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Dergimize Hoş Geldiniz
Eren Erdem, Batu Güven
Çatı katında bir sınıftayız. Burada çalışırken mutlu
ve heyecanlıyız çünkü şu an okumaya başladığınız
bu dergiyi burada hazırlıyoruz. Yazdıklarımızı
beğendiğiniz zaman kendimizle gurur duyuyoruz.
Beğenmediğiniz bölümler de olabilir, onları da
geliştirmeye çalışıyoruz.

Açı Dergisi sınıfına girmeden önce “Yazmak Özgürlüktür” yazısını görüyoruz. Bu, hepimizde
yazma isteği uyandırıyor. Rulo şekline getirilip kapımızdaki yuvarlak pencerenin çevresine
yapıştırılmış dergi sayfaları da bir güneşe benziyor. Bu güneş, içeriye girmeden içimizi aydınlatıyor
ve çalışmak için enerji veriyor.

Sınıfımıza girince ortada upuzun bir toplantı masası... Bu masada, o gün hangi yazıyı yazacağımıza
karar veriyoruz. Herkes kendi bilgisayarında çalışıyor ama bazen de eşli çalışıyoruz. Şu an bu yazıyı
da beraber yazıyoruz. Beraber çalışırken
birbirimize

yardım

Öğretmenlerimizin
isteyebiliyoruz.

edebiliyoruz.
de

destek

Yazım

hataları

yaptığımızda ya da daha akıcı cümleler
kurmaya

çalışırken

zorlandığımızda,

öğretmenlerimize danışabiliyoruz.
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Yazılarımızı yazarken karşımızdaki panoda dünyaca
ünlü gazetelerden kesilmiş haberler yer alıyor.
Bunların bazıları çok eski yıllara, bazıları ise yakın
zamanlara ait. Ayrıca aynı panoda yazılarımızı
yazarken uymamız gereken yazı standartlarının
afişleri de bulunuyor. Gerek olduğunda onlara şöyle
bir göz atıp yazımızı format açısından düzeltiyoruz.

O günkü yazımızı erken bitirirsek de hemen dergiliğimizden
istediğimiz bir dergiyi alıp okuma köşesine geçiyoruz. Bu
köşedeyken Belgrad Ormanı manzaralı boydan boya
pencerelerimize arkamızı veriyoruz ve bu da bize
okumak için pozitif bir enerji veriyor. Hemen
yanımızdaki masadaki çiçekleri sulamak da bizim
sorumluluğumuzdur hatta bu işi, bilgisayarımızı
açmadan yapıyoruz.

İşte burada haftada 1 saat çalışarak 46 arkadaş, bu
dergiyi hazırlıyoruz. Umarız Açı Dergisi’ni beğenerek
okursunuz.

Sevgi ve saygılarımızla
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AÇI’DAN HABERLER
Öğretmenlerin Kitap Kulübü
Tibet A. Demirtaş
İlki okulumuz Türkçe ve Açı Dergisi öğretmenlerinden Kübra Peren Çırpan’ın
moderatörlüğünde yapılan Açı Ortaokulu Kitap Kulübü toplantısının 20 Aralık
Perşembe günü gerçekleştiğini biliyor muydunuz?

Kitap Kulübü’nün diğer üyeleri:

Aslı Arık Yavaş, Açı İlk ve Ortaokul Müdürü
Nüvit Üçok, Açı Ortaokulu Müdür Yardımcısı
Cansu Şipal Erdoğan, Açı Ortaokulu Müdür Yardımcısı
N. Sinem Mankır Öztan, Öğrenim Projeleri Sorumlusu
Pınar Baysal, Türkçe Bölüm Koordinatörü
Kadriye Ayaz, Kütüphane Öğretmeni
Güliz Kargın, Sosyal Bilgiler Öğretmeni
Tuğçe Çiftçi, Matematik Öğretmeni
Julyet Koronel, Matematik Öğretmeni
Zeynep Oğuz, Matematik Öğretmeni
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Bu toplantıda Ferit Edgü’nün “Hakkâri’de Bir Mevsim” adlı kitabı okunup tartışıldı. Hakkâri’de Bir
Mevsim’de, bir hata sonucu ülkelerinden dışlanmışların yanına gelen bir kazazedenin; dilini,
kültürünü bilmediği bu insanlarla iletişime geçmesi anlatılmaktadır.

Ferit Edgü, 1936'da İstanbul'da doğdu. “Bir Gemide” adlı kitabıyla 1979 Sait Faik Armağanı, “Ders
Notları” ile 1979 Türk Dil Kurumu Ödülü, “Eylülün Gölgesinde Bir Yazdı” ile 1988 Sedat Simavi
Edebiyat Ödülü'nü aldı. “Hakkâri'de Bir Mevsim” romanından uyarlanan ve Erden Kıral'ın
yönettiği film, Berlin 33. Film Festivali'nde, aralarında Gümüş Ayı'nın da olduğu 5 ödül kazandı.

dr.com.tr/Kitap/Hakkaride-Bir-Mevsim/Edebiyat/Roman/Turkiye-Roman/urunno=0001783212001
insanokur.org/hakkaride-bir-mevsim-ferit-edgu/
idefix.com/Kitap/Hakkaride-Bir-Mevsim/Edebiyat/Roman/Turkiye-Roman/urunno=0000000201923
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Kadriye Ayaz ile Söyleşi
Batu Güven-Eren Erdem
Okulumuzda vazgeçemeyeceğimiz bir alan olan kütüphanedeyiz. “Kütüphane” Farsça bir
sözcük. Sözcüğün tam Türkçe karşılığını aradık ve “kitaplar + ev” yani “kitapların evi”
olduğunu bulduk. Ev sahibi Kadriye Öğretmen’den de bakın neler öğrendik.

Bize neden kütüphaneciliği seçtiğinizi anlatır mısınız?
Ben aslında Türkçe öğretmeni olmak istiyordum çünkü kitap okumayı çok seviyordum. Kütüphanecilik de
Türkçe öğretmenliği gibi kitaplarla iç içe bir bölüm olduğu için üniversite tercihlerimde o da yer alıyordu.
İstanbul Üniversitesi’nde şimdiki adıyla Bilgi ve Belge Yönetimi adlı bölümü kazandım. Kütüphaneciliğe
böylece adımımı atmış oldum.
Kütüphanemizde kaç kitap bulunuyor?
Türkçe, İngilizce, Fransız ve İspanyolca olmak üzere 30 000’e yakın kitabımız var. Bunların dışında
derslerimizde kullanılabilecek 4 000’e yakın DVD ve CD’lerimiz, haritalarımız, atlaslarımız da bulunuyor.

8

Kütüphanemizde ve okulumuzun farklı alanlarında kitaplardan oluşan Fındıkkıran, kardan adam ve ilginç
çam ağaçları görüyoruz. Bunları siz mi hazırlıyorsunuz?
Bunları genellikle ben hazırlıyorum ama
gönüllü 5. sınıf Kitap Kulübü öğrencilerimiz
de bana yardım ediyorlar. Sizlerin dikkatinizi
çekebilmek, kitapları böyle farklı biçimlerde
sizlerle

buluşturup

kitaplar

üzerine

düşünmenizi sağlamak istiyorum. Türkiye ve
dünyadaki özellikle ortaokul kütüphanelerini
takip ediyorum. Bu tarz çalışmalar oralarda
sıkça kullanılıyor. Ben de sizlere model olup
sonraki günlerde sizlerin de yaratıcılığınızı
kullanarak kitaplardan daha farklı ürünler
oluşturmanızı çok istiyorum.
Kitap Kulübü hakkında bize bilgi verir
misiniz?
Kulüp öğrencilerimiz, 4. hafta belirlendi. İlk
hafta dağıtılan formlara niçin bu
kulüpte

olmak

istediklerini

yazmışlardı. Onları tek tek inceledim
ve

kendileri

ile

görüşerek

çalışmalarımızı nasıl yürüteceğimizi
anlattım. Onlar da bunları kabul
ederek çalışmaya başladık. İlk yıl 4,
geçen yıl 8, bu yıl da 12 öğrencimiz
kulübümüze
Çalışmalarımızı

katıldı.
kütüphanede

yapıyoruz. Birlikte belirlediğimiz
takvime göre 2 haftada 1 kez uzun teneffüste
buluşuyoruz. Tabii bunun dışında da ne zaman isterlerse kütüphaneye gelebiliyorlar. Kütüphane
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ile ilgili yapılması gereken duyuruları onlar yapıyorlar, Kitap Haftası ve 2. El Kitap Satışı gibi
organizasyonlarda görev alıyorlar, davet ettiğimiz yazarlarla Açı Radyo’da söyleşiler yapıyorlar… 5.
sınıflara yönelik yeni bir uygulamamız da var: Belirlenen bir yazarın farklı kitaplarını okuyorlar. Sonra da
bu kitaplarla ilgili görüşlerini kısa bir video çekimiyle sizlerle paylaşacaklar. İlerleyen dönemlerde 6 ve
7’lere de bu uygulamamızı aktaracağız. Şu an Rıfat Batur’a ait kitaplar üzerinde çalışıyorlar.
Kütüphaneye gelen öğrencilerle de röportaj yaptığınızı biliyoruz. Bize bunun nedenini açıklar mısınız?
Kitap Kulübü öğrencilerimizin kitap tanıtımı çekimlerini planlarken aklıma gelen bir fikirdi. Kütüphaneye
gelen öğrencilerimizle okumuş oldukları kitaplar hakkındaki düşüncelerini almak için kısa çekimler
yapıyorum. Bu videoları, daha sonra hepinizle de paylaşacağım. Henüz okumadığınız kitaplar ile ilgili
geniş bir yelpazede seçim yapmanız daha da kolaylaşmış olacak.
Kütüphaneye geldiğimizde ödünç kitap almanın dışında neler yapabiliriz?
Kitap ya da dergi okuyabilirsiniz, kutu oyunları oynayabilirsiniz, günün teması aktivitesine katılabilirsiniz,
bireysel ya da arkadaşlarınızla araştırma yapabilirsiniz, Öğrenci Birliği ile birlikte başlattığımız film izleme
seanslarına katılabilirsiniz… Bu arada kütüphaneye çok sık gelen öğrencilere bazı sürprizlerimiz de oluyor.
Bizim için birçok şey yaptığınızı görüyoruz. Bunun için çok teşekkür ederiz. Sizin de bizden neler
beklediğinizi öğrenmek isteriz.
Sizleri

gördüğümde

ve

bana

önerilerde bulunduğunuzda çok
mutlu oluyorum. Kütüphanede
olmasını istediğiniz farklı kitaplar
ya da aktiviteleri bana iletmenizi
isterim. Ödünç aldığınız kitapları
zamanında iade etmeniz ve sınıf
romanlarınızı

da

zamanında

almanız çok önemli. Tabii kitapları
özenli bir biçimde okumanızı
hatırlatmama gerek olmadığını
düşünüyorum. Her gün bu kütüphaneye geliş amacım, “Bu kitabı okumak istiyorum.” cümlelerinizi
duymak… Lütfen okumayı bırakmayın…
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Erdal Arda ile Röportaj
İlyun Özbinar
Okulumuzun görünmez kahramanlarından Erdal Ağabey’i sorularımızla tanıyacağız.
 Okulumuzdaki göreviniz nedir?
Okulda sosyal medya uzmanı olarak çalışıyorum.
 Okulumuzda kaç senedir çalışıyorsunuz?
2010 yılından beri Açı Okulları’nda çalışıyorum.
 Daha önce nerelerde çalıştınız?
Çalışmaya ilk olarak Açı Okulları’nda IT’de başladım ama
daha sonra okullun ihtiyaçları beni buraya yönlendirdi.
 Kimlerle iş birliği halinde çalışıyorsunuz?
Ben genelde öğretmenler ve müdürlerle iş birliği yapıyorum. Bazen de lisedeki öğrencilerle iş birliği
yapabiliyoruz.
 Okulumuzun sosyal medyasında daha çok neler paylaşılıyor?
Daha çok öğrencilerin çalışmalarını, yaptıkları etkinlikleri ve
gittikleri gezileri paylaşıyoruz.
 Fotoğrafları

paylaşmadan

önce

ne

gibi

hazırlıklar

yapıyorsunuz?
Fotoğraflar karanlıksa veya fotoğrafların içinde istenmeyen
bölümler varsa paylaşım öncesinde photoshop gibi işlemler
yapıyorum.
 Daha çok ne gibi sorunlarla karşılaşıyorsunuz? Bu sorunları nasıl çözüyorsunuz?
Daha çok öğrencilerin izni olmadan fotoğraflarını sosyal
medyada paylaşma sorunları yaşıyoruz ve bazı fotoğrafların
kalitesinin düşük olması süreci zorlaştırıyor. Bu sorunları
öğretmenler ve yöneticilerle toplantılar yaparak çözüyoruz.
Öğretmenlere

fotoğrafları

nasıl

çekmelerini

istediğimizi

anlatmak amacıyla eğitimler veriyoruz. Bunların dışında
paylaşımlarımızın altına bazen hoş olmayan ya da saçma
yorumlar geliyor. Bu yorumları takip edip silmem gerekiyor.
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Suzan Hemşire
Defnesu Fazlıoğlu-Selin Kaptan
Bu yazıda 7 soruda okulumuzun iyilik meleği Suzan Hemşire’yi tanıyacağız. Hazır mısınız?
Öyleyse haydi başlayalım!

Kaç yıldır Açı’da çalışıyorsunuz?
7,5 - 8 yıldır Açı’dayım.
İşiniz hakkında ne düşünüyorsunuz?
Ben işimden gayet memnunum çünkü çocuklara
yardım edip onları iyileştirmeyi seviyorum.
Açı’dan önce başka bir yerde çalışıyor muydunuz?
Çalıştıysanız, nerede?
Evet, hastanede hemşire olarak çalıştım. Ayrıca çeşitli
ilaç firmalarında da çalıştım.

Eğer farklı bir işte çalışacak olsaydınız hangi işte
çalışırdınız?
Eğer farklı bir işte çalışacak olsaydım iç mimar olmak isterdim.
Öğrenciler size hangi durumlarda geliyor?
Genellikle hasta olduklarında, ilaçlarını içmeleri gerektiğinde geliyorlar.
Şu ana kadar karşılaştığınız en ciddi durum neydi?
Çok derin bir yırtığı olan öğrencimizin durumu ciddiydi. Durumu o kadar ciddiydi ki biz ilkyardım
yapamazdık. Ambulans geldi, öğrencimizi hastaneye götürdüler ve orada dikiş atıldı. Bir kere de burun kırığı
ile gelmiş olan öğrencimiz vardı.
Biz öğrencilerden beklediğiniz bir şey var mı?
Kendinize iyi bakmanız, sağlıklı beslenmeniz ve canınızı acıtmamaya dikkat etmeniz.
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Açı Dergisi Düzeltmeni Olmak
Emir Politi
Açı Dergisi’nde düzeltmen olarak görev yapmaktayım. Bir düzeltmen neler mi yapar?
Biraz açıklayayım.

Başından beri Açı Dergisi’nde yer almak isteyen
bir öğrenci olarak burada olmaktan çok
mutluyum. Arkadaşlarım tamamladıkları yazıları
bana güvenerek benimle paylaşıyorlar ve ben de
onların yazdıkları yazıları, onların yanında
kontrol ediyorum.
Arkadaşlarıma destek olunca onlar da bana daha sıcak davranıyorlar. Yazılarını kontrol ettikten sonra
bana teşekkür etmeleri de beni çok mutlu ediyor. Yaklaşık 10 kişinin (5. sınıf Açı Dergisi öğrencileri)
yazılarının kontrol sorumluluğunun bana verilmesi de beni heyecanlandırmıyor değil. Büyük
sorumluluk... Bu sorumluluğu öğretmenim bilgisayarı iyi kullanabildiğim için bana verdi. Ben de seve
seve kabul ettim.
Word programını iyi kullanmamın özel
bir sebebi yok aslında, çalışmak yeterli.
Öğrendiklerimi tekrar tekrar uygulamak
da bu işin tek sırrı. Uygulamadan hiçbir
şey pratiğe dönüşmüyor.
Dergiciliği; bilgisayar kullanmayı ve
araştırma

yapmayı

seven

kişilere

öneriyorum. Özellikle de bunu saatlerce
sıkılmadan yapabilen kişilere daha fazla
öneriyorum. Bana göre Açı Dergisi çok nitelikli. Sürekli üretim halindeyiz. Yeni yazılarımızı takip etmenizi
tavsiye ediyorum.
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ÖZEL RÖPORTAJ
Cem Seymen
İlyun Özbinar

Bu röportajı gerçekleştirmeden önce yaklaşık bir buçuk ay süresince Cem Bey’i
tanımaya çalıştım. Cem Bey’in programlarını izledim, hayatıyla ilgili yazılan yazıları
okudum, kendisini sosyal medyada takip etmeye başladım… Bu süreçte o kadar
heyecanlıydım ki anlatamam. Hazırlıklardan sonra röportaj için gittiğimiz binanın
içinde bile içim içime sığmıyordu. Ortam çok sıcaktı ve bu beni çok mutlu etti. Bu
röportaj için bize zaman ayıran Cem Seymen’e çok teşekkür ediyor ve sözü
uzatmadan sizi keyifli bir okuma sürecine davet ediyorum.
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Turizm bölümünden mezunsunuz. Sonrasında ise kariyerinizi ekonomi gazeteciliği üzerine
kurdunuz. Sizi bu mesleğe çeken şey neydi?
Ben Bilkent Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra yurtdışı deneyimim olmasını çok istedim.
Yüksek lisans için New York’a gittim. Orada konsolosluğumuzda pasaport işlemleri yaptırırken
tesadüfen bir pozisyon olduğunu fark ettim, başvurdum ve sınava girip başarılı oldum. Devlette
çalışmaya başlayınca fark ettim ki devlet emir-komuta zinciri, belli kuralların dışına çıkamıyorsunuz,
hayallerinizi gerçekleştiremiyorsunuz. Medyaya da kendi sesimi duyurabilmek için girmeye karar
verdim. Gördüğüm sorunları, yüksek sesle anlatmak istiyordum. Televizyon bu konuda çok cazipti.
Haber sürekli değişen, program ise çok kalıcı mesajların verilebildiği bir şeydi. Bunun için de
medyada habercilikte değil programcılıkta kalmayı tercih ettim. Ekonomi dalını ise tamamen
tesadüfen seçtim. Ekonomi Türkiye’de sürekli değişen bir şey. Bir İskandivav ülkesi değiliz. Birçok
sorunumuz var ve bu sorunların da kendi
bakış açımızla dile getirilmesi lazım. Bana
çok heyecan verdiğini düşündüğüm için de
medyada karar kıldım.

