlamıştır. Şerare doğduğunda anne ve babası zaten işitme engelli olacağını bildikleri için işaret dilini 
ve dudak okumayı öğrenmişlerdir. Kız 11 - 12 yaşların geldiğinde anne ve babası ona bir çift paten alır. Şerare bu patenleri her yerde 
takmaya, her yere onlarla gitmeye başlar. Bu arada her yıl okulunda bir panoda duvar gazetesi hazırlar ve bu duvar gazetesinde o yılki 
yaz tatilinin nasıl geçtiğini anlatır. Olayın geçtiği sene, yaz tatili için gittiği köydeki altı tanınmış insanın her birinin çocukluk anılarını 
not eder. Bu notları ödev olarak öğretmenlerine teslim eder. Öğretmenleri bu notları çok sever ve bunları kitap haline getirmek ister. 
Şerare’nin yazdığı bu kitap aslında anılarla dolu bir çalışmadır. Her bir anı sahibi tarafından anlatılmaktadır. Şerare bu kitabın Dürbün 
Nimet hariç herkes tarafından sevilmesi sonucunda televizyona çıkar. Dürbün Nimet’ in itirazı, Şerare’nin kimseye sormadan bu notların 
kitap haline getirilmesine izin vermesidir. Bu detaya rağmen bu kitap bize, engelli olmanın hayatı güzel yaşamaya engel olmadığının 
kanıtıdır. 

Ben bu eseri çok beğendim çünkü engelli olmanın güzel bir şekilde yaşamaya engel olmadığını açıkça belirtiyor. Ama kitabın 
yayınlanması için izin alınması konusunda sonuna kadar Dürbün Nimet’ e hak veriyorum. Yine de sonuç olarak, “Patenli Kız” kitabı 
herkesin okuması gereken, hatta tüm dünyaya örnek gösterilmesi gereken bir şaheser.   

Deniz ÇOBAN 5A

Zeynep Cemali’nin “Patenli Kız” isimli romanında, bir ortaokul öğrencisinin yaz tatilinde gittiği köyde, ödevini yapmak amacıyla 
köyün yaşlı insanlarıyla kurduğu arkadaşlıklar, ona anlatılan çocukluk anıları ve bu ödevin kitaplaştırılması sonucu köyde yaşananlar 
anlatılmaktadır.

Şerare 13 - 14 yaşlarında 7. sınıfa giden İstanbullu bir kızdır. Doğuştan sağır olması nedeniyle hem duymamakta hem de 
konuşamamaktadır. İşitme engelli Şerare, yaz tatilini İstanbul yakınlarındaki bir köyde akrabalarının yanında geçirir. Ayağındaki patenleri 
hiç çıkartmadığı için “Patenli Kız” diye anılır. Öğretmenlerinin verdiği tatil ödevi için köyün yaşlı kişilerinin çocukluk anılarını derler. 
Ödevi çok beğenilir ve kitap olarak basılır. Kitabı basıldıktan sonra çocukluk anılarını yazdığı insanlara kitabını göndermesiyle başlayan 
romanda, bu insanların Şerare ile tanışmaları, arkadaşlıkları ve birbirleriyle olan ilişkilerinin yanı sıra anlattıkları birbirinden güzel 
altı çocukluk anısı yer almaktadır. Tanıştığı insanlar tarafından çok sevilen Şerare’nin işitme engelli olması onları endişelendirmektedir. 
Başına bir kaza gelmesinden korkan bu insanlarla Şerare arasında zaman zaman tartışmalar olmaktadır. Romanın bu kısımlarında 
Şerare’nin duygu ve düşünceleri, engellilerin yaşadığı sorunları yansıtmaktadır.

Çocuklara yönelik bu kitapta yazar, romanı bölümlere ayırarak akıcı ve anlaşılır bir dil kullanmış, sık sık betimlemeler yaparak keyifle 
okunan bir roman yazmıştır.

Hem Şerare ve arkadaşlarının büyükleriyle hem de büyüklerin çocukluk anılarında kendi büyükleriyle kurduğu iletişimin anlatıldığı 
bu sürükleyici romanı tüm çocukların okuması gerektiğine inanıyorum.

 Mehmet Ali KİRİŞOĞLU 5C

Yazarı Zeynep Cemali olan “Patenli Kız” romanının konusu işitme engelli olan bir kız çocuğunun başarısıdır. Romanda işitme engelli 
olan Şerare’nin Yeşilbağlar köyünde tatilde iken tatil ödevi için köyün yaşlılarının anılarını derlemesi ve bu ödevin okul idaresi tarafından 
beğenilip kitap haline getirilmesi anlatılmaktadır.

Roman İstanbul’un Beykoz ilçesine bağlı olan Yeşilbağlar köyüde geçmektedir. Olaylar, postacı Erkan’ın kasım ayının perşembe sabahı 
günlük postaları altı yaşlı kişiye dağıtmasıyla başlamıştır. Romanda altı yaşlı kişinin anılarını anlatırken geçmişe dönüş yapılmıştır. Roman 
engellilerin zavallı olmadığı, yaşama bağlılık, azim ve kararlılıkla engellerini aşıp hayatta başarılı olabilecekleri mesajını vermiştir. 
Topluma kabul edilebilmeleri için öncelikle ailelerinin onların engelli olduklarını kabul etmeleri, engellerini gizlememeleri gerektiği 
vurgulanmıştır. Engellilerin yeteneklerini geliştirebilmeleri için engelli eğitim ortamları çoğaltılması, onlar için eğitim ortamlarının 
sağlanması mesajları da verilmiştir. Roman, çocukların anlayabileceği basit bir dille yazılmıştır. Deyimlere (Gözü kara olmak, yaka 
silkmek, dili tutulmak vb.) ve benzetmelere (Ninni gibi, kasırga gibi, yıldırım gibi vb.)  bolca yer verilmiştir. Romanın bir diğer özelliği 
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de öykü içinde öykü anlatılmasıdır.

Romanın başında Şerare’nin duyma engelli olduğunu okuduğumda çok duygulandım fakat romanın sonunda Şerare’nin tatil ödevinin 
beğenilip bir kitap haline getirildiğini ve sonra da bir röportaja çağrıldığını okuduğumda içimi bir mutluluk kapladı. Arkadaşlarının en 
çok da kuzeni Nil’in Şerareye gösterdikleri anlayış, sevgi ve destek; bunun yanında okul idaresinin verdiği destek ve Şerare’nin güçlü ve 
hayata bağlı olması beğendiğim yönlerdendir. Romanda sık sık geriye dönüş yapılması takip etmemi biraz zorlaştırdı.

Engellilik bir engel değildir. Ne durumda olursak olalım, güçlü ve hayata bağlı olduğumuz sürece bütün engelleri aşıp hayatta başarılı 
olabiliriz. 

Maya AYKAR 5C

Zeynep Cemali’nin “Patenli Kız” adlı romanında Şerare adlı işitme engelli bir kızın yazın gittiği köydeki altı yetişkinin anılarını 
derleyerek hazırladığı ödev ve bu süreçte yaşananlar ön plandadır. Kitabın türü çocuk romanıdır.

İşitme engelli Şerare bir önceki yazı İstanbul yakınlarında kuzeni Nil’in oturduğu köyde geçirir. Patenlerini ayağından hiç çıkarmadığı 
içim herkes ona “Patenli Kız” diye seslenir. Şerare ödevi için köyün altı yetişkininin anılarını derler ve bu anılar birer kitaba dönüştürüp 
bu altı yetişkine armağan eder. 

Kolay okunan ve akıcı olan bu kitapta, engellilere davranış biçimimizin öneminden bahsedilmekte ve engellilere asıl engelin bizler 
olduğu söylenmektedir.

Bence bu kitap, okuduğum çoğu kitaba göre daha eğlenceli ve heyecanlıydı. Yazarın bakış açısı çok ilgi çekiciydi. Bende daha çok 
okuma isteği uyandırdı. Engellilerin asıl engelinin engelli olmaları değil, insanların onlar üzerindeki etkisi olduğunu öğrendim. 

Selin ERBAŞOL 5C 

 
Zeynep Cemali’nin eseri olan Patenli Kız’da, işitme engelli olan Şerare Aydoğdu’nun altı yaşlı kişinin anılarını derlemesi söz konusudur. 

Şerare’nin yaz tatili ödevi olarak taptığı bu çalışma okul yönetimi tarafından çok beğenilmiştir. Bunun üzerine Şerare’nin bu çalışması 
kitap haline getirilmiştir. İşte “Patenli Kız” romanı bu engelli çocuğun başarısını anlatmaktadır.

Şerare’nin annesi avukat, babası ise eczacıdır. Şerare yaz aylarını kuzeni Nil’in yanında geçirir.  Genelde Yeşilbağlar’ın o yemyeşil 
sokaklarında arkadaşlarıyla oyun oynayan veya büyüklerle sohbet eden Şerare, öz güveni ve başarılarıyla herkesi kendine hayran bırakır. 

Başta bahsettiğim gibi Şerare’nin anısını yazdığı o altı kişi sırasıyla Dürbün Nimet, Mırmır Nine, Tık Tık Yaşar, Öğretmen Leyla, Kargabaş 
Ömer ve Gezgin Neşe’dir. Dürbün Nimet’e dürbün denmesinin sebebi Dürbün Nimet’in sokaktaki her şeyden haberdar olmasıdır. Mırmır 
Nine’ye ise Mırmır denmesinin sebebi Mırmır Nine’nin bazen kendi kendine mırıldanmasıdır.   Tık Tık Yaşar’a Tık Tık denmesinin nedeni 
ise eskiden usta bir marangoz olmasıdır. Yaşlılığında da Yeşilbağlar’a yerleşmiştir. Öğretmen Leyla’ya Öğretmen denmesinin sebebi ise 
Öğretmen Leyla’nın emekli bir öğretmen olmasıdır. Kargabaş Ömer’e Kargabaş denmesinin sebebi ise minikken eve yaralı bir karga 
almasıdır. Gezgin Neşe’ye Gezgin denmesinin sebebi ise Gezgin Neşe’nin çocuk ruhlu olmasıdır ve gezmeyi çok sevmesidir.

Şerare’yse çok akıllı ve iyi bir çocuktur. Ancak Şerare “sakat” veya “özürlü” olarak anılmaktan nefret eder. Hemen bir kalem ve kâğıt 
alıp insanlara “Bunu fark edemediğiniz için asıl siz özürlüsünüz!” der ve patenleriyle o mekândan ayrılır.

Bu kitapta asıl verilmek istenilen mesaj: İnsan mutlu olup hayata bağlandıktan sonra aşılamayacak fiziksel engel yoktur. Bu kitabın 
anlatımı beni çok sürükledi. Hikâye 3. kişi tarafından anlatılmıştır. Bu roman bende mutluluk, hüzün, korku ve şaşkınlık duygularını 
canlandırdı. Bu kitap bana hayata sıkıca bağlanınca aşamayacağım engel olmadığını gösterdi. Hikâye sonunda ise Şerare bir televizyon 
programına dâhil oluyor Yeşilbağlar’dan bahsediyor ve kitap burada bitiyor.

Nihat TEVER 5C
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“Patenli Kız” adlı kitap Zeynep Cemali’nin çocuklar için yazdığı bir romandır. Kitap işitme engelli Şerare’nin başından geçen olayları 
ve yaptıklarını ele alır.

İşitme engelli Şerare Aydoğdu, yaz tatili ödevi  için akrabalarının yaşadığı bir köye gider. Orada yaşayan yaşlıların anılarını dinler ve 
bu anılardan bir kitap yazar. Ayrıca anne ve babasının ona hediye ettiği patenlerini ayağından bir an olsun çıkarmaz. Bu kitapta iletilen 
mesaj, bütün çocukların aslında eşit olduğu ve nasıl sorunları olursa olsun her şeyi başarabilecekleridir. “Patenli Kız” romanındaki 
anlatım biçimi çok akıcı ve açıktı. Rahatça anlaşılıyordu.

Bu kitap beni hem üzdü hem mutlu etti hem de heyecanlandırdı. Şerare ve yaptığı onca şey çok dikkatimi çekti. Kısacası ben “Patenli 
Kız” kitabını çok beğendim. Çünkü aslında yaşanan şeyleri göz önünde bulundurarak yazılmış bir kitap. Öz güvenini kaybetmiş, engelli 
veya problemleri olan çocuklar ve hatta yetişkinler bu kitabı okumalı.

