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AÇI’DAN HABERLER
Öğretmenlerin Kitap Kulübü
Alp Doğan
Bir önceki sayımızda bahsettiğimiz öğretmenler kitap kulübünün ikincisi buluşması,
N. Sinem Mankır Öztan moderatörlüğünde gerçekleşti.
Kitap Kulübü’nün diğer üyelerini hatırlayalım:
Aslı Arık Yavaş, Açı İlk ve Ortaokul müdürü
Nüvit Üçok, Açı Ortaokulu müdür yardımcısı
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

Bu toplantıda Ayfer Tunç’un yazdığı “Suzan Defter” adlı kitap
okunup tartışıldı. Suzan Defter, Ayfer Tunç’un daha önce
yayımladığı Taş Kâğıt Makas isimli öykü kitabının içinde yer alan
ve Can Yayınları tarafından 2011 yılında mini roman olarak
ayrıca basılan bir kitap.

Okuyucuyu şaşırtan hatta kimisine hatalı basım olduğunu bile
düşündüren bir yazım tekniğine sahip Suzan Defter. Sayfaların
arasında biraz ilerledikten sonra anlıyorsunuz ki kitap, iki ayrı
günlüğün aynı anda aktarılmasından oluşuyor ve kitabın sol
tarafındaki sayfalarda erkek karakterin, sağ tarafındaki sayfalarda ise kadın karakterin yazdıkları
yer alıyor. Olanlar, aynı tarihler atılarak farklı iki kişi tarafından iletiliyor. Ne dersiniz, siz de
okumak ister misiniz?
kitapyurdu.com/kitap/suzan-defter/258502.html
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“Pi” Günü
Duru Yağmur Pardün
“Pi” sayısı çok değişik bir sayıdır.
Bu sayı bir doğal sayı değildir, daha değişik bir sayıdır. Sonsuza
kadar gider ve bu da onu özel kılan tek şeydir.
Bu sayıyı işlem yaparak da bulabilirsiniz. Çok kolay, sadece 22’yi
7’ye böleceksiniz o kadar!
Pi sayısı, 14 Mart’ta kutlanılır. Bu tarihin seçilmesinin nedeni ise Pi sayısının 3, 14 ile başlamasıdır.
Pi Günü, ilk kez Francisco Exploratorium’da 1998’de ünlü bir fizikçi (Larry Shaw) tarafından
kutlanmış. Daha sonra bir kez de 2007’de kutlanmış ama
Amerika’da düzenli olarak kutlanmaya 2009 yılında başlanmış. Bu
yıl biz de okulda “Pi Günü”nü güzel etkinliklerle kutladık.
Yarışmalar yaptık, “Pi” şeklinde maskeler yaptık, sonrasında “Pi”
şeklinde kurabiyeler bile yedik.
“Pi Günü” artık matematikçiler için çok özel bir gündür. Amerika’da
“Pi” sözcüğünü “pie” şeklinde
söyledikleri için bu günde
turta pişirirler. Pi sayısı bir robot gibi her gün işlem yaparak
bulamadığımız öbür sayıları da bulmaktadır.

tech-worm.com/pi-sayisi-nasil-bulundu-kim-buldu/
sporx.com/pi-sayisi-gunu-ne-zaman-pi-sayisi-tarihi-nedir-pi-sayisi-anlamiSXHBQ693697SXQ
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Yemekhane Röportajı
Yasmin Karadeniz-Su Ertin
Hepimizin her gün kullandığı yemekhane hakkında
farkındalık kazanmak ve sizleri de bilgilendirmek için
Müge ve Pelin Hanım ile bir röportaj yaptık.

Yemekleri
hazırlamak, ne
kadar zaman
alıyor?
Yemekler, bir önceki günden hazırlanıyor ve 3-4
saatte yapılıyor.
Sütlü tatlılar ne kadar zamanda bir çıkıyor?
Dondurma gibi sütlü tatlılar genelde ayda bir kere çıkıyor.
Tabaklarda kalan yemekler nereye gidiyor?
Tabaklarda kalan yemekler, Göktürk Hayvan
Barınağı’na gönderiliyor.
Sevilmeyen bir yemek menüden çıkartılıyor
mu?
Çıkartılmıyor, azaltılıyor. Sonraki yıl tekrar
deneniyor ve sevmezseler o yılda da azaltılıyor.
Öğrencilerden ne bekliyorsunuz?
Biz öğrencilerden, tepsilerini masada bırakmamalarını bekliyoruz. Ayrıca yiyeceklerinden fazla
yemek almamalarını istiyoruz ve tabii ki yemekhane görevlilerine saygılı olmalarını rica ediyoruz.
Zaten yeterince saygılılar.
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Belgrad Ormanı Kuş Gözlem Gezimiz
Yasmin Karadeniz-Neslihan Uğurlu
6. sınıflar Açı Dergisi öğrencileri olarak Belgrad Ormanı’na gittik ve Seren
Öğretmen’in rehberliğinde kuş gözlemi yaptık.

