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 Oscar Wilde  “Edebiyat,  insan ruhuna 

yapılan yolculuktur.” der.  Bu yolculuk, 

sırrı ve sınırları hiçbir zaman tam 

açıklanamayacak olan insan ruhunu 

tanımlama çabasıdır. Aynı zamanda yazın 

yani edebiyat;  insanların kendi 

hayatlarını, tecrübelerini, hayal ve 

fikirlerini   ölümsüzleştirmesidir. Öyle ki

kaleme alınan her bir eser, algıdaki zenginliğin ve düş gücünün önemine 

vurgu yapar. Sığlıktan kurtulmak için başka insanların hayatlarını 

tanımak, başkalarının gözüyle de bakabilmek gerekir. Yazılan her ürün, 

bizleri kendi dünyamızın dışına taşıyarak önümüze bambaşka evrenler 

serer, algılama gücümüzü artırır ve anlam evrenimizi zenginleştirerek 

kendimize doğru bir yol açar. İşte  edebi dergiler de bu sebeple varlığını 

sürdürmelidirler  ve Cemil Meriç’in deyimiyle Dergiler, Hür tefekkürün 

kalesidirler. 

 Bizler,  dergimizin  18.  sayısında  sizlerle  tekrar  buluşmanın 

mutluluğunu  yaşıyor ve bir  eğitim-öğretim yılını daha geride 

bırakıyoruz.  Dergimizin bu sayısında   öğrencilerimizin kaleme aldığı  

birbirinden güzel kompozisyon, şiir, araştırma ve incelemelerini 

okuyacak ve umuyoruz ki keyif alacaksınız. Elimizden geldiğince titiz 

çalıştık ve her bir çalışma öğrencilerimizin   emeklerinin birer ürünü. 

Hatamız  varsa affola…

 Son söz olarak eğitimde yirmi  iki  yıl önce “Yıldızlar Gökyüzü’nde 

Parlar” sloganı ile yola çıkan  Gökyüzü Koleji , her alanda başarılı olduğu 

gibi şiirle, sözle  parlamaya  devam edecektir.

Keyifli okumalar dilerim.

 Sevgi  ve  saygılarımla. 
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 Eğitim, ‘hedefli’ bir uğraş alanıdır. Çocuk, genç, yaşlı, kadın, erkek, 
kısacası bütün insanların yetiştirilmesinde şaşmaz bir ‘hedef’ gereklidir. 
Eğitimin amacı, muhataplarına konularla ilgili en yeni ve evrensel 
bakımdan doğru bilgileri vermenin yanında, medeniyetimizin değerlerini 
(dil, din, tarih…) sevdirerek benimsetme yönünde bir davranış 
değişikliği, bunun devamında da bir kişilik kazandırmadır. Kazanılan bu 
kişilik de edinilen bilgi ve erdemle doğru orantılı olmuştur.

 İlk insandan zamanımıza gelinceye kadar hemen her birey, aile, 
millet ve devlet, bilgiye ve erdeme giden en kısa yolu daima aramıştır. 
Günümüze geldiğimizde bilginin çeşitleri arttığı gibi, teknolojinin devreye 
girmesiyle onu elde etmenin yol ve yöntemleri de artmıştır. Her 
gelişmede olduğu gibi bu gelişmenin içinde de birtakım çelişki ve 
olumsuzlukların bulunduğu kuşkusuzdur. Onların başında çocukların ve 
gençlerin bilgi ve erdeme yönelmelerini engelleyen, hedef edinmeyi 
zorlaştıran çeldiricilerin çoğalması gelir. Bu durum karşısında başta 
eğitimciler olmak üzere sorumluluk duygusuna sahip herkes de 
gençlerin dikkatlerini eğitime ve estetiğe çekmenin yöntemleri üzerinde 
düşünmüş ve kendilerince uygun olan yolları göstermişlerdir.

 Bu yöntemlerden sadece biri olan öğrencilerde estetik zevk ve 
farkındalık oluşturmak kurum olarak önceliklerimizden olmuştur. 
Elbette her şeyden önemlisi evvela, bu ülkenin milli ve manevi 
değerlerini özümsemiş; kendisine, ailesine ve memleketine yararlı 
olmayı temel ilke olarak benimsemiş nesiller yetiştirmek 
önceliğimizdir.  Mesleği ne olursa olsun bu değerlerle mücehhez olmuş 
insanlar her zaman yarınlar adına ümit vericidir. 

 Bu sebeple oluşturmaya gayret ettiğimiz bu çalışmada 
öğrencilerimizin estetik zevklerini, gayretlerini; oraya çıkardıkları 
ürünlerde ileriye dönük hedeflerinin kırıntılarını bulacaksınız. Tüm 
çabamız Gökyüzü Kolejini  hep birlikte daha iyiye taşıyabilmek. Bu yolda 
öğrenci-öğretmen ve velilerimizle bir bütünüz. Her bir parçamız çok 
önemli ve kıymetli. Emek, karşılıklı sevgi ve saygı olduğu sürece 
varılmak istenen hedefe ulaşır. Gökyüzü Koleji  olarak hedeflerimiz 
büyük ve biz büyük bir aileyiz. 

 Dergimizin ortaya çıkmasında emeği geçen öğrencilerimize, 
öğretmenlerimize  yürekten teşekkür ediyorum. Başarı hepimizindir. 
Hep birlikte daha iyiye ve daha güzele ulaşabilmek dileği ile herkesi 
saygıyla selamlıyorum.

Okul Müdürümüz

İlk insandan
zamanımıza
gelinceye kadar
hemen her birey,
aile, millet ve
devlet, bilgiye ve
erdeme giden
en kısa yolu
daima aramıştır.
Günümüze
geldiğimizde
bilginin çeşitleri
arttığı gibi,
teknolojinin
devreye girmesiyle
onu elde etmenin
yol ve yöntemleri
de artmıştır.
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İNCELEME-ARAŞTIRMA

1. Evimizde her türlü musibete ve hastalığa karşı bir tek doktor ve 
 ilaç vardı; dua ve aspirin. Daima şifa bulduk.
2. Öyle ya, her gözün başka bir bakışı var…
3. Bu duyguları yapayalnız taşımak çocuk kalbime ağır geldi. Çünkü 
 vallahi. Ve billahi gurbet çok zordur.
4. Bir tabut düşün, içinde ben, içimde sen.
5. Dönelim kendimize ve aldığımız yaralara bakalım.
6. Gelecektim. Ama daha bir kötü hatıram olsun istemedim.
7. Yine de biri çıksa, nasılsın dese alışkanlıkla iyiyim diyeceğim.
8. Ruhumuz dar bir şeridin içinde sızılarla geçiyor.
9. Gökyüzüne bakmayanların kalbi daha çabuk kirlenir.
10. Üzüntüden sokaklarda avazım çıktığı kadar bağırmaya 
 başlamadan dön.
11. Bilmediğim ve ne yapacağı belli olmayan bir duyguyla 
 hırpalanıyorum boyuna.
12. Ah kardeşler gönlümün yükünü kaldıramıyorum deyince bal 
 yutturduk.
13. Kim çizebilir senden başka senin yaşamanı.
14. İnsanlara değer veririz, zira israf haram.
15. Masalımızda acı olmasın dilerim. Çocuklar ölmesin 
 öldürülmesin.
16. Bize ağır gelen kendimizdir. Yolda, okulda, işte başkaları ile 
 birlikte taşıdığımız kendimiz.
17. Ve o zaman bir kere daha ve daha iyi anlıyorum: Kendisine bize 
 bir keramet göster denen velînin,
 "-Peki, göstereyim" deyip ayağa kalmasını ve
 -İşte! yürüyorum" demesini.
18. Ruhumuzun batıdan aldığı lekelerden ancak Allah bizi arındırabilir
19. Bir yerden bir yere uçuyorsa kuşlar mevsimler değişmiştir, 
 insanlar da.
20. Kâğıt kalem çıkarıp seni hatırlamamak mümkün mü diye 
 yazmaya başlıyorum
21. Gizlice düşündüğüm, fark edilmesinden korktuğum hakikat sen 
 miydin?
22. Kara kara düşünüyorum. Ya artık bir kere daha duyamazsam 
 kendimi?

Cahit Zarifoğlu'nun 'YAŞAMAK' Kitabından
Hayata Dokunan Alıntılar

Edebiyatın en özgün kalemlerinden olan şair Cahit Zarifoğlu, edebi yeteneğinin dışında inanç özü ile yoğrulmuş fikir 
dünyasıyla da edebiyatımızda dikkat odağı olmuş isimlerden biridir. İşte sizler için hatıra türünün en yetkin 
örneklerinden Cahit Zarifoğlu'nun 'YAŞAMAK' kitabından alıntılar derledik.

Derleyen:
H.Zeynep YENER 10 - A
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En Yüce Değer “ÇANAKKALE”

Yazar ve Şairlerin Diğer Meslekleri

DENEME

tek yaşadı, illiklerine kadar hissetti. Her yeri yara bere 
içinde kalmış, kulakları duymaz, gözleri görmez olmuş 
yine de düşmana göğsünü siper etmiş nice vatan evladı 
vardı, olmaya da devam edecek. Biz duysak da 
duymasak da bizler için inleyerek şeref içinde can veren 
sayısız yiğidimiz vardır. Onlar kalbimizin bir yarısıdır diğer 
yarısı da vatan. Olmasa yaşama sebebimizin kalmaya-
cağı, var oluşumuzun anlamsızlaşacağı vatan…

 Bu şanlı, şerefli ve gururlu maziye sahip çıkmak 
bizlerin boynuna borçtur. Türkiye Cumhuriyeti bayrağı 
altında yaşayan her fert, gerektiğinde korkusuzca 
göğsünü tıpkı ataları gibi düşmana siper edecektir. Biz 
gençlerin bundan şüphesi yok sizlerin de olmamalıdır. 
Çünkü Türk milleti, dizlerinin üzerinde yaşamaktansa 
ayakta ölmeyi bin kere yeğleyecektir.

 (İl MEB Kompozisyon yarışması Maltepe İlçe 1. 
İstanbul il 2.si )

Esma ŞENOL  9 - A

Emirhan ALİÇAY 11 - DİL

 Vatan, bir kimsenin doğup büyüdüğü bir milletin 
ona hakim olarak üstünde yaşadığı, barındığı gerekirse 
uğruna canını verdiği toprak parçası, bedenimizden 
birparça ve damarımızda akıttığımız al bayraktaki kandır.