                   
                                                                                                                      Defne EROL 5A

Çocuk edebiyatı yazarlarından Zeynep Cemali’nin “Patenli Kız” adlı romanı, Şerare isimli işitme engelli bir kızın yaz tatili için 
gittiği bir köyde yaşadıklarını konu alır. Şerare burada okulun verdiği ödevi tamamlamak ister. Ancak tatilinin sonunda sadece ödevini 
tamamlamamış, yeni tanıdığı insanlarda çok farklı izler bırakmıştır.

Şerare, zeki ve güzel bir genç kızdır. Babasının hediye ettiği patenlerle sokakları, caddeleri turlar. Yaz tatili için gittiği Yeşilbağlar 
köyünde tatil ödevini tamamlamak ister ve köyün altı yaşlısından anılar dinler. Şerare İstanbul’a geri döndüğünde öğretmenler 
tarafından tatil ödevi çok beğenilip kitap haline getirilir. 

Roman şöyle başlar: Yeşilbağlar köyünün meraklı postacısı Erkan, Şerare Aydoğdu adlı kızdan altı tane zarf alır ve bu zarfları köyün 
altı yaşlısına verir. Birbiriyle hiç ilgisi olmayan bu altı yaşlı kişinin aldığı mektuplar Erkan’ı meraklandırır. Şerare’nin kim olduğunu 
bulmaya çalışır. Diğer yaz Şerare köye gelmesine rağmen ortalıkta görülmez. Nedeni, kendisi ve kuzeni Nil’in Karamela TV adlı bir 
programa konuk olarak çağırılması, orada kitabı ve azmi hakkında konuşmasıdır. Şerare romanda anılarını derlediği Tık Tık Yaşar, 
Öğretmen Leyla, Dürbün Nimet, Kargabaş Ömer, Mır Mır Nine ve Gezgin Neşe’nin eğlenceli maceraları yanı sıra bize bazı dersler verir. 
Hayatımızdaki sorunları bir engel olarak tanımamalıyız. 

Romanda dış mekân olarak Yeşilbağlar köyünün çay bahçeleri, piknik alanları ve sokaklar vardır. İç mekân olarak altı yaşlının evi 
kullanılmıştır. Olaylar kasım ayının perşembe günü başlar, cuma günü biter. Ben kitapta deyimlerin olmasını, anlatımının sade fakat 
eğlenceli olmasını sevdim. Beğenmediğim bir kısmı yoktu. Kitaptan aldığım mesaj da şuydu: Hayatımızdaki sorunları bir engel olarak 
tanımamalıyız.

Berra BAKIRCIOĞLU 5A

Okuyucunun ilgisini çeken ‘’Patenli Kız’’ kitabı Zeynep Cemali tarafından yazılmıştır. Büyüklerin anılarını dinlemek bana hep ilginç 
ve eğlenceli gelmiştir. Bence ana karakter olan Şerare’nin işitme engelli olması kitabın daha ilginç olmasını sağlamıştır. Şerare bir yaz 
tatilinde Yeşilbağalar köyüne gitmiştir. Orada Tık Tık Yaşar, Mır Mır Nine, Kargabaş Ömer gibi ilginç karakterlerle karşılaşır ve onların 
anılarını dinlemeye başlar. Onarlın anılarını bir araya getirerek harika bir ödev çıkarır ve bu ödevi okul idaresi tarafından çok beğenilir.  
Ödevi kitap haline getirilir. Bence kitapta insanların başarılı olabilmesi için hiçbir engel olmadığı, engellilerin de başarılı olabileceği 
vurgulanmıştır. Hatta bence bazen engelliler bizlerden bile başarılı olabiliyorlar. Çünkü onlar kendilerinin engellerini kabul ediyorlar 
fakat biz en ufak bir değişimde Karadeniz’deki gemileri batırıyoruz. Son olarak Zeynep Cemali’nin “Öykü Öykü Gezen Kedi” kitabını da 
öneririm. Kitabı kütüphanemizden bulabilirsiniz. Sakın unutmayın, başarıya ulaşmak için hiçbir engel yoktur. 

Damla SÖNMEZ 5C
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KORKU İLACI KELEBEK
Bir zamanlar her şeyden korkan küçük bir kız varmış ama kızın korkusu öyle karanlıktan korkmak gibi bir şey değilmiş. Küçük kız gürültülü 

seslerden korkuyormuş. Öyle çok korkuyormuş ki artık kendi evinde bile gezemez olmuş. Pencere açık kalsa çıkan sesten, yürürken kendi ayak 
sesinden bile korkarmış.  Küçük kızın adı Deniz’miş.

Bir gün Deniz, odasındaki yatağın içinde korkudan kıpırdamadan otururken küçük kardeşinin çığlıklarını duymuş. Önce çok korkmuş ve 
“Ben gitmesem de olur, nasıl olsa onu başka birisi kurtarır.” diye düşünmüş. Ancak anne ve babasının o gün dışarıda olduklarını hatırlamış 
ve kardeşine bir şey olursa kendisini asla affedemeyeceğini düşünerek kardeşine yattığı yerden seslenmiş: “Kardeşim, ne oldu neyin var?” 
Kendisine cevap veremeyen kardeşi çığlık atmaya devam etmiş. Yapacak başka bir şeyi kalmayan Deniz kardeşinin odasına gitmiş. Küçük 
kardeşinin burnuna konmuş rengârenk bir kelebek görünce kardeşine kızmış: “Bu kelebek için mi bu kadar tantana kopartıyorsun? Ben 
de gerçekten başına bir şey geldi, sandım.” demiş. Bu sırada arkasındaki açık pencere rüzgârla duvara vurunca korkudan çığlık atmış ve 
kardeşinin yatağının altına saklanmış. Kardeşi de ona “Bak ben en azından var olan bir kelebek için çığlık atıp korkmuştum ama sen daha da 
saçma bir şeyden korktuğunun farkında bile değilsin.” demiş.

Bu durumu sonraki günlerde her korktuğu ses için aklına getirdiğinde ne kadar da saçma şeylerden korkup hayatı kendisine zehrettiğini 
anlamış. Zamanla hiçbir şeyden korkmamaya başlamış. Bunu da kendisine hatırlatmak için boynuna bir kelebek kolyesi asmış. Bu kolyenin 
anlamını soranlara da “O benim korku ilacım!” deyip herkese bu hikâyesini anlatıp örnek olmuş.

ZENGİN VE FAKİR
Çok uzun zaman önce, çok uzak bir yerde, çok ama çok zengin bir adam varmış. Bu adam çok zalimmiş ve hiç kimseye acımaz, herkese 

kötülük yapar ayrıca bununla da övünür, zalimliğiyle etrafa hava atarmış. Bu adam bir gün sokakta dolaşırken çok fakir bir adam görmüş. 
Görmüş görmesine ama görmezden gelmiş. Öyle ya, hem zalim hem de zengin olduğu için fakir insanları hep görmezden gelir, onları yok 
sayarmış. Ertesi gün sabah uyandığında zengin adam bir gariplik fark etmiş. Eski evinin yerine derme çatma bir barakada uyanmış. Sanki 
elleri biraz daha küçük, ayaklarını da daha zayıf hissetmiş… Yüzünü yıkadıktan sonra suya bakınca bir de ne görsün: Kendini dün görmezden 
geldiği fakir adamın bedeninde bulmuş. Meğer fakir adam bir büyücüymüş ve zengin adama bir ders vermek için bedenlerini değiştirmiş. 
Aradan  yaklaşık bir saat geçmiş ve zengin adam çok acıkmış, kimse ona yemek vermiyor, yardım da etmiyormuş, hatta kimileri onunla dalga 
geçip aynı kendisi gibi başkaları da onu görmezden geliyormuş. Tam da artık açlıktan tükenmiş neredeyse çöpten yemek yemeye bile hazır 
olduğu bir sırada karşısına kendi bedenindeki büyücü çıkmış. Ona, “Fakir olmak nasılmış, insanların seni sadece fakirsin diye hor görmeleri 
hoşuna gitti mi?” diye sormuş. Adam kendi bedenindeki büyücüyü görünce başına gelenleri anlamış. Büyücünün ayaklarına kapanıp “Lütfen, 
beni eski halime döndür!” diye yalvarmış. Büyücü de “Bir şartla bunu kabul ederim.” demiş. Adam büyücüye “Sen ne istersen yapmaya hazırım, 
yeter ki beni eski halime döndür.” demiş. Büyücü de ona “Eğer bundan sonra karşına çıkan fakir insanlara yardım etmeye söz verirsen seni eski 
haline döndürürüm.” demiş. Adam büyücüye söz vermekle kalmamış eski haline döndükten sonra evinin bahçesine bir çadır kurdurup burada 
tüm aç ve yardıma muhtaç insanlara yemekler dağıtılmasını sağlamış. O günden sonra asla zalimlik yapmamış ve iyi bir insan olmuş. Karnını 
doyurduğu fakir insanlar da ona bu iyiliğinin karşısında ellerinden gelen yardımlarda bulunmuşlar ve adam bu sayede daha da zengin olmuş.

Zeynep Ada YILMAZ 5C
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MELİS’İN KÖŞESİ
Merhaba ben Melis’in kayak gözlüğüyüm. Melis ile oldukça uzun bir süredir beraberiz. Yıllar önce beni diğer kayak 

kıyafetleri ile birlikte satın aldılar. O günden beri birçok kere yeni kayak kıyafetleri alındı. Çünkü Melis her sene büyüyordu, 
bu nedenle de diğerlerini -yani pantolon, mont, içlik, polar, kar botu, kar çorabı, kayak eldiveni ve kaskı- Melis’in 
arkadaşının kardeşine hediye ettiler. Ama beni değiştirmediler. Ben onun hep en sevdiği kayak eşyası olarak kaldım.

Şimdi size biraz kendimi tanıtayım. Güneş ışığında parlayan renkli bir camım var. Bu cam kayak yaparken Melis’in 
gözlerini rüzgârdan, kardan, güneşten ve buğulanmadan koruyor. Benim sayemde güvenle kayak yapabiliyor. Diğer 
günler dolabın içinde kayak kıyafeti arkadaşlarım ile Melis’i özleyerek bekliyorum. Umarım daha birçok kayak gezisinde 
birlikte oluruz.

Sevgili Dondurma Hanım,

Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sizi tekrar görmeyi ve afiyetle yemeği çok isterim. Fakat bu soğuk ve karlı günlerde sizi 
fazla göremiyorum. Çünkü sizi çok fazla görürsem ve yersem boğazım şişebilir. Birgün sizi evime davet etmek istiyorum. Bu 
teklifimi kabul ederseniz size adresimi bir sonraki mektupta bildiririm. Sizde lütfen mektubumu çok geçmeden cevaplayın 
çünkü sizi göreceğim ve tabii ki yiyeceğim günü iple çekiyorum. Umarım benim evime gelirseniz yanınızda arkaşınız 
korneti de getirirsiniz. Sizinle bir ziyafet çekeceğim. Hasretle çilekli yanaklarınızdan öperim.

Sizi çok seven Melis

Sevgili Saççık,

Nasılsın? Umarım iyisindir, zaten iyi olmayacak da ne olacaksın, seni 
bin bir yemeklerle, vitaminlerle besliyorum. Ne olur, hızlı uza ve çok fazla 
dökülme. Ayrıca yaşlı nineler gibi de hızla beyazlama. Ben ders çalışırken 
ve yemek yerken lütfen yemeğime karışma, zaten ben yiyince sen de 
yiyeceksin. Ne olur ben terleyince pis kokma ve kaşınma... Hele hele o 
küçük haylaz bitciklerden aman çok uzak dur. Lütfen, duş aldıktan sonra 
çitlenbik olmayıp hızlı taran. Tabii bana da bazı görevler düşecek. Ben de 
sana iyi bakmaya çalışacağım ve arapsaçına dönmemeni sağlayacağım.