Gezideki amacımız yakınımızdaki Belgrad Ormanı’nı gezerek
doğayı daha yakından tanımak, dünyada yalnız yaşamadığımızı
fark etmek ve çevremizi korumaya yönelik farkındalık
oluşturmaktı.
Gezi öncesinde Belgrad Ormanı’nda görülebilecek kuşları
araştırdık ve görseller ile bir rehber hazırladık. Tabletlerimizi
ve dürbünlerimizi alıp yola çıktık.
Bu gezide sessiz olmamız gerekiyordu yoksa kuşlar
kaçabilirdi.

Tabletlerimizle

etraftaki

kuşların

fotoğrafını çekmeye çalıştık. Dürbünlerle de uzaktaki
kuşları izledik. En çok gördüğümüz kuş türleri serçe,
karga ve kızılgerdandı. Bunların yanı sıra tek tük de
olsa ağaç serçesi, sığırcık, yeşil papağan, örümcek
kuşu ve baştankara da karşımıza çıkan diğer kuşlardı.

Ormanda birçok kuş yuvası ile karşılaştık.
Endüstriyel

tasarım

dersindeki

arkadaşlarımızın da bu kuş yuvalarından
tasarlayabileceklerini düşündük.
Bu yaz, Belgrad Ormanı sizleri de bekliyor. Bir
kenara bunu not alın lütfen.
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Şehrin Renklerinde Kaybolan Öğrenciler
Eran Nahmiyas
5. sınıf öğrencileri olarak gittiğimiz “Şehrin Renkleri” gezisinde Rumelihisarı’ndaki
kahvaltı keyfinden sonra Boğaz’a karşı şiirler yazdık, resimler yaptık.
Rumelihisarı’nda, harika bir manzara karşısında doğanın güzelliklerinden esinlenerek şiirlerimizi
yazdık. Daha sonra da bu şiirleri, uygun resimlerle destekledik. Bu geziyi çok beğendik çünkü
mükemmel bir bahar sabahında hem şiir yazdık hem resim yaptık hem de sohbet ettik. Hepimiz
çok keyif aldık.
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ÖZEL RÖPORTAJLAR
Şiddete Nokta Koy
Defne Su Fazlıoğlu-Tibet Akın Demirtaş
Açı Lisesi’ndeki arkadaşlarımızın öğretmenleri Terry Eskenazi ve Cem Çınar ile
birlikte yürüttükleri çok güzel bir projesinin detaylarını, Açı Dergisi okurları için
öğrendik.
“Şiddete Nokta Koy” grubunda bulunan öğrenci ve öğretmenlerimizin adlarını öğrenebilir
miyiz?

Öğrenciler:
Damla Meşulam

Pia Behmuaras

Damla Su Onarır

Yasemin Uluğ

Dila Çakmakçı

Yiğit Şimşek

Duru Bebekoğlu

Zeynep Doğa Davutoğlu

Maya Teser

Zeynep Gülalp
Öğretmenler:

Terry Eskenazi (Etkinlik Sorumlusu)
Cem Çınar (Matematik Öğretmeni)
Gülensu Er (Açı Lisesi mezunu)

“Şiddete Nokta Koy” grubu ne zaman kuruldu? Ne zamandır aktif olarak çalışıyor?
Bu sene 4. yılımızdayız ve kuruluşumuzdan bu yana aktif olarak faaliyet gösteriyoruz.
12

“Şiddete Nokta Koy” grubunun bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu söylemek doğru olur
mu?
Evet, bu gruba bir sosyal sorumluluk projesi denilebilir çünkü herhangi bir kâr amacı olmaksızın
çalışıyor ve toplumu dikkat çekmek istediğimiz konular hakkında bilinçlendirmeye çalışıyoruz .