Tüm bunları yaparken gerçekleştirmek
istediğiniz hedefiniz nedir?
Gerçekleştirmek istediğim iki hedefim var.
Bir tanesi gençlerin, ülkemizde yaşadığımız
sorunlara daha çok önem vermesi ve çözüm
için bir araya gelerek, farklı fikirler üreterek çalışmalarını istiyorum. Benim gözlemlediğim kadarıyla
gençler, özellikle bu dijital çağda, temel problemlerimizi hiç umursamıyorlar ve bunları hep
başkalarının çözmesini bekliyorlar. Eğer temiz bir çevre istiyorsak, temiz bir denizde yüzmek
istiyorsak, sağlıklı gıdalar yemek istiyorsak, ciğerlerimize mis gibi oksijeni çekmek istiyorsak; bence
çevre sorunlarını kendi sorunumuz gibi görüp çözmeye uğraşmalıyız. Gençlerin bu tür misyonlar
edinmesini istediğim için programlarımda hep gençlere önerilerde bulunuyorum, onlara çağrılar
yapıyorum: Sosyal medyada gruplar kurun, bir araya gelin. Ben inanıyorum ki başka bir dünya her
zaman mümkün. Eğer biz istersek istediğimiz gibi bir dünyayı her zaman kurabiliriz. İkinci hedefim
ise tarımın öneminin farkına varılması.
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Çok yönlü bir ekonomistsiniz. Dünya borsasını, teknolojik gelişmeleri takip etmek yeterince uzun
mesai gerektirirken özellikle Türkiye’de yapılan hayvancılık, tarım gibi alanlar ile ilgilenmenizin
nedeni nedir?
Ben Türkiye’nin çok büyük bir ekonomi olduğunu ama kalkınmak istediği yerlerde büyük hatalar
yaptığını düşünüyorum. Tarımı çok ihmal ediyoruz. Tarım olmazsa sağlıklı bir çevre olmaz, sağlıklı
gıdalar olmaz, sağlıklı çocuklar, zeki nesiller yetişmez çünkü tarım, gıda güvenliği çok önemli ama
onun ötesinde de kendi topraklarımızın korunması için muhteşem bir hazine. Tarımı, eski güçlü
günlerine ulaştırmak gibi güçlü bir hedefim var.

Sizce işinizde başarılı olmanızın sırları nelerdir?
Türkiye’de gençler, istemedikleri birçok
şeyi

yapmaya

zorlanıyor.

Yani

hayatlarında neyi istemediklerine karar
veremiyorlar. Bizim eğitim sistemimizde
sadece bilgi öğretiliyor ama kavram
öğretilmiyor

ve

ben

de

bunu

eleştiriyorum. İlkokuldan itibaren bazı
kavramların öğretilmesi çok önemli:
Hayal gücü, hayal kurmak, o hayalin
peşinden

gitme

sabrı,

cesaret,

başarısızlıktan korkmama, başarısız olursan kendini güçsüz ve yeteneksiz hissedersen tekrar tekrar
deneme isteği, cesareti ve arzusu, bir arada çalışabilme kültürü, bir hedefe bağlanma isteği… En
önemlisi de yataktan kalkarken “Ben bugün ne yapabilirim? Neyi başarmam gerekir? Kendime,
aileme, yaşadığım şehre, yaşadığım ülkeye nasıl bir katkıda bulunabilirim?” diye bir düşünceyle
uyanmamız gerekir.
Benim başarılı olmamı sağlayan, istediğim bir mesleği yapıyor olmam. Önce neyi istemediğime
karar verdim ve onu hayatımdan çıkarttım. Ondan sonra istediklerime odaklandım. Beni mutlu
eden bir iş yapıyorum çünkü bu iş sayesinde başka insanların da fayda gördüğüne inanıyorum.
Hayatının büyük bir kısmı işte geçtiği için mutlaka insan sevdiği işi yapmalı. Ben dünyaya boşa
gelmediğimizi düşünüyorum, hepimizin bir misyonu var. Önemli olan, aile ve eğitim sistemi ile
birlikte hepinizin içinde olan potansiyeli ortaya çıkarabilmek. Bence aileler çocuklarını çok fazla el
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bebek, gül bebek yetiştiriyor. Canım, tatlım, en şahane sensin; diye. Halbuki hiçbirimiz en büyük,
en şahane değiliz. Aileler çocuklarını hep böyle özel tutarak yetiştirdiklerinde bu çocuklar benim
gibi bir iş yerine geldiklerinde hiç de o kadar şahane olmadıklarını görüyorlar. O zaman çocuk
birden bire umutsuz hissediyor ve başarısızlığının temelinde bunun olduğunu düşünüyor.
Başarısızlığı mutlaka daha gençken yaşamalı ve bunun karşısında ayakta durmayı öğrenmeliyiz.

Programlarınız için çok farklı yerlere gidiyorsunuz, oradaki yaşamları görüntülüyorsunuz. Bunun
için kaç şehre, kaç ülkeye gittiniz? Bunların hangisi sizi daha çok etkiledi? Neden?
Şehir sayısını bilemem, o kadar çok ki… 80’den fazla
ülkeye gittiğimi söyleyebilirim. Birçok farklı nedenle
birçok farklı yeri sevdim. Mesela Hollanda’yı
çalışkan olduğu için seviyorum, Güney Afrika’yı
olağanüstü bir doğası olduğu ve yabani hayvanların
insanlarla birlikte yaşama özgürlüğü olduğu için
seviyorum, Avustralya’yı çok özgür bir ülke olduğu
ve göçmenlere karşı da çok yumuşak bir politikası
olduğu için seviyorum. Yine de bu kadar gezdiğim
ülke içinde en etkilendiğim coğrafya Anadolu. Her
şeyden önce biz inanılmaz bir mucize olan
Cumhuriyet’i yaşamış bir toplumuz. Ortadoğu da
hiç kolay değil. Ülkelerin petrol savaşları, enerji
savaşları var. Bu kadar enerji yününden savaşın
olduğu bir coğrafyada Cumhuriyet gibi eğitime,
bilime, kadınlara, gençlere önem veren bir
yönetime sahiplik yapmış topraklarda yaşıyoruz.
Özgürlük ve insan hakları konusunda da bu
coğrafyaya muazzam bir etki ve katkı sağlamış bir
Cumhuriyet’imiz var. Çoğumuz farkında değiliz ama
Cumhuriyet ve Atatürk’le çok büyük bir değişimi
başarmışız. Programlarımda verdiğim mücadele de
bu. Atatürk sayesinde bu kadar büyük bir güçle ekonomi kurabilmiş, bu kadar iyi bir eğitim altyapısı
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oluşturulmuş ve bu kadar sanayi tesisleri kurulmuş. Bunları çok kısa bir sürede gerçekleştirmişiz.
Bu açıdan gerçekten etkileniyorum. Başka bir ülkeyi sömürge haline getirmeden bunları yapmışız.
Atatürk’ün büyük bir deha olduğuna inanıyorum. Onun insanı çok sevdiğine inanıyorum çünkü hep
insana yatırım yapmış.

Hayatınızda sizi en çok etkileyen olay nedir?
Babamın karşı çıkmasına rağmen Amerika’ya gitmekte ısrar etmem ve gitmemdi. Cebimde çok az
para olmasına rağmen uçağa binip kıtaya ulaşmaktı. Yaptığımın doğru bir iş olduğuna inanıyordum.
Orada çalışarak okuyabileceğime pek inanmadı çünkü ailemizin benim orada okumam için büyük
bir serveti yoktu. Amerika’da geçirdiğim yalnız yıllarda özgürlüğü öğrendim, tek başına ayakta
kalmayı öğrendim, kendimi iyi yetiştirip donanımlı bir insan olursam güçlü bir biçimde ayaklarımın
yere basabileceğini öğrendim.
Genel olarak başarımın temeli
belki de bir kasabada büyümem
olabilir. On yaşına kadar Ürgüp’te
yaşadım. Anadolu’yu gördüm.
Sonra şehre, İstanbul’a, geldim.
Yani hem köyle şehri hem de
yerelle dünyayı karşılaştırabildim.
Küçük bir gölette yüzmeyeceksin,
her zaman okyanusa ulaşmaya
çalışacaksın.

Bize

verilen

bir

yaşam süresi var. Bu yaşam
süresini dünyaya bir iz bırakarak geçirmek gerekiyor.

Eğer şu an uğraştığınız işleri yapmasaydınız sizin için en iyi alternatif ne olurdu?
Şarkıcı olurdum. Sesim güzel olsaydı, Türk Sanat Müziği okumak ya da Tarkan gibi bir pop star
olmak isterdim. Başka bir mesleği tercih etmek zorunda olsaydım avukat olurdum. Hukuk benim
için çok önemli bir şey. Zor durumda olan insanların hakkını savunmak çok güzel bir duygu.
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Bizim yaşlarımızdayken en büyük hedefiniz neydi? Bu hedefe ulaşmak için neler yaptınız? Bu
konuda bizlere neler önerirsiniz?
On iki yaşındayken astronot olmayı çok isterdim. NASA’yı hayal ederdim. “Acaba bir mekiğe binip
evrenin diğer gezegenlerine seyahat etmek nasıl bir duygudur?”der, bunu çok merak ederdim.
Çimlerin üzere uzanıp saatlerce gökyüzüne bakıp ayı izlerdim. Sonra Türkiye’de uzay macerasının
mümkün olmadığını anlayıp on beş yaşlarında bundan vazgeçtim. Bir ara avukat olmayı istedim
ama olmadım. Babam, “Hangi üniversiteyi bitirirseniz bitirin, ne olursanız olun; mutlaka hayatınızın
bir döneminde hukuk okuyun. Hukuk okumak, insana adaletli olmayı sağlar. Yani insan gibi
düşünebilmemizi sağlar.” derdi.

Biz de Açı Okulları olarak doğanın
değerinin farkındayız ve bu nedenle
WWF bünyesinde başlattığımız Yeşil
Nesil

Restorancılık

çizgisinde

ilerleyerek okulumuzda birçok güzel
adım attık ve atmaya da devam
ediyoruz. Bunun için paylaştığınız bu
bilgiler bizim için çok değerli. Bunların
dışında öğrencilerimize ya da onların
anne ve babalarına, öğretmenlerimize
iletmek istediğiniz bir şey var mı?
Dünyanın temel problemlerini anlayabilmek için gönüllü kamplar var. Mesela ben yazları Kenya’ya,
Tanzanya’ya gidiyorum ve oradaki çocuklara İngilizce öğretiyorum ki iş bulabilsinler. Bu projeye üç
sene katkı sağladım. Senin yaşında birçok çocuk da var benim gibi oraya gelen. Geçen sene
Endonezya’da on üç yaşında bir Türk çocuğu, oradaki kauçuk ağaçlarının kurtarılması çalışmasına
gönüllü olarak katılmıştı. Bu çocuğun ailesine çok büyük saygı duydum çünkü İsviçre’ye değil
Endonezya’ya göndermişlerdi kızlarını. Çocukların böyle küresel bir biçimde yetişmesini istiyorum.
Okulunuzdan bazı öğrencilerinin böyle kamplara, sosyal sorumluluk projelerine katılmaları için okul
olarak öncü olmanızı çok isterim.
twitter.com/cemseymen/status/739519991213625344
instagram.com/cemseymen/?hl=en
cemseymen.blogspot.com/2009/
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BULUŞLAR
Einstein
Tuna Aydın
Bilimde çağ açan bir bilim insanı olan Einstein’la ilgili
her şeyi biliyor musunuz? Onun yaşamındaki bazı ilginç
olayları sizler için derledik.
Albert Einstein; ortaokulda ve lisede çok çalışkan bir öğrenciyken
üniversiteye giremediği için bir patent ofisinde müfettiş olarak
işe başlamıştır.
1921 yılında fotoelektrik etki çalışmaları sayesinde Nobel fizik ödülüne layık görülmüştür.
1933 yılında Nazi Partisi yükselişi sonunda hayatının sonuna kadar kalacağı Amerika’ya yerleşmiştir.
Albert Einstein, Newton mekaniğinin kabul edildiği uzay konusunda bir devrim yaratmıştır ve bu
devrimi sadece matematik denklemleri ile hayata geçirmiştir.
7. sınıfların bu yıl öğreneceği “Enerji nasıl oluşur?”
sorusuna

yanıt

bulmuştur

böylece

nükleer

teknolojinin önünü açmıştır.
Kendi çalışmaları yüzünden Almanya’nın nükleer
bomba yapacağı konusunda endişelenmiştir ve ABD
başkanına bu konuyla ilgili bir mektup göndermiştir.
Einstein, 300’den fazla bilimsel makale yayınlamıştır.
1955 yılında öldüğünde beyni üzerine çalışmalar yapılırken otopsi nöbetinde Einstein’ın beyni
çalınmıştır.
en.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein
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3 İlginç Japon İcadı
Su Ertin
Japonlar ne ilginç insanlar, değil mi? Kendileri kadar yaptıkları işler de ilginç. Bu
yazımda size 3 ilginç Japon icadını tanıtacağım.

Göz Damlası Gözlüğü
Japonlar, göz damlası damlatılması gerektiğinde bu işi
kolaylaştırmak için bir gözlük icat etmişler. Bu gözlüğü
normal bir gözlüğün üstüne delik açarak ve iki tane koni
koyarak yapmışlardır.

Dogbrella (köpek şemsiyesi)
İnsanlar, bu icadı köpeklerini gezdirirken onları yağmurdan
korumak için kullanıyor. Bu, ters çevrilmiş bir şemsiyeye
benziyor. Japonlar, bu icadı kullanırken tek elleri ile hem
tasmayı hem de şemsiyeyi tutmuş oluyorlar.

Kaşıntının Yerini Gösteren Tişört
Bu tişörtün üzerinde sayılar ve harfler var. Elinizde
bu tişörtün küçüğünü tutarak oradaki sayı ve harfler
ile kaşıntının yerini gösteriyorsunuz. Örneğin A-3.

theeavenue.com/products/dogbrella
pinterest.com/pin/355714070540329065/
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Dünyanın İlk Su Geçirmez Saati
Arda Baykan
Saatlerin tarihçesi çok eskilere dayanıyor ama su geçirmez saatlerin o kadar da eski
bir tarihçesi yok.

Herkesin bildiği gibi yıllar geçtikçe teknoloji de ilerliyor ve teknoloji ilerlerken bazı şeyler de
unutuluyor. Unutulmayanlar arasında saatler de var. Saatler bize zamanı söylüyor, planlı
biriyseniz bu size çok yardımcı oluyor. Şimdi neredeyse herkes bir Apple Watch ya da benzer bir
aygıt kullanıyor. Saatlerin tarihçesine bakarsak, üzerlerinde oyun oynayabileceğimiz ya da birisini
arayabildiğimiz saatlerin hepsi 1952’de, John Harwood ile ortaya çıktı. John Harwood, ilk kol
saatini icat etti. Bu küçük kollu yuvarlak saat, sonradan gelişti ve daha karışık hale geldi ama bu
icadın bu kadar gelişip günümüze kadar gelebileceğini kim bilebilirdi ki…

Su Geçirmez Saat
İşte o dönemlerde İsviçre’de yaşayan
Halil Döğme isimli, İstanbul’da da iki
marketi olan bir Türk vardı. Oradaki bazı
şirketlerle çalışır ve boş zamanlarında
ise

fikir

yürütürdü.

İş

hayatını

sürdürmek için yeni şeyler yapar,
pazarlar ve satın alırdı. Bir gün yeni bir
fikir yaratamadığı için işler kötüye
giderken bir adet saat gördü ve bundan
esinlenerek “kol saati icadı”na yeni bir
boyut getirmeye çalıştı.
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İnanılmaz Bir Buluş
Aklındakileri bir türlü hayata geçiremeyen Halil Döğme, aradan birkaç gün geçtikten sonra kol
saati için ne yapacağını buldu. Saati bozulmayacak ve daha kullanışlı bir hale getirecekti. Saati
başka bir materyalden yapmaya karar verdi ve çelik kullandı. Saatin içerisinden ise bazı parçaları
çıkarttı ve bazı parçaları da başka bir şekilde taktı. Deneme yanılma yöntemiyle, sonunda
yapılması çok kolay ama kimsenin düşünmediği, plastik kaplamalı bir saat yarattı. Bu saat “su
geçirmeme özelliği” ile tarihe geçti. Su geçirmez saat o kadar sevildi ki günümüze kadar geldi.
Birçok insanın hayatını kolaylaştıran Halil Döğme, bir mucizeyi yaratmadan önce bıkmadan
denemelere devam etmek gerektiğini artık biliyordu…
Halil Döğme’nin dedem olması beni de ayrıca gururlandırıyor…
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Aslında Zor Değil
Selin Senemoğlu
Bildiğiniz gibi sınav dönemi, hem aileler hem
de çocuklar için stresli bir zamandır. Özellikle
çocukların notlarını düşünerek kendilerini
boş

yere

kaygıya

soktuklarına

tanık

olmuşsunuzdur. Ben de bugün sizlere bu
kaygıdan kurtulmanın yollarını anlatacağım.
İlk olarak gerçekçi çalışma planları yapılması gerekiyor. Bunun için de plana dinlenme aralıkları,
sosyal aktiviteler mutlaka konulmalıdır.
İkinci olarak çocukların motive olmaları sağlanmalı.
Üçüncü olarak sorun varsa aile bireylerinden, arkadaşlarından veya öğretmenlerinden yardım
alınmalı.
Dördüncü olarak çalışırken rahatlatıcı bir müzik açıp nefes alma, kas gevşetme gibi egzersizler
yapılabilir.
Beşinci

olarak

odaklanmamalı,

sınav
rutinler

varsa

sadece

uygulanmaya

ona
devam

edilmeli.
Son olarak da olumlu düşünceleri destekleyecek
olumlu cümlelerin öğrenilmesi ve tekrar edilmesi
kaygıyı azaltacaktır.
lafsozluk.com/2013/07/huzur-nedir-ne-demektir-anlami.html
kesfetmek-icin-yapmanz-gereken-5.html

bilgierdemdir.com/2014/12/huzuru-
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Kara Delik
Negin Nur Deniz
Uzaydaki “kara delik”ler birçok insanın
ilgisini çekmiştir. İngilizce karşılığıyla “Black
Hole” bu evrendeki en garip ve esrarengiz
yapılardan bir tanesidir.