 Bir avuç toprak nasıl binlerce insanın canını feda 
ettiği en yüce değer olabiliyordu? Çünkü o, bir avuç 
toprak değildi aslında koca bir vatana yüreklerdeki sızıya, 
göklerde yankılanan huzurun sesine değecek bir var 
olma sebebiydi. Şehitlik ise basit bir mevzu değil, 
derinlerde hissedilen ilahi bir serinlikti. Sonuna gelinmiş 
bir yolculuk değil, o zamana kadar benzeri görülmemiş 
bir dirilişti. Hepimizin yaşamak istediği bir yeniden 
doğma…

 Siz, bir savaşın ortasında çıplak ayakla savaştınız 
mı hiç? Aç ve susuz günlerce uykusuz kaldınız mı? En 
kestirmesi şöyle sormalıyım: Sizin hiç kardeşim diye 
bağrınıza bastığınız insan, sırf milleti huzur içinde uyusun 
diye gözünüzün önünde “Vatan ille de vatan…” diyerek 
son nefesini verdi mi? Türk milleti bunların hepsini tek 

Dostoyevski: Mühendis

Arthur Conan Doyle: Cerrah

Oğuz Atay: Akademisyen (Mühendis)

George Orwell: Polis

Necati Cumali: Avukat

Tevfik Fikret: Ressam

Sezai Karakoç: Maliye Müfettişi

Cemal Süreya: Maliye Müfettişi

Cahit Zarifoğlu: Öğretmen

Cahit Sıtkı Sarancı: Memur

M.Akif Ersoy: Veteriner

Sait Faik Abasıyanık: Öğretmen

Cenap Şahabettin: Doktor

Oktay Rıfat Horozcu: Avukat

İskender Pala: Subay

Yahya Kemal: Milletvekili

Kafka: Vergi Memuru 

Agatha Christie: Eczacı Asistanı

Ahmet Hamdi Tanpınar: Milletvekili

Stephen King: Öğretmen
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Betül ALTUN  12 - A

Anlamını Az Bildiğimiz Kelimeler

GUREBA
Garip kelimesinin çoğlu olarak da
bilinen güreba, yabancı, kimsesiz,

misafir anlamına gelir.

ŞİKEMPERVER
Boğazına Düşkün

VAVEYLA
Çığlık, yaygara, feryat

FERİŞTAH
En iyi, en üstün

ZADEGAN
Tanınmış ve soylu aileden gelen
anlamına gelir; aristokrasi olarak

da bilinir.

MEYUS
Karamsar, umutsuz, mutsuz

SAFDERUN
Saf, temiz kalpli, kolayca aldatılabilen.

TANSIK
İnsan aklının alamayacağı, şaşırtıcı,

olağanüstü olay, mucize.

EŞBAH
Şen şakrak ve girişken kişi

CIMGIŞMAK
Vücutta el, kol, ayak ve bacaklar başta

olmak üzere bir bölgenin uyuşması
sonucu ortaya çıkan hafif sancı.

MAMAFİH
Bununla birlikte, öyleyse bile

MÜDANA
Borçlu hissetme

EHVENİŞER
Kötülerin arasında daha iyisi

HEMDEM
Arkadaş, yakın dost, sohbet arkadaşı

LAFÜGÜZAF
Beyhude, faydası olmayan söz

BEHEMEHAL
Her durumda, ne olursa olsun, ne yapıp
yapıp, kesin olarak, kesin bir biçimde.

GİRİFT
Birbirinin içine girerek çözelemeyecek
biçimde karışmış olan, iç içe geçmiş,

çapraşık.

MÜBREM
Vazgeçilmez olan, acele yapılması

lüzumlu bulunan.

TUMTURAK
Gerekli olmadığı halde, kulağa hoş

gelen, gösterişli sözcükler kullanma.

BABAYANİ
Dış görünüşe ve gösterişe önem

vermeyen, görmüş geçirmiş, babacan
insanlar için kullanılan bir sıfattır.

CANHIRAŞ
Tüyler ürpertecek denli korkunç,

yürek parçalayan, acı acı.

EFSUNKAR
Kökeni Farsça olan kelime, karşı
konulamayacak kadar etkileyici

demektir.

ÜLÜBÜ
Fasulye

DİLHUN
İçi kan ağlayan

BADAK
Kosa boylu olan kimse

HADDİZATINDA
Aslında, yaratılışında

İZZETİNEFİS
Kişinin kendine verdiği değer,

öz saygı.

MERDÜMGİRİZ
İnsanlardan çabuk sıkılan, kalabalık

ortamdan hoşlanmayıp yalnızlık
isteyen kişi.

LÜGAT
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 Peygamber Efendimiz (sav), incirin cennet 
meyvelerinden olduğunu bildirerek onu şöyle metheder: 
"İncir yiyin. Eğer Cennet'ten inen bir meyve söyleyecek 
olsaydım, bunun incir olduğunu söylerdim. Çünkü Cennet 
meyvelerinin çekirdeği olmaz. İncir yiyin, çünkü o, basuru 
keser, eklem ağrılarını yok eder."
 En yüksek lif içeriğine sahip olan incirin sadece 1 
tanesinde günlük tavsiye edilen lif miktarının %20 
yirmisini karşılayacak kadar bulunur. İncir, sindirime 
yardımcı olduğu kadar bazı kanser türlerinin riskini 
azaltmada yardımcı olur. Çözünür lif açısından zengin 
olan incir kandaki kolesterol seviyesini düşürdüğü için 
kalp hastalıklarının riskini azaltır.
 Yağ, sodyum ve kolestrol içermediği ve yüksek lif 
oranına sahip olduğundan incir aynı zamanda kilo vermek 
için ideal bir besindir. Astım, öksürük ve soğuk algınlığı 
gibi durumlarda tedavi amaçlı da kullanılır. Anti 
kanserojen tesir yapan maddenin incirdeki 
"benzaldehit"den ileri geldiği belirlendi. İncir posasının 
bağırsaklardaki toksin maddelerin atılması, kan 
kolesterol düzeyinin düşürülmesi, şeker hastalarında 
kan şekerinin ani yükselmesinin önlenmesi gibi faydaları 
da vardır. İncir; müzmin öksürük, bâsur hastalığı, mafsal 
ağrıları, boğaz, göğüs ve gırtlak sertliğine karşı 
faydalıdır. Karaciğer ve dalağın temizlenmesinde 
tesirlidir. Mideden balgam karışımının temizlenip 
atılmasında rol alır. Su ve süt içinde kaynatılıp içilirse, 
çiçek ve kızamık hastalıklarına karşı faydalıdır. İncir; 
soğuk ve sıcak havadan dolayı meydana gelen nezle için 
faydalı olduğu gibi, ağız ve dişeti yaraları için suyu 
gargara olarak da kullanılır.

"Allah o su sayesinde sizin için ekinler, zeytinlikler, 
hurmalıklar, üzüm bağları ve çeşit çeşit meyveler 
yetiştirir. Elbette bunda düşünen kimseler için 
alınacak bir ders var!"

(Nahl, 11)

"İncire, zeytine, Sîna dağına ve şu emîn beldeye 
andolsun." (Tîn, 1-3)

 Bugün modern tıp, hurmanın insan vücudunun 
canlı ve sıhhatli kalabilmesi için çok önemli 10 
çeşitten fazla elemente sahip olduğunu keşfetti.
 Kur'an'da Meryem suresinde dâhil olmak 
üzere 20 defa geçen hurma, pankreasta ensülin 
salgılanmasını düzenli sağlayarak şeker dengesini 
korur. Doğumun kolay olmasını sağlar. Hurma, 
Bedensel ve zihinsel gelişmeyi sağlayan hurma aynı 
zamanda karşı koruyucudur. Zihnî yorgunluğu 
giderir. Anne sütünün, bol ve besleyici olmasını 
sağlar. Aynı zamanda hurmada organlara bol 
miktarda hareket ve ısı enerjisi kazandıran, hazmı ve 
özümlenmesi kolay şeker bulunur. Bütün temel 
vitamin ve proteinlere sahip olan hurma meyveler 
içinde vücut için en gıdalısıdır.
 Beyin için son derece faydalı olan hurma, 
%2.2 oranında protein, A, B1 ve B2 vitaminleri içerir. 
İçindeki A vitamini sayesine görme gücünü arıtır. 
Hurma K-kemiklerin ve dişlerin güçlenmesini de 
sağlar. Vücudun karbonhidratları enerjiye 
çevirmesine yardımcı olur. Bununla birlikte 
potasyum, sodyum, kalsiyum, demir, manganez ve 
bakır gibi vücut için gerekli minarelere sahiptir. 
Özellikle çok acıkma ve çok tatlı ihtiyacı duyulunca 
10 adet beyaz veya sarı leblebi 2 hurmayla beraber 
yenilip üstüne 1 bardak su içilirse 2-3 saat boyunca 
açlık hissedilmez.

Hurma İncir

Kur'an ayetlerinde hem dünya hem ahirette rahat etmesi için insanlara çeşitli yollar gösterilir. Ayetlerin dikkat 
çektiği konulardan biri de insan yaşamına ve sağlığına en uygun besinlerdir. Sizler için Kur'an'da geçen mucizevi 
besinleri sizler için derledik.

Kur'an'da Adı Geçen Mucizevi Besinler

İNCELEME-ARAŞTIRMA
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Gökten su indiren O'dur. Sonra Biz onunla her çeşit 
bitkiyi çıkarırız. O bitkiden bir filiz, ondan da büyüyüp 
birbirinin üstüne binmiş taneler, başaklar çıkarırız. 
Hurma tomurcuklarından sarkan salkımlar, üzüm, 
zeytin ve nar bahçeleri yetiştiririz..." (En'âm, 99)

 Üzüm, Kur'an'da on bir defa geçer. Hemoroit 
hastalığına, böbrek taşlarının düşürülmesine iyi 
gelir. Karaciğer, dalak, mide ve bağırsakları 
güçlendiren üzüm, sabahları aç karnına yenmesi 
tavsiye edilir. Üzüm, zihni açıp hafızayı güçlendirir. 
Kan yapımında rol alan üzüm aynı zamanda vücutta 
biriken zararlı maddelerin dışarı atılmasını sağlar. 
Yüksek tansiyonun düşmesinde rol alır. Mide ülseri, 
gastrit, karaciğer hastalıkları, dalak hastalıkları, 
romatizma ve mafsal iltihabının giderilmesinde 
etkilidir.
 Üzümde C vitamini vardır. Bu vitamin, bir 
binanın yapıtaşları arasına konan harca 
benzetilmiştir. C vitamini eksikliklerinde eklemlerde 
küçük kanamalar olur. İçerisindeki C ve A vitamini 
sayesinde yorgunluğa iyi gelir. İçerisinde ayrıca B1 
ve B6 vitaminleri kalsiyum ve fosfor bulunur.

Üzüm

"Çardaklı ve çardaksız bağları, değişik ürünleriyle hurmaları, 
ekinleri, birbirine benzeyen ve benzemeyen biçimlerde zeytin 
ve narları meydana getiren O'dur. Her biri ürün verdiğinde 
ürününden yiyin; hasat günü de hakkını verin; fakat israf 
etmeyin; çünkü Allah israf edenleri sevmez."(En'an, 141)

Nar içerisinde bulunan bol miktarda potasyum, sodyum, 
kalsiyum, demir gibi minarelerinin yanında ve A, B1, B2, B3 ve 
C vitaminleri içerir. Vücuttaki potasyum-sodyum dengesini 
koruyarak sinir sistemi kasların düzenli çalışmasına yardımcı 
olur. Barındırdığı potasyum sayesinde vücutta ödem 
oluşumunu ve kan şekerinin düşmesini engeller. Kalbi 
kuvvetlendirici etkisi de olan nar doğal bir antibiyotik 
özelliğiyle bağışıklık sistemini de korur.

Nar

 Yağ ve zeytinyağı içinde bulunan yağ asitlerinin 
çoğu tekli doğmamış yağdır. Tekli doymamış yağ asitler 
kolesterol içermezler. Kandaki kolesterol oranını 
yükseltmez tam tersine kontrol altında tutar.
 Zeytinin gövde kabukları ile yapraklarının ateşin 
düşürülmesinde etkilidir. Şeker hastalarında kan 
şekerinin düşmesinde tesirli olan zeytin aynı zamanda 
tansiyonu düşürmede de etkilidir. Fakat zeytin yaprağı 
mide için tahriş edici olduğundan yemeklerden sonra 
alınmalıdır. Bu şifalı yiyecek 1. Dereceden yanıkların 
tedavisinde kullanılabilir. “Sina Dağı’ndan çıkan bir nebat 
da yetiştirdik ki, o ağaç hem yağ, hem de yiyenlere bir 
katık çıkarır.” (Mü’minûn, 20).
 Peygamber Efendimiz’in (sav) zeytinyağı ile 
“Zeytinyağını yiyin ve onunla yağlanın. Çünkü o, bereketi 
bol ve mübarek bir ağacın meyvesinden 
çıkartılmaktadır.” Der.