Böyle bir grup oluşturmak ve bu konuda farkındalık yaratmak kimin fikriydi?
4 yıl önce Açı Lisesi öğretmenlerimizden Terry Eskenazi ve bir öğrencisi bu konu hakkında sunum
yapmak amacıyla Türkiye tabanlı derin bir araştırma yapmış. İlerleyen süreçte topladıkları
kaynaklardan yaralanarak bir seçmeli ders olarak bu sosyal sorumluluk projesini yürütmeye karar
vermişler.

Grup üyelerini biri mi seçti yoksa katılım gönüllü müydü?
Tüm öğrenciler gönüllü olarak katıldı.

Kuruluş amacınızdan ve kimlere hitap ettiğinizden bahseder misiniz? (Nerelerde konuşma
yapıyor, hangi yaştaki dinleyicilere sesleniyorsunuz?)
“Şiddete Nokta Koy” 18 yaş altı çocukları bilinçlendirmek amacıyla başlatılan bir proje ancak
zaman içerisinde üniversite öğrencilerine de sunum yapmaya başladık.

Hangi konularda farkındalık yaratmayı amaçlıyorsunuz? Bu amaçla nasıl çalışmalar
yapıyorsunuz?
İnsanların şiddete uğradıklarında haklarının farkında olmalarını istiyoruz çünkü Türkiye’de hele
de 18 yaş altında, bu farkındalık gerçekten çok düşük. Cinsiyet eşitsizliği, kadına şiddet ve çocuk
istismarı konularında farkındalık yaratmayı hedefliyoruz.

Bu çalışmaları hep birlikte mi yönetiyorsunuz yoksa bir iş paylaşımı yapıyor musunuz?
Çalışmalarımızı yaparken 3 gruba ayrılıyoruz: Sosyal medya, organizasyon ve sunum fakat buna
tam anlamıyla bir iş bölümü denilemez. Aslında nerede, hangi konuda ihtiyaç varsa herkes
birbirine destek oluyor. Zaten gönüllü bir çalışma alanı olduğu için böyle olması gerektiğini de
düşünüyoruz.
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https://www.instagram.com/siddetenoktakoy/?hl=tr

hesabınızı,

kim

yönetiyor?
Bu hesabı; Zeynep Gülalp, Gülensu Er ve Terry Eskenazi yönetiyor.

Çalışmalarınızı daha fazla duyurabilmek için sosyal medya
hesabınızın bir yararı oluyor mu? Nasıl bir yararı oluyor?
Sosyal medya, hedeflediğimiz konularda farkındalığın artmasına
yardımcı oluyor. Özellikle 1 Mart 2018’de yaptığımız “Nokta Koy
Zirvesi”nden bu yana takipçi sayımız oldukça arttı.

İnstagram hesabınızı biraz inceledik. Özellikle gülen suratlı minik sünger toplar dikkatimizi
çekti. Bu toplarla ne yapıyorsunuz?
Gülen suratlı toplar, sunumumuzda bize yardımcı olan birer araç. “Şiddete nokta koy, top sende!”
diyerek, sahneden izleyicilerimize fırlatıyor ve dinleyenleri bu konuda harekete geçirmeyi
amaçlıyoruz.

Türkiye’de çocuk istismarını en aza indirebilmek için neler yapılabilir? Bu konuda destek
aldığınız kurumlar ya da kişiler var mı?
Türkiye’de çocuk istismarını en aza indirebilmek için insanların bilinçlendirilmesi gerektiğine
inanıyoruz. Hassas bir konuda, küçük yaş grubuna hitap ettiğimiz için sunumlarımızı yapmadan
önce pedagoglardan destek aldık ve alıyoruz. Bunun yanı sıra maddi kaynaklar açısından bireysel
olarak Açı velilerimiz bizlere çok destek oldu. Mesela internetten haberlerini gördüğümüz ve
hikâyesini dinleyicilerimizle paylaşmasını istediğimiz bir çocuk gelini yurtdışından getirtmemizde
velilerimizin desteğini kullandık. Birleşmiş Milletler Global Contect de projemizde bizi destekliyor.