Kara delikler, uzayda çok güçlü çekimleri olan ve önüne gelen her şeyi yutan yapılardır.
Karşılaştıkları şeyin kütlesi devasa olsa bile içine çekebilecek güçtedirler.
İlki, “Cynugs X-1” adında bir kara delik olup 1964-1965 yılları
arasında keşfedilmiştir. Önceleri, yani 1964’te pek ne olduğu
anlaşılmamıştır. 1965’te araştırmalar yapılmaya başlanmış,
yaklaşık 6 yıl sonra, yani 1971-1972’de “kara delik” olduğu
anlaşılmıştır.
Kara delikler, günümüzde bile hâlâ gizemlerini koruyorlar.
Yaklaşık 6 milyon yıl önce oluştuğu bilinen ve
bizden 6000 ışık yılı uzaklıkta olan Cygnus X-1, hâlâ
bilinen en hızlı dönen kara delik.
Kara deliğe çekilen bir insan yaşayamaz çünkü kara
delik onu çektikçe insan bir spagetti gibi uzar…
Sonuçta yaşama şansı olmaz. Kara deliğe düşen bir
insanın tüm anılarını görebilecek şansı olabilir mi? Evet, olabilir ama bunu deneyen olmadı tabii
ki…
Kara delik ile ilgili hâlâ bilinmeyen bir sürü bilgi var. Ben sadece birkaç tanesini paylaştım.
fizikist.com/hawking-isimasi-kara-delikler-karanlik-midir/?
muhendisbeyinler.net/kara-delik-nedir/
cdn.webtekno.com/media/cache/content_detail_v2/article/41914/kara-delik-bizi-icine-cekerse-ne-olur-1520356759.jpg
emoji.com.tr/wp-content/uploads/2017/09/kara-delik-11.jpg
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YAZAR OLMA YOLUNDA
Selimiye’de Masmavi Bir Tekne Turu
Nil Erten
Tatilde gittiğim yerlerden biri Selimiye’ydi. Selimiye’de mavi tur yani tekne turu
yaptım. Selimiye Marmaris ilinde, Muğla şehrindedir. Selimiye’nin manzarası ve
denizi çok güzeldi. Eğer tatilde huzur bulmak istiyorsanız Selimiye’de bir mavi tura
çıkabilirsiniz.
Selimiye’de mavi turun güzelliklerinden biri manzara... Etrafta bir sürü ağaç, çeşit çeşit bitki ve
dağlar var. Hurma ağaçları, çam ağaçları ve meşe ağaçları… Hatta bazı koylarda kıyıda dolaşan dağ
keçilerini bile görebilirsiniz. Bu tatilin kötü yanlarından biri de arılar. Kıyıda çok fazla çam ağacı
varsa o koyda arılar da var, demektir. Arılar yemek yerken sizi pek rahat bırakmıyor ama
gelmelerini önlemek için çeşitli teknikler var tabii. Mavi tura çıkmadan o teknikleri biraz
araştırmanız iyi olur. Bu arada bu bütün koylarda arı var demek değil, arı olmayan koylar da var
elbette. Neyse bu arı konusunu daha fazla uzatmayayım.
Selimiye’nin denizi de ayrı güzel. Çok berrak ve temiz. Gözlüklerinizi takıp değişik balık türlerini
izleyebilirsiniz. Selimiye’de nesli tükenen caretta carettaları görme şansınız çok yüksek. Eğer
gittiğiniz koyun suyu durgunsa orada kanoya binip biraz spor yapabilirsiniz. Aynı zamanda
teknenin yelkenini açıp sallanarak ilerleyebilir ve harika bir deneyim yaşayabilirsiniz.
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Bizim teknemiz büyüktü ve çok güzeldi. Teknenin kaptanı ve onun miçoları çok iyi kalpli insanlardı.
Her zaman bize yardım ediyorlardı hatta onlardan birkaç sihirbazlık numarası bile öğrendim. Her
neyse teknedeyken balık tutmak çok eğlenceli. Akşam ve öğlen yemeklerimizin çoğunu
tuttuğumuz balıklar oluşturdu.
Teknedeki kamaralar çok havasız olabiliyor. Zaten dışarıda yatmak varken kim içeride yatar ki?
Bizim teknenin güvertesinde yataklar vardı ama bunlar evimizdeki yataklar gibi değil, daha çok
minder gibiydiler. Sabah kalkınca hemen mayolarımızı giyip direk denize atlıyorduk ve yüzümüzü
denizde yıkıyorduk. Tabii bu, sadece tekne tatilinde yapılacak bir şey. Kısaca tekne tatili yapmak
çok eğlenceliydi.
Bana göre Selimiye tekne tatili, yapabileceğiniz en güzel tatillerden biri. Deniz güzel olunca daha
zevkli bir tatil oluyor. Eğer yolunuz Selimiye’ye düşerse bir mavi tura çıkmadan dönmeyin.

kendimceyemek.com/2013/08/27/guler-selimiye-koylarini-geziyor/
tr.marmaris.info/project/selimiye/
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Los Angeles’a Merhaba
İlyun Özbinar
Cumartesi akşamı heyecanla bavullarımızı topladık ve Los Angeles’ta ne
yapabileceğimiz konusunda araştırma yaptık. Pazar sabahı çok heyecanlı bir şekilde
alarmla uyandık. Dedem, arabasıyla bizim eve
geldi ve bavullarımızı arabaya yükledi. Kalbim
duracak sandım. İşte Los Angeles maceramızın
detayları…
13 saatlik uçak yolculuğu sonrası Amerika Los Angeles’a
varmıştık. Çok mutluydum çünkü hayatımda ilk defa Los Angeles’taydım. Orada bir araba kiralayıp
Malibu’daki kiraladığımız eve gidip yerleştik.
Kiraladığımız ev çok güzeldi çünkü okyanusun
dibindeydi. Merdivenlerden indiğinizde okyanus ve
kum ile buluşuyorsunuz. Her sabah okyanustan
yunuslar geçiyordu. Yunuslara bayılırım çünkü çok
tatlı ve çok güzel hayvanlar. Evde bir misafir odası ve
şelaleye benzeyen bir banyo vardı çünkü kaya gibi
taşlardan yapılmıştı ve su şelale gibi akıyordu. Ana
giriş kapısından sola döndüğünüz zaman da yapay bir
şelale ile karşılaşıyorsunuz ve bunun biraz ilerisinde
basamaklarla… O basamakların altındaki suyun içinde Japon balıkları vardı. Basamaklardan geçip
sağa dönünce bir tane daha yapay şelale ve onun içinde de Japon balıkları… Bu şelalenin tam
karşısındaki kanepede keyif yapabilmek ve oradan düz gidince merdivenlerle okyanusa
inebilmek…
Tabii ki de orada uyumak çok zordu çünkü Türkiye ve Amerika arasında çok fazla saat farkı var
yani Türkiye’de sabahsa, Amerika’da gece oluyor. İlk gün hep beraber arkadaşlarımızın tavsiye
ettiği “Malibu Farm”a tatlı yemeye gittik. Orada tatlı olarak sıcak havuçlu kek, çikolatalı kek, çilekli
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kek, muzlu kek yedik ama en çok havuçlu ve çikolatalı keki beğendik hatta onlardan birer tane
daha yedik. Daha sonra markete gidip evdeki eksikleri aldık ve eve gidip uyuduk.
Sabah

çok

erken

kalktık,

saatlere

alışamamıştık. Çok mutluydum çünkü dışarı
baktığımda yunus sürüsünün okyanusta
oyun oynadığını gördüm. Acayip tatlılardı.
Hemen hazırlanıp evde kahvaltı ettik ve
Universal Studios’a gittik. Orada bir sürü
yere girdik. Mesela Mummy, Jurassic Park,
Minions, Kung Fu Panda ve Harry Potter. En çok en son bindiğimiz Jurassic Park ve Harry Potter’ı
beğendim çünkü Jurrasic Park’ta çok hızlı bir şekilde aşağı uçtuk. Maalesef ki ıslandık ama yine de
çok eğlenceliydi. Harry Potter’ın roller coaster’ı çok gerçekçi ve eğlenceliydi. Gerçekten uçtuğumu
sandım. Arabayı almaya giderken dondurma aldık ama dondurmalar çok büyüktü, hepsini
yiyemedim. Bir de kendime kaktüslü telefon kılıfı aldım. Kılıfı aldığımız yerdeki satıcı Türk’tü.
Oradan çıktıktan sonra Hollywood’a gittik. Hollywood Bulvarı’nda fotoğraf çektik ve yıldızların
üstünde yürüdük. Yürüdükten sonra bir avm’deki İtalyan restoranında yemek yedik. Çok güzeldi
çünkü pizzayı çok severim. Daha sonra eve gittik ve çok yorulduğumuz için direkt uyuduk.
Bir sonraki sabah eşyalarımızı toplayıp eve veda ettik. Evi teslim ettikten sonra arabamızı da geri
verdik. Öğle yemeğinde Amerikan hamburgeri yedim. Tadı çok güzeldi. Son olarak Los Angeles’a
veda edip uçağa bindik…

youtube.com/watch?v=ev_m8abjrXI
web.tplgis.org/csc_losangeles/
mentalfloss.com/article/540093/facts-about-dolphins
yemek.com/evde-hamburger-yapimi/#gref
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OKUR MUSUNUZ?
Nazlı Eray’dan Çığlık Atan Mumya
Mert Oal
Macera kitapları okumayı sevenlere tavsiye edebileceğim eğlenceli bir kitap…

Çığlık Atan Mumya, Nazlı Eray tarafından yazılan
maceraperestler için çok eğlenceli bir kitap. Benim şu
ana kadar okuduğum en güzel macera kitaplarından
birisi oldu.
Kitap okumayı çok sevmesem de bu kitap, beni
gerçekten çok etkiledi. Okumaya başladığım anda
büyülendim.

Kitap

157

sayfadan

oluşuyor

ve

neredeyse her sayfanın içinde kendimi hayal ettim ve
resmen

kitabı

elimden

bırakamadım.

Kitapta

piramitlerden müzelere kadar birçok yeni yer de
öğrendim.
Biraz da yazarımız Nazlı Eray hakkında bilgi vermem iyi
olacak.
Nazlı Eray, 28 Haziran 1945 Ankara doğumludur. Yazmaya lise yıllarında öykülerle başlamıştır.
İstanbul Arnavutköy Kız Koleji’ni bitirmiş,
evlendikten sonra ise yazı çalışmalarıyla
ilgilenmiştir. “Ah Bayım Ah” adlı ilk kitabını
30 yaşında iken yani 1975’te yayımlamıştır.
Çoğunlukla düşsel öyküler ya da romanlar
yazan Nazlı Eray’ın diğer kitaplarını da
okumanızı öneririm.
dr.com.tr/Kitap/Ciglik-Atan-Mumya/Cocuk-Ve-Genclik/Okul-Cagi-6-10-Yas/Cocuk-Oykuhikaye/urunno=0000000564169
turkedebiyati.org/yazarlar/nazli-eray.html
gunisigikitapligi.com/author/n-eray/
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Canım Arkadaşlarımız
Eran Nahmiyas
İlk dönem, 5. sınıflar olarak Türkçe dersinde
betimleme yapmayı öğrendikten sonra her
öğrenci kendi seçtiği arkadaşı hakkında bir
betimleme paragrafı yazdı. Bu çalışmanın adı
“Arkadaşıma Yakından Bakıyorum”du. Bu süreç
içerisinde kendimizi doğru ifade etmeyi ve bir
kişiyi

nasıl

Okuyacağınız

betimleyeceğimizi
örnekler

de

öğrendik.
sizin

için

seçtiklerimiz... Keyifli okumalar dileriz.

Lea Benim İçin Çok Önemli
Derin Akı
Biz Lea ile üç yıldır arkadaşız. Lea güçlü bir kızdır, arkadaşları ne derse onların düşüncelerine önem verir
ve onlarla ilgili düşüncelerini arkadaşlarıyla paylaşır. Çalışkandır ve aynı zamanda oyun oynamayı sever.
Lea kumral saçlıdır, yanına giderseniz saçlarının o güzel kokusunu alabilirsiniz. Lea’nın gözleri açık
kahverengi, teni ise buğdaydır. Sesi çok güzeldir ve çok iyi resim çizer. Çok iyi kalpli bir insandır.
Yardımsever, yufka yürekli, güleryüzlü ve neşelidir. Dersteyken bazen dalar düşüncelere, aklı gider
başka yerlere. Ben Lea’yla 3. sınıftayken okulda tanıştım. Okula yeni gelmiştim, öğretmenim Lea’ya
"Arkadaşına okulu göstermek ister misin?” diye sorunca Lea da “Olur.” demişti. O günden beri Lea’yı
çok seviyorum. O benim için çok önemli.
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Arkadaşım Berker
Güliz Akar
Berker ile altı senedir arkadaşız. Siyah saçlı, kahverengi gözlü bir çocuktur. “Star Wars”u çok sever ve
gitar çalar. Lego yapmayı da çok sever. Genelde bize gelince bahçede oynarız ve bütün zamanımız
sohbet ile geçer. Okulda ve ailesinin yanında yaramaz, misafirlikte usludur. Çok ince birisidir. Meraklı
ve sadık bir dosttur. İnsancıldır. Şimdiye kadar neredeyse sınıfının yarısıyla arkadaş oldu bile!
Arkadaşlığımızın bu kadar uzun sürmesini sağlayan şeylerden biri: Çok bağırarak konuşur genelde, ben
de dinlerim. Aslında birbirimizin tam zıttı olsak da onunla çok iyi anlaşırız.

Arkadaşım Selim
Can Özdemir
Selim’le arkadaşlığımızın onuncu yılı. O hayatımda gördüğüm en iyi arkadaştır. Buğday tenli, güleryüzlü
ve lego yapmaya bayılan biridir. Anlayışlı, yardımsever, biraz geveze, çok meraklı ve çok insancıldır.
Saçının önü sarıdır ve nedense kurabiye gibi kokar. Şarkı söylemeyi çok sever ve sesi de çok hem de çok
güzeldir. Ayrıca çok güçlü biridir. Biraz iri yapılı ve geniş omuzludur. Dalgalı saçları, oval yüzü, ışıl ışıl
olan büyük gözleri vardır. Ayrıca çok da efendi ve saygılıdır. Selim benim kardeşim gibidir. İnşallah
arkadaşlığımız sonsuza dek sürer.

Canım İsel’im
Eran Nahmiyas
İsel; anaokulunda futbol oynarken tanıştığım, neredeyse sekiz dokuz yıldan beri en yakın arkadaşım. O
her zaman iyi kalpli, anlayışlı, yardımsever ve inatçıdır. Kaslarına dokununca ne kadar fit ve atik
olduğunu hissedebilirsiniz. Futboldaki öğütlerini dinleyince ne kadar lider ruhlu biri olduğu da anlaşılır.
Sinirlendiğinde boğaya benzer, işte o zaman ondan korkun. Gözleri çok küçüktür ama ağlayınca büyür.
Onların evine her gittiğimde, daha önceki bir gelişimde yediğim nefis sosis aklıma gelir. İsel’in en
sevdiğim özellikleri: Kafasının benimle uyuşması, birlikte iyi vakit geçirebilmemiz, iyi futbol oynaması
ve benim gibi hızlı koşması. Onu gerçekten uzay boşluğu kadar seviyorum.
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En İyi Arkadaşım: Eran
Berk Bulak
Tam olarak beş yıldır Eran’la arkadaşız. O tanıdığım herkesten daha farklıdır. Çoğunlukla çok atik ve çok
komiktir. En kötü zamanımda bile yanımda olur ve beni neşelendirmeye çalışır. Altın sarısı, yumuşacık
saçları; onu daha çarpıcı yapar. Ayrıca çok konuşkandır. Yüksek sesle konuşur, çok hazırcevap biridir.
Gözleri ışıl ışıldır, aynı bir elmas gibi parlar. Çok akıllıdır. Beyni, aynı bir lunapark gibi çalışır. Akıllı
demişken bir usta gibi satranç oynar. Futbolda da en az satrançta olduğu kadar iyidir. Ben onunla
yaramazlık yapmayı da severim. Aslında onu herkes çok sever.

Güzel Arkadaşım Beril
Derin Alp Arıka
Aynı sitede oturduğum bir arkadaşım var, adı Beril. İkimiz çok iyi arkadaşız. Beril, çok anlayışlı ve
yardımseverdir. Çilli yanaklarına kadar uzanan gülümsemesiyle bütün stresimi yok eder. Teni
yumuşacıktır ve buğday rengindedir. Rengârenk giysiler giyerek gözleri hep kendisine çeker. Kıvırcık
saçları sanki minik altın halkalar bir araya gelmiş gibi gözükür. Çok çalışkandır, ödevlerini çok dikkatle
yapar fakat eğlenmeyi asla unutmaz. Söyleyeceklerini önce düşünür, sonra söyler, asla sinirlenip
çıldırmaz. Parfüm sıkmaz, doğal kokusu ona olumlu bir hava katar. Güzel bir sesi vardır ve çok nadir
sesini yükseltir. Orta boyludur, tam da benim gibi. Şişman değildir ama ip gibi sıska da değildir. Onun
arkadaşlığı benim için mücevherden, dünyadan hatta koca bir evrenden daha önemlidir!
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Nesin Matematik Köyü’nde Bir Sohbet
Lara Bilgen
Kasım ayında 5. sınıflar olarak “Nesin Matematik Köyü”nde iki keyifli gün geçirdik.
Matematik
çalışıyor.

Köyü
Oraya

genellikle
belirli

okullarla

zamanlarda

öğrenciler geliyor. Hem birkaç gün orada
kalıyorlar hem de örnek matematik dersleri
görüyorlar. Genelde oldukça kalabalık olan
bu eğitim köyü, bizim şansımıza o dönemde
daha sakindi.
İki gün içerisinde hem matematik profesörü
Ali Nesin’den ders alma hem de kendisiyle
sohbet etme şansını yakaladık. Ali Nesin’le
sohbetimiz,

matematik

çalışma

sınıflarından birinde gerçekleşti.
Ali Nesin çok iyi bir insan. Davranışları, ses tonu; karşı tarafı gerçekten rahatlatıyor. O sayede kendisiyle
sohbet ederken hiç heyecanlanmadım. Sanki matematik öğretmenimle sohbet ediyormuşum gibi
hissettim.
Neler Konuştuk?
Bu köyü neden kurdunuz?
Okullarda eğitim her zaman iyi olmuyor.
O yüzden böyle bir düşünce aklımıza
geldi. Her okul da aynı olanaklara sahip
değil. Bu köyü; öğrenciler sakin bir
alanda, hep beraber rahatça problem
çözebilsinler, diye kurdum.
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Köyü hangi tarihte kurdunuz?
Köyü kurmak için 2007’de çalışmaya başladım. 0 sırada 50 yaşındaydım.
Bu sırada size kimler destek oldu?
Sevan Nişanyan en büyük yardımcım oldu.
Asıl mesleğiniz nedir?
Ben bir matematikçiyim.

Ben, bu söyleşiden ve köyde geçen
günlerimden çok şey öğrendim. Bir
problemi daha detaylı yorumlamak
bunlardan biri. Herkese Matematik
Köyü’nü görmesini ve orada bir derse
katılmasını tavsiye ederim. Bu güzel
köyü

kuran

Ali

Nesin’e

de

emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum.
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Dedem Özcan Oal ile Röportaj
Mert Oal
Sizler için eski zamanların en başarılı hakemlerinden biri olan Özcan Oal yani dedem ile
görüştüm. Futbola ilgisi olanlar için güzel bir röportaj olduğunu düşünüyorum.