Sevgilerle,
Melis

Sevgili İnsanlar,

Neden beni kirletiyorsunuz? Hoşunuza mı gidiyor beni üzmek, 
kirletmek, zarar vermek, öldürmek? Sonunda tüm dünya zararlı atıklarını 
bana atan, nehirlerime, denizlerime, toprağıma döken sayısız fabrika 
ile dolacak. Neden buna izin veriyorsunuz? Sonunda benim gibi sizin de 
canınız yanacak. Sağlıklı besinler yiyemeyeceksiniz, kirli sular içip zehirli 
hava soluyup mikroplu denizlerde yüzeceksiniz. Beni düşünmüyorsanız 
bile kendinizi, çocuklarınızı düşünün. Bu gidişle oksijen maskesi takmak 
zorunda kalacaksınız. Benim koynumda yaşayan tüm canlılar, balıklar, 
arılar, bitkiler ve diğerleri sırayla ölecek. Dünya’nın sonu gelecek. Daha 
da geç olmadan kendinize gelin.

Melis DOYURAN 5A
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BİR İSTANBUL MASALI

“Şu beyaz güvercinlerin semasında uçuştuğu şehri görüyor musun? İşte oraya İstanbul derler.” dedi annesi Çınar’a. Bu şehir, hayaldi 
çokları için. Köprüleri, kulesi, çarşıları… Gidenlerin anlattıkları kadardı her şey. Yedi tepeliydi, taşı toprağı altındı, simitti, boğazdı, avlusunda 
güvercinlerin yemlendiği camilerdi. Ayasofya, Yerebatan, Dolmabahçe, Topkapı… Tarihti bu şehir… Fetihti, Fatih Sultan Mehmet’ti. Kimisi 
için umuttu, kimisi için yıkım. Ekmek kapısıydı çokluk. Bunları çokça duymuştu. Biraz korkuyor İstanbul’dan şimdi. 

Çınar, memleketi Gaziantep’ten buralara göçmüş, silik –İstanbul’un azgın kalabalığında iyice belirginleşen bir silik- bir çocuktu. Birçok 
yolcuyla ortak hayallerle göçmüşlerdi. “Kısmet” diyerek. Çınar içinse bilinmezlikti burasu… Heyecan ve merak çok kısa bir süre sonra 
yerini korkuya bırakmıştı. Garipti ve garipsiyordu çok şeyi. Yeni başladığı okulu ona çok yabancı ve yapay gelmiş, arkadaşlarının onu zorla 
selamlamasına çok şaşırmıştı. Onlar için yabancıydı. “Demek ki İstanbul dökük boyaların bile boyanarak kapatıldığı, yerlisi yabancısı herkesi 
solduruyor.” Annesine bu durumu açıkladığında “Olur mu öyle şey!” cevabını alınca iyice içine kapanmıştı. Bir sabah okula doğru yürürken 
aniden yere kapaklandı. Mahalle esnafı, çoluk çocuk başına toplandı. “İyiyim!” diyerek çevresindekileri savuşturdu. Yürümeye devam etti. 
Nihayet okulun olduğu sokağa girecekken aniden yön değiştirdi. Biraz düşünmek istiyordu. Annesinin, çevresinin söylediklerini. Yürürken bir 
anda ayaklarının yerden kesildiğini hisseti. Havalanıyordu, usul usul yükseliyordu. İstemsizce “Neler oluyor, kim yapıyor bunu?” diye bağırdı. 
Nereden geldiği belli olmayan bir ses “Hey küçüğüm, seni havalandıran o rüzgâr bendim. İstanbul ile ilgili kuşkuların olduğunu gördüm. Gel 
biraz gezelim.” dedi. Çınar şüpheci bir biçimde yüzünü buruşturdu. Ama böyle bir teklife “hayır” diyemedi. Kendini rüzgâra bıraktı. Balat’tan 
Eminönü’ne geçtiler. “Bak, burası Eminönü. Çarşıyı, denizi, evleri gördün mü? Ne kadar güzel, rengârenk, değil mi?” Kalabalığın yarattığı 
karmaşadaki muhteşem uyum. Bir tablo gibi akıyordu önünden şehrin ara sokakları. Çınar biraz olsun yanıldığını anlamıştı. İstanbul’a 
“yorgun, asabi, kederli, kindar” diyerek ne kadar yanıldığını anlamıştı. Yola devam ettiler. Galata Köprüsü’nün, İstanbul Boğazı’nın üzerinden 
geçerken Çınar’ın kalbi pırpır ediyordu. Hiç göremediği, sadece konuşan o rüzgâr onu göklere çıkardı. Havada kaçışan bulutların hışırtısı 
kulağında çınlıyordu. Çınar dayanamayıp, kendisini havalandıran rüzgâra kim olduğunu, nereden geldiğini sordu. “Bunu yolculuğumuzun 
sonunda öğreneceksin yavrum.” dedi o ses. Çınar sorusunun cevabını beklerken alçaldıklarını fark etmemişti. Yolculuğun başından beri ayağını 
yere, sokağa değdirme isteği doğdu içine. Rüzgâr onu o arnavutkaldırımlı sokağa iyice yaklaştırınca kendisi atladı aşağı “Vay be!” dedi 
“Yaşamım boyunca hiç bu kadar cesurca bir şey yapmamıştım. O ses yine konuştu “Burası da Üsküdar. Üsküdar’a Giderken şarkısı buraya ait. 
Bilir misin?” “Bilmez olur muyum? Çok da severim” dedi Çınar ve yola devam ettiler. Televizyonda duymuştu.

O gün “Anlatılmaz, yaşanır!” denecek maceralar yaşadılar, çok eğlendiler ve harika bir gün geçirdiler. Rüzgâra günün başından beri 
yönelttiği sorunun cevabını alma vaktinin geldiğini düşündü Çınar. Meraklı gözlerle sorusunu yineleyip cevabını beklemeye başladı.

“Bak çocuğum, ben zamanında bu evlerin ateşini az mı harladım, çocukları salıncakta salladım, uçurtmalarını uçurdum, sıcak yaz günlerinde 
insanları ferahlattım, kışları ılıman geldim, zaman zaman güldüm, ağladım. Anlayacağın İstanbul benim her şeyim oldu.  Oğlum, bil ki 
İstanbul görüp görebileceğin en güzel şehirdir.”

Bu şehir garipti gerçekten. “Sıkıldım” deyip çekip gidersen, üç gün geçmeden özlersin…

Melis USANIR 5B
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Ben Tommy, dokuz yaşındayım. Londra’da yaşıyorum. Fakat annemin işleri kötü gittiği için California’ya taşınacağız. Annem 
orada siyahi mahalleleri olduğunu söyledi. Annem onlardan hoşlanmazken ben insanların tenleri yüzünden ayrım yapılmasından 
hoşlanmıyorum. Fakat annemden duyduklarıma göre onlar çirkin, saygısız ve kabaymış. Bunlar benim kafamı kurcalarken gemiye 
gitmek için annem ve at arabası şoförü valizleri arkaya taşıyordu. Annemle arabaya bindik ve manzarayı seyrettim. O sırada “Acaba 
siyahi mahallelerinde arkadaşlarım olur mu?” diye sordum kendime. Ama olasılıkla olmayacaktı. Arabayla California’ya kalkacak 
gemiye en sonunda varmıştık. Hem mutlu hem de mutsuzdum. Mutsuz olmamın nedeni babaannemi, dedemi ve arkadaşlarımı 
burada bırakıp gidecektim. O sırada dikkatimi bir şey çekti. Siyahiler başka bir gemiye bindiriliyordu. Aralarında sakin ama 
korkmuş bir çocuk gördüm. Onunla tanışmak istiyordum. Annemin emlakçıyla konuşması benim için iyi bir fırsattı. Çocuğun yanına 
yavaş yavaş gittim. Çocuk benden korktu ama onunla arkadaş olmak istediğimi hissetti ki bana adımı sordu. “Adım Tommy.” 
dedim. Sonra “Senin?” diye ekledim. Çocuk, “Benim adım yok. Buraya Hindistan’dan kaçak olarak geldim ama karşımdakiler bana 
Hayalperest derler. İstersen sen de bana öyle hitap edebilirsin.” dedi. Çok şaşkındım. Bir çocuğun hatta bir insanın isminin olmaması 
çılgıncaydı. Onunla sohbet etmeye devam ederken birisinin “Tommy, yavrum neredesin?” diye seslendiğini duydum. Bu annemdi. 
Çocuğa, “Hoşça kal!” deyip annemin yanına koştum. Annem beni o kadar merak etmişti ki bana sımsıkı sarıldı. Anneme siyahi bir 
çocukla arkadaş olduğumu söylemedim. Bu benim sırrım olacaktı. Gemide, çocuğa neden “Hayalperest” dediklerini merak ederken 
dalgınlığım annemin gözüne çarpmış olmalı ki kafam dağılsın diye bana “Gel, martıları besleyelim.” dedi. “Hayır!” diyemezdim. 
Gemi seyahatini böyle geçirdim. Gemiden inerken çocuğu yine karşımda gördüm. Bizler –beyazlar- yavaş yavaş gemiden inerken 
onlar ittiriliyordu arkadan. Çok üzüldüm. Anneme, “Anne bu doğru mu?” diye sordum. “Bilmem!” dedi. Yine bir at arabasına 
bindik ama annem gittiğimiz yerden hoşnut gözükmüyordu. Anneme, “Anne ne oldu?” diye sordum. Annem “Siyahilerin yanındaki 
mahalleye taşınıyoruz da ondan mutsuzum.” dedi. Ben çok mutlu olmuştum ama bunu anneme yansıtmadım. En sonunda yeni 
evimize varmıştık. Biraz küçüktü ama olsun, dedim. Anneme “Dışarıda dolaşabilir miyim?” diye sordum. Cevap, maalesef “Hayır!” 
oldu. Yeni evimize geçtik ve günlüğümü çıkardım. Bir siyahi arkadaşımın olmasını istediğimi yazdım. Saat geç olmuştu. Uyku 
öpücüğü alıp uyumaya gittim. Yarın annemden izin alıp dışarı çıkacaktım. Asıl planım, karşı mahalleye gidip arkadaş edinmekti. 
Sabah, gizlice karşı mahalleye gittim ve her yer yıkık, döküktü. Üzülmüştüm. Fakat bu düşüncelerden sıyrılıp gezmeye koyuldum. 
Evet! Karşımda o çocuk vardı. Koşa koşa yanına gittim. Nefes nefese kalmıştım. Çocuk nazikçe “Merhaba!” dedi. “Merhaba!” diye 
tekrarladım. “Sana birkaç soru sorabilir miyim?” diye heyecanla konuşmaya başladım. Benim bu konuşmamın ardından, tek kelime 
etti o da ”Sor!” oldu. Hemen, “Neden sana Hayalperest diyorlar?” diye atıldım. Çocuk “Hayal kurmayı çok severim ve insanlar 
hayallerimden hoşnut olurlar. Onlar da bu hayalleri yaşamak isterler. Bu yüzden bana Hayalperest derler.” dedi. Ve “Sence biz 
çirkin, kaba ve saygısız mıyız?” diye ekledi. Ben o anda şok olmuştum. Sanki birileri annemin cümlelerini bana fısıldıyordu. Çok 
üzülmüş ve etkilenmiştim. Daha sonra donup kaldığımı fark edip hemen toparlandım. “Tabii ki hayır!” deyip cevap verdim. Akşam 
olmuştu. “Görüşürüz.” dedim ve eve gittim. Anneme artık bunları söyleme vaktinin geldiğini düşündüm. Kapıyı çaldım ve annem 
“Hoş geldin!” dedi. “Merhaba!” dedim. Akşam yemeği sırasında “Anne, benim bir siyahi arkadaşım var.” Derken annem kaşlarını 
çattı. “Evet, var. Bana öyle kaşlarını çatma. Ben büyüyünce siyahileri bu eziyetten kurtaracağım.” dedim. Annem, “Tek kelime 
edersen odana çıkarsın.” dedi. Tartışma ortamında tek bir kelime ettim ve odama çıktım. Odamda, yatağımda kıvranırken emindim. 
Onları savunacaktım…

Berra BAKIRCIOĞLU 5A
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5 SORUDA 
MİMARLIK

Her gün etrafımızda pek çok bina görüyoruz ama bunların hepsinin mimarisi güzel değil. Bazı binalar çok 
küçük, bazı binalar gereğinden fazla büyük. “Bir binayı güzel yapan nedir, mimarlık ne anlama gelir, mimarın 
görevleri nelerdir?” gibi konuları Y. Mimar Mert Çoban’a (babam) sordum.  