"Sizin için gökte su indiren O'dur; içecek ondandır (ki) 
hayvanlarınız onda otlatmaktanız. Onunla sizin için ekin, 
zeytin, hurmalıklar, üzümler ve meyvelerin her 
türlüsünü bitirir. Şüphesiz bunda düşünebilen bir 
topluluk için ayetler vardır. (Nahl Suresi,10-11)

Zeytin



9

"Amel defteri sağından verilenler; ne mutlu o sağından 
verilenlere, Onlar dalbastı kiraz ve meyve yüklü muz 
ağaçları arasında; Kesintisiz gölgeler altında; 
çağlayanların kenarında; bitip tükenmeyen ve 
yasaklanmayan bol meyveler arasında; kabartılmış 
döşekler üzerinde olacaklar."(Vakıa, 28-33)

Ateş, sindirim bozukluları, kas kramplar ve kas 
gevşekliğine iyi gelen muz birçok hatalığın tedavisinde de 
kullanılır. Alerji tedavisinde, kan basıncının 
düşürülmesinde, hücre ve kas gelişimine, kalp atışının 
normale dönmesinde kullanılır. Muz, enerji üretiminde 
yardımcı olup strese karşı dayanıklık sağlar. Ayrıca 
anemiyi tedavi eder. Bu meyve, kalp hastalıklarını da 
tedavi eder.

Muz

"Kuşkusuz Yûnus da elçilerimizdendi. Vaktiyle o, 
yüklü bir tekneyle ülkesinden kaçmıştı. Kur'aya girdi 
ve kaybedenlerden oldu. Kendisini balık (balina) 
ağzına aldı. Doğrusu o (bundan önce) kınanacak bir 
iş yapmıştı. Eğer o, Allah'ın şanını yüceltenlerden 
olmasaydı kıyamete kadar balığın karnında 
kalacaktı. Sağlığı bozulmuş olarak onun ıssız bir 
kıyıya bırakılmasını sağladık; üstüne (gölge yapması 
için) kabak türünden bir bitki bitirdik."

(Sâffât, 139-148)
 Kabak, şekerle kaynatılıp içildiğinde ruh 
hastalıklarına özellikle de baş ağrısına iyi gelir. 
Böbrek ve bağırsakları temizleyen kabak zekâ 
seviyesini de artırır.

"Amel defteri sağından verilenler; ne mutlu o sağından verilenlere, 
Onlar dalbastı kiraz ve meyve yüklü muz ağaçları arasında; Kesintisiz 
gölgeler altında; çağlayanların kenarında; bitip tükenmeyen ve 
yasaklanmayan bol meyveler arasında; kabartılmış döşekler 
üzerinde olacaklar." (Vakıa, 28-33)
 Vücudu zehirli maddelerden temizleyen bir meyve olan kiraz, 
böbrekleri etkili bir şekilde çalıştırarak vücutta biriken üre asidinin 
dışarı atılmasını sağlar. Bu sayede romatizma kireçleme ve damar 
sertliği gibi hastalıkları önlemiş olur. Kirazda bulunan kinik asit 
böbreklerin kum ve taş yapımını önler. Kandaki zararlı maddeleri de 
dışarı arak kanı temizleyen kiraz, kan kirlenmesi sonucu oluşan cilt 
bozukluklarını da giderir. İçerisindeki bol miktarda fosfor sinirleri 
kuvvetlendirir ve vücudun hastalıklara karşı direncini artırır. Çiçekleri, 
göğsün yumuşamasında ve öksürüğün giderilmesinde tesirlidir.

Kiraz

Bal
Rabbin, bal arısına, 'Dağlarda, ağaçlarda ve hazırlanmış kovanlarda yuva yap, sonra her çeşit bitkiden ye; sonra da 
-bal yapman için- Rabbinin gösterdiği yollardan boyun eğerek yürü' diye öğretti. Onun karınlarından renkleri çeşit 
çeşit bir içecek çıkar ki, onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir millet için bunda ibretler vardır"(Nahl, 69)

 Peygamber Efendimiz bir hadisinde " Şifa iki şeydedir: Biri Kur'ân okumakta, diğeri bal şerbeti içmekte…"der.
 Früktoz ve glikoz gibi doğal şekerler içerir. Bunun yanı sıra magnezyum, potasyum, kalsiyum, bakır, iyot, çinko, 
sodyum klorür, kükürt, demir ve fosfor gibi mineralleri de içerir. Ayrıca B1, B2, B3, B5, B6 ve C vitaminleri vardır. 
Sindirimi çok kolay olduğu için bağırsakların ve böbreklerin daha iyi çalışmasına yardımcı olur.
 Hızlı bir enerji kaynağı olan bal, beynin çalışmasını hızlandırır. Belirli bakterilerin, maya ve küfün büyümesine 
engel olur. Antioksidan özelliği olan bal, vücut direncini ve savunma mekanizmasını artırır. Yaraların üzerine 
sürüldüğünde deriyi oluşturan epitelyum dokusunun gelişimini hızlandırır.

Kabak

Derleyen:
Yahya Ege UMAY 10 - A
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 “Sıfır Atık”; israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden 
geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı 
toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan atık yönetim felsefesi olarak tanımlanan bir hedeftir.
 Atıkların geri dönüşüm ve geri kazanım süreci içinde değerlendirilmeden bertarafı hem maddesel hem de 
enerji olarak ciddi kaynak kayıpları yaşanmasına neden olmaktadır. Dünya üzerindeki nüfus ve yaşam standartları 
artarken tüketimde de kaçınılmaz şekilde bir artış yaşanmakta ve bu durum doğal kaynaklarımız üzerindeki baskıyı 
artırarak dünyanın dengesini bozmakta, sınırlı kaynaklarımız artan ihtiyaçlara yetişememektedir. Bu durum göz 
önüne alındığında, doğal kaynakların verimli kullanılmasının önemi daha da ortaya çıkmaktadır. Bu nedenledir ki son 
yıllarda tüm dünyada sıfır atık uygulama çalışmaları hem bireysel hem kurumsal hem de belediye genelinde 
yaygınlaşmaktadır.

Sıfır atık yaklaşımının esas alınması ile sağlanacak avantajlar;
• Verimliliğin artması,
• Temiz ortam kaynaklı olarak performansın artması,
• İsrafın önüne geçildiğinden maliyetlerin azaltılması,
• Çevresel risklerin azalmasının sağlanması,
• Çevre koruma bilincinin kurum bünyesinde gelişmesine katkı
  sağlandığından çalışanların “duyarlı tüketici” duygusuna sahip
  olmasının sağlanması,
• Ulusal ve uluslararası pazarlarda kurumun “Çevreci” sıfatına
  sahip olmasının sağlanması, bu sayede saygınlığının arttırılmasıdır.

 Ülkemizde Bolu, Bursa, Çankırı, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kastamonu, Kocaeli, Kütahya, Muğla,  Sivas, 
Tekirdağ, Uşak’ta atık tesislerimiz bulunmaktadır.
 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve TEMA Vakfı işbirliği ile okullarda Sıfır Atık Eğitim Projesi 
başlatıldı. Planlanan proje ile doğal varlıkların korunması, çevre dostu tüketim alışkanlıklarının kazandırılması ve atık 
yönetimi ile ilgili konularda çocuklara farkındalık sağlanması hedefleniyor. Bu kapsamda Gökyüzü Eğitim Kurumları 
olarak üzerimize düşen görevi yaptık ve okulumuzda 0 Atık konferansı düzenleyerek gerekli çalışmalarımızı 
başlattık. Amacımız geleceğimizin en önemli kaynakları olan çocuklarımız vasıtası ile çevre bilinci uyandırmak.

Biliyor muydunuz? 
 Konut başına ortalama günde 1.5 ile 2 kilogram çöp atılan Türkiye’de günlük ortalama 50 bin ton çöp çıkıyor. 
Türkiye’de birkaç yıl öncesine kadar atıklardan elektrik üreten 5 tesis bulunurken, şu anda EPDK’dan alınan lisans 
sayısı 40’a yaklaştı. Bu tesislerin şu anda 100 MW’ı işletmede, 80 MW ise inşa halinde bulunuyor. Uzmanlar enerji 
harcamalarının çöpten enerjiyle azaltılabileceği vurgusunu yapıyor. Çöpten enerji üretimiyle 10 bin konutun elektrik 
ihtiyacını karşılayacak bir tesisin yaklaşık olarak 1.5 milyon dolara kurulacağı belirtiliyor. Dünya genelinde 50’den 
fazla ülkede 1.5 milyon kişiye istihdam olanağı sağlayan çöpten üretim sektörünün, Türkiye ekonomisinin geleceği 
için de kaçınılmaz olduğu belirtiliyor.
 Türkiye’de her yıl 1 milyar liralık atığın ayrıştırılmadığı için değerlendirilmeden imha edildiği belirtiliyor. Kağıt, 
karton, metal, cam, plastik, elektronik atık, lastik gibi atıkların yaklaşık yüzde 40’ı tekrar dönüştürülerek ekonomiye 
kazandırılabiliyor. 2023’te Türkiye’nin enerji ihtiyacının iki kat artacağı öngörülüyor. Çöpten çıkan metan gazının 
küresel ısınmaya etkisinin karbondioksitten 21 kat daha fazla olduğu biliniyor. Gelişmiş ülkelerde çevre kaygılarıyla 
doğan bu tesislerin, bugün enerji arz güvenliğine de katkı sağladığı kaydediliyor. Dünya birincil enerji arzının yüzde 
10’u çöp ve biyo yakıttan gelirken, Türkiye’de elektrik üretimindeki payı yüzde 1.3 civarında bulunuyor. Atıktan 
Ankara’da 31 MW, Adana’da 15.4 MW, Konya’da 5.6 MW ve Bursa’da 9.8 MW enerji üretiliyor.

Esra ÖZKAN
Coğrafya Öğretmeni

Daha Temiz Daha Yeşil Bir Dünya İçin…

HAYDİ SEN DE ÇABA GÖSTER!
Suyunu, toprağını, havanı, ağaçlarını koru.
Sahip olduklarının değerini bil.
AYRIŞTIR. DÖNÜŞTÜR.