Hangi yıllarda hakemlik yaptınız?
1970 yıllarında hakemlik yapmaya başladım, 1980 yılında da
hakemliği bıraktım.
Neden hakem olmaya karar verdiniz?
Eşimin yoğun isteği ve benim de hakemliği kendime uygun bulmam
sonucunda bu mesleği seçtim.
Hakemlik yaparken yaşadığınız en büyük problem neydi?
1976’da bir maça geç kaldım. Trafik nedenleriyle maça yetişemedim. O yüzden benim yerime başka
bir hakem görevlendirildi.
Maç oynanırken zamanı nasıl takip ediyorsunuz?
Maç oynanırken zamanı, saat ile takip ediyoruz. Eğer zamanı kaçırırsak bize kulaklık ile bilgi veriyorlar.
Taraftarın tezahüratları sizi hiç etkiler miydi?
Taraftarın bağırması beni hiç etkilemezdi çünkü maç sırasında kulaklık takıyoruz ve bu da genellikle bu
tür sesleri engelliyor.
Eski futbolcularla görüşüyor musunuz? Hangi futbolcularla görüşüyorsunuz?
Evet, her zaman görüşüyoruz. Genellikle Sedat Özden, Feyyaz Uçar gibi futbolcularla görüşüyorum.
Sizin zamanınızdaki futbol ile günümüz futbolunun farkları nelerdir?
Bizim zamanımızda taraftar sayısı azdı, şu an çok fazla. Eskiden efsane oyuncular daha fazlaydı. Yani
sahalar çalım atan oyuncular ile doluydu. Şimdi ise tek gördüğümüz şey, paslaşma.
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En Çok Okunan 3 Çocuk Kitabı!
Timur Cihantimur
Dünya tarihinin en çok okunan çocuk kitaplarını merak edip sizin için araştırdım.
İşte sonuç…
Şeker Portakalı
Çok yoksul bir ailenin çocuğu olan Zeze, ailesi tarafından her gün
dövülmektedir. Zor bir hayat geçiren Zeze’nin hayatta en çok sevdiği kişi
arkadaşıdır. Kitapta, ailesi tarafından sevilmeyen bir çocuğun, aradığı
güzel şeyleri başka birinde görmesi ve sonunda onu babası gibi sevme
süreci anlatılıyor.

Güneşi Uyandıralım
Zeze, bu sefer çok zengin bir aile tarafından evlat edinilerek yeni
bir hayata başlıyor. Yeni babası ile iyi anlaşamayan Zeze, aşçıları
Dadada ile arkadaş oluyor. Bazı olumsuzluklar, eski hayatı ile geride
kalıyor ama bu onun mutlu olduğunu göstermiyor.

Momo
“Zaman, yaşamın kendisidir ve yaşamın yeri yürektir.” Momo, büyük bir
kentin tiyatro harabelerinde yaşayan küçük bir kızdır. Buldukları ya da
kendisine hediye edilenler dışında hiçbir şeyi yoktur ancak olağanüstü
bir yeteneği vardır: Momo, muhteşem bir dinleyicidir ve bunun için
oldukça bol zamanı da vardır. Köydeki herkes kendini kötü hissedince
Momo’ya uğrar, sonra ise çok mutlu olurdu. Çöpçü İhtiyar Beppo ve
Turist Rehberi Gigi, onun en yakın dostlarıdır.
arabuloku.com/momo-kitap-ozeti.html
kitapyurdu.com/kategori/kitap-cocuk-kitaplari/1_2.html

37

Pembe Fili Düşünme
Romina Danon
Bu aralar hiç kimsenin elinden düşürmediği, bizim de rehberlik derslerimizde
yararlandığımız “Pembe Fili Düşünme” kitabı hakkında merak edilenleri yazdım.

“Pembe Fili Düşünme” adlı kitap Zeynep Selvili Çarmıklı tarafından 2018 yılında yazılmıştır. Bu
kitabın konusu bilinçli farkındalık, özşefkât, kabul ve kararlılıktır.

Bu kitapta Zeynep Selvili Çarmıklı, acı veren deneyimlerden kaçınmanın önemli olduğunu ve
değerlere nasıl odaklanmamız gerektiğini öğretiyor. İnsanın kendini bir şeyi düşünmemeye
zorladığında, zihnin nasıl işlediğini ve düşünmek istenilmeyen şeyin zihni meşgul ettiğini anlatan
bir kitap. Zihnin işleyişindeki bazı bilinmeyenleri merak edenler bu kitabı okuyabilirler. Bu kitabı
kitapçılarda bulabilir ya da internetten sipariş edebilirsiniz.

www.cnnturk.com/kultur-sanat/kitap/cok-konusulacak-bir-kitap-pembe-fili-dusunme
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Dünyanın En Güzel Okulları
Neslin Öztemir
Dünyadaki en güzel okulların meraklıları için araştırdım…

Nanyang Teknoloji Üniversitesi, Singapur
Bu

okul

1955

yılında

kurulmuştur.

Singapur’un güneybatı kesiminde bulunur.
Kayıtlı öğrenci sayısı yaklaşık 49.155 kişidir.

Makoko Yüzen Okul, Nijerya

Bu okulun üç katlı yapıları, üçgen prizmalar
şeklinde tasarlanmış ve bunlar 256 plastik
varilin üzerinde duruyorlar. Yapı malzemesi
olarak yerel kaynaklardan elde edilmiş
tahtalar kullanılıyor ve yapıların ihtiyacı
olan enerji, güneş panellerinden sağlanıyor.

Melbourne Üniversitesi Tasarım Okulu, Avustralya
Bu, çok büyük ve kalabalık bir tasarım okuludur.
Yapılan anketlerde çoğu öğrencinin bu okulda
mutlu olduğu sonucu çıkmıştır.

odatv.com/mahmut-hocanin-okul-her-yerdir-sozunu-dogrulayanproje-0503161200.html
ozancorumlu.com/dunyanin-en-guzel-13-okulu/melbourneavustralya-melbourne-universitesi-tasarim-okulu/
ozancorumlu.com/dunyanin-en-guzel-13-okulu/singapur-nanyang-teknoloji-universitesi/
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Instagram
Maya Leblebicicoğlu
Instagram’ı

kurduklarında

dünyayı

ve

insanların hayatını ne kadar değiştireceklerini
bilmiyorlardı...
Instagram, Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından
yapılmıştır. İlk olarak iPhone için 2010 Ekim’de
geliştirilen, çok filtresi olan bir sosyal medya aracıdır. Mucitleri, Instagram’ı yaptıklarında dünyayı ve
insanların hayatını ne kadar değiştireceğini bilmiyorlardı. Instagram artık o kadar popüler oldu ki bu
aralar günde 80 milyon fotoğraf paylaşılıyor ve 3 buçuk milyar beğeni yapılıyor. Bu sayılar gittikçe
artıyor. Çoğu, gençler olmak üzere günde yarım milyar kişi aktif oluyor.
“Instagram” Adını Nereden Almıştır?
Dünya dijital olmadan önce teknoloji dünyasında “instant” adında, fotoğraf çeken makineler vardı.
Instagram’ın da adının birinci kısmı oradan geliyor yani instagram oluyor. Instagram adının ikinci
kısmı “gram” ise bizdeki karşılığı “telegraf” olan “telegram”dan geliyor. “Telegram” kelimesine
baktığımızda “anında foto gönderme” anlamını çağrıştırıyor. Instagram da tam bu noktada ortaya
çıkıyor.
Instagram Kullanımı
Facebook gibi başka internet/sosyal medya araçlarına alışmış insanlar, Instagram’ın zor kullanıldığı
söylüyorlar ama aslında Instagram’ı kullanmak daha kolay. İlk başta Instagram’ı indirmek için bir akıllı
telefonunuzun olması ve Instagram için bir hesap açmanız gerekiyor. Sonra kullanıcı adı ve şifre
girmeniz gerekiyor. Eğer kullanılmış bir hesap adı/kullanıcı adı olursa kabul edilmiyor. Farklı bir
kullanıcı adı seçmeniz gerekiyor. Artık Instagram’ı kullanmaya hazır oluyorsunuz.

sosyalmedya.co/instagram-infografik/
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RENKLİ DÜNYALAR
Az Bilinen Hayvanlar
Demir Mermerci
Dünyada pek bilinmeyen hayvanlar hakkında bilgi sahibi olmak ister miydiniz? İşte
karşınızda bu tür hayvanlardan bazıları!

Yılbaşı Ağacı Solucanı
Bu solucanlar, tropikal resiflerle yaşar ve yaklaşık 3-4 cm
uzunluğundadır. Bu solucanın yılbaşı ağacınızın üzerinde
olduğunu düşünebiliyor musunuz?

Sakallı Akbaba
Yüksek dağlarda yaşayan ilginç bir akbaba türüdür.
Sakalı genellikle pembe ve kahverengidir. Ayrıca bu
hayvan çok nadir bulunur.

Yaşayan Kaya
Bu garip ve ürkütücü hayvan, çoğunlukla İspanya’nın
bazı kesimlerinde suya ve kayalara yakın yaşar. Bu
hayvan, çoğunlukla kayaların arkasına veya içine gizlenir.
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Okapi
Okapi, orman zebrası ismiyle de bilinir. Altı
zebraya, üstü ata benzeyen bu hayvan; pijamalı bir
ata da benzemiyor değil!

Panda Karıncası
Panda görünümüyle ünlü olan bu az bilinen hayvanın
diğer karıncalardan farkı, büyük bir iğnesinin
bulunmasıdır.

Yeti Yengeci
Türünün en değerlisidir ve çok şanslıysanız bu
yengeci Pasifik Okyanusu’nda görebilirsiniz. Boyu
15 cm olan bu yengecin on tüylü ayağı bulunuyor.

en.wikipedia.org/wiki/Pyura_chilensis
trakus.org/kods_bird/uye/?fsx=2fsdl17@d&tur=Sakall%FD%20akbaba
evrimagaci.org/panda-karincasi-1666
bilimveutopya.com.tr/yeti-yengeci-0
en.wikipedia.org/wiki/Okapi
gaiadergi.com/wp-content/uploads/2015/12/Y%C4%B1lba%C5%9F%C4%B1-a%C4%9Fac%C4%B1-solucan%C4%B1-8.jpg
onedio.com/haber/gercekten-var-olduguna-inanamayacaginiz-42-nadir-bulunan-hayvan-315299
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Barış Özcan
Derviş Üçok
Barış Özcan’ı tanıyor musunuz? O bir YouTuber ama pek çok insana göre farklı bir
YouTuber. Nedenlerine gelince…
Barış Özcan, kanalında ilginç
bilgiler içeren videolar yayınlayan
biridir. Sanat, tasarım ve teknoloji
konularına “hikâye anlatıcılığı”
perspektifinden

bakışlarıyla

videolarını

yayınlayan

Özcan,

Temmuz
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Barış
1974’te

doğmuştur. Evlidir ve 1 çocuğu
vardır.
Hukuk

Marmara Üniversitesi
Fakültesi’nden

mezun

olmuştur. Youtube kanalını 7
Ocak 2007 yılında açmıştır.


Geçmişte Photoshop, Flash, PDF gibi yazılım ürünlerini geliştiren Adobe’de 6 yıl boyunca
Akdeniz Ülkeleri Satış Müdürlüğü yapmıştır.



TRT, el-Cezire, CNNTürk gibi kanallarda yayınlanan belgeseller yaptı ve bunları
yönetmiştir.



Kişisel belgesellerini YouTube’da yapmaya devam ediyor. Sanat, tasarım ve teknoloji
hikâyelerini 1.500.000’den fazla kişi 90 milyondan çok kez izlemiştir.



Bugüne kadar çeşitli kurumlarda ve konferanslarda 600’den fazla konuşma yapmıştır.



Profesyonel bir keynote speaker ve TEDx konuşmacısıdır.



YouTube’un dünya çapında seçtiği 12 değişim elçisinden biri olmuştur.

Siz de, onun kanalında merak ettiğiniz soruların cevaplarını bulabilirsiniz.
barisozcan.com/kimdir/
google.com.tr/search?q=bar%C4%B1%C5%9F+%C3%B6zcan&tbm=isch&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwiK7aX7w_bdAhUjqIs
KHeFZBnEQ_AUICygC&biw=1280&bih=892&dpr=1#imgrc=uf9EZ6u-EqpFjM
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Burj Khalifa
Batu Güven
Burj Khalifa, Dubai’de yer alan dünyanın en yüksek kulesidir. Başka özellikleri mi?
Okuyalım…

Burj Khalifa ismi, Birleşik Arap Emirlikleri emiri olan Halife Bin Zaid El Nahyan’dan esinlenerek
verilmiştir. Kulenin yüksekliği tam tamına 828 metredir. Burj Khalifa yapılmadan önce Taipei 101,
509 metre ile en yüksek binaydı. Kule toplamda 164 katlıdır ve 344.000 metrekarelik alana sahiptir.
İnsanoğlunun inşaat alanındaki en büyük mühendisliklerinden biri olarak kabul edilen bu binanın 5,5
yıl süren inşaatında tam olarak 12.000 işçi görev almıştır. Yapım maliyeti 1,5 milyar doları bulan Burj
Khalifa, 4 Ocak 2010’da açılmıştır.

Yükseklik korkusunu yenmek isteyenler kesinlikle tatil planlarına Dubai’yi mutlaka eklesinler.

dubai-infoguide.de/at-the-top-burj-khalifa-sky/
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İşte Sirk Gerçeği
Defnesu Fazlıoğlu
Ateşten atlayan kaplanlar, amuda kalkan filler… Köpekli, kedili, aslanlı yürek
hoplatacak müthiş vahşi hayvan şovları… Heyecan verici, değil mi? Peki bu
hayvanlara sahne arkasında neler yapılıyor, hiç merak ettiniz mi?

Sirk hayvanları nasıl eğitiliyor?
Doğal yaşamlarında günde 32 kilometre
yürüyen

filler;

zincirlerle

sirklerde,

tutsak

gösteri

ediliyor,

yokken
sopalarla

dövülüyorlar. Küçük yaşta hareketleri daha
çabuk

öğrenilecekleri

düşünüldüğü

için

annelerinden erken koparılıyorlar. Eğitim adı
altında

bu

hayvanlara

elektrik

veriliyor,

hareketleri öğrenmeyi reddeden hayvanlar aç
bırakılıyor.
Sirk hayvanlarına emeklilik yok!
Sirk hayvanları sirk sahibinin malları olarak görüldüğünden, hayvanlara ne istedikleri sorulmuyor.
Hayvanlar, işe yaramaz hale gelene kadar çalıştırılıyor. Bu hayvanlar ne kimseyi eğlendirmek ne
doğal hayatlarında asla yapmayacakları şeyleri yapmak ne de insanlar tarafından eziyet edilerek
tutsak bir yaşam istiyorlar.
İlk yasaklayan Bolivya
Hayvanların sirklerde kullanılmasını ilk yasaklayan
ülke Bolivya. Yunanistan, Kosta Rika, Avusturya,
Singapur, Finlandiya, Hindistan, Portekiz, Hırvatistan,
İsrail, İsveç, Macaristan, İrlanda ve son olarak da
İngiltere.
Bir sirke gidecek olan herkes şunu düşünmeli: Bir at
doğal yaşamında mutlu ve normal bir şekilde
yaşarken birden bire dans etmeye başlar mı?
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Bir kedi durduk yere akrobasi yapmaya başlar
mı? Doğal yaşamındaki mutlu ve vahşi bir
aslan bir kırbaç sesi ile hizaya mı girer yoksa
elinde kırbaç olan kişiyi parçalayıp yer mi?
Hayvanları hayatın her alanında sömürmek,
beraberinde “insana özgü” diyebileceğimiz
birçok etik olmayan davranışın da farkında
olmadan kanıksanmasına neden oluyor.
Hakları yok saymak, insan dışı varlıkları ve
ötekileştirilen

bireyleri

eğlenilecek,

tüketilecek, üzerlerinden tatmin olunacak varlıklar olarak görmek; hükmetmekten doğan hak
ihlallerini inkâr etme, bu insan merkezci bakış açısının sadece bir parçası. Bir dönem “köle” olarak
adlandırılan, “ucube” diye damgalanan insanların sergilendiği panayırların yerini bugün sirkler
aldı. Bu konudaki adaletsizlik bitmiş değil. Çocuklarını önemseyen anne babaların, çocuklarını bu
yozlaşmış ticarethanelere götürürken düşünmesi gerekiyor. Hayvanlı sirklerde yaşanan hak
ihlallerini teşhir etmek çok önemli. Böylelikle hayvanlı sirk talebi git gide tarihe gömülecek.

t24.com.tr/haber/sirk-hayvanlari-hangi-iskencelerle-egitiliyor,138998
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Eski Roma’da Sosyal Yaşam
Duru Özaydın
Dünyanın en eski medeniyeti olan Roma’nın yerlileri, her açıdan olduğu gibi sosyal
yaşam açısından da oldukça zengindi.
Eski Roma çok fazla tarihi eser barındıran bir
yerdir. Oranın en ünlü yapılarından biri
Kolezyum’dur. Eskiden Kolezyum bir arena, yani
insanların

birbirleriyle

veya

aslanlar

ile

savaştıkları bir yermiş. Bazen de burada
hayvanlar savaştırılırmış. Hayvanları özellikle aç
bırakırmışlar
karşısındakine

ki

savaş

daha

zamanı

güçlü

bir

gelince
şekilde

saldırabilsinler. O dönemde bu gösterileri izlemek Eski Romalılar için sosyal bir aktiviteymiş.
Kolezyum’un orijinal hali mermermiş ama sonra her yeri tuğlalarla kaplanmış çünkü çok büyük bir
deprem olmuş ve Kolezyum’a zarar gelmiş.

Ayrıca Kolezyum’un gerçek adı Flavianus

Anfitiyatrosu’ymuş.
Tabii sadece Kolezyum yok! Mesela Roma Forum’u var. Çok güzel bir yer! Çok eski bir yer. Orada
insanların eski ama yıkılmış evleri var ama o aralar evleri o kadar güçlü yapıyorlarmış ki hâlâ o evlerin
duvarları duruyor çünkü evleri taş ya da mermerden yapıyorlarmış. Bir düşünsenize, o evlerin çatılarını
taş ile nasıl tutturmuş olabilirler?
Eski

Roma’da

şimdiki

gibi

İtalyanca

konuşuyorlardı.
Eski Roma kalıntılarını Akdeniz Bölgesi’nin
belli yerlerinde hala gözlemleyebilir, tarihi
yerleri gezebilirsiniz.
Umarım eski Roma’yı sevmişsinizdir.
Gerçekten gitmenizi tavsiye ederim.
tr.wikipedia.org/wiki/Roma
flypgs.com/sehir-rehr
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Maldivler
Ela Karagül
Tatil mekânlarının gözdesi Maldivler’e, resmi adıyla Maldiv Cumhuriyeti’ne, gitme
şansı yakalayamayanlar için bu yazıyı yazdım.

Maldivler, Hint Okyanusu'nda 1 200 adadan oluşan bir devlettir. Hindistan'ın güneyinde ve Sri
Lanka'nın yaklaşık 750 kilometre güneybatısında yer alır. Küresel iklim değişiklikleri yüzünden yüz yıl
içerisinde sular altında kalacağı öngörülmektedir. Yerleşime açık olan 305 adadan 200’inde
Maldivliler yaşamakta. Geriye kalan 105 ada da “otel ada” olarak adlandırılmakta ve
kullanılmaktadır.