D.Ç: Mimarlık nedir?
M.Ç: Mimarlık bir mekân üretme sanatıdır. Ama sanılanın aksine, mimarlık sadece bir sanat dalı değildir, sanatın 

teknikle birleştirilmesidir. Yani bir yapının sadece “güzel” olması yetmez, aynı zamanda işlevsel (yaşanılabilir) ve 
teknik kurallara (statik, elektrik, mekanik) uygun olarak tasarlanması gerekir. 

D.Ç: Mimarlığın iyi yapılması ne demektir? 
M.Ç: Mimarlığın iyi yapılması, insanların temel konfor şartlarını sağlayabildiği bir hayat sürmelerinin 

sağlanmasıdır. Bu şartlar; temiz hava alma, doğal ışık alma, yeme/içme/barınma/çalışma gibi ihtiyaçlarımızın 
karşılanabilmesi şeklinde sıralanabilir. Ayrıca kullanılan malzemelerin sağlıklı, çevre dostu ve uzun ömürlü 
olması da mimarinin iyi uygulanması için önemlidir. 

D.Ç: Mimarlık doğru yapılmazsa ne olur?
M.Ç: Mimarlığın doğru uygulanmaması, insanların sağlıksız ortamlarda yaşamaları, çalışmaları ve hayatlarını 

olumsuz bir şekilde sürdürmeleri demektir. 
D.Ç: Bir mimarın inşaattaki görevi nedir?
M.Ç: Bir mimarın bir inşaattaki görevi ilk önce o binanın mimari tasarımını yapmak, projesini hazırlamak, 

sonra da inşaat aşamasında yapılan uygulamaların projeye uygunluğunu denetlemektir. 
D.Ç: Irmak Okullarının mimarisi hakkında ne düşünüyorsunuz?
M.Ç: Irmak Okulları tüm binalarıyla okul olarak düşünülmüş, çok başarılı bir uygulama. Hem binaların 

içindeki ulaşım son derece rahat ve kullanışlı hem de binalarla bahçe arasında iyi bir bağlantı var. Bu nedenle de 
Irmak Okullarının kapısından içeri girdiği anda insan kendini iyi ve güvende hissediyor. Bu da mimarinin insan 
psikolojisi üzerinde ne kadar etkili olabileceğinin göstergesi. 

Deniz ÇOBAN 5A
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POYRAZ’IN KALEMİNDEN

ŞEHİTLİK VE VATAN SEVGİSİ

Kanının son damlasına kadar mücadele etmek
Vatanını korumak, milletine saygı duymak
Bir efe olmak
Kolay mı?

Vatanın için yaşamak
Gururla savaşmak, şehit olmak
Ailelerin evlat acısı
Kolay mı?

Cenk etmek
Mücadele vermek
Emek harcamak
Kolay mı?

Mücadeleyi kazanmak
Gururla dolmak
Evin yolunu tutmak
Ailene kavuşmak
Kolay mı?                                                                       

OTOBİYOGRAFİM

Annemin adı Gözde,
İyi bir çocuğum özünde,
2007’de doğdum,
Ailenin bebeği oldum.

Şu anda 11 yaşındayım,
Ailemin güvencesi altındayım,
Her gün bir saat televizyon izlerim
Bahçeye çıkar, altı kedimi severim.

PENGUEN

Siyah beyaz renginde,
Kendisi buzul bölgesinde,
Çok tatlıdır
Pek çok tüyü vardır.

Balığı sever,
Bir güzelde yer,
Denize girip serinler,
Balık tutamayınca inler.

KEDİM

Beş kedim var yetim,
Hepsini severim.
İki büyük, üç küçük var
Bir tanesi hem duman hem de kar.

O kedimin adı Duman,
Küçüktür o daha.
Çok hareketlidir aslında
İşte bu yüzden karnını yardı
Hepimizin yüreğini aldı.

Poyraz COŞKUNSU 5A
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NASIL BAŞARILI
OLUNUR?

Sizce başarı nedir?
Başarı, birçok alanda kullanılan bir kavramdır. İster sporda, okul hayatında, özel hayatta, ister sosyal hayatında, iş hayatında ve daha birçok 

alanda... Farklı farklı alanlarda başarılı olmak için gerekenler birbirinden farklıdır mutlaka. Ben başarılı olabilmek için genel kurallardan 
bahsetmek istiyorum: 

Konsantrasyon başarılı olmanın en önemli koşullarından biridir. Bir işe başlarken zihninizi şu anda yapmakta olduğunuz şeye boşaltın.
1)Gereksiz şeylerle zaman harcamayın: Sadece kendi zamanınızı harcamakla kalmaz çevrenizdeki kişilerin de zamanlarını çalarsınız. O 

yüzden gerekli olan şey üzerinde çalışın. 
2) Hedefinizi belirleyin: Bu çalışmanın sonunda neye ulaşmak istediğinizi belirleyin.
3)Plan yapın: Zaman ayırdığınız iş için kendinize bir plan hazırlayın. Hangi saatler arasında, kaç gün boyunca zaman ayıracağınızı 

belirleyin ve bir tablo oluşturun. Programın gerisinde kalmamak için dikkat edin.
4)Bu iş için neler gerekiyorsa o mataryelleri hazırda tutun: Eğer bulamıyorsanız ve yapabilecek bir şeyse elinizdeki imkanlarla kendiniz 

yapmaya çalışın.
5)Motive olun: Bu işi başarabileceğinizi kendinize inandırmanız lazım. Kendinize güvenin. 
6)Aklınıza bir şey geldiğinde hemen deneyin, bir defter tutun ve oraya yazın.
7)Tekrar edin: Tekrar edin, tekrar edin ve tekrar… Kas hafızası bu hareketi veya sözü ezberler. Örnek verirsek on yıl da yüzmeseniz 

yüzmeye çalıştığınızda kas hafızası devreye girer ve devam ettirir. Bu yüzden anlasanız bile tekrar etmekte fayda var.
8)Sevdiğiniz bir müzik varsa işi yaparken onu dinleyin. Bu şekilde daha fazla zevk alıcaksınız.Tekrar yapmak istiyeceksiniz.

Herkese şimdiden başarılar

Tara TOPRAK 6B
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CESARET

Cesaret, cesaret, cesaret... Belki de sandığınız şey değildir cesaret, 
korkaklığın şekil değiştirmiş hâlidir. Cesaret; sessiz kalmayı başarabilmektir, 
etrafından onca kargaşa varken. 

      Sizce cesaret nedir? Filmlerdeki dev canavara meydan okumak ya da 
kurşunun önüne geçmek mi? … Gerçek olmayan bir canavarın karşısında 
olduğunu sanmak düpedüz korkaklıktır.

      Kavga etmek yerine kenardan izlemektir cesaret, kavgaya müdahale 
etmemektir cesaret. Cezadan korkmaksızın kötülük yapmak değil, 
kimsenin kılına zarar vermeden yaşayabilmektir cesaret.

                                       Ceren İLMEN 6B
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EDINBURGH

Edinburgh, İskoçya’nın 1437 yılından beri başkentidir. Ülkenin doğusunda 
bulunan Edinburgh, masallardan çıkmış gibi görünen bir şehirdir. Unesco 
tarafından “Dünya Mirası Listesi”ne alındığı için koruma altındadır. Edinburgh 
Kalesi de koruma altına alınan yerlerinin başında gelir. Edinburgh, eski ve yeni 
şehir kavramlarının iç içe girdiği mükemmel bir şehirdir. 

Old Town bölgesi şehrin en büyüleyici bölgesidir. Geçmişi 12. yüzyıla dayanan; 
şatolar, zindanlar ve binlerce tarihi esere sahip bu bölgeyi gezdiğinizde kendinizi 
Orta Çağ’da hissedecek, sanata doyacaksınız.

New Town bölgesine girdiğinizde kendinizi bambaşka bir dünyada bulacaksınız. 
Bir yanda modern yapılar, sanat galerileri ve dünya markaları ile karşılaşırken 
diğer yandan  da tarihle iç içe olacaksınız.  Yolunuz düşerse Princes Street’ te bir 
çay molası vermeyi unutmayın.

Edinburgh Science Festivali ise Avrupa’nın en büyük bilim festivali 
organizasyonudur. 1989’dan beri her yıl nisan ayında düzenlenmektedir. 
Dünyanın her yerinden binlerce öğrencinin katıldığı; gençlere bilim ve 
teknolojinin kapılarını aralayan, yeni gelişmeleri tanıtan, aynı anada interaktif 
olarak da katılım yapılan bir bilim festivalidir. 
Ben de Irmak Okullarında okuduğum ve okul arkadaşlarımla yaptığımız gezide 
bu festivale katıldığım için çok mutluyum. 

Tolga İKİZ 6C
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HAYATIN RENKLERİ

	 Benim	için	soluk	renkler	mutsuzluğu,	canlı	renkler	ise	mutluluğu	ve	heyecanı	ifade	ediyor.	Örneğin	

sınavlar,	 sıkıcı	 olduğunda	 renk	 kahverengini	 çağrıştırırken	 ailemle	 beraber	 huzurlu	 ve	mutlu	 olduğum	

anlar	pembeyi	hatırlatır	bana.		

	 Sahneye	çıktığımda	ben	çok	heyecanlanırım,	bu	yüzden	sahneye	çıkmak	benim	için	kırmızı,	çünkü	

alevin	de	rengi	aynı	zamanda.	Bir	de	mavi	var	tabii	hayatımın	renkleri	içinde.	Mavi	bence	sakinliğin	rengi,	

tıpkı	bale	yaparken	içinde	bulunduğum	ruh	hali	gibi.	Dans	etmek,	dans	etmek,	dans	etmek…	Kendini	en	

mutlu	hissettiğim	zaman,	bu	yüzden	benim	için	dans	etmek	gökkuşağının	tüm	renkleri.	

	 Hayatınızdan	renkler	hiç	eksik	olmasın.	

Mey	SAKARYA	6B
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DÜSRÜST OLMAK 

Dürüst olmak nedir? Yalan söylememek mi? Yoksa doğru yerde doğru söylemek mi? Belki de dürüst olmak karşıdakini 
kırmadan konuşmaktır. Olamaz mı? Kim insanları doğrular için üzen birini sever ki? Onun yerine insanları mutlu eden, 
küçük bir yalancıyı tercih eder. Yalanları kimse sevmez fakat doğruların onları rahatsız etmesini de istemez. O zaman 
insanların bahsettiği “dürüstlük” kelimesi doğru söylemek değil, insanları mutlu eden ve onlara uygun bir dille konuşmaktır.

Yasemin TAŞÇI 6B
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İPEK 
EMEK’TEN

DİLİMİZİ TEHTİT EDEN ÜÇ KELİME: BANANE, SANANE, AYNEN

Dilimiz, güzel Türkçemiz ölüyor. Biz öldürüyoruz, yok ediyoruz onu. Daha “havalı” olmak için katlediyoruz dilimizi. Bir 
düşünün çocuklar artık Türkçe kitap okumayı marifet saymıyor. Dilimizin inceliklerini bilmeden, dilimizi küçümseyenler 
var. 

Az okuyoruz, dedim ya, bu nedenle ifade gücümüz de zayıfladı. Akıllı telefonlar ve İnternet kullanımının yaygınlaşması 
ile birlikte de garip bir üslubumuz oldu. Dilimizde sürekli şu kelimeler: “Aynen, sanane, banane…” Bu üç kelime dilimizi 
sömürüyor. Bir arkadaşınıza “Resmin çok güzel olmuş.” diyorsunuz, o da size cevap olarak “Sanane!” diyor. İnsan 
ilişkilerini zedeleyen, düşünce dünyamızı zayıflatan bu kelimeleri kullanmamalıyız. Mesela sanane demek yerine “Seni 
ilgilendiren bir durum yok.”, banane demek yerine “Bu konunun beni pek ilgilendirdiğini düşünmüyorum.”, aynen demek 
yerine “Sana katılıyorum.” diyebiliriz.  Üstelik bana sorarsanız “sanane” , “banane” çok kaba kelimeler. Kabul ediyorum, 
ben bile istemeden ve bazen de farkında olmadan bu kelimeleri kullanıyorum. Ama bunun yanlış olduğunu biliyorum.

 Ne yazık ki bazı arkadaşlarım sürekli -bana karşı da- bu kelimeleri kullanıyorlar. Bu metni umarım ciddiye alır ve artık 
bu kelimeleri kullanmazsınız.