İNCELEME-ARAŞTIRMA
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Esma ŞENOL  9 - B

 100 yıl önce bugün, cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ün Bandırma ile Samsun’a çıkarak yaktığı 
bağımsızlık meşalesi; koca bir ulusa yol gösterdi.
 Mücadelemizin başladığı gün karar vermişti Mustafa Kemal, bu vatan ya bizim ya bizimdi. Yalnız değildi 
elbette. Arkasında bir millet ve genci yaşlısı herkesin yüreklerinden dolup taşan bir vatan sevgisi vardı. Öyle derin 
bir bağımsızlık arzusu besleniyordu ki ne düşman tüfeği yıldırırdı bizi ne de pervasızca ettikleri hakaretler. 
Mehmetçiğimin yüzünde güven veren kararlı ifade, halkta: “Bu mücadeleyi kazanmadan geri dönmeyeceğiz.” 
algısını çoktan oluşturmuştu. Başkomutan umutluydu, komutanlar umutluydu, asker umutluydu. Kimseye hayal 
kırıklığı yaşatılmayacaktı. Ellerinde hiçbir şeyleri kalmasa dahi sinelerindeki iman ateşi ve kalplerinde atan canları 
vatan için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırdı. Çünkü insan nasıl olur da ona yuva olan, bir dilim sıcak ekmeğin 
huzuruyla bereketlendiği, sahiplendiği ve sahiplenildiğini hissettiği vatan toprağını göz göre göre düşmanın 
bayrağına teslim ederdi.
 Kendinden emin adımlarla başladı bizim kurtuluş hikayemiz. 19 Mayıs günü başlayan bu küllerinden doğuş 
artık bir ulusun ödün verilemez davasıydı. Her birey, üstüne düşeni yerine getirmek için tüm gücüyle çabalamaya, 
emek vermeye hazırdı. Başka bayrak altında yaşamamıştı bu halk; yaşamayacaktı da, kararlıydı. Bunun için 
ellerinden geleni yapmaları yetmezdi, ellerinden gelenin fazlasını yapacaklardı. Bilhassa gençler, daha fazla 
sorumluluk üstleniyordu. Çünkü Ata’ları onlara, “Gençler! Benim gelecekteki emellerimi gerçekleştirmeyi 
üstlenen gençler! Birgün bu milleti, bu memleketi sizin gibi beni anlayan bir gençliğe bırakacağımdan dolayı çok 
memnun ve mesudum.” demişti. Onlar, yankılanan “Egemenlik, milletindir.” nidalarını başıboş bırakmamalıydılar, 
bırakmadılar.
 Bugün bizler; birer Türk evladı olarak bize emanet edilen bu aziz toprakları ve namusumuz bildiğimiz 
bayrağımızı kanımızın son damlasına kadar alnımız açık, şerefimizle her ne pahasına olursa olsun koruyacağız.

19 Mayıs Emaneti

Bir yar mı sorarsınız şehirler içinde, size diyeyim
İstanbul derler onun adına, ne yalan söyleyeyim
Onsuz da olmaz onunla da şimdi neyleyeyim
Şimdi ben İstanbul’u nasıl, size nasıl anlatayım?

Bir ses yükselir Efendimizden, çağlar öncesinden
Bin gönül işitir, revan olunur ilhamla gölgesinden
Olimposlar Hira olur, sıyrılan gözlerin perdesinden 
Şimdi ben İstanbul’u nasıl, size nasıl anlatayım?

Yedi tepede yedi ezan okunur beş vakit, duyabilene
Mehmetler fatih olur, manayı yürekte görebilene
Ayasofya emanettir kor gibi, elinde tutabilene
Şimdi ben İstanbul’u nasıl, size nasıl anlatayım?

Anlatsam yeter mi lügat, yine de başlasam mı
Adalardan mı, modalardan mı, surlardan mı
Kız kulesini, yalıları desem boğaz darılmaz mı
Şimdi ben İstanbul’u nasıl, size nasıl anlatayım?

Üsküdar göz kırpıp kıyıdan aklımı alıyorken
Dolmabahçe karşıdan tarihi fısıldıyorken
Balıklar şen şakrak, takaları selamlıyorken
Şimdi ben İstanbul’u nasıl, size nasıl anlatayım?

Kandilli ahbap olmuş mehtapla, kandillerle
Katip hüznü paylaşmış Çamlıca’da mendillerle
Hisarlar, ebedi bağlanmış birbirine zincirlerle
Şimdi ben İstanbul’u nasıl, size nasıl anlatayım?

Lale, sümbül, erguvan salınmış sulara sülün  gibi
Topkapı uzanmış sahile, Türkçe söyleyen dilin gibi 
Minareler yükselmiş göğe, yıldız toplayan elin gibi
Şimdi ben İstanbul’u nasıl, size nasıl anlatayım?

Galata’dan gözlenir misafirler buyur etmek için
Beyoğlu’ndan salınır moda şuh görünmek için
Sandallar süzülür haliçte, saltanatı teşrifat için
Şimdi ben İstanbul’u nasıl, size nasıl anlatayım?

Ortaköy’den yükselen neşe serin sularda boğulur
Beylerbeyi’nde “Sultan” bir gayretle doğrulur
Tarih yine İstanbul’da İstanbul tarihte yoğrulur
Şimdi ben İstanbul’u nasıl, size nasıl anlatayım?

İstanbul, yekvücut bedende ayağımız elimiz,  
Eyüp Sultan’dan Mahmut Hüdayi’ye kalbimiz
Hû’lara karışan maneviyat dolu gür sesimiz
Şimdi ben İstanbul’u nasıl, size nasıl anlatayım?

İstanbul’u İstanbul’a sorsak yine İstanbul der 
Derler ki bana sen bırak, İstanbul’u  ehline ver:
“İstanbul benim canım, vatanım da vatanım.
İstanbul,
İstanbul
…

DENEME
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• Ömer Seyfettin’in Balıkesir’in Gönen  ilçesinde doğmuş ve Balıkesirli hemşehrileri    
onu pek çok severmiş.
• Ömer Seyfettin’in babası askermiş ve babası onun asker olmasını istiyormuş.
• Ömer Seyfettin’in iki kardeşi de çok küçük yaşlarda ölmüş.
• Ömer Seyfettin askeri liselerde okumuş ve ilk edebi çalışmalarını Edirne’de 
  öğrenciliği sırasında yapmıştır.
• Ömer Seyfettin’i edebiyat dünyasının tanıması Mecmua-i Edebiye dergisinde 
  yayınlanan şiirleri  sayesinde olmuştur.
• Ömer Seyfettin 1903 yılında Makedonya’da çıkan bir karışıklık sebebiyle 
  okulundan imtihansız bir şekilde  mezun olmuştur.
• Ömer Seyfettin mezuniyetinden sonra asker olmuş, İzmir’de bulunduğu sırada 
  Fransızcayı Baha Tevfik’ten, Türkçülük ile ilgili fikirlerini de Necip Türkçü’ den 
  öğrenmiştir.
• Ömer Seyfettin 1909’da Selanik Üçüncü ordusunda görev yapmış. Askerliği ve 
  savaşlarda yaşadıklarından dolayı “Beyaz Lale”, “Tuhaf Bir Zulüm”, “Bomba” gibi 
  hikâyelerini yazmış. Bu görevlerde bulunmasaydı belki de bu hikâyeler ortaya çıkmayacaktı.
• Ömer Seyfettin yazılarını Selanik ve İstanbul’da çıkan dergilerde kendi adıyla değil de takma bir adla yayınlamıştır.
• Ziya Gökalp onun hayatındaki önemli isimlerden biridir. Ziya Gökalp ile tanışması Türkçülük akımını kurmasına 
  başlatmasına sebep olmuştur.
• Askerliği bıraktıktan sonra sadece edebiyatla meşgul olmuştur.
• Şiir alanında başarılı olamayan Ömer Seyfettin, 1917-1920 yılları arasında sadece 3 yılda, 10 kitap 125 hikaye 
  yazmıştır.
• Yaşadığı  dönemlerde diyabet ve insülin dünyada bile bilinmiyor, her doktora gittiğinde ünlü yazara şekerin yaptığı 
  eklem ağrıları için romatizma tedavisi uyguluyorlar ve çıkarken sıkı sıkı tembihliyorlar imiş: “Aman azizim bol bol 
  portakal, madalina ye, üzüm hoşafı iç” diye. Böyle diye diye Ömer Seyfettin genç yaşta yatağa düşmüş. 
• 1920 yılında Şeker hastalığından dolayı ünlü hikâye üstadı hayata veda etmiştir.
• Cenazesi önce Kadıköy Kuşdili Mahmut Baba Mezarlığı’na defnedilmiştir. Daha sonra buradan yol geçeği ve araba 
  garajı yapılacağı gerekçesiyle 1939 yılında Zincirli Kuyu Mezarlığına defnedilmiştir.

Ömer Seyfettin Hakkında

BİYOGRAFİ
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Yazarların Bilinmeyen Yönleri

Ünlü yazarın 100 tane 
eldiveni vardı. Sokakta 
eldivensiz görülmeyen 
Hüseyin Rahmi’nin 'aşırı 
şıklık' merakından değildi 
bu düşkünlüğü. Mikrop 
korkusundandı. Sokakta 
hiçbir yeri asla çıplak elle 
tutmazdı. Çıplak elle 
dolaşanlara çok şaşırır, 
bu durum için "manasız 
bir cesaret" yorumunu 
yapardı.

1863 yılında Baytarlık 
Mektebinden mezun 
olduktan sonra 6 ay 
içerisinde Kuran-ı Kerim'i 
hıfzederek hafız oldu. 
Bunun yanında İstiklal 
Marşı şairi Mehmet 
Akif’in oğullarından Emin 
Ersoy, 1966‘da 
Tophane’de bir kamyon 
kasasında açlıktan ölmüş 
şekilde bulunmuştur.

Fikret bir kadın çarşafı 
icat etti. Pek küçük bir 
pelerin, arkadan uzun bir 
iğneyle tutturuluyor; bu 
iğne çıkınca çarşaf 
tayyör oluyordu. İlk defa 
Tevfik Fikret'in eşi 
Nazime Hanım'ın giydiği 
bu çarşaf modeli, o 
dönem İstanbul'un kibar 
muhitlerinde hemen 
moda oldu. Aynı 
zamanda iyi bir ressamdı. 
Tevfik Fikret Aşiyan’ daki 
evinin planını da kendisi 
çizmiş ve ikamet ettiği 
eve isim veren ilk şairimiz 
olarak yerini almıştır.

HÜSEYİN RAHMİ
GÜRPINAR

MEHMET ÂKİF
ERSOY

Kamışla yazı yazılan 
devirde Recaizade Ekrem 
Bey, kâğıdı dizlerine 
dayayarak yazardı. Gayet 
zor bir şekilde yazan usta 
yazar en ufak bir mektup 
için bile müsveddeler 
yapardı. Saatlerce 
'işitilmemiş bir kelime' 
arayan Recaizade; yazar, 
çizer düzeltir sürekli 
başka bir cümle arardı.

Türk edebiyatının en 
önemli yazarlarından 
Necip Fazıl, aslında hasta 
yatağındaki annesinin 
isteği üzerine şiir 
yazmaya başladı.

RECAİZADE MAHMUD
EKREM

NECİP FAZIL
KISAKÜREK

Yahya Kemal yaşarken 
hiçbir kitabı kendi isteği 
üzerine yayınlanmadı. 
Şiirde oldukça 
mükemmeliyetçi olan 
usta yazar "Açık Deniz" 
şiirini 15 yılda tamamladı. 
Ayrıca Yahya Kemal’ in 
hiç evi olmamış, şairimiz 
ömrünün sonuna kadar 
Taksim’ deki Park Otel’ 
de yaşamıştır.

YAHYA KEMALTEVFİK FİKRET

SEZAİ KARAKOÇ

Sezai Karakoç, imza vermekten, kitaplarını imzalamaktan 
hiç hoşlanmaz. Okurun onu okuması onun için yeterlidir. 
Sezai Karakoç’un bilinen en ilginç özelliği fotoğraf 
çektirmeyi sevmemesidir. Fotoğraf çektirmeyi hiçbir 
zaman istemeyen Karakoç’un, şu an var olan fotoğrafları 
ise ondan habersiz çekilmiştir.