Nüfusu 290 000’dir. Dünyanın en küçük başkentine sahiptir. Resmi dili Dhivedi, yazı dili de
Thaana’dır. Türkiye-Maldivler, uçakla ortalama 10,5 saat sürmektedir. Maldivler’e gitmek için en
uygun zaman nisan ve aralık aylarıdır yoksa tropikal yağmurlara yakalanabilirsiniz.

Maldivler ’de yapılacak en iyi şeyler tabii ki yüzmek, dalmak ve bol bol güneşlenmektir.
Hemen hemen tüm adalar gür ve tropikal bitki örtüsü ile kaplıdır. Sadece bu manzara değil, denizin
altında yaşayan canlıların yarattığı manzara da muhteşemdir. Bu sularda çok farklı balık türleri vardır.

maldiveclub.com/maldivler/maldiv-adalar-nerede
gezentianne.com/maldivler-nerede-ne-zaman-nasil-gidilir-hakkinda-bilgiler/
capitaltravel.com/centara-ras-fushi-resort-spa/
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Eminönü
Mert Oal
Eminönü’nün muazzam, gidince keyif alabileceğiniz yerlerini öğrenmek ister misiniz?

Eminönü’nde gidebileceğiniz farklı farklı çarşılar, sahaflar bulunuyor. Bunlardan biri 500 yıllık
geçmişi olan Kapalı Çarşı. Bu çarşıda saatlerden tişörtlere kadar her şey mevcut. Size önermek
istediğim çarşılardan biri de Mısır Çarşısı. Çarşının içinde cevizli sucuktan çekirdeğe kadar çok
lezzetli yiyecekler bulunuyor.

Şimdi size en sevdiğim sahafın da bulunduğu Eminönü’ndeki Sahaflar Çarşısı’ndan bahsetmek
istiyorum.
İstanbul’un

Burası
Osmanlı

döneminden kalma en
eski kitap çarşısıdır. Tabii
en

eski

sahaflar

kitaplar

da

çarşısında

bulunuyor. 1950 yılında
çıkan

bir

yangından

dolayı çarşıdaki bir sürü
kitap

kül

olmuş.

Bu

olaydan sonra İstanbul
Belediyesi

yanmayan

ahşap yerleri betonarmeye çevirip çarşıyı günümüzdeki hale getirmiş. Sahaflar Çarşısı’na en son
gittiğimde ders kitapları yani üniversite sınavına hazırlık test kitapları da görmüştüm çarşıda. Ne
yazık ki çok fazla hikâye kitabı görememiştim.

Günün sonunda size önerim Haliç’in kıyısındaki bir restoranda yemek yemeniz. Manzarayı izlerken
balık yemek istemez misiniz?
istanbul.net.tr/istanbul-rehberi/tarihi-eserler/sahaflar-carsisi/104/6
cabistanbul.com/istanbul-carsi-ve-pazarlar
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Mariana Çukuru
Emir Sali
Dünyanın en gizemli ve en derin noktası Mariana Çukuru hakkında her şeyi
bildiğinizden emin misiniz?

Büyük Okyanus’un batısındaki Mariana Adaları’nın en büyüğü ve en güneyindeki adası olarak
bilinen Guam Adası’nın güneybatısında, Japonya ve Endonezya’nın ortasında Mariana Çukuru yer
almaktadır.
1951 yılında “Challenger 2”
adlı

gemiyle

araştırma

bilim

insanları,

yapan
Mariana

ve

Larron

takımadalarının doğusunda
denize saldıkları sondanın
10

863

metreye

kadar

indiğini görünce burayı en
derin

çukur

olarak

varsaymışlardır.
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Mariana Çukuru’nu dünyadaki en derin nokta olarak biliyoruz. Herkes Everest Dağı’nın da
dünyanın en yüksek dağı olduğunu bilir. Eğer Everest Dağı’nı ters çevirip Mariana Çukuru’nun
içine koysaydık açıkta daha 1 km’lik dağ katmanı kalırdı. Suyun içine atılan 1 kilogram kütleli
metalin çukurun dibine ulaşması ise yaklaşık olarak 1 saat sürer.

İlginç olan şu ki Mariana Çukuru’nun içinde hayat belirtileri vardır. Yapılan araştırmalar aşırı
basınçlı ve soğuk ortamda yaşayabilen birçok mikroorganizma olduğunu bulmuşlardır. Çukurda
yaşayan balık ve yengeç türleri ortaya çıkarılmıştır.

onedio.com/haber/dunya-nin-en-derin-noktasi-mariana-cukuru-hakkinda-ortamlarda-anlatmalik-15-bilgi-727195
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Köpekler Hakkında İlginç Bilgiler
Emre Şirin
İnsanların en yakın dostu hangi canlı dersiniz? “Köpekler” dediğinizi duyar gibiyim.
Hadi bu sevimli canlılar hakkında bilmediklerimizi öğrenelim.


Köpekler

250

kadar

öğrenebilirler,

5’e

komutu
kadar

sayabilirler ve basit matematik
işlemleri yapabilirler.


Ortalama bir köpek, 2 yaşındaki bir
çocuk kadar zekidir.



Rusya’da köpekler, metro sistemini
kullanarak

şehrin

daha

rahat

yiyecek bulacakları bölgelerine seyahat etmeyi öğrenmişlerdir.


Köpeklerin burunlarındaki ıslaklık kokunun hangi yönden geldiğini anlayabilmeleri için
gereklidir.



Köpeklerin koku alma yetisi insanlarınkinden bin kat daha kuvvetlidir.



Yavru köpeklerin 28, yetişkin köpeklerin ise 42 dişi vardır.



Köpeklerin kuyruklarını kovalama nedenleri; merak, egzersiz, heyecan veya pire olabilir.



Bir köpeği sevmeniz kan basıncını düşürür.



Köpeğinizden uzun süre ayrı kalacaksanız giydiğiniz bir kıyafetin kokusu, onun ayrılık
sürecinden daha az etkilenmesine yardımcı olur.



Köpekler sadece siyah-beyaz görmezler, yeşil ve maviyi de görebilirler.



Tazılar, üzerinden 300 saat geçse de bir kokuyu algılayabilirler.



Köpeklerin kulaklarında en az 18 kas bulunur ve duyma yetileri insanlarınkinden 4 kat daha
gelişmiştir.



Köpeklerin gece görüşü, insanlarınkinden daha gelişmiştir.



Köpekler ve insanlar, 30 bin yıldır beraber yaşamaktadır.



Köpekler, sadece patilerinden ve burunlarından terleyebilir.
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İnsanlarda 4 farklı kan grubu varken bu sayı köpeklerde 13’tür.



Naziler, köpeklere okumayı ve konuşmayı öğretmeyi denemişler ve bunun için özel bir okul
açmışlardı.



Titanik’teki 12 köpekten 3’ü kazadan sağ kurtulmuştur.



I. Dünya Savaşı sırasında köpekler haberci olarak kullanılmıştır.



Kayıtlara geçen en küçük köpek 15,2 cm büyüklüğündeki bir Chihuahua’dır.



Çikolata köpekleri hasta edebilir hatta ölmelerine neden olabilir.



Eğitilmiş köpekler, prostat kanserini koklayarak %98 doğruluk oranıyla tespit edebilirler.

reddit.com/r/aww/comments/6n6onf/baby_dogs_lessons_tes_teach/
zivotpsa.sk/deti-a-ich-velky-havkovia/
blog.paf.sk/uzasne-fotky-steniatok-so-svojimi-rodicmi/steniatka-so-svojimi-rodicmi-09/
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Mürekkep Balığı
Eren Erginoğlu
Denizlerin çok önemli canlılarından biri olan mürekkep balıklarını hiç merak ettiniz mi?
Merak ettiyseniz açıklamalar burada!
Latince adı “Sepia”dır. Mürekkep balığı
yumuşakçalar ailesindendir ve 80 tane türü
bulunmaktadır. En büyük mürekkep balığı
1888’de Yeni Zelanda’da bulunmuştur. Tam
olarak 19 metre boyunda ve yaklaşık 1 ton
ağırlığındaydı!

Mürekkep

balıklarının

çeneleri

çok

güçlüdür. Bu güçlü çeneleri ile yemlerinin
omuriliğini kopartırlar ve bu sayede onları felç ederek öldürürler.

Mürekkep balığı, “Sepia” ismini kesesinden almıştır. Tehlike anında bu kese bırakılır ve kaçmak onun
için daha kolay olur. Mürekkep balığının ilginç bir başka özelliği de renk hücrelerinin olmasıdır.
Böylelikle bulundukları alanın rengini alır. Renk hücreleri korku sıralarında oluşur. Bu sırada gözleri
maviden kırmızıya dönüşür. Tam 70 milyon tane görme hücreleri vardır!

Bildiğiniz gibi mürekkep balığı bir yumuşakçadır. Suda rahatça yükselip alçalabilir. Bu balığın koku alma
ve heyecan hissi de çok yüksektir. Bunlara ek olarak tat alma hissi de gelişmiştir ve en önemlisi
muhteşem bir akla sahiptir! Belki de en zayıf noktası duyma kabiliyetinin çok az oluşudur.

Mürekkep balığı, Akdeniz kıyılarımızda çok fazla sayıda bulunabilir! Kim bilir bu yaz, bir tanesi ile
karşılaşabilirsiniz.

biyologlar.com/murekkep-baligi-hakkinda-inanilmaz-gercekler
yumurtaliekmek.com/murekkep-baligi-ve-ozellikleri/
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Jüpiter
Rauf Ömer Çadırcı

Jupiter, adını Roma tanrısı Jupiter’den almıştır. Güneş sistemimizin en büyük gezegenidir
hatta Güneş sistemimizdeki bütün gezegenlerin toplamından 2 kat daha büyüktür.
Yukarıda görüldüğü gibi beyaz, açık mavi, sarı ve turuncudan oluşur.
NASA ve diğer uzay şirketleri, Mars’la daha çok ilgilendikleri için çok az kişi Jüpiter üzerinde çalışmıştır.
Yapılan çalışmalar sonucunda ulaşılan bilgilerden en ilginç olanlarını paylaşmak gerekirse…
 Jüpiter, büyük oranda hidrojenden oluşmuştur.
 Gezegenin etrafındaki halkada birçok asteroit yer alır.
 Jüpiter’de inanılmaz büyük fırtınalar gerçekleşir. Bu fırtınalar tehlikeli gazlardan oluşur. Jupiter, gaz
canavarı gezegenler kategorisine girer. Jupiter’in en üstlerinde oluşan fırtınalara Aurora denir. Bu
fırtınalar farklı renklerde olabilir. Bazı fırtınalar Dünya’dan bile büyüktür.
 Jüpiter’in yüzeyindeki basınç sizi saniyeler içinde yok edebilir.
Sayılarla Jüpiter




Jupiter’de 1 yıl 4 333 Dünya günüdür.
Jupiter’in 1 günü 10 Dünya saatine denk gelir.
Jupiter’in 79 tane Ay’ı, Dünya’mızınsa sadece 1 tane Ay’ı vardır.

reddit.com/r/wallpaper/comments/8bsz9y/jupiters_clouds_of_many_colours_2560x1600/
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Yağmur Ormanları
Levent Çakır
Tropikal yağmur ormanlarının gizemli
yeşilliklerini keşfetmeye hazır mısınız?
Güney

Amerika’nın

kuzeyindeki

doğa

harikaları, yağmur ormanlarıdır. Birbirinden
farklı egzotik bitki bulunduran yağmur
ormanları, adı üstünde çok yağmur alır ama
bu yağmur bir sürü ağacı, bitkiyi ve başka canlıları beslemektedir. Bu yağmur ormanlarının içinde
yaşayan çok çeşitli hayvanlar ve kabileler vardır.
Bu kabileler; dış dünyanın teknolojisinden uzak kalmış, tarım ve balıkçılıkla geçinmektedirler. Bu
ayrıcalıklarıyla çok fazla ihracat yapıyorlar. Bunca ticaret yapmalarına rağmen hâlâ kendi yaşam
biçimlerine sadık kalıyor ve teknolojiyi reddediyorlardır.
Yağmur ormanlarında birçok canlı yaşamaktadır.
Yağmur ormanları; harpia kartalı, kırmızı pirinalar,
su samurları, boa yılanı ve daha nicelerine ev
sahipliği yapmaktadır.
Dünya üzerindeki bitki türlerinin üçte ikisi burada
yetişir. Kakao, kahve, orkide, kauçuk… Hatta
sadece yağmur ormanlarında yetişen bazı bitkiler,
günlük hayatta ilaç olarak da kullanılabilmektedir.
Bence yağmur ormanları gerçekten büyüleyici bir
yer ama çok da tehlikeli olabilir. Günlük
ihtiyaçlarını bu yağmur ormanlarından karşılayan
ülkeler, bu sayede zengin olmuştur.

hurriyet.com.tr/seyahat/dunyanin-oksijen-kaynagi-amazon-yagmur-ormanlari-40747620
dunyaatlasi.com/yagmur-ormanlarinda-biyocesitliligin-azalmasinda-insanin-rolu/
bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/yagmur-ormanlarinin-diger-ormanlardan-farki
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Türkiye’de Kış Tatili
Tuna Aydın
Bugün sizlere kış tatilinde yurtiçinde gezerken çok fazla para harcamanıza gerek
kalmadan görüp eğlenebileceğiniz yerleri anlatacağım.
Kapadokya, Nevşehir: Kapadokya yazın da gezilebilecek ama kışın daha güzel olan bir yerdir.
Burada 2-3 gün kalmanız yeterli olacaktır. Bir gün mutlaka gün batımını ya da gün doğumunu
izlemeye çalışın. Akşamları otelde kalmak yerine aileniz ile Türk akşamlarına gitmenizi ve
Nevşehir’e gelmişken testi kebabı yemenizi de öneririm.

Yedigöller, Bolu: Burada adından da anlaşıldığı gibi 7 göl tane vardır. Gölleri izleyerek uyuyabilir,
sabahları da göl kenarındaki ağaçların arasında koşarak ter atabilirsiniz. Adeta bir rahatlama
merkezi gibi olan Yedigöller’de kalmak için 1-2 gün yeterlidir.
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Kartepe, Kocaeli: İstanbul’a yakın bir il olan Kocaeli’de, bir kış hafta sonunda, kısa ama kafa
dinlenmelik, ailecek eğlenebileceğiniz bir yerdir. Ormanda ilerlerken sessizliğin ve karın keyfini
çıkarabilirsiniz. Etrafta çok fazla kişi olmaması, burayı çok daha güzel bir yer kılıyor.

Palandöken, Erzurum: Burada kar 6 ay boyunca kalır ve gelenlere çok güzel bir kayak keyfi yaşatır.
İsterseniz merkezden araba ile çıkabilirsiniz ya da dağdaki -3 000 metre yükseklikte- otellerde
kalabilirsiniz. Burada da 1-2 gün kalmak yeterlidir olacaktır.

Ilgaz-Çankırı: Bu dağ, yerden 2 800 metre yüksekliktedir ve kayak sevdalıları için idealdir. Köknar
ve çam ağaçları arasında 1-2 günlük güzel bir tatil yaşayabilirsiniz.

birhayalinpesinde.com/kisin- turkiyede-gezilecek-10-sehir
birhayalinpesinde.com/wp-content/uploads/2015/12/IMG_5234-692x519.jpg
patikatour.com/tour/yenice-ormanlarindan-yedigollere-kis/
static.panoramio.com/photos/original/7993928.jpg
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Kayseri
Rauf Ömer Çadırcı
Dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri, mantının ilk yapıldığı yer, benim memleketim,
burası Kayseri. Benim dedemin babası, Kayseri’de doğmuş. Sonra İstanbul’a göç etmişler.
Ben de bir Kayserili olarak bu yazıda memleketimin güzelliklerini sizinle paylaşacağım.
Gevher Nesibe Hatun Medresesi ve Şifahane
Burası, Mimar Sinan Parkı’nın içinde yer alır.
Medrese

Selçuklu

hükümdarlarından

II.

Kılıçarslan’ın kızı, Gevher Nesibe Sultan’ın vasiyeti
üzerine, kardeşi I. Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından
1205-1206 yıllarında yaptırılmış. Gerçekten çok
güzel bir yer ve dışarıdan gelen güneş ışığında
içerisi çok daha güzel görünür.
Erciyes Dağı
Erciyes Dağı, Kayseri’nin en yüksek noktasıdır. Tam
olarak 3916 m yükseklikte ve Türkiye’nin en yüksek
dağlarından birisidir. Her zaman dağın tepesinde kar
görürsünüz ve orada birçok insanın gittiği güzel bir kayak
merkezi de vardır.

Kayseri’de herkesin bildiği gibi mantı çok ünlüdür.
Bunun yanı sıra sucuk ve pastırma da çok sevilerek
yenen diğer yiyeceklerdir hatta bu sene ilk defa Uluslararası Kayseri
Pastırma, Sucuk, Mantı Festivali düzenlenecekmiş. Eğer Kayseri’ye
giderseniz mantı, sucuk ve pastırma yemeği unutmayın.
yoldaolmak.com/kayseri-gezilecek-yerler.html
ilkgirisim.com/evde-manti-isi-veren-firmalar-ve-manti-satarak-kazanc-saglamak.html
somtaspastirma.com/list/list.asp?ktgr_id=31
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Maxx Royal
Eren Erdem
Antalya’nın Belek ilçesinde macera dolu bir tatil yapmak isterseniz Maxx Royal’den
güzelini bulamazsınız. Neden mi?

Denize kıyısı olan bu otele girdiğinizde size çikolatalı çilek ikram ediyorlar böylece daha ilk anda
otelde başka nelerle karşılaşacağınızı merak ediyorsunuz. Odanızda her gün çikolatalarla
ağırlanıyorsunuz.
Otel içinde asansörle en üst kata çıktığınızda başınız tavana değecekmiş gibi olur. O sırada
tavandan sarkan ışıl ışıl, dev avizeyi görmek çok hoşunuza gidecektir.
Maxx Royal’de mağazalar, restoranlar, oyun alanları, kafeler, dondurmacılar ve konser alanı
vardır. Konserler alanı dışında günün her saati bu alanlar oldukça kalabalık olur.
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Oteldeki adventure park, aqua park, tenis kortu, fitness alanı ile futbol ve golf sahaları; müşteriler
için tatilde spor imkânı sağlıyor. Eğer maceralı bir gün yaşamak istiyorsanız adventure parka
gitmenizi tavsiye ederim. Spor alanlarına genellikle 15 yaş üstü kişiler geliyor çünkü daha küçükler
gün boyu havuzlardan çıkmıyor. Havuz çevresinde eğlence daha çok olduğu için denize gitmeyi
tercih edenlerin hata yaptıklarını düşünüyorum.

Maxx Royel’e sadece tatil için değil çeşitli turnuvalar ve spor kampları için de geliyorlar. Bu otelde
daha önce Medipol Başakşehir, Borussia Dortmund, Schalke04 ve daha birçok takım kamp
yapmıştır. Eğer şanslıysanız siz tatil yaparken düzenlenen turnuva ya da kampları da
izleyebilirsiniz.