ADDAN ABİ

Bakkal Addan Abi mahallemizin bakkalıydı. Işıklı, muhteşem süper market rafları yoktu. Kalan ve mücadele eden son 
bakkallardandı. Çocuklara bedavadan şeker vermeye bayılırdı. Bize ne zaman içecek alsak yanında bardak hediye ederdi. 
Her seferinde dükkâna “Addan Abi ben geldim.” diye girerdim. O raflarda çeşit çeşit şekerler, çikolatalar… Sorardım ona 
“Ben bu çikolataların hepsini yesem ne olur?” diye. O ise güler,  “Dişlerin çürüyebilir.” derdi. Onun verdiği bardaklardan 
başka bardak kullanmazdım. Annem alışverişimizi marketten yaptığında onun dükkânın önünden geçmeye utanır, 
kocaman bir yokuş çıkıp dolanırdı. Addan Abi bize her seferinde çikolata vermezdi. Muzlar, elmalar, portakallar… Sürekli 
bir şeyler satmaya uğraşmaz, dükkânın önünde arkadaşlarıyla sohbet ederdi. Aradan yıllar geçti, Addan Abi yaşlandı, 
dükkânı da çocukları devralmayınca dükkân kapandı. Kendimi hiç bu kadar kötü hissetmemiştim.

İpek Emek KILÇER 5B
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GÜNLÜK
Çarşaf gibi bir denizin bulunduğu bu kumsalda küçük ve tatlı bir kulübe vardı. Eskiden sarıya boyanmış olan 

kulübenin kapısı ve camları paslanmıştı. Fakat bu kulübeye renk veren bir aile vardı: “Dell” ailesi. Bu hikâyede 
bize yardım edecek Rosy,  ailenin en küçük üyesiydi. Üstünde kirlenmiş kırmızı renkte, beyaz benekli bir elbise 
ve yanında sırlarını paylaştığı en yakın dostu oyuncak köpeği Karamel vardı. Karamel’in bazı dikişleri açılmıştı. 

Bir gün Rosy fiyonklu pijaması ile evi turlarken çatı katına çıkmış ve orada kilidi paslı tozlu bir sandık dikkatini 
çekmişti. Sandığın şifresi vardı. Rosy, parmaklarını tozlu sandığın üstünde gezdirirken eli ile bir çıkıntı hissetti ve 
sandığın üstünü üfledi. Çıkıntılı yerde “HAYAL” yazdığını fark etti. Şifre bu olmalıydı. Şifreye “HAYAL” yazdığında 
sandık açılmıştı fakat içinde bir günlükten başka hiçbir şey yoktu. Pembe ve kirlenmiş günlüğün üzerinde “Hayaller 
Dünyası” yazıyordu. Rosy annesinin “Kızım kahvaltı hazır.” demesinden irkilerek kendine gelmişti. Fakat günlüğü 
orada bırakıp gitmişti. Rosy kahvaltısını eder etmez sandığın yanına koştuğunda sandığı bıraktığı yerde bulamadı, 
sandık sanki ayaklanıp gitmişti. Çatı katını aradı, günlük yoktu. Umutsuzca salona gitti. Babasının bir koliyi 
dışarıya çıkarması dikkatini çekti. Babasına “Baba onları nereden…” Babası hemen söze karışıp “Sakin Rosy, 
bunlar çatı katında atılmayı bekleyen eşyalar, seni ilgilendirmez.”  dedi. Fakat Rosy  “Tam da beni ilgilendiriyor, 
bir kolinin içinde göz gezdirebilir miyim baba?” diye sordu. Babası parmaklarını koliden çekerken Rosy hemen 
koliyi aldı. Evet, aradığı şey tam da oradaydı. “GÜNLÜK” diye bir çığlık attıktan sonra ablasıyla paylaştığı yatak 
odasına gitti. Ellerini hızlıca sayfalarda gezdirdi. Hepsinde farklı farklı şeyler yazılıydı: Sayfaların birinde gizemli 
bir diyara gittiğini yazmıştı günlüğün sahibi. Rosy’ ye bunlar saçma gelmişti. Onun için bu günlük artık sıradan 
kağıt parçalarından oluşan bir defterdi artık. Uyumaya gitti. Rosy sabah gözünü babasının bıraktığı bir mektupla 
açtı. Masmavi gözlerini mektupta gezdirirken şunları okuyordu: “Sevgili Rosy, sen hayallere inanan biricik 
torunumsun. Evinizin çatı katında bir sandıkta günlüğümü bulacaksın. Sandığın şifresi “HAYAL.” ve günlüğün 133. 
sayfasını aç.”  Bunlar Rosy’nin uyguladığı şeylerdi, biri dışında: 133. sayfayı açmak. Günlüğü ahşap komodinden 
aldı ve 133. sayfayı açtı. Sayfada tek bir şey vardı: Bir harita. Bu, diğer haritalara hiç benzemiyordu. Rosy günlüğü 
yine komodine bırakıp gitti. 

Günler ayları, aylar yılları kovaladı. Rosy artık avukat olmuştu. Zengindi fakat hep ev değiştiriyordu. Yine bir 
gün ev değiştirirken karşısında bir mektup ve günlük gördü. Bunları hatırlıyordu. Bu mektup ve günlük onun sekiz 
yaşındayken kafasını karıştıran şeylerdi. Karar vermişti o diyarı bulacaktı...

Berra BAKIRCIOĞLU 5A
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BİR AKŞAM

Bir gün akşam saatlerine doğru bahçede simsiyah bir kedi dolaşıyordu, adı Gece idi, tıpkı bir kömür gibi siyahtı. Hava 
çok soğuktu. Gece; yemek, ev ve su arıyordu. Sokak kedisiydi, iki dakikada bir çöp tenekesini karıştırıp bağırıyordu. 

Saat gece on ikiye yaklaşıyordu ki bir evin kapısı açıldı. Uzaklardan bir evindi bu kapı, Gece bakındı. Uzaktan  bir 
yavru kedi miyavlaması geldi. Yaramazlık yaptığı için dışarı atılmış minik bir kedi… Tüm komşular hayvanlara böyle 
bir terbiyesizlik, eziyet yapılmayacağını biliyordu. Herkes kediye acıdı. Çünkü ev sahibinin yaptığının çok yanlış olduğunu 
biliyorlardı. Bunu kabul edemezlerdi. Ev sahibinin yan komşusu, kediyi sahiplenmek istemişti ama daha gece olduğu için 
uyuyordu. Minik yavrunun durumunu bilmiyordu.  Zaman geçtikçe gece çökmüş, siyah bir perde gibi inmişti. Şimdi sokak, 
sadece ay ve sokak lambalarının ışıkları ile aydınlanıyordu. 

Gece; eve doğru gitti, kedi barışları devam ediyordu. İyice yaklaştığında  yavru bir kedi vardı. Beyaz tüyleri yerlere 
kadardı. Fakat kedi, ayağını devamlı yalıyordu. Bir gözü mavi, diğeri ise yeşildi. Sanki mavi taraf gökyüzü, diğeri ise 
ormanlar gibi. Gece beyaz kedinin adını sordu; adının Pamuk olduğunu öğrendi. Ama ayağının çok acıdığını, sahibinin 
onu sokağa attığını söyledi. Gece çok üzüldü. İkisi de çok açtı. Midelerindeki gurultu git gide daha da hissedilir hale 
gelmişti. Pamuk dedi ki “Ben sadece bir lokma mama bulmak istiyorum, bir de sıcak bir ev.” Gece ona bir “petshop” arama 
fikrini söyledi. Pamuk çok sevindi, şimdiden tatlı  hayallere dalmıştı bile. Vardıklarında  daha da gece çökmüş, göz gözü 
göremeyecek hale gelmişti. Hatta o kadar soğuktu ki kar yağmaya başlamıştı. Çok yol katettiler. Sonunda bir “petshop” 
buldular. Pamuk’un midesinde kelebekler uçuştu. Gece, o kadar yıl sokakta yaşadığı için bazı isteklerin umutsuzluğunu 
biliyordu; bunu anlamıştı. “Petshop”a alt kedi kapısından önce Gece geçti. Pamuk daha yavru olduğu için onun girmesinin 
tehlikeli olduğunu söyledi. 

“Petshop” un sahibi yaşlı bir kadındı. Gül gibi bir 
kadın. Bir de yanında orta yaşlarda bir kız vardı. Kız, 
yaşlı kadına evine iki tane kedi istediğini söyledi. “Ama 
biri yavru ve diğeri de siyah bir kedi.” dedi. Bunu duyan 
Gece fırsatı kaçırmamak için Pamuk’u çağırdı ve kızın 
ayağını dürttü. Kız öyle sevindi ki ‘’Yarın sabah buraya 
gelin, sizi alacağım.’’ dedi. Pamuk ve Gece çok sevindi. 
“Petshop”taki yaşlı kadın onların bu gece “petshop”ta 
kalıp oradaki oyuncaklarla oynayabileceklerini söyledi. 
Gece ile Pamuk çok sevindiler. Çok güzel bir uyku 
çektiler, bu yüzden oyuncaklarla oynamaya fırsat 
bulamadılar. Sabah olunca kız gelip onları aldı. O gün 
güneş altın gibi parlıyor, ışıklar saçıyordu. Pamuk ile 
Gece taşıma çantalarında  kızın evine doğrular  yol 
aldılar. Kızın evinde çok büyük, muhteşem bir bahçe 
vardı, ucu bucağı olmayan tarla gibi. Pamuk ile Gece 
yeni evlerinde sıcacık, güzel bir uykuya daldılar...

Lila BESBELLİ 5C
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GERİ DÖNÜŞÜM

Geri dönüşüm nedir ve nasıl yapılır? Geri dönüşüm, yeniden 
değerlendirilebilme olanağı olan atıkların çeşitli işlemlerden geçerek 
üretim sürecine yeniden dâhil olmasıdır. Kullanmadığınız veya işimize 
yaramayan (meyve kabukları dışında) eşyaları çöp kutuları yerine geri 
dönüşüm kutularına atarak geri dönüşüme katkı sağlarız ve bu malzemeler 
fabrikalara giderek yeniden kullanılabilir hale gelirler, bu şekilde de geri 
dönüşüm yapmış oluruz.

Geri dönüşümün amacı, kaynakların tükenmesini önlemek ve atık çöp 
miktarını azaltmaktadır. Cam, kâğıt, alüminyum, plastik, pil, motor yağı gibi 
maddeleri geri dönüştürülerek tekrar kullanılabilir hale gelir; bu da ülke 
ekonomisinde önemli bir rol oynar. Aynı zamanda ülkelerdeki katı atıkların 
depolanması ve taşınması gibi sorunları da engeller. Geri dönüşebilen 
maddeler şunlardır: Kimyasal atıklar, cam, kâğıt, alüminyum, plastik, piller, 
motor yağı, akümülatörler, beton, organik atıklar, elektronik atıklar, demir, 
tekstil, ahşap ve metal örnek verilebilir.

Geri Dönüşüm Hakkında İlginç Bilgiler

Doğada ne kadar sürede çözünürler:
Muz 2-4 hafta
Karton kutu 2 ay
Yün çorap 1 yıl
Teneke kutu 300yıl
 Bebek bezi 550 yıl
 Plastik torba 1000yıl
 Cam şişe 1 milyon yıl
 Strafor 2 milyon yıldan fazla.

Selin ERBAŞOL 5C

ÇEVRE

Dön bir arkana bak.
Ne kadar fazla çöp, atık
Bu kadar ziyana yazık.
Hiç düşündün mü nereden geliyor bunlar?
Bizler yüzünden tüm bu olanlar.

Bence artık bilinçlenmeli,
Geri dönüşüme ağırlık vermeli.

Bizim hayat kaynağımız çevremiz
Onu korumak en önemli görevimiz.

Ayşe KURNAZ 5C

ÇEVRE
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ÇEVRE
ÇEVREMİZ

Dünya kirli, 
Üstelik yaşlı.
İnsanlar bilinçsiz
Hem de duyarsız.

Dünya kirli
Yok oluyor gözlerinizin önünde,
Kimse fark etmiyor,
Baltalar ellerinde.

Dünya kirli,
Artık siyah ve kahverengi,
O yeşillikler hayallerde
Ama unutmayın,
Gelecek bizim elimizde.

El ele verip dünyayı kurtaralım!
Geleceğe güzel bir miras bırakalım.