Tolstoy'un 13 çocuğu 

vardı. 48 yıllık evliliğinin 

ardından karısına "Benim 

yaşımdaki insanların 

sıkça yaptıkları bir şeyi 

yapıyorum. Son günlerimi 

tek başıma ve sükûnet 

içinde geçirebilmek için 

dünyadan vazgeçiyorum," 

yazan bir not bırakarak 

evini terk ettiğinde 82 

yaşındaydı. Birkaç gün 

sonra bir tren 

istasyonunda donarak 

öldü.

TOLSTOY

İNCELEME-ARAŞTIRMA
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Derleyen:
Zeynep Sude BOZKURT  11 - A1

Türk edebiyatının 
ustalarından Orhan 
Kemal tam bir kahvehane 
tutkunuydu. Gençliğinde 
başlayan kahvehane 
tutkusu hayatı boyunca 
sürdü. Orhan Kemal'e 
göre kahvehaneler bir 
çeşit laboratuvardı.

ORHAN KEMAL

John Steinbeck’in köpeği, 
dünyaca ünlü roman 
Fareler ve İnsanlar’ın 
orijinal taslağını 
yemiştir...

JOHN STEINBECK

Fakir bir aileden gelen 
Yabancı'nın yazarı Albert 
Camus, ayakkabısı 
eskimesin diye kaleci 
olmuştur.Usta yazar 
daha sonra yalnız futbol 
için değil hayatın kendisi 
için de geçerli olan şu 
muazzam saptamayı 
yapmıştır: “Top hiçbir 
zaman beklediğin yerden 
gelmiyor!”

ALBERT CAMUS

Agatha Christie, 1926 
yılında 36 yaşındayken 
ortadan kayboldu. Yerel 
polis, halk ve 
istihbaratçılar her yerde 
onu aradı. 10 gün sonra 
sahte bir kimlikle bir 
otelde bulundu. 
Soranlara ne olduğunu 
hatırlamadığını söyledi. 
Gerçekte ne olduğu ise 
bir sır olarak kaldı.

AGATHA CHRISTIE

Kafka, vasiyetinde yakın 
arkadaşı Brod'dan Yargı, 
Ocakçı, Dönüşüm, Ceza 
Sömürgesi ve Köy 
Doktoru hariç bütün 
eserlerini yakmasını 
istedi. Arkadaşı Max Brod 
ise onun vasiyetini yerine 
getirmeyerek aslında 
Kafka'nın yazarlık 
kariyerine büyük katkı 
sağladı. Franz Kafka aynı 
zamanda et yemeyi 
cinayetle bir tutardı.

FRANZ KAFKA

İrlanda asıllı yazar Oscar 
Wilde, çocukluğu 
boyunca annesinin isteği 
üzerine kız kıyafetleri 
giyer. ABD ziyaret ettiği 
sırasında gördüğü 
"Piyanisti vurmayın. 
Elinden geleni yapıyor" 
yazısının hayatı boyunca 
gördüğü tek mantıklı 
sanat eleştirisi olduğunu 
söyler.

OSCAR WILDE

Günde yaklaşık 50 fincan 
kahve içtiği söylenen 
Balzac, kahve yapacak 
birisi olmadığında kahve 
çekirdeklerini çiğnerdi.

BALZAC

LEWIS CARROLL
Ünlü “Alice Harikalar Diyarında”nın yazarı Lewis Carroll aslında bir matematik dehasıydı. 
Kelime üretmekte üstüne yoktu. Halen İngilizcede onun uydurduğu onlarca kelime 
kullanılır. Kütüphanelerde kitapların daha kolay bulunabilmesi için kitap adını cildin sırtına 
yazma fikrini kendisi hayata geçirdi. Scrabble kelime oyununun ilk örneğini yaptı. En 
sevdiği ulaşım aracı ise kendi icat ettiği üç tekerlekli bisikletti.

Yazarın aykırı annesi, 
büyük kızı Marceline'e 
eşlik edecek bir kız 
çocuğu öyle çok 
istiyordu ki Ernest 
Hemingway'e 
çocukluğunda kız giysileri 
giydirdi. Saçını kız saçına 
benzeyecek şekilde 
kestirerek komşularına 
kızı olarak tanıttı.

ERNEST HEMINGWAY
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Unutulan Oyunlarımız

BEŞ TAŞ
5 adet yuvarlak taşla oynanır. Öncelikle ilk oyuncu 
seçimi yapılır. Bir tekerleme söylenir ya da taşların 
tamamı havaya hafifçe atılıp elinin tersiyle üstünde  çok 
taş tutabilen oyuna ilk başlar. Birler, İkiler, Üçler, Dörtler 
ve Beşler vardır. Hepsinin kuralları farklıdır. 

SEK SEK
Oyuna başlayacak oyuncu taşı ilk karenin önüne koyarak 
tek ayakla zıplayarak taşı birinci kutuya sokar. Daha 
sonra aynı şekilde 2 ve 3 karelere sokmaya çalışır taşı. 
Oyuncu aynı yoldan devam ederek dışarı çıkar.

Oyuna başlayacak oyuncu taşı ilk karenin önüne koyarak tek 
ayakla zıplayarak taşı birinci kutuya sokar. Daha sonra aynı 
şekilde 2 ve 3 karelere sokmaya çalışır taşı. Oyuncu aynı 
yoldan devam ederek dışarı çıkar.

Ortada mendili tutacak biri seçilir. Sonra çocuklar 
aldım verdim ben seni yendim oyunuyla iki gruba 
ayrılırlar. Çizgilerden çıkış yapan çocuklar arasında 
mendili yakalayan yakalayamayanı mendille 
ebelemeye çalışır.

MENDİL KAPMACA

MAHALLE MAÇI

Yine oyuncuların arasından bir ebe seçilir. Kalan 
oyuncular etrafta yerden yüksek yerlere çıkarlar. Sürekli 
aynı yerde kalamaz, yer değiştirmek durumundadırlar ve 
yere indiğinde ebelenen yeni ebe olur. Park Ebesinde ise 
Parkın dışına kaçan kişi ebe olur.

YERDEN YÜKSEK

1 kova çamur, en az 2 kişilik bir oyun. Çamurla toprak 
kap yapan çocuklar onu yere patlatır. En güçlü kim 
patlatırsa o yüksek bir puan alır. Sonuçta puanlar 
toplanır, kaybeden kazananı sırtında taşır.

PATLANGAÇ

Adem ÇOLAK 11 - A2
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KİTAP İNCELEMESİ

Romanın 15 yaşındaki kahramanı 7 yaşından beri dizindeki tam olarak teşhis edilemeyen bir hastalıktan dolayı 
sıkıntılar çekmektedir. Hayatı hastane kapılarında, doktor önlerinde geçmiştir. Son olarak yapılan tetkikler 
sonucunda dizindeki rahatsızlığın “Kemik Veremi” olduğu anlaşılır. Bu hastalık hayatına veya bir bacağına mal 
olabilecek bir hastalıktır. Hal böyle iken eğer beslenmesine dikkat eder, heyecansız, sakin bir yaşam sürdürür, 
moralini hoş tutarsa iyileşme ihtimalinin olduğunu söyler doktorlar.
Çocuk kötü haberi annesine söylememek için eve bile gitmek istemez; ne var ki gidecek başka yeri de yoktur. Eve 
gider ama her şeyi annesine olduğu gibi anlatamaz.
Çocuğun ailesi yoksul olduğu için doktorların söylediği gibi rahat yaşaması olanaksızdır. Bu yüzden Erenköy’de 
oturan uzaktan akrabaları olan bir paşa, çocuğu yanına, köşke alır. Çocuk, küçüklüğünden beri arkadaş oldukları 
kendisinden dört yaş büyük olan paşanın kızı Nüzhet’e aşık olur. Aşkı karşılıksız kalmaz. Ne var ki Nüzhet’i Dr. 
Ragıp adında biri daha istemektedir. Dr. Ragıp otuz beş yaşındadır. Aile Nüzhet’i doktora verme konusunda ikiye 
bölünmüştür. Paşa vermek istememekte, karısı ise vermek istemektedir.Paşanın karısı çocukla Nüzhet’in 
arasındaki yakınlaşmayı fark eder. Kızını çocuktan ayırmak için çocuğun hastalığının mikrobik, bulaşıcı bir hastalık 
olduğunu söyler. Bir rastlantı sonucu bu konuşmayı çocuk duyar, bundan çok etkilenir. Hemen o gece köşkten 
ayrılmaya karar verir. O sırada annesi de köşke geldiği için birkaç gün daha orada kalmak zorunda kalır.
O akşam Dr. Ragıp ve annesi yemeğe gelir. Yemekte çocuk, doktor ve paşanın fikirlerine muhalefet eder. Paşayla 
çocuğun araları açılır.
Felaketler peş peşe gelir. Yıkılan, morali bozulan çocuğun hastalığı iyileşme yolundayken tekrar azar. Dizindeki 
veremin ciğer veremine dönüşmesi ihtimali olduğundan ameliyat edilmesi, gerekirse bacağının dizinden kesilmesi 
söz konusu olur.
Çocuk ameliyat için 9. Hariciye Koğuşuna yatırılır. Doktorların olağanüstü gayretiyle bacağı kesilmekten kurtulur 
ama biraz kısalmıştır. Bunun yanında hastalığı tamamen iyileşmiştir.
Hastaneden çıkacağı gün yaklaşmıştır çocuğun. Bu sırada Nüzhet’in Doktor Ragıp’la evlendiğini öğrenir.

KİTAP HAKKINDA
Peyami Safa’nın yazdığı eser, psikolojik roman türündeki önemli yapıtlardan biridir. Betimlemeler çok canlıdır. 
Yalın ve yoğun bir anlatımı vardır. Yazarın kendi yaşamıyla da ilgili otobiyografik bir roman olan bu eser anı 
tarzında yazılmıştır.

9.Hariciye Koğuşu - Peyami Safa
KİTABIN ÖZETİ 

Fatih BİLGİÇ 10 - A
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ŞİİR

Kolay mı sanıyorsun bu dalgalanan hilalin inmesi?
Güvenidir bu milletin dayanacağı sinesi.
Sadece savaşa giden değil,
Evde oğluna dua eden annenin inleyen sesi.

Nasıl ister bir ana oğlu ölsün?
Ama konu vatansa onun uğruna feda olsun.
Evladının özlemi ile coşsun,
Sığmasın semaya, bir küçük kalbe dolsun.

Esma ŞENOL 9 - A

VATAN
Türk’üz dedik çekip çekip vurdunuz,
Bizi vurup bizden hesap sordunuz. 
Dicle’yi küstürdünüz Fırat’a
Sahip çıkacak onlara Sakarya. 
Değdirmez Türk, mabedine namahrem eli 
Gözünün içine baktığında düşman titremeli. 
Secdeye fısıldadığında yer gök inlemeli, 
Bir karışına bile değdirtmemeli namert eli. 
Hiçbir kuvvet beni bu cihandan atamaz 
Çünkü seyit onbaşılar kaçmaz.
Ben olmuşum zaten bir mücahit, 
Varsın olayım bir gazi ya da bir şehit. 
Türk evlatları tarih okumaktan çok tarih yazar, 
Çanakkaleler destan oldukça boğazlar mürekkep olup akar. 
Kaç saklan, elbet seni de bir gün yakalar, 
Bu mürekkep ne imparatorlukları boğar. 
Türk olmak zordur, dünyayla savaşırsın. 
Türk olmamak daha zordur çünkü Türk ile savaşırsın 
Türklüğü her baş her omuz kaldırmaz,   
Ülkemin evlatları bu davadan şaşmaz.