Eğleneceğiniz, mutlu olacağınız ve hiç unutmayacağınız bir tatil için doğru bir adres…
etstur.com/Maxx-Royal-Belek-Golf-Resort
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Dünyadaki Festivaller
Melis Su Serengil
Dünyadaki farklı ülkelerden ilginç ve eğlenceli festivalleri araştırdım. Bu festivallerden
bazıları gerçekten çok ilginç...
La Tomatina Festivali
İspanya’nın en eğlenceli festivallerinden biri olan bu
festival, her yıl 29 Ağustos’ta kutlanmaktadır. Sevilmeyen
bir belediye başkanını protesto amaçlı başlatıldığı
söyleniyor. Bir başka söylenti ise gençlerin eğlence amaçlı
yaptığı bir etkinlik olduğu yönünde. Bir hafta boyunca
geçit törenleri, dans gösterileri, eğlenceler ve konserler
düzenlenmektedir. Ayrıca domates savaşından önce paella yeme yarışması da düzenleniyor. Bu
yarışmaya en az 50 bin kişi katılım gösteriyor. Festival sabahı belediye tarafından kamyonlarla yüz
binlerce domates taşınıyor. Bir kişinin direğe çıkıp savaşı başlatması gerekiyor.

Mardi Gras Festivali
Mardi Gras Festivali 2019 yılında, 5 Mart Salı günü
kutlanacaktır. Hristiyanlar’ın 40 gün boyunca alkol, tatlı
ve hayvansal gıdaları tüketmediği için son bir defa bu tip
zevkleri ve ürünleri tatmak için yiyip içtikleri bayram... Bu
festival, günümüzde Fransızlar tarafından New Orleans’a
getirilmiştir. Festivali organize eden topluluklara “krewe”
deniyor. Mardi Gras’ın önemli bir ayağı da yemek. New
Orleans mutfağı da dahil festival boyunca bir sürü tatlı, içecek ve yemek deneyebilirsiniz.
Mardi Gras’ın renklerinden mor adaleti; altın/sarı gücü; yeşil ise inancı simgeliyor. Şehrin ana
caddelerinde geçit törenleri de yapılıyor. Büyük geçitler ise akşamüstü başlıyor ve bunların
tamamlanması 3-4 saat sürüyor. İnsanlara boncuk dağıtan bir de krewe üyeleri var. Krewe üyeleri
geçitlere katılıp arabalara binmek için oldukça yüksek bir fiyat ödüyorlar. Ayrıca krewe üyeleri
kimliklerini korumak için de maske takıyorlar.
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Rio Karnavalı
2019 yılında 2 Mart’ta başlayacak ve 9 Mart tarihinde
sona erecektir. Rio karnavalı, dünyanın en ünlü ve en
büyük

festivalidir.

Karnaval

zamanında

bütün

dükkânlar rengârenk bir şekilde düzenleniyor ve
alışveriş yapmak için harika bir ortam oluyor. Kostümler
veya aksesuvarlar satın alabilirsiniz. Eğer festival
öncesinde gelirseniz okulların provasını bile izleyebilirsiniz.

Cheese Rolling Festival
İngiltere’de 200 yıldan uzun bir süredir kutlanıyor. Gloucester'da
Brockworth köyünün Cooper's Hill tepesinde düzenleniyor. Dik
yokuştan yuvarlanan peynir tekerlerini yakalamak için herkes
savaşıyor. Peynir tekerlerinin hızı saatte 100 kilometreye kadar
çıkabiliyor.

Pingxi Lantern Festivali
2019’da 19 Şubat tarihinde Tayvan’da kutlanacak bu
festivalde insanlar, şans ve bereket getirip kötü
duygulardan arındırdığına inanarak havaya dilek
fenerleri gönderiyorlar.
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Albuquerque Festivali
Bu festival, uzun zamandır Amerika’nın New Mexico eyaletinde kutlanıyor. 800’den fazla devasa hava
balonu havalanıyor ve milyonlarca ziyaretçisi de bunları izliyor. Yalnızca bu kadar değil, aynı zamanda
konserler, özel gösteriler ve panayır alanları da var.

Songkran Festivali
Festival, bu yıl 13 Nisan Cumartesi günü başlayacak ve 15 Nisan Cumartesi günü bitecek. Songkran,
Taylant’ta bir yeni yıl festivali olarak kutlanıyor. Ayrıca festivalden önce evler temizlenirmiş çünkü
bunun kötü şans getirdiğine inanıyorlarmış. Yine kötü şans getirmemesi için insanlar kendilerine su
sıkıyorlarmış. Bunun onları kötülükten arındırdığını düşünüyorlarmış.

en.wikipedia.org/wiki/Taiwan_Lantern_Festival
asiaexchange.org/blogs/ready-set-water-fight/
cnnturk.com/fotogaleri/dunya/en-sakat-eglence-peynir-yuvarlama-festivali?page=5
hurriyet.com.tr/seyahat/enmardigrasworld.com/about-us/our-history/
hurriyet.com.tr/kelebek/keyif/kirlenmeyi-goze-alin-domates-festivali-40220406
en.wikipedia.org/wiki/La_Tomatina
mardigrasneworleans.com/en.wikipedia.org/wiki/Mardi_Gras
blog.alienadv.com/la-tomatina-2018/
brandlifemag.com/mardi-gras-ve-new-orleans/
milliyet.com.tr/ispanya-domates-festivali--tatil-1416753/
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Hollanda
Melis Su Serengil
Avrupa’nın turizm cenneti Hollanda hakkında bilinmeyenleri sizler için araştırdım.
Hollanda’nın çok büyük bir kısmı Batı Avrupa’dadır fakat Karaipler’de de 3 tane adası vardır.
Topraklarının çoğu deniz seviyesinin altındadır. Bu yüzden de İngilizce “alçak ülke” anlamına gelen
“Netherlands” ismini almıştır. Ülke, meşruti monarşi ile yönetilmektedir. Başkenti Amsterdam’dır.
Ülkede en yaygın konuşulan dil ise Flemenkçe’dir. Hollanda; özellikle peynirleri, yel değirmenleri,
laleleri, bisikletleri ve Holştayn cinsi inekleriyle tanınır.
Hollanda, çok güçlü bir ekonomiye
sahiptir. Bu sebeple uzun bir zamandır
Avrupa

Birliği’nde

önemli

bir

rol

oynamaktadır. Dünyanın en fazla ihracat
yapan ilk 10 ülkesi arasına girmektedir.
Sahip olduğu işsizlik oranı ise AB
ülkelerindeki en düşük orandır.
Çok zengin bir mutfak kültürüne sahip
değildir. Yine de Amsterdam’da 185 farklı
kültürden gelen göçmenler yaşar ve bu da ülkeye çok büyük bir zenginlik katar. Mutlaka denenmesi
gereken kültürel lezzetlerin başında Hollanda peynirleri gelir.
Prinsengracht

ve

Hollanda

Festivali

de

ünlüdür.

Prinsengratch,

Amsterdam’da

kutlanır.

Prinsengratch’taki kanalın üzerine bir sahne kurulur ve burada klasik müzik konserleri verilir. Hollanda
Festivali ise en eski ve en büyük sanat festivalidir. Tiyatro, dans, opera ve müzikten oluşmaktadır.
Hollanda, laleleriyle de meşhurdur. Dünyanın en büyük lale üreticisidir. Hollanda’da lale sezonu mart
ayından ağustos ayına kadar sürmektedir. Amsterdam’da Keukenhof adlı bir bahar parkı bulunur. Bu
park alanında yapay göller ve heykellerle birlikte milyonlarca lale de görebilirsiniz.

gezimanya.com/avrupa/hollanda-hakkinda-temel-bilgiler
tr.wikipedia.org/wiki/Hollanda
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En Tuhaf Deniz Canlıları
Melissa Baltazzi
Biliyorsunuz ki denizler, bir sürü tuhaf canlıya ev sahipliği yapıyor. Peki bunlar
neler mi?
İlk öncelikle “Dugong” adında bir deniz canlımız var. Bu,
oldukça tuhaf bir deniz canlısıdır. Dugong “deniz domuzu”
olarak da biliniyor çünkü bu canlı bir domuza benziyor. Bu deniz
canlısının boyu 2,7 metredir ve ağırlığı ise 250-300 kiloya
ulaşabilir. Son bilgi olarak da Dugong, Hint Okyanus’unda
yaşıyor.
İkinci deniz canlımızın adı “iki başlı kaplumbağa” ve bu adı
almasının nedeni, gerçekten iki kafası olmasıdır. ABD’nin San
Antonio kentinde, haziran ayında dünyaya gelen iki başlı
kaplumbağa, hâlâ sağlıklı ve iki kafası ile de yemek yiyerek
yaşıyor.
Bir diğer tuhaf deniz canlısı ise “Meksika Köstebeği” olarak da
bilinen “Aksolotl”, bence bir deniz canlısına benzemiyor. Bu,
çok tuhaf bir canlı çünkü iç organları dahil kaybettiği tüm
organlarını yenileyebilme özelliğine sahip.
Son deniz canlımızın adı ise “Phycodurus Eques” ve bazı
insanlara bu isim zor geldiği için diğer adıyla “Deniz Ejderhası”
olarak da biliniyor. Bu deniz canlısı Avusturalya’nın güney ile
batı bölgelerindeki denizlerde yaşıyor. Deniz Ejderhası’nın tüm
vücudunu kaplayan yaprak benzeri kolları; hareket etmesine
değil, kendini kamufle etmesine yararı oluyor.
Eminim, tuhaf deniz canlılarından daha fazla vardır ama ben sizin için birkaç tanesini araştırdım.
ntv.com.tr/galeri/teknoloji/en-tuhaf-ve-korkutucu-deniz-canlilari
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La Sagrada Familia
Arcan Doruk Bozkurt
La Sagrada Familia (kutsal aile), UNESCO
Dünya mirasları listesindedir. La Sagrada
Familia’yı Antoni Gaudi yapmıştır. La Sagrada
Familia İspanya’nın Barselona şehrindedir.
İnşaatına 1882 yılında başlanılmıştır. Yapımı
hâlâ

süren

bu

eserin

2026

yılında

tamamlanması planlanıyor.

Gaudi, bazilikadaki büyük kulelerden bir tanesinin bitimini görebilmiştir. Keşke hepsini
görebilseymiş. Kuleleri tasarladıktan sonra bu kulelerin Barselona'ya gelecek olan gezginler için
mükemmel bir karşılama olacağına inandığını belirtmiş ve kulelerin tepesindeki süslemelerin
cennet ile yeryüzü arasında bir bağlantı sağlarmış gibi göründüğünü de ifade etmiştir. Bana göre
güzel bir karşılama olmuş. Bazilikanın iç yapısını ayakta tutan kolonlar, dallanıp budaklanan
ağaçlar şeklinde tasarlanmıştır. Yapının içi oldukça etkileyici ve ziyaretçiler bir binada değil de bir
ormanda dolaşıyor gibi hissediyorlarmış.

tr.wikipedia.org/wiki/LaSagradaFamilia
sagradafamilia.org/
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Lizbon
Can D. Barlas
“Portekiz’de Lizbon’u gezerken nereleri görmeliyim?” diyenler, lütfen bu yazıyı
okusun.
Praira da Marinha, Portekiz’deki en
güzel plajlardan biri olarak kabul
ediliyor.

Algarve’nin

Atlantik

kıyısında bulunan plaj, bir tarafta
masmavi okyanus diğer tarafta
dağların eteklerine kadar uzanan
altın kumsallara sahip. Çok küçük
bir koy olmasına rağmen seyahat
broşürlerinde çoğunlukla buranın
fotoğrafını göreceksinizdir. Berrak
suları şnorkel ile yüzmek için bire
bir. Bu muhteşem plaj, Albuferia’dan sadece 30 dakika uzaklıkta.

Görmeniz gereken yerlerden bir tanesi de tarihi “Paleis
de Belem” yani Belem Kulesi Pastanesi. Buraya mutlaka
uğrayın çünkü pastalarını ve özellikle kendine özgü
Belem

turtasını

da

denemek

isteyeceksiniz.

Bu

pastanede 150 sandalye olmasına rağmen hep doludur
ve kuyruk beklemeye değerdir.

Belem Turtası
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Sonrasında

harika

restoranları

ve

kafeleri olan, doğrudan denize bakan
manzarası ile “Praça De Comércio”ya
geçiyoruz. Çok sayıda olay, festival,
konser ve hatta infazlarla tanınan bu
eşsiz meydan; aynı zamanda, 1908’deki
çift suikast gibi tarihi olaylara da sahne
olmuştur. Kral Carlos ve Luis Filipe bu
meydanda öldürülmüştür. 1974 yılında
binlerce insan, diktatörlük rejimini
yıkmak için bu meydanda toplanmıştır. Lizbon şehri ekonomisindeki yeni modelleri ima etmek amacıyla
buraya Ticaret Meydanı (Praca de Comercio) adını vermiştir. Meydanı çevreleyen yapılar, liman ve
gümrük işleriyle uğraşan devlet dairelerinin elindedir. Bu meydanda daha önce Ribeira Sarayı
bulunuyormuş ancak şiddetli bir deprem, sarayın yıkılmasına neden olunca alan yeni baştan
düzenlenerek meydan haline getirilmiştir. Tıpkı Rossio Meydanı gibi canlı ve kalabalıktır. Şehrin en geniş
meydanlarından biri olma özelliğini taşır. Tejo Nehri’nin kenarında yer alır ve burasının dikkat çekici
özelliği meydanın tam ortasındaki Dikili Taş’tır. Bu taşın üzerine, zaferin simgelenmesi amacıyla bir
kaide konulmuştur.
16. yüzyılda Portekizli kâşif Vasco de
Gama

anısına yaptırılan

Belém

Kulesi, Gotik mimariden izler taşıyan
gösterişli ve “karma manuelin”
denilen mimari tarzı ile dikkatleri
üzerine çekiyor. Belém Bölgesi’nin
bir sembolü haline gelen ve çok
sayıda turistin ziyaret ettiği noktalardan biri olan ünlü kule, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alıyor.
Tagus Nehri’nin ağzını korumak için savunma amaçlı kullanılan ve geçmiş dönemlerde savaş suçlularının
da tutulduğu, günümüzde ise sadece turistik amaçlı kullanılan kulede hâlâ eski dönemlerden kalma
toplar bulunuyor.
filgezi.com/portekiz-gezisi-icin-5-neden/
gezipgordum.com/lizbon-gezilecek-yerler/
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Bu Yılın En Popülerleri
Selin Kaptan
2018’i geride bıraktığımız şu günlerde 2018’in “en popülerleri” listesini sizin için
hazırladım…
Bu yılın en popüler şarkıları:


Girls Like You – Maroon 5



In My Feelings – Drake



Solo – Clean Bandit



No Tears Left To Cry – Ariana Grande



I Like It – Cardi B



FRIENDS – Marshmello ft. Anne-Marie



All The Stars – Kendrick Lamar



God Is A Woman – Ariana Grande



Lucid Dreams – Juice Wrld



Havanna – Camila Cabello

Bu yılın en popüler şarkıcıları:


Drake



Taylor Swift



Ariana Grande



Beyoncé



Ed Sheeran



The Weeknd



Maroon 5



Bruno Mars

billboard.com/charts/pop-songs
billboard.com/charts/artist-100
physics.aps.org/articles/v7/98
houzz.com/product/8406849-music-notes-wall-decal-contemporary-wall-decals
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Dünyada En Çok Beğenilen 3 Film
Su Ertin
Geçmişten günümüze gişe rekorları kıran filmleri meraklıları için araştırdım.
The Shawshank Redemption (Esaretin Bedeli)
The Shawshenk Redemption, 1994’te çıkmış olan ve Frank
Daramont tarafından yönetilen bir Amerikan filmi. Başrollerinde
Morgan Freeman, Tim Robbins, Bob Gunton ve William Sadler olan
film, İMDB den 9,4 almış ve en iyi 250 listesinde 1.’dir. Bu film,
hapsedilmiş iki kişiyi anlatıyor.

The Godfather (Baba)
The Godfather, 1972’de çıkmış bir Amerikan filmi. Francis Ford
Coppola tarafından yönetilmiş bir filmdir. Başrollerde Marlon
Brando, Al Pacino, James Caan ve Diane Keaton vardır. İMDB’den
9,2 alarak listede 2. sıraya geçmiştir. Bu film, bir babanın oğluna
-oğlu istemediği halde- bir suç örgütünün hükümdarlığını
devretmesini anlatır. Aynı zamanda serinin 2. filmi en iyi 250
listesinde 3. sıradadır.

The Dark Night (Kara Şövalye)
The Dark Night, 2008 yılında çıkmış bir Amerikan filmidir. Bu filmi
Christopher Nolan yönetmiş ve filmin senayosunu Jonathan Nolan
ile birlikte yazmıştır. Başrollerde Christian Bale, Heath Ledger,
Earon Eckhart ve dahası olan bu film, İMDB’de en iyi 250 listesinde
9,0 puanıyla 4. sıraya geçmiştir. Filmde, Batman ve Joker arasındaki
savaş anlatılmaktadır.
imdb.com/search/title?groups=top_250&sort=user_rating
itunes.apple.com/tr/movie/kara-%C5%9F%C3%B6valye-the-dark-knight-2008/id606743816?l=tr
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Noel Baba Nereli?
Ege Şenyıldız
Çocukluğumuzun kahramanı Noel Baba’nın
nereli olduğunu hiç merak etmemiş
olamazsınız. İşte şimdi öğrenme vakti!
Öncelikle

Noel

Baba’nın

gerçek

adı

Aziz

Nikolaus’tur. Noel Baba’nın yaşadığı düşünülen yer
Finlandiya, Lapland’dir. Bu, 1927 yılında Markus
Ratio’nun yaptığı bir radyo programı sonrasında düşünülmeye başlamıştır. Ratio, Noel Baba’nın
Korvatunturi Dağı’nın arkasında yaşadığını iddia etmiştir.
Sonrasında milyonlarca insan oraya mektup
yollamış ve hatta Finlandiya posta sorumluları
orası için ayrı bir posta merkezi yaptırmıştır.
1985 yılında ise bu popülariteyi bir turizm ve
ticaret merkezine dönüştürmeyi akıl eden
yetkililer, dağın arkasına yani Lapland denilen
yere bir köy kurmuştur.
Günümüzde Lapland çok sayıda turist için çekim
merkezi haline gelmiştir. Her yıl, Noel zamanı orada
çok güzel festivaller düzenlenir. İsterseniz haskiler
tarafından kızakla çekilip Noel Baba’nın ofisine
uğrayın,

isterseniz

Kuzey

Işıkları’nı

izleyin,

isterseniz de buradaki Elf restoranlarında yemek
yiyip ren geyiği çiftliğini ziyaret edin.
“Oraya nasıl gidebilirim?” diyenlerinizi duyar gibiyim. O zaman size Noel Baba’ya ulaşma fırsatı…
Mektup yollamak isteyenler için adres: Santa Claus, FI-96930 Arctic Circle FINLAND. Bu adrese 10
milyonun üzerinde insan mektup yollamıştır.
nordictravels.eu/en/tours/forest-trail-reindeer-safari/
santaclausvillage.info/santa-claus/christmas-house-santa-exhibition-rovaniemi/
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En İlginç Yer İsimleri
Emre Şirin ve Tibet Demirtaş
“Yok, artık!” dedirtecek yer isimlerini okumak için bir hayli çaba sarf edeceksiniz.
Denemeyip görün…
Hem yazılışı hem de okunuşuyla
gazetecilere

ve

haber

spikerlerine zor anlar yaşatan
Eyjafjallajökul gibi belki de hiç
duymadığınız birçok tuhaf isimli
yer var. İşte onlardan sizin için
derlediklerimiz…

Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanat
ahu, Yeni Zelanda'nın Kuzey Adası'nda bulunan 85 harfli bu ünlü tepe, Guinness rekorlar kitabında
dünyadaki

en

uzun

yer

ismine

sahiptir.