Talya KASIRGA 5A

Sevgili 2060 İnsanları,

Çok kötü bir hayat yaşıyorsunuz, biliyorum. Bunların hepsi bizler 
yüzünden. Ne kadar özür dilesek az. Ama kimse geleceği düşünmedi. 
Sadece bencilce yaşadılar. Siz de insansınız, bizlerden farkınız yok 
biliyorum. Bu hayatı da siz seçmediniz. Ama belki bunu değiştirebilirsiniz. 
Çözüme odaklanırsanız her şey değişebilir. İnanıyorum, güzel bir hayatı hak 
ediyorsunuz.

Talya KASIRGA 5A
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MEKTUP VAR!
Sevgili Göğüs Kafesim,
Benim önemli kemik topluluklarımdan birisin. Kalbimi vb. organlarımı koruyorsun. Sana çok minnettarım. Senin sayende yaşamım 

daha korunaklı. Biliyorsunuz ki kalp bizim en önemli organlarımızdan biri. Sen bu zor görevi yani kalbimi korumayı başarıyorsun. Nasıl 
başarıyorsun bunu, merak ediyorum.  Bütün düşüş anlarımda canın yanıyor ama sen asla vazgeçmiyorsun bu acıya rağmen. Ben karnımın 
üstüne düştüğümde ilk senin, o kocaman iskelet ordun acıyor. Bu acıyı bana olabildiğince az vermeye çalışıyorsun, biliyorum. Bu yüzden sana 
hiçbir zaman kızmayacağım. Neyse sonra yine konuşuruz. Az laf, çok iş... Hadi sana kolay gelsin, iyi görevler! Hee, bu arada diğer organlarla 
yer kavgası yapmayın karnım ağrıyor. Sonra da kavga çıkıyor ve o iskelet ordunun askerleri bana batıyor. Neyse hadi sonra konuşuruz. 
Görüşmek üzere… Bir dakika görüşemeyiz ki insan kendi vücuduna giremez. Hadi ya, tamam bu konuşma iyice uzadı, kendine ve bana iyi 
bak.

Sevgilerle, 
Talya KASIRGA 5A

Sevgili Ağzım, 
Sen benim en sevdiğim organımsın. Çünkü hayatta en sevdiğim şeyi gerçekleştiriyorsun: KONUŞMAK. Benim hayatım konuşmaktan 

geçer. Konuş, konuş, konuş… Bazen benim konuşmamı sağladığın için sana ve bana kızıyorlar. BU HAKSIZLIK! Onlar da kendilerini ifade 
etsinler. Ama ben kötü kelimelerden hiç hoşlanmam. Onları ağzımdan kaçırmam için planlar yapma. YEMEM! Hayır, yemek yemeyi severim; 
“kanmam” anlamında dedim. Hamburger, ayran. MİSS! Bazen insanları kırabilecek sözler söyleyebiliyorum. DİKKAT! Şakın seni uyarmamı 
bekleme, bunu kendin çözmen gerek. Görüşürüz. 

Sevgilerle, 
Berra BAKIRCIOĞLU 5A 

Sevgili Elim,
Senden çok mutluyum. Seni severim bilirsin. Seni her yerde, her zaman kullanırım ve bu yüzden hiç ayrılmadık, ayrılmayacağız. Ölsek, 

bayılsak veya başka bir şey olursa bile hep beraberiz. Sen dünya için de çok önemlisin. İnsanlar seni kullanarak çok önemli icatlar yaptı. İlk 
insanlar seni sayende hayatta kaldı. Seni kullanarak alet yaptılar, avlandılar. 

Sevgili elim, biliyorsun ki seni hiç kimseye vermem, zaten veremem. Ama lütfen başkalarının elleriyle aşk kurma. 

Sevgilerle, 
Zeynep ANDAÇ 5C

Sevgili Beyin,
Sen benim için çok önemlisin. Neden mi? Çünkü sen olmasan ne konuşabilirdim ne de yürüyebilirdim. Kısacası sen olmasan yaşayamazdım. 

Kötü yanların da var tabii! Mesela neden matematiği fenden daha kötü yapıyorum? Neden yoruluyorum? Neden kıskanıyorum ya da 
anlamıyorum? Neyse bu konu uzadıkça uzayacağa benziyor! Umarım bu mektuptan sonra bazı şeyleri değiştirirsin.

Sevgilerle, 
Defne EROL 5A
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MEKTUP VAR!
Sevgili Okul,
Biliyorum bizim iyiliğimiz için varsın. Ama eğer bizim iyiliğimiz için varsan neden saat 08.00’de başlıyorsun? Amaç bizim mutlu olmamız 

değil mi? Dur bakalım, hemencecik bitti mi sandın? Yok öyle şey! Bir kere neden saat 16.00’da bitiyorsun ve neden dersler 35 dakika? Ha! 
Söyle bakalım. Ama söylemen imkânsız çünkü bunun bir açıklaması olamaz! Peki, neden her ülkede farklısın? Yoksa çocuklarla mı ilgili? Öff! 
Hâlâ neden kurulduğunu anlamıyorum! Evde eğitim diye bir şey var. Bence sen, çocukları erken kaldırmaya ve yapamadıkları şeyleri yapmaya 
zorlayan bir kurumsun. Neyse, bu konu uzayacağa benziyor. Umarım ki bu mektuptan sonra bazı şeyleri değiştirirsin.

Sevgilerle, 
Defne EROL 5A

Sevgili Ay Dede,
Geceleri bizi aydınlattığını söylüyorsun ama güneş sana ışığını veriyor. Bize yalan söylemen çok ayıp. Ama ben seni affediyorum, anlıyorum 

güneşten üstün olmak istiyorsun ancak bu isteğini  yalan söylemeyerek yaparsan çok daha iyi olur. Bu ara da sabah saat 07.30’da yatman 
gerekiyor, bu senin iyiliğin için. Yoksa geç kalkıp güneşten ışığını almayı unutursun ve geceleri bizi aydınlatamazsın. Bir de mayıs ve haziran 
aylarında görevini erken bitirmen gerekiyor. Güneşin sırası, o da uzun süre nöbet tutmalı. Sen de artık git gide büyüyorsun, bu söylediklerimi 
hatırlarsın; hatırlayamazsan da not alırsın. Senin kuzenin Küçük Yıldız da topuklu ayakkabıya çok alıştı onu uyarıyorum ama dinlemiyor. Eee, 
senin torunların nasıl, yaramazlar mı ? Bence yaramazlardır. Ay! Dışarı çıkarken montunu giy yoksa hasta olursun sonra görevini  yıldızlara 
vermek zorunda kalırsın  ve bu iyi bir fikir olmayabilir. Ama bana annen dedi ki eve geç geliyormuşsun. Annen seni merak ediyor  ve dışarı 
çıkmak zorunda kalıyor. Ahh, ben sana kaç kez söyledim. Neyse bu söylediklerime çok dikkat et tamam mı, görüşürüz.

Sevgilerle, 
Zeynep KURNAZ 5A

Sevgili Dondurma Hanım,
Nasılsın? Buzluklarda zamanların nasıl geçiyor? Seni çok özledim. Dondurmacının zindanlarından kurtaracağım seni, hiç merak etme. 

Kurtulduktan sonra ağzıma gideceksin, ardından karnıma. Hiç korkma orada Fasulye Bey var. Hatta kuzenin Sakızlı Dondurma da var. Ama 
maalesef huysuz ailesi var. “Nerede yaşayacağım?” diye dert etme. Çünkü orada yemek şehri var ve bir sürü kiralık ev var. Birisini alıp orada 
kalırsın. Biliyor musun en yakın arkadaşın Bisküvili Dondurma’yla yaşayacaksın. Çok eğlenceli olacak. Bu arada o zamana kadar sakın erime  
ve kimsenin seni yemesine izin verme, yoksa yemek şehrine gelemezsin. Buraya gelirken pasaport ve kimliğini al .Görüşürüz.

Sevgilerle, 
Zeynep KURNAZ 5A
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UZUN VE 
ZORLU SINAV

Bazen karşımıza bazı zorluklar çıkabilir. Bizi yıldıran ya da 
sadece görmezden gelip devam etmemiz gereken zorluklar. Bence 
bu zorluların genel adı hayat. Eminim bazen siz de “Neden bu 
zorluklarla karşılaşıyoruz? diye düşünüyorsunuzdur. Gelin, size 
neden bunları yaşadığımızın anlatayım. Bence hayat aslında sadece 
bir sınav. İçinizden, bunun klasik bir söz olduğunu düşünebilirsiniz 
ama dikkatlice baktığınızda anlayacaksınız ki doğruluk payı çok 
fazla. Demek istediğim, bence hayat bizi buradaki sınavımızdan 
sonra gidecek olduğumuz yere hazırlayan gerçekten uzun ve zorlu 
bir sınav. Ve bu sınavdan geçebilecek olan insanlar, sadece saf ve 
gerçekten temiz birer ruha sahip olanlar. Yani hayat aslında bir elek.

Karşımıza çıkan zorluklar ise sadece o sınavdaki soruların bazıları. 
Ve ne zaman o soruları duraksamadan ve tamamen dürüstçe 
yapabilir hale geleceğiz, işte o zaman buradaki işimiz bitmiş olacak. 
Demek istediğim, örneğin hemen önünde biri motordan düştüğünde 
ona yardım etmek yerine arkanı dönüp gidersen bu, soruyu yanlış 
çözdüğün anlamına gelir ve bu sorudan puan kırılır. Yani bunun 
bedelini ödersin ağır ya da hafif, sonuçta ödersin. Hayatın bize 
getirdiği zorlukların hepsi aslında birer deneyimden ibaret. Bu 
deneyimler buradan sonra gideceğimiz yerde bize yardımcı olacak. 
Bize bu zorlu sınavda kılavuzluk eden şey ise bilincimiz. Yeni 
seçimler yapmamıza yardımcı olan duyumuz. Ne zaman ki sorunsuz 
ve acısız bir şekilde form değiştirip kontrolü kendi ellerimize alırız, 
işte o zaman anlamalıyız ki sınavı geçtik. 

Çok sevdiğim bir söz vardır, şöyle der: “Yaşamın gayesi; 
hoşa gitmeyen şeylerden kaçmak değil, hoşa gitmeyen şeyleri 
yenmektir.” Bu, hayat denilen sınavda her zorlukla savaşmalı ve 
bu savaşı verirken de tecrübelerimizden ders almayı ve gelişmeyi 
bilmeliyiz. Hayatta her zaman bize doğru gelen şeyi yapmalı, 
kimin ne dediğini, ne yapacağını umursamamalı ve hiçbir zaman 
umudumuzu kaybetmemeliyiz çünkü her zaman bir çıkış yolu vardır; 
iyi veya kötü her zaman...

Mayra ÇAĞLAYAN 8C
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İstanbul tarihte üç isimle anılmıştır. Bunlar Byzantium, Konstantinopolis ve şimdiki ismi olan İstanbul’dur. İstanbul 
böyle isim değiştirirken dört devletin önemli şehirlerinden biri olmuştur. Bu listedekiler dışında daha önceki uygarlıklar 
da İstanbul’u başkentleri seçmiştir.

1) YUNANLILAR
İstanbul’un masalı ilk olarak Yunanlılar ile başladı. Buraya Byzantium adını verdiler. Şehir, kurucu Byzas’ın isminden 

dolayı Byzantium adını almıştır. Ve İstanbul uzun macerasına MÖ 500’de başlamıştır.

2) ROMA İMPARATORLUĞU
Romalılar için İstanbul’un serüveni 324’te Roma İmparatoru Konstantin’in yeni bir başkent aramasıyla başlar. Bir 

keşif sırasında yolunun İstanbul’a düşmesiyle İstanbul’un jeopolitik konumu ve diğer özellikleriyle İstanbul’u tercih eder. 
Ayrıca ismini Konstantinopolis olarak değiştirir.

 
3) BİZANS İMPARATORLUĞU 
Roma İmparatorluğu Bizans ve Batı Roma diye ikiye ayrıldı. İstanbul, daha çok Yunanlılara benzeyen Bizans 

İmparatorluğu’nun içindeydi. Kavimler göçünden sonra Türkler Bizans İmparatorluğu’nu birçok kez yenerek İstanbul’un 
kapılarına gelmişti. Kösedağ Savaşı sonucunda Anadolu Selçuklu bölünür. Bu bölünmenin sonucunda oluşan 
beyliklerden biri olan Osmanlı, iyice küçülmeye başlayan Bizans İmparatorluğu’nu 1453 yılında İstanbul’da bozguna 
uğratmıştır. Bu tarihten sonra Bizans İmparatorluğu hayatına veda etmiştir. 