Mehmet Emin ÖZTATLI 11 - A2

TÜRK

Evet, içime bir acı çöktü.
Aşkına güvenmek,
Sözlerine inanmak,
Artık zor.

Sana olan aşkımın alevi,
Sonbaharda dökülen yaprak misali,
Sarı, kırmızı, turuncu,
Birer birer sönüyordu.

Hepsi söndü ve
Kalbim kaskatı kesildi.
Evet doğru olan buydu.
Güven olmadıktan sonra,
Aşkın ne önemi vardı.

İrem SANCAK 9 - FL

ARTIK ZOR

Moru sevdiğim gibi seviyordum seni
Bir dalga aldı götürdü sanki güvenimi
Kolay değildi yaramı sarmak
Her şeye rağmen yanında kalmak
                              
Sonsuz deniz gibiydin gözümde
Uçuşan bir kelebektin kalbimde
Ama nedense durmadın sözünde
Acı oluştu kalbimin her yerinde
       
Belki olması gereken buydu
Büyülü bir aşkın sonuydu
Parlayan bir yıldız kaybolmuş gibi
Uzaklaştırıyordu benden seni

Nida DOĞAN 9 - A

MOR SEVGİ
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ŞİİR

Seni gördüğümde ürperen hücrelerim kadar güzel gözlerin,
Görmeden önceydi seni kalbim sakin ve tekin,
Yanlış kelimeler sarf edildi ara sıra,
İz bıraktı bunlar derinlerde, bıraktı yara.

Akşamları uzun uzun baktığım fotoğrafların,
Seni bana görüyorum, kalbimden daha yakın
İçim içimi yiyor ismini işitsem bile,
Ne güzel şey göz göze gelmek o güzel gözlerinle.

Gözlerim kapanmış doyamıyorum gülüşünü izlemeye,
Olanların hepsi gözükmüş kahvemdeki telvede, 
Hiçbir şey fayda etmiyor hislerimi telaffuz etmeye, 
Daha önce cesaret edemedim birini böyle sevmeye. 

Zarar gelsin istemem saçının tek bir teline, 
Gömdüm seni ben sinemin en derinlerine, 
Uzaktan görsem bile seni yerinden çıkar kalbim, 
Her gün daha da artıyor seni görme isteğim. 

Yazdığım her dizede var senden bir parça, 
Kalbim bir zamanlar olmuştu paramparça, 
Bitmiş ve tükenmiş halde moral ararken ben, 
Karşıma çıktın çölde su gibi bir anda sen.

Yusuf EKER 9 - A

SEVGİ BU
Tarih senin  derinliklerinde, 
Surların hatırlatır  şanlı tarihini. 
Osmanlı Devletinin son başkenti 
Fatih Sultan Mehmet idi  en büyük şöhreti.

İstanbul sanki kanatlarımın altında ,
Uzaklara dalıp gidilen yer Galata Kulesi.
Duyuluyor iskeleden kalkan vapurun sesi,
Dolup taşmakta yine Ayasofya Müzesi.

Dalga sesi yanında kulaklar da çınlamakta,
Simitleri havada kapan martı sesleri.
Günbatımının güzelliği  gecenin habercisi,
Bu kez yer, Üsküdar’da  Kız Kulesi.

Camisi, kilisesiyle hoşgörü timsali 
Yeditepe manzarasıyla edilen sohbeti,
Gözlerimi kapatıp Boğaz’a karşı,
Yaşamalıyım  her an bu aziz şehri.

Hava karardı,şehrin ışıkları açıldı 
Denizi aydınlattı  şanlı 15 Temmuz Köprüsü.
Taksim’de tramvaylar dolup taştı,
Fatih, Eyüp, Eminönü ve daha nicesiyle bir 
İstanbul öyküsü…

H.Sümeyye TAMBAĞ 10 - A

BİR İSTANBUL ÖYKÜSÜ
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Saçlarına nur yağmış dünyanın güzel kızı.
Kutlu fetih tacını takmış seher yıldızı.
Sana âşık sultanlar görmemiş böyle nazı.
 Kem gözlü bakışlardan kıskandığım İstanbul
 Anne gibi göğsüne yaslandığım İstanbul!

Senin adın lâledir, menekşedir, sümbüldür.
Mavi bakar gözlerin, yanağın gonca güldür.
Mor salkımlı bahçede uyandıran bülbüldür.
 Tarih akan çeşmeden beslendiğim İstanbul!
 Anne gibi göğsüne yaslandığım İstanbul!

Adalar kızlarındır: Sedef, Burgaz, Kınalı…
Boğaz’da Beylerbeyi, Küçüksu’ya sevdalı.
Asırlardır hisarlar birbirine vefalı.
 Her bahar Emirgân’da ıslandığım İstanbul!
 Anne gibi göğsüne yaslandığım İstanbul!

Dolaşır dilden dile bir aşkın hikâyesi,
Şahitmiş olanlara hüzünlü Kız Kulesi.
Çalınır Çamlıca’da o günlerin bestesi,
 Dinledikçe her akşam hislendiğim İstanbul!
 Anne gibi göğsüne yaslandığım İstanbul!

Süleymaniye sanki ufukta parmakların,
Sultan Fatih’i saklar bağrında toprakların.
Düşmüş boğaz suyuna erguvan yaprakların
  Martıların ardından seslendiğim İstanbul!
 Anne gibi göğsüne yaslandığım İstanbul.

Bekler nârin serviler sultanların başında,
Aşiyan, Nakkaştepe, Eyüp, Bağlarbaşı’nda.
Hep “Hüve’l Bâki” yazar, mahzun hece taşında.
 Okudukça düşünüp uslandığım İstanbul!
 Anne gibi göğsüne yaslandığım İstanbul.

Kol kanat gerer sana, Eyüp Sultan ve Yuşa.
Nöbette Sultangazi, nöbette Bayrampaşa.
İstanbul candan öte, söylensin uçan kuşa.
 Hüznünü, sevincini üstlendiğim İstanbul!
 Anne gibi göğsüne yaslandığım İstanbul!

Ebedî olsun ömrün, cihana bedel şehir.
Renklerin hiç solmasın, efsunlu güzel şehir.
Sende mutlu mısralar, yazılmış gazel şehir.
 Her gün fetih sabahı süslendiğim İstanbul!
 Anne gibi göğsüne yaslandığım İstanbul!

Dr. Hüseyin Emin ÖZTÜRK

EFSUNLU ŞEHİR
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İşte İstanbul
yorgun şehir
işte canından bezmiş boğaz vapurları
kederli tramvaylar
ve Galata Köprüsü’nden
telaşlı insanlar geçmektedir
bir gizli sevinç mahzun gözbebeklerimde
eriyen bir sükun kaldırımlarda adım adım
işte İstanbul
İstanbul dedim de seni hatırladım.
…

Ümit Yaşar OĞUZCAN

DERLEME

İSTANBUL DEDİM DE SENİ HATIRLADIM

Şu anda İstanbul’da olmak isterdim.
Mihrabat Korusu’nun dar yollarında seninle
Yan yana, yana yana yürümek…
Bir de martıların kanatlarından seyretmek İstanbul’u.
Bir de sen olacaktın yanımda adamım.
Bakarken Çamlıca’dan mehtaba,
Dinleyecektik en güzel aşk şarkılarını.
Ve ben senin gözlerinde kaybolurken,
Seni seviyorum diye haykıracaktım Marmara’ya
…

Özdemir ASAF

OLMAK İSTERDİM

Akşam, Yedikule’nin gezer sokaklarında;
Kızıl bir şerit gibi yolların ucu yandı,
Güneş, yardı başını bir kala duvarında…
Bostan korkulukları sanki bir kahramandı,
Kuşlara bahsederken büyük tasavvurundan!
Sular olduğu yerde bir defa halkalandı:
Akşam, attı kendini Yedikule surundan..
…

Cevdet KUDRET

YEDİKULE’DE AKŞAM

Giyilmemiş çamaşırlar nasıl kokar bilirsin,
Sandık odalarında;
Senin de dükkanın öyle kokar işte.
Ablamı tanımazsın,
Hürriyette gelin olacaktı, yaşasaydı;
Bu teller onun telleri,
Bu duvak onun duvağı işte.
Ya bu çamurdaki kadınlar?
Bu mavi mavi,
Bu yeşil yeşil fistanlı…
Geceleri de ayakta mı dururlar böyle?
Ya bu pembezar gömlek?
Onun da bir hikayesi yok mu?
Kapalı Çarşı diyip geçme;
Kapalı Çarşı,
Kapalı kutu

Orhan Veli KANIK

KAPALI ÇARŞI

İSTANBUL öyle bir şehir ki, etkilemediği şair, etkilemediği yazar, etkilemediği ressam kalmamış. Özellikle de şairleri. 
Biz de sizler için önemli Türk şairlerin en etkileyici İstanbul şiirlerinden bölümler derledik.

Şiirler İçinde İSTANBUL
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 Ormanda yağmurlu, sıradan bir günmüş. Nehrin sesi ve yağmurun yağışına rağmen havanın soğuk olmayışı 
hayvanları rahatlatıyormuş. Ama tabi ki hepsini değil. Yağmur başlamadan önce balık tutan somurtkan ayı çok 
sinirliymiş. Bunu gören aslan, ayıya sormuş:

 - Neden bu kadar kızgınsın şişko ayı.

 Ayı:

 - Görmüyor musun şu yağmuru sabahtan beri hiç balık tutamadım, elim boş döneceğim.

 Aslan, fırsattan istifade ayıya takılmış:

 - Ne oldu seni şişko, sebebi yağmurda aramak yerine şu beceriksiz ellerine bak, kendi yeteneksizliğini güzelim 
yağmura yükleme.

 Ayı çok sinirlenip bağırıp çağırmış ama bir faydası olmamış çünkü kovaları bomboşmuş. Aslanın kovalarına 
baktığında balıklar kovadan taşıyormuş. Ayı, kovalarındaki suyu boşaltıp üzgün bir şekilde oradan ayrılmış. Bütün 
gün yaptığı başarısızlığı düşünen ayı, bir anda yükselip sinirlenmiş ve günün şafağında oltasını alıp nehre gitmiş. O 
kadar hırslıymış ki oltasını attığı gibi geri yukarı çekiyormuş. Etrafta ne bir rüzgar fısıltısı ne de bir yağmur damlası 
yokmuş. Buna rağmen ayı hiç balık tutamamış ve aslanın sözleri aklına gelmiş. Bu onu daha çok sinirlendirmiş. Ama 
siniri ona pek bir fayda vermemiş. Ayı kovalarını alıp gidiyormuş ki aslanın balık tutmaya geldiğini görmüş. Aslan, 
ayının boş kovalarını gördüğünde çok büyük bir kahkaha atmış.
 
 Ayının balık tutma denemeleri bir süre böyle devam etmiş.  Ayı, açlıktan ölecek hale gelmiş. Ama yaptığı işten 
bir türlü vazgeçmemiş. Hiç sevmediği yağmur yine bastırmış ve bir anda önüne çıkan salyangoza göze ilişmiş. 
Salyangozun yemeği çok kısa mesafedeymiş fakat salyangoz çok yavaşmış. Bunu gören ayı çok sinirlenmiş ve 
bağırmaya başlamış:

 - Hızlı olsana uyuşuk salyangoz yoksa yemeğin toprağın altında kaybolacak.