Kısaltması

ise

57

harfle

Taumatawhakatangihangakoauauotamateapokaiwhenuakitanatahu.
Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanat
ahu Maori dilinde, "Büyük dizli, dağlara
tırmanan, bu civarlarda dolaşıp toprakları
yutan Tamatea'nın sevdiği kişi için burun
flütünü çaldığı zirve" anlamına geliyor.
105 harfli bir versiyonu daha bulunan
Taumata-whakatangihanga

koauau-o-

Tamatea-haumai-tawhiti-ure-haea-turipukaka-piki-maunga-horo-nuku-pokai-whenua-ki-tana-tahu ise "Uzaklardan buralara sürüklenmiş
olan, dağlara tırmanırken dizlerini bereleyen, yeryüzüne düşen ve toprakları kuşatan Tamatea
tarafından sevdiği kişi için çalınan flütün tepesi" anlamına geliyor.
sabah.com.tr/galeri/dunya/en_tuhaf_yer_isimleri/2
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Pek de Bilinmeyen Steam Oyunları
Tibet Sütçü
Bugünlerde sadece “Fortnite” konuşulur oldu. Yanlış anlamayın, Fortnite güzel bir
oyun ama ben bile duymaktan bıkmaya başladım. Bu yüzden PC Gaming’in en büyük
oyun kitaplığı olan Steam’deki harika ama çok az kişinin haberdar olduğu oyunları
araştırdım.
Portal 2
Bulmaca

tarzı

oyunları

seven insanlar için harika
bir seçim. Portal silahınızla
size hazırlanan odalardan
kaçmaya

çalışıyorsunuz.

Tek sorun, oyun biraz eski
olduğu için grafikleri biraz
basit ancak gene de gerçekçi ve güzel görünüyor. Oyun biraz yavaş olabilir ancak tüm bölümleri
geçmek insana kendisini iyi hissettiriyor. Ayrıca oyun küçük gizli mesajlar ve komik diyaloglarla
dolu. Bu oyunu ve ilk Portal oyununu, çok aksiyon beklemeyen herkese tavsiye ederim.
Fez
Kesinlikle hakkında daha çok şey duymak
istediğim bir oyun. Akıl gerektiriyor. Tatlı, retro
grafikleri ve ilginç zorlayıcı bulmacalarıyla
alıştığınızdan çok daha farklı bir oyun. Oyunda
gerçeklikten

gerçekliğe

atlayıp

küpler

topluyorsunuz ancak çoğunlukla bu küpler öyle
önünüze kendileri gelmiyor, onları toplamak için ilginç teknikler kullanıp bulmacaları çözmeniz
gerekiyor. Bir de anti-küpler var. Bu küçük baş ağrılarını bulmak için beyin eriten bulmacalar
çözmeniz gerekecek. Buna tetromino kodu ile yazılmış kombinasyonlar, okutunca cevabı veren
QR kodlar ve oyunun kendi alfabesi ile yazılmış gizli mesajlar da dahil. Bu oyunu tatlı piksel sanat
oyunlarını seven ve zorluklara hazır olanlar mutlaka oynamalı.
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Stick Fight: The Game
Bu oyun arkadaşlarla oynaması
acayip eğlenceli, en fazla 4 kişilik,
bolca çöp adam mücadelesi içeren
(kan yok), çılgın glitch’leri olan bir
oyundur. Amaç içine atıldığınız
savaş alanında en son hayatta kalan
olmak.

Eğer

oynayacak

arkadaşlarınız varsa harika bir parti
oyunu olabilir. Arkadaşınız yoksa
gene çevrimiçi rakiplere karşı oynayabilirsiniz ancak bence o zaman fiyatına değmez.
Cuphead
Grafikleri

1930’ların

çizgi

filmlerinden, oynayışı 198090’ların

zor

platform

oyunlarından esinlenmiş olan
Cuphead,

Studio

MDHR

tarafından 7 yılda yapılmış
olan

bir

“Run

&

Gun”

platform oyunudur. Cuphead
sanat tarzı ve muhteşem caz müziği için övüldü ve Ağustos 2018’e kadar toplam 3 milyondan fazla
kopya sattı. Ayrıca oldukça zor olmasıyla biliniyor. Bu oyunu oynarken eğer video oyunlarında
iyiyseniz zor boss’ları yaklaşık 20 denemede geçebilirsiniz veya benim gibiyseniz oyun
kumandanızı yere ata ata veya klavyenize vura vura 50 denemede geçersiniz. Ve eğer yeterince
zorlanmadıysanız hiç merak etmeyin, oyunu bitirince ekstra geçmeyi deneyebileceğiniz Expert
(Usta) modu da var!

Xbox One’ı olanlar da bu oyunu oynayabilir çünkü Xbox One’da da var.
youtube.com/watch?v=KAriv93tzI0
store.steampowered.com/app/674940/Stick_Fight_The_Game/
oyungunlugu.net/the-walking-dead-ve-fez-steamde-indirimde.html
telegraph.co.uk/technology/video-games/8458871/Portal-2-review.html
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Camilla Mendes
Yasmin Karadeniz
İşte 1994 doğumlu, Amerika kökenli Brezilyalı aktris Camilla Mendes hakkında
merak edilenler…
Camilla Mendes, oynadığı ilk dizi olan Riverdale adlı
Netflix

dizisinde

“Veronica”

adlı

karakteri

canlandırmıştır.
Camilla,

çocukluğunda

16

kez

farklı

yerlere

taşınmıştır. 2016’da New York Üniversitesi’nden
mezun olan Camilla ilk olarak IKEA’da çalışmıştır.
Kendisi şu ana kadar Netflix’te 2 filmde oynamıştır.
Şimdi de Netflix’te çıkacak olan yeni dizisine

hazırlanıyor. Bu dizinin 2019’da çıkması
bekleniyor ama bu tarih henüz kesin
değil. Hayranları yeni dizisini heyecanla
bekliyor hatta bazıları konusunu
öğrenip çevrelerine anlatıyor.
Bence Camilla çok başarılı bir
aktris.

biography.com/people/camila-mendes
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YEMEKLER
“Arda’nın Mutfağı” Röportajı
Melissa Işıkara
“Arda’nın Mutfağı”
programının

şefi

Arda Türkmen ile
keyifli bir yazışma
gerçekleştirdim.

2010 yılında CNN Türk kanalı için “Arda’nın Mutfağı” isimli yemek programını yapmaya başlayan
Arda Türkmen’in bu programı o kadar sevildi ki 6 sezondur devam ediyor. Arda Türkmen’in
kanalda ilk yaptığı yemek patlıcanlı rulo köftedir. Bu bölüm, yaklaşık 800 000’den daha fazla kişi
tarafından izlendi. İnsanlar Arda Türkmen’i izledikçe yemeklerini evde denemeye başladılar ama
hiçbiri şefinki gibi olmuyordu. Arda Türkmen’in en çok sevilen ve en iyi yaptığı yemeklerinden 2
tanesi kısır ve kektir.
Röportajımız:
Neden böyle bir iş seçtiniz?
Yemek yapmak beni mutlu ediyor.
Program yapma fikri sizin mi aklınıza geldi yoksa başkalarından mı esinlenerek bu programı
yarattınız?
Kendi fikrimdi.
Bir mutfak, sizin için ne kadar önemlidir?
Benim gibi şefler için mutfak her şeydir.
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Sizin için mutfak, evde de çok önemli midir?
Çok önemli ama dışarıdaki profesyonel mutfaklarda çalışmaktan daha çok hoşlanıyorum.
Sizce sizin yaptığınız yemeklerden en çok hangisi seviliyor?
Bence en çok kek seviliyor.
Kaç yaşında yemek yapmaya başladınız?
15 yaşında iyi yemek yapıyordum.
Program

dışında

ilk

yaptığınız yemek nedir?
İlk

yaptığım

yemek

pilavdı.
Programda yapılan ilk
yemek neydi?
Patlıcanlı rulo köfteydi.
İlk bölümde kaç tane
yemek yaptınız?
3 tane yemek yaptım.
Şu anda programın gidişinden memnun musunuz?
Evet, hem de çok memnunum!
Böyle bir program oluşturmadan önce yemek yapma yarışmalarına katılmış mıydınız?
Evet, katılmıştım.
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En Çok Beğenilen Tarif: Unsuz Çikolatalı Kek

Malzemeler:
400 gr. tereyağı
500 gr. bitter çikolata
8 adet yumurta: sarısı ve beyazı ayrılmış
2 su bardağı pudra şekeri

Bir sos tenceresine su ekleyin ve suyu kaynatın. Tabanının suya değmeyeceği bir kapta bitter
çikolatayı benmari usulü eritin. Çikolata eriyince, tereyağını içine ekleyip karıştırarak tereyağını
eritin. Bir çırpıcı yardımıyla, yumurta sarılarını ve pudra şekerinin yarısını krema kıvamına gelene
kadar çırpın. Ayrı bir kapta yumurta beyazlarını biraz çırptıktan sonra, kalan pudra şekerini ekleyin
ve eriyene kadar karışımı kabartın. Yumurta sarılarına eriyen çikolatadan 1 kaşık ekleyerek
karıştırın ve yavaş yavaş bütün çikolatayı ekleyerek tüm karışıma çikolatayı yedirin. Daha sonra,
bu karışıma yumurta beyazlarının yarısını ekleyin ve dıştan içeriye doğru kapatarak karıştırın.
Kalan yumurta beyazını da koyup karıştırarak birbirine yedirin. Kelepçeli kek kalıbının tabanına
yağlı kâğıt serin. Hazırladığınız kek karışımını kek kalıbına dökün ve 160 derecede önceden ısıtılmış
fırında 50 – 55 dakika pişirin.
Afiyet olsun…

pixabay.com/en/paper-note-binding-note-paper-memo-3277155/
ardaninmutfagi.com/

79

Paris’teki Ünlü Tatlılar
Duru Pirhasoğlu
“Eiffel Tower” ve “Champs – Elysees Street” ile ünlü, büyüleyici şehir Paris’in
büyüleyici tatları…
Kruvasan
Kruvasan Türkçe’de “ay çöreği” diye geçiyor. Aslında açma
gibi ama sadece tereyağından yapıldığı için aralarında
büyük fark var. Bir söylentiye göre Merzifonlu Kara Mustafa
Paşa’nın

1683’teki

2.

Viyana

Kuşatması

sırasında,

pastalarıyla meşhur olan Viyana’da un karneyle veriliyordu.
Ayrıca azıcık biçimlerini değiştirip Osmanlı’nın sembolü
olan hilal şeklini verdiler. Sonuçta Fransızlar’a ait sanılan
“kruvasan”, yani ayçöreği doğdu.

Makaron
Makaron, yine kruvasan gibi başka bir ülkeden
-İtalya’dan- gelmiş ama Fransızlar çok beğendiği için
kendilerine almaya karar vermişler. Makaronun en çok
benzetildiği tatlı bezedir. Farklı renkleriyle çok güzel
gözükür.

Ekler
Ekler, yumuşak bir tatlıdır ve ilk kez Fransa’da
üretilmiştir. Dışı çikolata kaplıdır. İçindeki krema,
genellikle meyveli veya çikolatalıdır.

harbiyiyorum.com/makaron-nedir/
tr.wikipedia.org/wiki/Ekler
tr.wikipedia.org/wiki/Kruvasan
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İrmik Helvası
Neslihan Uğurlu
Mis gibi tereyağı kokusu ve içindeki çamfıstıklarıyla bayram ve kandil günlerinin
vazgeçilmezi, irmik helvası…

Malzemeler:
200 ml (1 su bardağı) irmik
200 ml ( 1 su bardağı) toz şeker
3 su bardağı süt
1 su bardağı çamfıstığı, ceviz veya fındık
1 çorba kaşığı tereyağı
Yapılışı:
Süt ve şekeri bir tencerede kaynatıyoruz. Şekerli süt kaynarken 1 çorba kaşığı tereyağını yapışmaz
tencereye alıp irmiğimizi ekliyoruz.
Başlıyoruz kavurmaya… Ben tatlının rengini koyu tercih ettiğim için biraz daha fazla kavururum. Siz
rengini kendinize göre ayarlayabilirsiniz. İstediğiniz kıvama gelince toz şeker ve sütü ekleyip ocağın
altını kısın ve 5 dakika boyunca kaynatın.
Sonra tencerenin altını kapatın ve cevizleri ekleyin, isteğe göre tarçın da ekleyebilirsiniz.
Tencerenizi, bir havlu ya da gazeteye sararak demlenmeye bırakın. Şimdiden afiyet olsun…
kolayevyemektarifleri.com/irmik-helvasi-tarifi/
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Dünyanın En İyi Restoranı: El Bulli
Kaan Erciyes
Damak zevkine düşkünler için dünyanın en iyi restoranı: El Bulli

El Bulli, dünyanın en iyi restoranı sıfatını 2 yıldır koruyor. Bu restoran Barselona
yakınlarında, Girona’da bulunuyor. Yılın sadece 6 ayı, nisan-eylül arası, açık.
Bu restoranda dünyanın hiçbir yerinde rastlayamayacağınız sunum şekilleri
kullanılıyor. Kapalı olduğu 6 ayda, yeni pişirme teknikleri ve yeni menüler
geliştiriliyor. Şanghay usulü kızartılmış tatlı çörek, Marakeş usulü yengeç, süt danası
iliğiyle hazırlanmış pita; mutlaka denenmesi gereken lezzetler arasında.
El Bulli’de akşam yemeği için rezervasyon yaptırmak hemen hemen imkânsız. El
Bulli’yi ne zaman ararsanız arayın mutlaka doludur ve çok da pahalı bir yerdir.
Akşam yemeğinin ortalama fiyatı 185 £ yani 1 306 liradır. "Restoran" dergisi,
rezervasyon yapmak isteyenlere hafta sonları ve ağustos ayı gibi yoğun zamanları
tercih etmemelerini öneriyor.
isalindblad.com/blog/el-bulli-irresistible/
en.wikipedia.org/wiki/ElBullimyajc.com/lifestyles/food--cooking/spain-restaurant-reimagines-the-famedbulli/C9czB6uugJppf8iXSgWcBO/

82

Karadeniz ve İç Anadolu Bölgeleri’nin Özel Yemekleri
Ömer Ersu
Bu sene “Açı Okulları Kültür Haftası”nda Karadeniz ve İç Anadolu’yu tanıdık. Bu
bölgelerimizin güzel yemeklerinden bazıları…
İskilip Dolması
Malzemeler
2 kg pirinç
1,5 kg et
500 gr tereyağı
5 yemek kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı taze çekilmiş
karabiber
15 su bardağı su
5 adet kuru soğan

İskilip Dolması Nasıl Yapılır?
Pirinçler tuzlu suda yarım saat bekletildikten sonra yıkanıp süzülür. Tencereye 300 gr tereyağı
konulur. 3 yemek kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı karabiberle birlikte pirinçler ilave edilir ve 5 dakika
kavrulur. Üzerine bir su bardağı su eklenip tencerenin kapağı kapatılıp 30 dakika dinlenmeye
bırakılır.
Et, yağ ile kızartılır. Soğanlar ince kıyılarak tencereye atılır. Birkaç kez karıştırıldıktan sonra tuz
ve karabiber ilave edilir. Kalan sıcak su ilave edilir. Et kaynamaya başladıktan sonra üzerine saç
ayak kurulur. Bunun da üzerine temiz bir tepsi yerleştirilir ve pirinçler temiz bir bez torba içinde
tepsinin üstüne konur. Tencerenin kapağı kapatılır ve kapak kenarları hamurla sıvanır. Buhar
çıkması için bir parmak sığacak kadar delik bırakılır. Kısık ateşte 4 saat pişirilir. Sıcak servis
yapılır. Yanında turşu, ayran, komposto, salata ile servis yapılabilir.
Önemli not: Çorum’un İskilip ilçesinde yapılmaktadır. Düğünlerde “Dolmacı” adı verilen aşçılar
tarafından hazırlanır. Halen bu gelenek devam etmektedir.
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Hamsi Kuşu

Malzemeler
1 kilogram hamsi
1/2 demet taze soğan
1/2 demet maydanoz
1 adet orta boy kuru soğan
1 yemek kaşığı mısır unu
1/2 tatlı kaşığı nane
1 çay kaşığı tuz
1/2 çay kaşığı taze çekilmiş
tane karabiber

Hamsileri kızartmak için:
3 adet yumurta
1/2 su bardağı mısır unu
3/4 su bardağı ayçiçek yağı
Hamsi Kuşu Nasıl Yapılır?
Kafa ve kılçık kısımlarını ayıkladığınız hamsileri fileto haline getirin. Bol suda yıkayıp fazla sularını
kâğıt havlu yardımıyla alın.
Taze soğanların yeşil kısımlarını ince ince doğrayın. Ayıklanmış maydanoz yapraklarını incecik
kıyın. Kuru soğanı diğer malzemelerle uyumlu olacak şekilde kıyın.
Hazırladığınız karışıma ince ince kıydığınız kırmızıbiber parçaları da katabilirsiniz. İsteğe göre iç
harç eklemeden de fileto hamsileri birbirine yapıştırıp kızartarak hamsi kuşu hazırlayabilirsiniz.
Doğranmış yeşillikler, kuru soğan, mısır unu, nane, tuz ve taze çekilmiş tane karabiberi derin bir
kâsede karıştırın.
Fileto haline gelen hamsilerden 2 tanesini düz bir tabağa alın. Birinin üzerine hazırladığınız
karışımdan sürüp diğerini üzerine sıkıca kapatın. 2 hamsi birbirine yapışsın. Böylelikle yassı
köfteler hazırlayın.
Yumurtaları derin bir kâsede çırpın. Mısır ununu düz bir tabağa yayın.
Hazırladığınız hamsi kuşlarını; öncelikle çırpılmış yumurtaya, ardından mısır ununa bulayıp derin
bir tavada kızdırdığınız ayçiçek yağında kızartın.
yemek.com/tarif/hamsi-kusu/#gref
yemektarifleri.com/tarif/54030/iskilip-dolmasi-tarifi
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Konya’nın Meşhur Tatlısı
Tibet Akın Demirtaş
7. sınıflar olarak sene başında İç Anadolu Bölgesi’nin gözbebeği Konya’yı gezme
fırsatı bulduk ama bu tatlıyı hiç denemedik. Hangi tatlı mı?
Höşmerim

Malzemeler







400 gram kaymak
2 yemek kaşığı
tereyağı
1 su bardağı süt
2 yemek kaşığı
dolmalık fıstık
2 su bardağı un
1 su bardağı toz
şeker

Konya Höşmerim Tatlısı Nasıl Yapılır?
Derin bir tencereye kaymak alınır. (Eğer kaymak katıysa sütle karıştırarak krema haline
getirilebilir.) Kaymağın içine tereyağı ilave edilerek karıştırılarak kaynatılır. Dolmalık fıstıklar
eklenir ve karıştırmaya devam edilir. Kaymağın üzerine un eklenir, karışım koyu bir renk alana dek
kavurulur.