  

İSTANBUL’UN TARİHİ 
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İSTANBUL’UN TARİHİ 

4) OSMANLI İMPARATORLUĞU 
1453’ten sonra Osmanlı İmparatorlu kendisiyle birlikte İstanbul’u hem büyütmüş hem de sınırlarını genişletmiştir. 

İstanbul, 16. yüzyılda dünyanın en güçlü imparatorluğunun da başkentidir. 20.yy’da sonra Osmanlı, 1.Dünya Savaşı’nda 
yenilmiş ve İstanbul’u 1920’de teslim etmek zorunda kalmıştır. 

 

5) İTİLAF DEVLETLERİ 
İtilaf Devletleri Birinci Dünya Savaşı sonrasında İstanbul’u işgal etmiştir. Fakat Kurtuluş Savaşı’nı başlatan Atatürk ve 

Türk milleti Büyük Taarruz’un sonucunda Lozan Antlaşması’nı imzalayarak İstanbul’u savaşsız geri almıştır. Türk ordusu 
6 Ekim 1923’te tekrardan İstanbul’a ayak basmıştır.

    

6) TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
İstanbul 6 Ekim 1923’ten beri Türk ordusunun kontrolündedir. 1950’li yıllardan sonra iyice göç alan İstanbul gelişen 

iş imkanları ile 15 milyonluk modern bir Türk kenti haline gelmiştir. İstanbul, günümüzde Türkiye’nin en kalabalık ve 
gelişmiş şehridir. 

 
                                                                      Ayberk DANIŞMAN 8A  - Güneş YÜKSEL 8C
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SOKAK LEZZETLERİ

Midyeci Ahmet

İstanbul Beşiktaş’ın gözde restoranlarından Midyeci Ahmet’e ne zaman giderseniz 
gidin önünde kuyruk olmayan bir zamanını yakalayamazsınız. Restoranın midyeleri 
Balıkesir, Güney Marmara ve Avşa Adası’ndaki çiftliklerde yetiştiriyor, her hafta Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından denetleniyor.

Türk sokak lezzetleri deyince akla ilk gelenler şüphesiz midye, kokoreç ve dürümdür. Tatil bölgelerinden alışık 
olduğumuz midye dolmayı İstanbul’a gidince nerede yersek yiyelim aynı tadı alamıyoruz. Kokoreç konusu da kısmen aynı 
diyebiliriz, hem fiyatı hem de lezzeti harikulade olan kokoreç maalesef yapılması kolay bir iş değil. Dürüm konusuna 
gelirsek o işi yapmak tam bir meslek sırrı. O halde biz nerede bu lezzetleri yiyeceğiz?

Midye yiyecek yer bulmak basit, lezzetli midye bulmak zor, midenizi bozmayacak midye bulmak ise büyük şehirlerde 
neredeyse imkansız. İstanbul’da midye veya kokoreç yenebilecek birkaç adres vardır, buyurun bakalım:

Saray Büfe Kokoreç

Kaliteli kokoreçiyle çıtır çıtır ekmeği ile İstanbul’un yıldızlarından olan Saray Büfe 
Kokoreç’e gitmenizi şiddetle tavsiye ederiz. Kokoreç bir yana midye tava ve midye dolmayı 
da denemeden geçmemelisiniz. Caddebostan tarafındaysanız mutlaka uğramalısınız.

Barış Büfe

Döneri şahane, kumpiri harikulade! Bağdat Caddesin’de yer alan Barış Büfe 
İstanbul’un en iyi dönercilerinden biridir.

Dönerinin yanında kumpirinin, kaşarlı tostunun ve hamburgerinin bir de sandviçlerinin 
tadına doyum olmaz. Eve servisi olan ve birkaç şubesi olmasına rağmen yemeğin tadını 
bozmayan nadir yerlerdendir.

Köfteci Yusuf

Köfte severlerin gözdesi Köfteci Yusuf’a geldi sıra. Türkiye’nin en büyük köfte 
fabrikasına sahip olan Köfteci Yusuf, köfte severleri her zaman memnun etmeyi başarmış 
bir işletmedir. Otuz yedi şubesi bulunan restoran işlerini büyütmeye devam ediyor. Siz 
de karnınızı doyurmak için uygun bir yer arıyorsanız Köfteci Yusuf’u bir düşünün. Her ne 
kadar damak zevkleri farklı olsa da en iyi sokak lezzetlerini derlemeye çalıştık, şimdiden 
afiyet olsun.

Güneş Yüksel 8C
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A lot of you reading this have probably read or 
seen Holes and there was a plot twist.  Sam being 
slain by Trout Walker.  What if Sam had never died.  
Let’s find out.

Hello internet and welcome to Film Theory.  
Today, we are going to be talking about Holes, that 
one movie where some people stay in a desert, two 
of them have something between each other and 
some miracle happens; but, today, we are going 
to be focusing on one moment in general, Sam’s 
death.  Sam was a Merchant who sold onions and 
onion-related products to the folk of Green Lake 
who he was trusted by.  Kate Barlow, one of his 
customers, was a school teacher famous for her 
spiced peaches.  One day, when Sam was selling his 
products, Kate said that she needed help repairing 
her school house and Sam decided to help her, but 
the truth was that Kate was in love with him and 
wanted him to stay longer.  When she eventually ran 
out of excuses, she said her heart was broken.  Sam 
replied, “I can fix that.” Then they kissed.  Sadly, 
Trout Walker killed Sam before the sheriff could and 
Kate Barlow killed the sheriff thinking that he had 
executed the assassination and became an outlaw 
for the next twenty years.  If Sam hadn’t died, Trout 
Walker would have killed Kate Barlow instead.  Like 
Kate Barlow, Sam would have already run out of 
business since the folk had turned away from him 
when he had broken the law.  Also, since Sam was 
a knowledgeable man he would have become the 
famous outlaw renowed all over America.  Despite 
this, he would not have caught Stanley Yelnats I 
because an interval would have past before Trout 
Walker killed Kate Barlow.  Thus, there would have 
been no treasure, but the Yelnats family would have 
kept it to themselves.  Although they would have 
kept the treasure, they would never have broken the 
curse until now.  Finally. Stanley would never have 
ended up at Camp Green Lake since he would have 
taken a different route on the way home because he 
probably would have göne to a different school and 
even if Sweet Feet’s baseball shoes had really fallen 
from the sky, he would have ignored them because 
he wouldn’t have needed them. Overall, if Sam 
hadn’t died, Kate Barlow would have died instead, 
Sam would have become an outlaw and he Yelnats 
family would have been rich but they wouldn’t have 
broken the curse, but hey! It’s just a theory; a film 
theory!  Thanks for listening and we’ll see you next 
time!

Mehmet Ali VARLIOĞLU 7B

As Stanley and Zero were digging one last hole after they came back from God’s 
thumb, they heard footsteps approaching.  As the feet got closer, Stanley realized 
they belonged to the Warden.  His heart started beating faster.  She walked up to 
them, looked in the hole and saw a treasure chest covered with yellow spotted lizards.  
Finally, she thought to herself, I’ve found it.  She didn’t care about the poisonous 
lizards, her ambition got the best of her.  She made a grab for the chest, failing 
miserably and falling into the hole.  The boys had eaten onions, which deters yellow 
spotted lizards, preventing them from being bitten.  On the other hand, the Warden 
wasn’t so lucky.  She hadn’t eaten onions in weeks.  Suddenly, all the lizards were on 
her.  The lizards bared their fangs at her, getting ready to take a juicy bite.  Right 
then, there was a flash of light followed by a deep rumble.  Couldn’t be, she thought, 
it hasn’t rained in a hundred years.  Meanwhile, Zero and Stanley were getting out 
of the hole.  Once they got out, it started pouring rain.  This startled the lizards, who 
hated rain.  They quickly retreated into an underground tunnel.  She was safe.  She 
climbed out and collapsed.  Not all the lizards left like she had thought.  Stanley and 
Zero had left, there was no one to help her.  “Help!” she groaned.  She was dead.  By 
the time the Warden gave her final breath, Stanley and Zero had already driven off 
with the Warden’s car.  Before she died, the Warden had set the chest in the trunk.  
When they opened the chest, they found legal documents worth a lot of money.  Zero 
used his share of the money to look for his mom.  Camp Green Lake was turned into 
a girl scout’s camp.

Selah WOLF 7A

HOLES
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Stanley ran away to find Zero.  It was a rough 
road, the sun was mad hot and he was red because 
of it.  He started to get thirsty, but there was no water 
in his canteen because he forgot to fill it.  His hopes 
were diminishing as the minutes went by.  He thought 
he would have found him by now.  He was too tired 
to walk.  He even thought of going back to the camp, 
but he couldn’t find his way back.  He wished that the 
Warden had sent a search team to find him, but the 
Warden wouldn’t spend money on him.  He started to 
realize that if he died there, nobody could find him, 
his mom would be so sad that it started to make him 
angry.  He tried to find the big god’s thumb, but he 
didnt see anything.  There was a black thing in the 
distance, but he though it was a rock or something 
like that.  As he got closer to it, he started to realize 
that it looked like a thumbs up sign.  He had hopes 
again, maybe Zero was up there.  Or maybe there was 
water there.  He ran and ran until his legs couldn’t 
carry him anymore.  His stomach was eating itself it 
seemed.It was god’s thumb!  He was so happy, but 
soon that happiness was filled with anxiety.  What if 
there were poisonous things, animals that would kill 
him.  He started to think of all that, but he went up.  
He climbed to god’s thumb.  It was rough, but when 
he got to the top of it, it was worth it.  Grass, frogs, 
mud, flowers, butterflies, it was a dream come true.  
He was so happy.  He ate all the veggies in it, onions 
mostly.  He dug up the mud, it became water and he 
drank it all.  When he was done, he filled his canteen 
up and took some onions. Then, he went to camp.  
Everyone couldn’t believe that he came, but all he 
worried about was Zero.

Güneş GÜNEY 7B

He was surprised when he saw what it was.  There 
was a big black circle about maybe 2 metres long.  
He looked inside it, but the circle was too dark to see.  
He could just see there was a tunnel with stairs.  The 
stairs were going very deep, so deep Stanley couldn’t 
see.  Zero was nowhere he thought.  Maybe he was in 
the tunnel?  Maybe he had died?  Maybe he had gone 
to God’s thumb?  He couldn’t imagine it because he 
was too thirsty and hungry.  He thought maybe there 
was food or water.  He walked into the tunnel slowly 
and consciously.  He wondered if there were yellow-
spotted lizards, but when he went into the tunnel, 
nothing bit him.  He went under the stairs, but he 
couldn’t find the deepest part of the tunnel.  He 
thought the tunnel was going to the Earth’s capitol.  
Then, he saw some light, coming from the depth.  
He walked faster.  Then, he noticed that he was in 
a shelter.  The wall was green and there was light.  
He looked for where the light had come from, but he 
couldn’t find out.  In the shelter, there was a table.  
On the table, there was a bottle of water and food.  
He sat on the chair which was between the table, and 
started to eat and drink water fast because he was 
too thirsty and hungry.  

When he finished the food and the water, he looked around slowly and carefully.  
There was a bed, a wardrobe, an armchair and a chest.  He slowly got up and touched 
the chest. 

“What are you doing here and who are you?”
Stanley turned around and was surprised because that was said by Zero!
“Zero?”
“Stanley! How did you get here?”
Stanley said he had wanted to get the water truck and take it to Zero, but he couldn’t 

do it.  Zero said that he was happy to see Stanley and Stanley didn’t have to try to steal 
the water truck because he had found two shelters and one of the shelters had food 
and drink and the other one was where they were.  He didn’t know whose shelters they 
were.  He said he couldn’t open the chest.  Then, Stanley remembered that he saw a key 
which had a chest picture on it.  The picture was the same!  Stanley said it to Zero and 
they decided to go to the Warden’s room and take the key, then they would come back 
and open the chest!  Like they said, they did.  They went to Camp Green Lake and took 
the key, but the Warden saw them!  The Warden chased them and came to the shelters 
with them.  When Stanley and Zero opened the chest, she said, “Thank you guys, you 
gave me the chest!”  Then she wanted to take it, but Zero didn’t give it to her.  Then, 
a car sound came and somebody started to come up the stairs!  Then they understood 
that they were Stanley’s lawyer and other men.  They came to take Stanley.  Then, 
the Warden said that they had stolen the chest.  Stanley said it was not true and the 
lawyer believed him.  Stanley wanted Zero to come with him and the lawyer gave him 
permission to take Zero with them.  They went to Stanley’s home and Zero lived with 
Stanley.  The chest which they had found in the shelter had loot and that was worth a 
million dollars.