 Salyangoz ise yüzünü alçaltıp şöyle söylemiş:

 - Eğer acele edersem yemeği yiyemem, çok hızlı gidersem yorulup ölürüm, sadece sabredip sakin bir şekilde 
hareket edersem amacıma ulaşırım.

 Bunu duyan ayı nehre bakmış. Hiç acele etmeden sakin ve sabırlı bir şekilde balık tutmaya başlamış. Yağmur 
fırtına ayının umurunda değilmiş. Ayının yaklaşık sekiz kovası da dolmuş. Uzaktan gelen aslan, ayıyı görmüş ve 
kahkaha atmaya başlamış:

 - Bak bak bak bak burada kimler varmış!

 Ayının son balığını tutup kovasına koyduğunu gören aslan şoke olmuş. Aslan sormuş:

 - Sen bu kadar balığı nasıl tuttun? Bu kadar kovayı doldurmak imkansız.

 Ayı ise duraklamış, aslana bakıp şöyle demiş:

 - Sadece sabrettim.

Sabrın Ödülü

- Sen bu kadar balığı nasıl tuttun? Bu kadar kovayı doldurmak imkansız.

FABL
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HİKAYE
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İLLÜSTRASYON
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Derleyen:
Kevser Nur DÖNMEZ 11 - DİL

ARAŞTIRMA

Bir İç Anadolu şehrinde de sizi şaşırtacak şeyler olabilir.                                        
Şehrin merkezinden geçen Yeşilırmak'ın kenarında                                           
sıralanan ve geleneksel Osmanlı evlerinin bütün özelliklerini  
bünyesinde taşıyan Amasya evleri, bu şehri görmek için iyi 
bir neden.

Türkiye’nin Saklı Cennetleri
ŞEHZADELER ŞEHRİ: AMASYA

Datça merkeze 25 km uzaklıktaki Palamutbükü'nde                                                                                                          
denize girebilir,  şeffaf sularında balık avlayabilir ve                                                                                                   
yakın yerlere tekne turuna çıkabilirsiniz. Sit alanı olarak                                                                                      
belirlenen köy, denizi ve doğayı sevenler için iyi bir tatil                                                                                             
imkanı sunuyor.

DATÇA'DA RÜZGAR VE HUZURUN
ADRESİ: MESUDİYE

Belkıs/Zeugma, Gaziantep’in Nizip ilçesinin 10 km doğusunda, 
tepeler üzerine kurulmuş bir kenttir. Zeugma, özellikle Roma 
döneminde sanat alanında çok ilerlemiş, mozaik döşemeleri 
dünya örnekleri ile yarışır hale gelmiştir. Bölgenin sadece bir 
bölümünde gerçekleştirilen kazılarda gün ışığına çıkarılan 
mozaikler Zeugma’nın tam anlamıyla bir mozaik kenti 
olduğunu ortaya çıkarmaktadır.                                                                                                                                         

ZEUGMA: BİNLERCE YILLIK
TARİHE AYNA TUTUYOR

Şanlıurfa'nın 45 km güneydoğusundakı Harran,                                                               
Mezopotamya ile Akdeniz'i birleştiren önemli bir durak 
noktasıdır.       5 bin yıllık bir geçmişe sahip, ilk çağlardan 
beri önemli bir kültür merkezidir. En önemli özelliği 
dünyanın ilk bilim merkezlerinden (Atina, Mardin, Şanlıurfa 
gibi) biri olmasıdır.

BİR MASAL ŞEHRİ: HARRAN
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BULMACA
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1. Türk edebiyatının  ilk divan şairi,

2. Türk edebiyatında ilk tarihi roman, 

3. Kasidenin bir bölümü,

4. Orhan Kemal'in bir öyküsü,

5. Romantizme tepki olarak doğan 

şiir akımı,

6. Evliya Çelebi’nin ünlü eseri

7. Savaş ve Barış, Anna Karanina gibi 

romanlarıyla ün yapmış Rus yazarı.   

8. 16. yüzyılda yaşamış şairlerin 

sultanı olarak bilinen, bilinen divan 

şairi

9. Savaş, yiğitlik, kahramanlık, vatan 

sevgisi gibi konuları coşkulu bir 

şekilde anlatan şiir türü,                                          

10. İran edebiyatında doğan, sonra 

Türk edebiyatına geçen, en büyük 

şairi Ömer Hayyam olan divan 

edebiyatı nazım biçimi,

11. Divan edebiyatı nazım biçimi. Bu 

türün ilk ve en güzel örneklerini 

Nedim vermiştir,                                                                                                 

12. Âşık edebiyatı nazım 

biçimidir.Hece ölçüsünün sekizli 

kalıbıyla yazılır. Sevgi, doğa, güzellik 

gibi konular işlenir,                                      

13. Hint ulusuna ait bir doğal destan,

14. Ziya Paşa’nın bir makalesidir. Ziya 

Paşa bu makalede divan edebiyatı 

geleneğini eleştirir,

15. Tanzimat şairi.

1. Halk edebiyatındaki taşlamanın divan edebiyatındaki karşılığı  2. Hiciv edebiyatımızın en büyük divan Şairidir. 
Siham-ı Kaza adlı bir eseri vardır,  3. Olay hikâyesinin dünya edebiyatındaki en büyük temsilcisi. 
4. Biyografi türüyle benzerlik gösteren eserlere divan edebiyatında ne ad verilir.  5. Yakup Kadri’nin bir romanı, bu 
romanda üç ayrı kuşak arasındaki görüş, yaşayış ayrılıkları anlatılır. Bu ayrılıklar aileyi çöküşe götürür. Romanın  
başlıca kişileri Naim Efendi, Sekine Hanım, Sermet Bey’dir.  6. 19. yüzyılda taşlamalarıyla tanınmış halk şairi.
7. Eleştiri   8. Anonim halk edebiyatı nazım şekli. axaa  şeklinde kafiyelenir. 7’li hece vezniyle yazılır.
9. Tenkit    10. Klasizme tepki olarak doğan akım.
11. Lale Devrinde yaşamış, şarkının ilk örneklerini vermiş divan şairi.

Büşra KAPTAN KOCAOĞLU
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Bir İç Anadolu şehrinde de sizi şaşırtacak şeyler olabilir.                                        
Şehrin merkezinden geçen Yeşilırmak'ın kenarında                                           
sıralanan ve geleneksel Osmanlı evlerinin bütün özelliklerini  
bünyesinde taşıyan Amasya evleri, bu şehri görmek için iyi 
bir neden.

Şanlıurfa'nın 45 km güneydoğusundakı Harran,                                                               
Mezopotamya ile Akdeniz'i birleştiren önemli bir durak 
noktasıdır.       5 bin yıllık bir geçmişe sahip, ilk çağlardan 
beri önemli bir kültür merkezidir. En önemli özelliği 
dünyanın ilk bilim merkezlerinden (Atina, Mardin, Şanlıurfa 
gibi) biri olmasıdır.
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1. Türk edebiyatının  ilk divan şairi,

2. Türk edebiyatında ilk tarihi roman, 

3. Kasidenin bir bölümü,

4. Orhan Kemal'in bir öyküsü,

5. Romantizme tepki olarak doğan 

şiir akımı,

6. Evliya Çelebi’nin ünlü eseri

7. Savaş ve Barış, Anna Karanina gibi 

romanlarıyla ün yapmış Rus yazarı.   

8. 16. yüzyılda yaşamış şairlerin 

sultanı olarak bilinen, bilinen divan 

şairi

9. Savaş, yiğitlik, kahramanlık, vatan 

sevgisi gibi konuları coşkulu bir 

şekilde anlatan şiir türü,                                          

10. İran edebiyatında doğan, sonra 

Türk edebiyatına geçen, en büyük 

şairi Ömer Hayyam olan divan 

edebiyatı nazım biçimi,

11. Divan edebiyatı nazım biçimi. Bu 

türün ilk ve en güzel örneklerini 

Nedim vermiştir,                                                                                                 

12. Âşık edebiyatı nazım 

biçimidir.Hece ölçüsünün sekizli 

kalıbıyla yazılır. Sevgi, doğa, güzellik 

gibi konular işlenir,                                      

13. Hint ulusuna ait bir doğal destan,

14. Ziya Paşa’nın bir makalesidir. Ziya 

Paşa bu makalede divan edebiyatı 

geleneğini eleştirir,

15. Tanzimat şairi.

REHBERLİK

Çocuk gelişimi, üzerine en çok konuşulan, yazılan ve üzerinde titizlikle çalışılan bir meseledir. Geleceğin 
şekillenmesinde bugünün küçüklerinin başrolde olacağını biliyoruz. Bu durumu bir süreç olarak düşündüğümüzde 
temeldeki bazı değerlerin çocuklar tarafından içselleştirilmesine ihtiyaç vardır. İşte, çocuklara mutlaka öğretilmesi 
gereken değerleri şu şekilde sıralayabiliriz:

Çocuklar küçük yaşlardan itibaren seslerini yükseltmemelerini, 
büyüklere saygı duymalarını ve ev kurallarına uymaları gerektiğini 
öğretmek gerekir.

Karşılıklı saygı, hudutlarımızı bilmek insan ilişkilerinde çok önemlidir. Hiç 
kimse saygısız, küstah, ukala birini yanında görmek istemez. Çocuklara 
bu ahlak kaidesi muhakkak öğretilmeli, kendisine iyilik edenlere teşekkür 
etmesi, efendimli cümleler kurması, boş konuşmaması gibi genel bilgiler 
telkin edilmelidir.

SAYGI

Çocuklara Mutlaka Öğretilmesi Gereken Değerler

Bu kadar çeşitliliğin olduğu bir dünyada, hoşgörü oldukça 
önemli bir değerdir. Çocuğun farklı düşünceleri, kültürleri, 
ırkları ve dinleri kabul etmesi ve anlaması önemlidir. Çocuklar 
ayrıca sağlıklı insan ilişkileri kurmak için de herkesin aynı 
olmadığını bilmelidir.

HOŞGÖRÜ

DÜRÜSTLÜK
Bir noktada, cezalandırılmaktan kaçınmak için çocuğun 
yalan söylemeyi seçmesi ve yaptıklarını gizlemesi 
muhtemeldir. Bu nedenle çocuğunuza dürüst olmanın 
önemini öğretmelisiniz ki bu sayede güvenilir olabilirler.
Yalan söylememek, her doğrunun her yerde 
söylenmeyeceği bilinciyle doğru bir insan olmak, 
yozlaşmamış toplumlarda en büyük erdemlerdendir. 
Yalancı biri toplumdan dışlanır, bir süre sonra yalnızlığa 
mahkum olur. Çocuklara bu ahlak kaidesini öğretmek çok 
mühimdir. Çocuklar sünger gibidir iyi kötü her şeyi çekerler 
ve karakterleri bu etkilerle oluşur. Dürüstlük gibi güzel bir 
huyun çocuğunuzda meleke halini alabilmesi için öncelikle 
siz yalan söylememelisiniz ki çocuğunuz sizi örnek alsın.

Sevgi, her şeydir. Çünkü sevginin varlığı yaşamın 
da doğanın da varlığını sürekli hale getiren, 
yenileyen ve doğrudan mutluluk oluşturan bir 
güzelliktir. Sevgi, her şeyden önce güzellikler 
bütünüdür.

SEVGİ
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Nezaket, aile bağları gibi sosyal ilişkileri geliştiren bir eylemdir. Bu nedenle, çocuklar "kötü" zamanlarında bile 
başkalarına karşı kibar olmayı öğrenmelidir. Ayrıca kötü bir ruh hali içinde olmalarının başkalarına doğru bir 
biçimde davranmalarına engel olmadığını da bilmeleri gerekir.