Bu sırada başka bir tencerede süt kaynatılır. Kaynayan süt, höşmerime eklenir. Son olarak 1 su
bardağı toz şeker ilave ettiğimiz höşmerim karıştırarak kavurulur.

Sunum tabağına aldığımız höşmerimin üzerini toz fıstıkla süsleyerek servis edebiliriz. Ben iri
kıyılmış cevizi tercih ettim. Size şimdiden afiyet olsun.

google.com.tr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.konyadaneleroluyor.com%2Fwp-
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Sağlıklı Beslenme İçin 8 Öneri
Ziya Hacısüleymanoğlu
Sağlıklı beslenme hayatımızın bir parçası. Bu yüzden kilo almamaya çok çaba sarf
ediyoruz. Sağlıklı beslenmek isterken bazı şeyleri bilmemizde yarar var.

Çeşitli beslenin ama çok yemeyin.
Çeşitli beslenmek mesela bir parça et yanında cacık, bir kaşık pilav ve biraz sebze... Bunların hepsinden
eşit olarak yersek midemize aşırı yüklenmeyiz ve midemiz ağrımaz. Su içecekseniz de yemeğinizi
bitirdikten sonra içiniz böylece yediklerinizi eritebilirsiniz.

Yağı kesmeyin.
Sağlıklı beslenmeye çalışırken yaptığımız hatalardan
biri, yağ yemeyi kesmektir. Biraz şaşırmış olabilirsiniz
ama yağın içinde çok kalori olsa bile yağ yemeyi
tamamen kesmek iyi bir yöntem değildir.

Hayvan temelli proteinleri daha az tüketin.
Hayvan proteinleri yerine size daha fazla sebze proteinleri tüketmenizi tavsiye ederim. Hem daha
sağlıklı hem de daha güvenliler. Tabii ki arada sırada hayvan proteinleri de tüketebilirsiniz.

Şeker tüketimini sınırlayın.
Şeker vücudumuza çok zarar veriyor.
Gazlı içeceklerin, tatlıların içinde de
çok bulunur. Bu yüzden her gün en
fazla

1

gram

şeker

yemenizi

öneriyorum. İsterseniz hiç şeker
yemeyebilirsiniz de.
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Daha fazla su için.
Bir günde en az 8 bardak su içilmelidir. Suyunuzu her
zaman yemekten sonra içiniz.

Tuzu azaltın.
Aşırı tuz tüketimi, böbreklerimize zarar
verebilir.

Organik gıdalar tüketin.
Mevsimine

uygun

meyve

ve

sebze

tüketiniz. Hormonlu hazır besinlerden uzak
durunuz.

Çiğ meyve ve sebze tüketin.
Çiğ meyve ve sebze tüketimi size biraz
garip gelebilir ama çok önemli bir şeydir.
Çiğ meyve ve sebzelerin içinde 0 yağ
vardır ve çok sağlıklı bir besin türüdür.

dunyaatlasi.com/sivi-yag-cesitleri-ve-ozellikleri/
kentlikadin.com/hangi-tuzu-kullanmaliyiz.html
saglikli-beslenme-icin-8-oneri/
https://unsplash.com/search/photos/glass-of-water
gidagundemi.com/beslenme-ve-saglik/beslenme/bu-sebzeleri-cig-tuketirseniz-f983.html
tarimdanhaber.com/haber/seker-ve-sekerli-mamuller/toz-seker-ve-kup-sekerde-herhangi-bir-katki-maddesi-var-mi//

87

Dünya Mutfağı
Yiğit Kassas
Dünyanın farklı noktalarından leziz ve pratik yiyecekler…

Bao - Çin
Bao, yapımında buharda pişirilmiş özel bir ekmek
kullanılan sandviçtir. Bun (“ban” diye okunur) da
denilen pofuduk, hafif tatlı ekmekler; Tayvan ve
Çin kökenlidir.
Bao’nun en önemli özelliği buharda pişmesidir.
Arasına farklı sos ve et çeşitleri konularak
hazırlanır. Çoğunlukla kırmızı et veya tavuk eti
kullanılır.
Bao’yu dünyaya tanıtan isim, ünlü şef David
Chang’dır.

Somon - Norveç
Somon, omega-3, yağ asitleri ve kalp damar
hastalıklarını önlemek için vücudun ihtiyacı
olan B12 gibi faydası saymakla bitmez
vitaminler,

mineraller

ve

proteinler

açısından pek zengin bir balık türüdür.
Malzemeler:
2 adet fileto somon
1/2 çay bardağı zeytinyağı
2 diş sarımsak (dövülmüş)
3-4 dal taze kekik
1/4 demet dereotu
Limon suyu
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Cafe De Paris Soslu Bonfile – Fransa
Sosu 1940’ların başında bulunmuş ve halen orijinal tarifi sır gibi saklanmakta olan “Cafe De Paris
Soslu Bonfile”nin en iyi örnekleri daha çok Paris, İsviçre ve Portekiz’de yenebilmektedir.

Malzemeler:
500 gr bonfile
200 g tereyağı
70 g krema
50 g rokfor peyniri
1 çay kaşığı köri
1 çay kaşığı zerdeçal

1 çay kaşığı kimyon
2 diş sarımsak
2 tatlı kaşığı hardal
Tuz
Karabiber
Zeytinyağı

Sos için bir tencerede tereyağını eritin.
Bütün malzemeyi ekleyip sos kıvamına gelene kadar pişirin.
İzli bir tavada etlerin iki yüzünü de pişirin. Pişen etleri kesme tahtasına alıp birer parmak
kalınlığında dilimler halinde kesin.
Sosu, etlerin üzerine gezdirerek servis yapın.
lazycatkitchen.com/vegan-bao-buns-pulled-jackfruit/
mynet.com/zahmet-istemez-dunyalar-kolayi-7-leziz-somon-tarifi-1155393-myyemek
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SPOR AJANDASI
Mohamed Salah
Alp Bigan
Ünlü futbolcu Mohamed Salah hakkında bilinmeyenler…

Mohamed Salah, 15 Haziran 1992 tarihinde
Mısır’ın Nagrig kentinde doğmuştur. İngiltere
liginde Liverpool’un formasını giymektedir.
Liverpool’un yıldız oyuncusu Mohamed Salah
bu sezon “Sezonun en iyi oyuncusu”
ödülünün adayları arasına bile girmiştir fakat
bu ödüle Luka Modric layık görülmüştür.
Ayrıca dünyanın en iyi ligleri arasında olan Premier League’deki en iyi oyunculardan biridir.
Oynadığı mevkii forvettir. Bu sezon 8 maçta 3 gol, 1 asist performansı göstermiştir.
Makka Mohamed Salah adlı bir kızı vardır.

newindianexpress.com/galleries/sport/2018/aug/13/mohamed-salah-sadio-mane-star-in-liverpools-4-0-thrashing-of-westham-united-in-premier-league-ope-101712.html
liverpoolfc.com/news/first-team/277625-mohamed-salah-i-can-t-explain-how-it-feels-it-s-a-dream-come-true
mynet.com/mohamed-salah-liverpool-ile-yeni-sozlesme-imzaladi-162863-myspor
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Basketbolun Tarihi
Alp Doğan
En sevdiğim spor dalı olan basketbolun
tarihçesini merak edenler burada mı? İşte
“basketbolun tarihi”.
Basketbol, 1891 yılında Springfield Massachusetts
YMCA fiziksel eğitim uzmanı olarak görev yapan
Dr. James
kondisyon

Naismith
çalışması

tarafından
olarak

atletler

için

başlatılmıştır.

Profesyonel basketbolsa, 1891’de New York’ta
başlamıştır. Eskilerin en popüleri tamamen Afrika kökenli Harlem Globetrotters ve New York Rens
takımlarıydı. NBA (National Basketball Association) ise Uluslararası Basketbol Ligi ve Amerika
Basketbol

Birliği’nin

birleşmesiyle

1949’da

kurulmuştur.

Türkiye’de Basketbol
Basketbol yurdumuzda ilk kez 1904 yılında oynandı.
Robert

Koleji

salonunda

öğrencilerin

Amerikalı

öğretmenler yönetimindeki bu maçı, bir denemeden
ileriye gitmedi. Birkaç yıl sonra Galatasaray Lisesi
beden eğitimi öğretmenlerinden biri olan Ahmet
Robenson basketbol kurallarını dilimize çevirdi ve
10’ar kişilik takımlar arasında maçlar yaptırmayı
başardı.

Galatasaray

Lisesi

salonundaki

bu

müsabakalar, karşılıklı duvarlara iki kâğıt sepet
konularak oynanmıştır. Oynanan müsabakalarda
çoğu oyuncu sakatlanmıştır.
biyografya.com/biyografi/1037
basketbolsanattir.wordpress.com/2012/04/20/basketboltarih/
scoopnest.com/user/mrvincecarter15/676800944760332288
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Dünyanın En Uzun Tenis Maçı
Can Güven
Tenis, insanların birbirlerine top atmasıyla başladı.
Tenisin tarihçesi çok eskiye dayanır; yaklaşık olarak 1000 yıldır. Haçlı Seferleri sırasında
savaşçıların tahta parçalarını raket gibi kullanarak oynadıkları bu spor, daha sonra Avrupa’ya
taşınıyor ve kapalı alanlarda el ile oynanmaya başlıyor.
Fransızlar’ın “Paume” adını verdikleri
ve o zamanlar el ile oynanan tenis,
müsabakalar kızışıp oyunun el ile
oynanması zorlaşınca önce eller
bandajlanıyor, sonrasında ise topa
daha hızlı vurmak için tahta raketler
kullanılmaya başlanıyor.

İlk

telli

raket

1542

yılında

kullanılıyor. Tenis kuralları hakkında ilk kitap ise 1555 yılında Venedik’te Antonio Scaino da Salo
tarafından yazılıyor. Kulübüne üye olan ilk 3 kişi, ilk Wimbledon turnuvasında tenisin kurallarını
belirliyor ve bu kurallar o kadar net açıklanıyor ki günümüzde hâlâ 1877 yılında yazılan bu kurallar
değiştirilmeden kullanılıyor.

1887 yılında İngiltere’nin Leamington Spa bölgesine kurulan kulüp ise tenis tarihine ilk “tenis spor
kulübü” olarak geçiyor. 1877 yılında bugün dünyanın en prestijli turnuvası kabul edilen
Wimbledon Tenis Turnuvası erkekler ile başlıyor, 1884 yılında kadınlar ilk kez turnuvaya kabul
ediliyor.

Bugün tenis maçları; 23,77 mt. uzunluğunda, tekler müsabakaları için 8,23 mt., çiftler
müsabakaları için ise 10,97 mt. genişliğinde; killi toprak, çim, sentetik, halı saha ve sert yüzeyde,
dikdörtgen bir kortta oynanıyor.
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Belki de inanmayacaksınız ama dünyanın en uzun tenis maçı tamı tamına 11 saat 5 dakika sürdü.

Wimbledon Tenis Turnuvası tek erkeklerde karşılaşan John Isner ile Nicolas Mahut karşılaşması,
hem oyun süresi hem de oyun adedi olarak en uzun tenis karşılaşması olma özelliğini taşıyor.
Turnuvanın ikinci günü başlayan maça 4 set sonunda setler 6-4, 3-6, 6-7 ve 7-6 şeklindeydi ki
havanın kararması yüzünden ara verildi. Ertesi gün maça devam edilirken tarihin en uzun tenis
maçı rekoru kırıldı. İkinci günün de sonunda 7 saat 6 dakika süren 5. sette skor 59-59’ken havanın
kararmasıyla maça ikinci kez ara verildi. Üçüncü gün maç başladıktan yaklaşık 1 saat sonra John
Isner, 70-68 skoruyla sonuçlanan tarihin en uzun maçını kazandı ve adını tenis tarihine yazdırdı.
Bu arada John Isner’in o maçı kazandıktan sonra sevincini izlemenizi tavsiye ederim.*

Ben de tenisi çok seviyorum ve beş buçuk yıldır oynuyorum. Bu yüzden tenisle ilgili bilgilerimi
sizlerle paylaşmak istedim.

*youtu.be/9AqKtUwMA98
blog.decathlon.com.tr/2017/03/28/tenisin-tarihcesi/
tr.eurosport.com/tenis/wimbledon/2011/11-saat-yetmedi-mi_sto2837289/story.shtml
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Galatasaray’ın Tarihçesi
Naz Habbazi
Türkiye’nin

büyük

spor

kulüplerinden biri olan Galatasaray
tam olarak 1 Ekim 1905 tarihinde,
Galatasaray Lisesi, eski adıyla
Mekteb-i

Sultani’de

okuyan

Mehmet Ata Bey ve Ali Sami Yen
önderliğinde ve diğer arkadaşları Abidin Daver, Reşat Şirvani, Asım Sonumut, Kamil
Ulus ve Refik Cevdet Bey’in desteği ile kurulmuştur. 1912 yılında Cemiyetler
Kanunu’nun çıkarılmasıyla kulüp resmi bir kimlik kazanmıştır.

Neden “Galatasaray” ismi seçildi?
Kurulan kulüp için Gloria ya da Audace isimleri düşünülürken kazanılan bir maç sonrası taraftarların
"Galata Sarayı Efendileri" demeleri sonucu kurulduğu semtin de adı olarak “Galatasaray” ismine
karar verilmiştir.
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Galatasaray kulübünün renkleri neden sarı ve kırmızı?
Galatasaray önce bayrağımızdaki gibi
kırmızı-beyaz,

sonra

sarı-siyah,

ardından bugünkü renklerini almıştır.
Ali Sami Yen’in girdiği bir dükkânda
gözüne

çarpan

kumaş

renginden

esinlenerek kendi deyimiyle “Vişne
rengine çalan koyu tatlı bir kırmızı, diğeri de içinde turuncudan izler taşıyan tok bir sarı.” renkleri
ortaya çıkmıştır.
Galatasaray kurulduğundan beri çok emek verilerek birçok başarıya imza atmıştır. Bunların en
önemlisi, 17 Mayıs 2000 tarihinde Arsenal ile oynadığı UEFA finalini penaltılarla kazanarak UEFA
kupasını almasıdır.
Bence Galatasaray, Avrupa’daki ve Türkiye’deki başarılarıyla ülkemizi çok iyi temsil etmiştir.
Türkiye’nin en çok kupa kazanan takımının kupalarını görmek isterseniz Galatasaray müzesini
ziyaret edebilirsiniz.

bilgiustam.com/dunden-bugune-galatasarayin-tarihi/
galatasaray.org/s/galatasaray-nasil-kuruldu/13
uefa.com/uefaeuro/season=2016/teams/team=50067/profile/index.html
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Halı Saha ve Futbol Turnuvaları
Emir Sali ve Demir Mermerci
Bizim için teneffüslerin en eğlenceli anları, okulumuzdaki halı sahada geçer. Bu
alanda futbol turnuvaları da yapılır. Halı saha ve turnuvalar hakkında ayrıntılı bilgi
sahibi olmak ister misiniz?

Halı Saha:
Okulumuzdaki halı saha, 16 kişi kapasitesi olan bir futbol sahasıdır. Bu saha, servis alanının sağ
tarafında bulunur. Sahanın zemini yapay çimden yapılmıştır. Çimlerin içinde küçük siyah
parçacıklar bulunur. Bu parçacıklar durmadan ayakkabılarınızın içine kaçar. Bu da futbol oynarken
hiçbirimizin sevmediği bir durumdur. Buna rağmen şikâyet etmez ve maçımıza devam ederiz.
Halı sahada oynamanın kuralları vardır tabii ki. İlk başta 2 kaptan seçilir. Sonra kaptanlar
oyuncuları seçerler ve bu genellikle 5 dakikanızı alır. Sonra keyifle maç oynanır. Sahada taç atışları
kullanılmadığından istediğiniz gibi topu duvara çarptırabilirsiniz. Ayrıca tüm gradeler halı sahayı
adil bir şekilde kullanır. Saha girişindeki tel örgülerde; 5’lerin, 6’ların ve 7’lerin futbol oynama
zamanları ile ilgili yapılmış bir tablo bulunur. Bu tabloda hangi sınıfın, hangi teneffüste oynayacağı
yazar ve herkes buna uyar.
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Futbol Turnuvaları:
Bu turnuvaları spor öğretmenleri düzenler. Turnuvalar sınıflar arası katılımla gerçekleşir. Her sınıf,
önce kadrosunu belirler ve bunu beden eğitimi öğretmenlerine gönderir. Sonra bütün sınıflar
kıyasıya mücadele eder. Öğretmenler ve öğrenciler, bu maçları tribünden izler. Bazen taraftarlar
pankartlar hazırlayarak takımlarını destekler. Finaldeki maçı kazanan takım, turnuvanın
şampiyonu olur.
İster futbol takımında olsun ister olmasın, ister teneffüslerde ister turnuva dönemlerinde, ister
kız olsun ister erkek; hepimiz okulumuzda böyle bir halı saha olduğu için şanslı olduğumuzu
biliyoruz.
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EMEĞİ GEÇENLER
BİR OLMA YOLUNDA
Arcan Doruk Bozkurt
Arda Baykan
Can Güven
Emir Politi
Duru Özaydın
Duru Pirhasoğlu
Duru Yağmur Pardün
Lara Bilgen
Maya Leblebicioğlu
Melisa Işıkara
Melissa Balttazi
Naz Habbazi
Negin Nur Deniz

Alp Bigan
Batu Güven
Derviş Oğuz Üçok
Eren Erdem
Kaan Erciyes
Neslihan Uğurlu
Neslin Öztemir
Romina Danon
Su Ertin
Timur Cihantimur
Yasmin Karadeniz
Yiğit Kassas
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Alp Doğan
Can Deniss Barlas
Defne Su Fazlıoğlu
Demir Mermerci
Ela Karagül
Emir Sali
Emre Şirin
Eren Erginoğlu
İlyun Özbınar
Levent Çakır
Melis Su Serengil
Mert Oal
Ömer Ersu
Rauf Ömer Çadırcı
Selin Kaptan
Selin Senemoğlu
Tekin Ege Şenyıldız
Tuna Aydın
Tibet A. Demirtaş
Tibet Sütçü
Ziya Hacısüleymanoğlu
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