Su DEMİRAĞ 7A
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WHO IS YOUR FAVOURITE CHARACTER?

  Wendy is my favourite character in the book Peter Pan because she is 
the eldest child of the Darling Family. She has long blond hair and blue 
eyes. She is wearing a long nice dress. She is helpful because she reads 
bedtime stories to the Lost Boys.

 When she saw Peter Pan, she wasn’t afraid, she wants to be a friend 
of him, so she is friendly. She is also brave because she is with Peter Pan 
when there is danger. She became the mother of the Lost Boys, so she is 
also caring.  

Selin ERBAŞOL 5 PREP

 In the book Peter Pan, my favourite character is Wendy. She has blue 
eyes and brown hair. 

She is a beautiful girl. She is brave because she isn’t afraid of the 
pirates. She is friendly because she loves her friends. She has a friendly 
face. She is lovely because she loves her brothers and parents. She is 
helpful because she helps people in need. 

My favourite character is Wendy because she is brave, helpful, friendly 
and lovely. She is a wonderful girl.

Damla SÖNMEZ 5 PREP

  My favourite character is Peter Pan in the book. He is very brave 
because when Captain Hook hurt his hand, he didn’t stop the fight and 
he won. 

  He is helpful because he always helps Wendy, John, Michael, the Lost 
Boys and the Indians. 

He is friendly because he wants his friends in safe. He has red hair. His 
clothes are made of green leaves. He wants to live in Neverland forever 
because he doesn’t want to grow up.

Burak EKMEN 5 PREP

 Captain Hook is my favourite character in the book “Peter Pan”. His 
real name is James Hook. He has black beard, black eyes and black hair. 
He has a hook on his left hand. He has a ship and its name is Jolly  Roger. 
He lives on the ship with the pirates.

  He is a bad captain. He is hateful and coward. He fights with Peter Pan 
twice. He is Peter Pan’s enemy. He is afraid of the crocodile because the 
crocodile ate his left hand in the past. 

During the fight with Peter Pan he fell into crocodile’s mouth and died.  

Evren ÇEVİK  5 PREP                                                                                                                
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AMAZING COUNTRIES 
I’VE BEEN TO

When I was seven, I went to Dubai in United Arab Emirates (U.A.E) with my family. We stayed at a hotel which was so 
fancy. It’s not the kind of  a hotel I would want to stay because it’s as big as a house. We stayed there for seven days. I went 
to a desert and I saw many camels there. It was nice to feel warm in winter. Swimming in the sea was also great. The sea 
was crystal clear. 

  Then I went to Mauritus when I was nine. Mauritus is an island near Africa. It was a long flight and took thirteen hours 
to get there. Mauritus was a marvellous and a peaceful island. At night, I looked at the sky and when I saw the stars I 
was shocked. The stars were shining like a led flashlight. I saw fish in colors that I could never imagine before. One day, it 
started raining but rain couldn’t stop me to swim in the sea. It was a great experience for me.

  At last, we went Maldives last year. Maldives was so diffrent because we could walk around the island in one hour. It’s 
that small. The whole island was covered with sand. Even in the hotel! A friend in the hotel showed us the sharks and sea 
turtles. I fed the stingreys, too. Also the sea was perfect. While we were eating, the small crabs came next to us. In short, 
every place on earth is awesome. There are many interesting places to visit.

Alya ŞAVUR 6C

Violet had violet hair and was the shortest pupil in the whole school.  Her hair was the total opposite, her hair was the 
longest hair in the class.  Violet got annoyed very easily.  She hated things and people that didn’t have any of the colors 
that she wore.

You know that day where you are happy, but there is an exam?  This is that day.  Miss Hilary handed out the exam papers 
and two seconds later, Violet shouted, “Mrs. Hilary, I won’t do the exam!”  Miss Hilary asked, “Why? You have to.”  Violet 
responded, “It doesn’t have any of the colors that I wear.”  Miss Hilary got mad, but she tried not to expose it.  When Violet 
took the exam paper and ripped it in half, Miss Hilary got even angrier and shouted, “You will do the exam and that’s it!”  
Everyone was surprised because Miss Hilary never shouted.  Miss Hilary ran out the door.

Fifteen minutes later, Miss Hilary came back with a gorgeous pair of glasses.  They were purple with blue glitter.  Violet 
ran to Miss Hilary and took the fabulous glasses.  She put them on and she saw everything in different tones of violet.  She 
asked for another exam paper from Miss Hilary and completed the exam in five minutes.  Violet never took off the glasses 
ever again.

Jimema MORRAS 5C

VIOLET
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WHY ENGLISH IS CONSIDERED AS 
GLOBAL LANGUAGE ?

Language is the method of human communication. There are around six thousand and five hundred languages in the 

world. Among all these languages, five of them is spoken by around two and a half billion people. These languages are 

Chinese, English, Spanish, Indian and Turkish.?

There are four hundred and twenty-seven million English native speakers in the world. But there are one billion and half 

people who knows English. There are reasons for English being a global language. Firstly, some of the countries are the 

colonial countries of England and USA; like Bermuda (England), Falklands (England), Virgin Island (England), American 

Samoa (USA), North Mariana Islands (USA) and more. In all of these colonial countries, locals speak English. Secondly, 

English is easier than the other languages. There are more people speaking Chinese and Spanish but we’re using English 

as the global language.  Because these countries are not as advanced as England & USA technologically, economically and 

politically. USA & England have used to interact with modern western countries. Mostly, English is popular with internet 

and social media. Moreover, most of the films produced in the world are in English and also majority of scientific articles 

are in English. 

As you may know, England and USA have won so many wars. That was a big effect to English being a global language. 

Also, English has got a big potential, unchanged and universal culture and a specific talent about internationalism. English 

is a global language for education, too. Another reason is, Latin alphabet is used in English. Because of all these reasons, 

English is accepted as global language.  

Melis USANIR 5B
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THE WAITING
She was standing right over there
In her tiny little dress.
She was waiting for someone
Who was never going to come.

She had called him a million times
But he never pick up the phone.
The call was ringing desperately
Just like the way she was speaking.

As the minutes were getting longer,
Her hope was getting more lost.
The night was also getting longer
But she was losing her happiness.

The stars started to seem less bright,
Her skin started to seem more pale,
The road started to seem darker,
And her dreams started to seem further.

She couldnt believe what was happening.
They were meant to be,
Their fate was to be together.
She was left with memories.

She finally understood that
He was letting her down.
Every single time.
She let it go.
        

Nehir KARAKOCA 8B
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THE RHYTHM OF LIFE
Our bodies operate 24 hours a day, even when we are sleeping. For example, sleep serves to reenergize the body’s 

cells, clear waste from the brain, and support learning and memory. About 80% of our sleeping is of the SWS (slow-

wave sleep) variety, which is characterised by slow brain waves, relaxed muscles and slow, deep breathing which helps 

the brain and body to recover after a long day. This, for example, is one of the syncronised rhythms of life. Scientists has 

proved that sleep, blood pressure, hormone levels and heartbeat all follow their own clocks.

   History of biorhythms goes back as long as 3000 years ago, when the scientists of ancient Greece were recording the 

regular rhythms of basic bodily functions such as respiration, kidney activity, pulse rate, the female body menstural cycle 

and much more.

    Even the time we eat plays a role in our everyday life. For example, eating healthy food before an exam or a sports 

event boosts our maximal performance. The time we take medication also makes a difference about how well it works. 

   Every organ in our body is vital to keep the rhythm of life continuing. For instance, if your kidneys stop working, 

they will not be able to remove wastes and extra water from the blood. If your liver stops working, it can cause mental 

disorientation or confusion (known as hepatic encephalopathy), unnecessary bleeding, or even a coma. If your heart 

stops beating, well, the whole system crumbles down and you die. Only when all the organs work simultaneously in a 

certain rhythm, you can live healthily.

   As a conclusion, our bodily functions depend heavily on biorhythms, or as we call it, The Rhythm Of Life. There are 

internet sites that can calculate your biorythm in 3 primary levels; intellectual, emotional and physical. So maybe next 

time your planning yourself, do it according to your biorhythm.

Oltun Erim ÖZAVCI 8A
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THE DIARY
Jodie’s surname was Granger.  That was probably the reason she read Harry Potter in the first place.  She was a bit 

lazy, easy-going, laid back and could always make people laugh.  Her BFF was Meashell who was a real live mermaid.  

She hated Myron, though.  This was because Myron had once asked her who Harry Potter was and that was Jodie’s only 

weakness.  She had spun around green almond shaped eyes blazing and whipped Myron in the face with her long red hair.  

Jodi had a book that was more like a diary.  It had pages made out of a weird type of parchment and only accepted inked 

quills to write in it.  Jodie had found the diary on the floor and written in it with her eagle feather quill, and it had WRITTEN 

BACK.  When she saw this, she ran straight up to Miss Hilary.  Miss Hilary said, “Well then, ask this diary a question and 

let’s see how it… reacts.”  Jodie had done so and the book started to quiver.  Suddenly the date written on a page in the 

book on the right hand side expanded like a TV screen.  Everyone in the room was pulled into a dingy old book, a total 

embarrassment for Miss Hilary.  When they hit the ground, they found themselves in the Great Hall of Hogwarts school 

of Witchcraft and Wizardry and Jodie started to jump up and down like a maniac, all dignity forgotten.  When she finally 

calmed down, she told them that in order to get out, they needed to wait for the memory (yes the diary had pulled them 

into a memory) that they were in to end.  She knew this because she had watched Harry Potter and the Chamber of Secrets 

394 times, so they waited.  And waited.  Aaaand waited.  They got so bored that Donald tried to balance on his head with 

all the class shouting his name loudly, given the fact that they couldn’t be heard.  At last, the memory ended at the exact 

moment Donald fell flat on his face.  Everywhere started to glow as if they were in a box with bright yellow fluorescent 

lights all around and they were sucked out of the memory.  They fell on top of each other in Miss Hilary’s classroom.  In a 

few minutes, everyone forgot about the whole thing and Jodie kept the diary, but only as a memory.  And no one noticed 

that Jodie put a memory charm on Miss Hilary’s class.

Aylin KUTLU 5A
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WEIRD BUT TRUE

Traffic lights were 
invented before 

cars.

You can’t move 
your body when 

you’re dreaming.

Avocados are 
poisonous to birds.

Slugs have 3.00 
teeth and 4 noses.

Almost 90% of 
snow is air.

You burn more 
calories sleeping 

than you do 
watching 
television.

The tongue is the 
strongest muscle in 

the body.

A Harley Davidson 
motorcycle was 
desighned to 

look like a giant 
hamburger.
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WEIRD BUT TRUE

Sunsets on Mars 
are blue.

Adult cats only 
meow at humans, 

not other cats. 

The current U.S. 
flag was designed 

by a 17-year-
old for a school 
project. He got a 

B-. 

Coca-Cola would 
be green if 

coloring wasn’t 
added to it.

Children of 
identical twins 
are genetically 

siblings, not 
cousins.

The Queen owns 
all the swans in 

England. 

Shakespeare 
created the 

name Jessica in 
the Merchant of 

Venice.

A cloud can weigh 
more than a 

million.
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Mit den 5.Klassen haben wir im Deutschunterricht  unser Projekt “MeinTagesablauf /die 

Uhrzeiten” und das Thema “Die Aktivitäten “durchgenommen.Hier haben die Schüler einen 

detailiertenTagesablauf geplant. Jeder Schüler und jede Schülerin hat am Ende den eigenen 

Tagesablauf in der Klasse präsentiert. 

Ich schwimme 

um ein Uhr. 

Ich spiele um zwölf 

Uhr Tennis. 

Ich plane meinen 

Tagesablauf. 

Unser Projekt ist fertig! 

Es hat sehr Spaß gemacht! Wir machen 

viele Aktivitäten. 

Unser Thema ist 

“Mein Tagesablauf”. 

Ich wache 

um 07:30 

Uhr auf. 
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