Çocuklarımıza bir şeyler öğretmenin en iyi yolu onlara örnek 
olmaktır. Kibirli bir insan asla alçakgönüllü olmayı öğretemez. 
Anne-baba olmak, bir anlamda otorite de olmak demekse, kibirli, 
kendini beğenmiş bir hava içine girmek daha kolaydır. "Bana ne 
cüretle karşı gelirsin?" demek, sizi dinlemeyen bir çocuğa karşı 
yanlış bir tavırdır.
Görevimiz sabırla ve saygıyla onlara bir şeyler öğretmektir. 
Çocuklarımızın olumsuz davranışlarına karşı aldığımız tavır, alçak 
gönüllülüğü öğretmek için bizim elimizdeki en önemli araçtır. 
Bağırmadan, aşağılamadan, sakince eğitim verdiğimiz zaman, 
alçak gönüllülük için örnek olmuş oluruz. Onlara yumuşak 
konuşun, onların ve kendinizin itibarını koruyun. Eğer onlara söz 
geçirmenin tek yolu bağırmaksa, onlara doğru disiplini 
verememişsiniz demektir.

ALÇAK GÖNÜLLÜLÜK

Uzun vadede tüm toplumun ve gelecek 
nesillerin dünyada rahat bir yaşam 
sürdürebilmesi için yapılması gerekenler, 
bireylerin tüketim hırslarına gem 
vurması, paylaşmanın öğrenilmesi, 
bireylerin pazarlamacılara ve özelliklere 
reklamlara karşı eğitilmesi, geleneklerin 
t i c a r i  ö ğ e l e r d e n  a r ı n d ı r ı l a r a k  
s a d e l e ş m e n i n  k a d e m e l i  o l a r a k  
öğrenilmesidir. İşin özü aslında bu kadar 
basittir; daha az tüketmek… Çocuklarda 
temel değerlerden biri olarak öğretilmesi 
gereken sadelik, gelecek zamanlarda 
çocuğun hem maddi hem manevi bir 
konforda yaşamasını kolaylaştıracaktır.

SADELİK

Çocuklarınıza iş birliği içinde olmanın faydalarını öğreterek gerekli 
durumlarda grup çalışmaları yapmak için onları 
cesaretlendirebilirsiniz. Hedeflerine ulaşmaları için güçlerini 
birleştirmenin onlar için faydalı olacağını ve bazen bir "yardım 
eli"ne ihtiyaç duyabileceklerini anlatmalısınız.

İŞ BİRLİĞİ

Hatayı kabullenmek, özür dilemek ve affetmek çok önemli 
değerler ve erdemlerdir. İlk başlarda çocuklar bunu anlamada 
sorun yaşayacaklardır çünkü çocuklar hatalarını kabul 
etmedikleri benmerkezci bir süreçten geçerler. Bununla birlikte, 
bağışlayıcılığın ne demek olduğunu anlatmak, çocukların yavaş 
yavaş bunun ne kadar önemli bir erdem olduğunu anlamalarına 
yardımcı olacaktır. Bu sayede, gelecekte kin duymaktan ya da 
diğer zararlı duyguları barındırmaktan kaçınacaklardır.

BAĞIŞLAYICILIK

NEZAKET
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Öz saygıya sahip olmak, çocuğunuzun hayatında pek 
çok aşamada çok önemli olacaktır. Öz saygı, çok fazla 
baskı ve zorluk olmadan yaşayabilmeyi etkiler. Bu 
nedenle, çocuklarınıza kendilerini oldukları gibi kabul 
etmeleri gerektiğini ve başka insanların davranışlarını 
benimsememeleri gerektiğini öğretmelisiniz.

ÖZ SAYGI 

Çocuklarda empatiyi 
geliştirmenin bir yolu 

duyarlılıklarını artırmaktır. 
Başka bir deyişle, empati 
kurmak çocuğun kendisini 

başkasının yerine 
koyabilmesine ve 

başkalarının ne hissettiğini 
anlamasına yardımcı olur. Bu 

erdem kendiliğinden 
gelişebileceği gibi bazı 

durumlarda güçlendirilmeye 
ihtiyaç duyar.

Naciye YAKUPOĞLU
Anadolu-Fen Lisesi Rehber Öğretmeni

Çocuğunuza başkalarına yardım edebilmesi için 
fırsatlar sunun. Yemeğinizden bir tabağı çocuğunuzla 
komşuya gönderin, bırakın evdeki evcil hayvanın 
yemini o koysun. İmkanınız elveriyorsa beraber fakir 
bir aileye misafir olup onlara erzak bırakın. Evladınızı 
gözünüzün nurunu vermeye, cömert olmaya ve 
yardım sever biri olmaya alıştırın.

YARDIMSEVERLİK

EMPATİ

İnsanlar arasındaki üstünlük ne makamda, ne statüde ne güzellikte ne ırkta ne cinsiyette ne de diplomadadır. Asıl 
üstünlük iyi huydadır, iyi karakterdedir; asıl zenginlik gönül zenginliğidir ve buna bağlı olarak paylaşımcı, merhametli 
yardımsever olmaktır. Merhametli insanın kalbi incedir, kendisinin iyi olmasını istediği gibi tüm insanlarında ferah 
içinde yaşamasını diler.
Unutmayalım ki yaratılmışlara merhamet edersek yaradan da bize merhamet eder. Kökleri sağlam olan küçük ağaç, 
koca bir çınara dönüşür, evladınız hayat boyu vicdanlı, merhametli bir birey olur.

MERHAMET

Çocuklarımızın küçük yaştan itibaren 
öğrenmesi gereken en önemli 
değerler arasında sorumluluk almak 
vardır. Çocuklara sorumluluk bilincini 
aşılamak, her eylemin olumlu ve 
olumsuz sonuçları olabileceğini ve 
herkesin kendi eylemlerinden 
sorumlu olduğunu öğretmeyi de 
kapsar. Her şeyden önemlisi, bu değer 
çocukların belirli görevlerini yerine 
getirmelerine ve sorumluluklarını 
gerçekleştirmelerine yardımcı olur. 

SORUMLULUK
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ENGLISH

These four girls are all the same age and they all have their birthdays on the same day.  Their names begin with the 
same letter – M.  The girls are Maureen, Mary, Martha and Meg. There are four presents, one for each girl.  The 
boxes have no cards on them, so we don’t know which present is for which girl.   Read carefully what the girls are 
saying and give each girl her right name and present.

Logic puzzle

My name is Mary.  My 
present isn‛t the 
smallest.  It isn‛t on 
the left.  It is next 
to Meg‛s.

Mary

My name isn‛t Mau
My present is between 
Mary‛s and Martha‛s.  
It isn‛t the biggest.

Meg

My name isn‛t Meg.  
My present is 
different from the 
other three.

Maureen

My present is 
nearly the same 
size as Meg‛s.

Martha

Mary’s Meg’s Maureen’s Martha’sMeg’s

Educatıon Level And Occupatıon

The level of expectation and living standards of high educated unemployed people affect the stress level of them. 
The more people are educated, the more stress they will be exposed to. Majority of educated people are driven to 
improve a defense mechanism to alleviate their stress level. Firstly, they show a willigness to perform the same 
job again.Secondly,they attribute the responsibility and fault to some external factors. Majority of them claimed 
that they had been  exposed to injustice. Sometimes they even expressed that they don’t like their job anymore.

“ I have educated for a long time.. While I am studying, I was always in the hope of acquiring a good job after being 
graduated. At least I was aware that my educational background will guarantee a good job status in the future. But 
now I know that I was completely wrong. I wish I had had an education in more guaranteed field, I don’t want to do 
this job again…” ( university graduate, man, 38 years old, bank employee)

Serhat ÇAĞLAYAN
İngilizce Öğretmeni
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TrackTest and PQS are online language assessment tools that use CEFR English language levels for evaluation. In 
our college, our students take the exams once a term. Instead of paper, pencil and eraser; our students use tablets 
and earphones to take the exam. Their reading, grammar and listening skills are assessed through a one-hour-test. 
What is more, the students who pass the exam gets an internationally accepted certificate. 

This year, our students from 6 different levels have become entitled to take medals from Plus Edu Company for 
TrackTest and PQS exams.

Aytaç ASLAN
İngilizce Öğretmeni

Ahmet Emrullah ÖZDEMİR A2
Helin TUNCER A2+

Mehmet Fatih ASLAN B1
Zeynep UYAR B1+

Zeynep Kevser AKDENİZ B2
Fatmanur KORKMAZ B2+
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Travelling or Reading

Most people think that learning by travelling has a good effect on people and their knowledge. Learning by 
travelling may help people’s knowledge but this is not really the case. You can see some new places by travelling 
but you cannot know how they were built or created. It is not enough to learn things by seeing. You should know its 
history. When you go to a country which is popular with its historical places, you cannot get the information you 
want about it, which means that travelling alone is not enough to know about a place. So, people who learn things 
by reading know more about a culture and new lives.

If you want to know about a culture or history of a place, you need to read articles or research about it, in my 
opinion. Also, by reading, you can learn new words about that culture, so it leads to the improvement in your 
vocabulary. You might not have enough money to go abroad and learn other cultures, but you can get much 
information about that by reading. In that way, your knowledge will be improved more by all means.

There are billions of people outside. By reading, it is easy to know about those lives. Now, you can have information 
about different people from different places by reading some articles and books. Also, reading these articles and 
books will change your perspective, because writers are from different cultures and have their own life styles. 
These differences change your approach to problems and make you intellligent. It leads to the improvement of 
your personality and makes you a more civilised person. You become a graceful person and your knowledge of 
other poeple’s lives becomes more developed.

Aytaç ASLAN
İngilizce Öğretmeni



32

GASTON LENÔTRE

INSTRUCTIONS

• In a large mixing bowl, use a hand mixer to cream the butter, vegetable oil, and sugar together until light and 
fluffy. Add in buttermilk, eggs, and vanilla extract and beat until combined.
• Add in flour, baking powder, and salt, and mix until just combined. Be sure to scrape the sides and bottom of the 
bowl to make sure everything gets mixed in.
• Fill each cupcake liner half full. Bake at 350 for 14 to 18 minutes, until a toothpick inserted into the center comes 
out clean.
• Remove cupcakes from pan and transfer to a wire rack to cool completely before frosting with your favorite 
frosting.

Son of Éléonore, pastry chef with the Barons of Rothschild 

and of Gaston, sauce chef, destiny had already put the young 

Gaston Lenôtre on the path of gastronomy. Born on the 28th 

May 1920 In Normandy, always close to his heart, he aquired 

very early in life, thanks to his parents, the taste for fresh 

and good things. «…I was eating organic from birth, even 

before I could speak .…we ate fruits and vegetables from the 

garden, nothing was meddled with, everything was natural. I 

was always accustomed to produce from the land and I have 

always been very demaning when it came to the quality of 

my first patisseries". A quest for perfection and an 

immoderate love of produce guided this exceptional chef 

throughout his long career.

Vanilla Cupcake Recipe

INGREDIENTS

• 1/4 cup salted butter softened

• 1/4 cup vegetable oil

• 3/4 cup sugar

• 3/4 cup buttermilk room temperature

• 2 large eggs room temperature

• 2 teaspoons vanilla extract

• 1 3/4 cups all-purpose flour

• 2 teaspoons of baking powder

• 1/4 teaspoon salt

Kevser Nur DÖNMEZ 11 - DİL