Açı Ortaokulu’nda daha önce söyleşi yaptınız mı?
Açı Ortaokulu’yla ilk kurulduğumuz yıl söyleşi yaptık. İleriki yıllarda da yapmayı düşünüyoruz
çünkü bizler Türkiye’deki şanslı çocuklardanız. Ülkemizdeki birçok çocuğun maruz kaldığı fiziksel
ya da duygusal şiddete maruz kalmadığımız için bu konularda farkındalığımız oldukça düşük.
Farkındalığı artırmak ve yaşıtlarımıza daha fazla yardım eli uzatılmasını sağlamak için Açı ailesi
içerisinde de çalışmalarımıza devam edeceğiz.
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Deprem Dedem
Melissa Işıkara
20 sene önce Türkiye’de çok büyük bir deprem
olmuştu. O gün, 17 Ağustos 1999’da bir ekip
sayesinde 100 000 kişinin ölme ihtimali varken
17 480 kişi öldü… Kim sayesinde? Ahmet Mete
Işıkara. Ben de bu yazıyı büyükbabam Ahmet
Mete Işıkara ile ilgili yazmak istedim.

Türkiye’de büyük bir deprem olacağı biliniyordu ama 17 Ağustos 1999’da yaşanan 7,4
şiddetindeki depreme kadar herkes bunu çok da ciddiye almamıştı. Prof. Ahmet Mete Işıkara bu
zamana kadar insanlara korunma yollarını hep anlatmaya çalıştı fakat onu dinleyen pek
olmuyordu, ta ki o büyük deprem oluncaya kadar… 1999’da yaşanan depremin, Türkiye tarihinin
3. en büyük depremi olması; insanların artık bunu daha da ciddiye alıp artık büyükbabamı
dinlemelerini sağlamıştı.
O gün, 17 480 kişi hayatını kaybetti, 23 781 kişi yaralandı ve
505 kişi sakat kaldı. Aynı zamanda 17 Ağustos, Ahmet Mete
Işıkara’nın oğlu için başka bir acıydı… Neden mi? Çünkü 18
Ağustos, Cengiz Işıkara’nın da (Prof. Ahmet Mete’nin oğlu)
doğum günüydü…
1999’dan 15 sene sonra ise, benim ve Işıkara
Ailesi’nin acı senesine sıra geldi… Deprem
Dede’mi kaybettik. Beni asıl üzen ise, o sıralar
benim

dünyadan

haberimin

olmamasıydı.

Dedemin hasta olması, o zamanlar acı çekiyor
olması ve başka şeyler… Ama bence ailem doğru
şeyi

yapmış.

Daha

dört

yaşındaydım

ve

anlayamazdım.
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Oğlu Cengiz Işıkara’nın Düşünceleri
Cengiz Işıkara’nın en acı günüydü: 21 Ocak 2013, saat 07 00. Bu kadar üzüntü ile baş ederken bir
de küçük bir kızı vardı. Pekiyi ona nasıl söyleyecekti? Daha dört yaşında küçücük bir kızdı. Tabii o
zamanlar kızı anlamadı ama Cengiz Işıkara ne yaptığını biliyordu. Aynı zamanda baş etmesi
gereken konular vardı. Annesine bu süreçte yardımcı olmak, bazı işlemleri tamamlamak ve bilgi
almak isteyen gazeteciler ve televizyon çalışanları ile muhatap olmak…

Cengiz Işıkara ile Röportaj
Büyükbabam ile beraber en çok ne yapmayı
severdiniz?
İkimiz de Galatasaray taraftarı olduğumuz için en
çok maçlara gitmeyi severdik.
Babanın çok ünlü olması, hayatınızı nasıl
etkiliyordu?
Sokakta herkesin bizi çevirip konuşması ve fotoğraf çektirmesi enteresan geliyordu. Babamın çok
sevilmesinden gurur duyuyordum. Bir yere gittiğimde soyadımı söylediğimde hemen tanıyorlardı.
Sence o en çok ne yapmayı seviyordu?
O, insanlara bir şeyler öğretmekten çok mutlu oluyordu ve bunun için en çok çocuklara öğretmeyi
seçmişti. Bu yüzden tüm Türkiye’de binlerce okula gitti.
Pekiyi baban bu kadar meşgulken onun ile görüşebiliyor muydun? Birbirimize zaman
ayırıyorduk. Ne kadar yoğun olsak da maçları birlikte izliyorduk.
Baban ölünce ne hissettin?
Onu hep çok özlüyorum. Bazen YouTube’a girip babamın adını yazıyorum ve daha önce hiç
karşıma çıkmamış videolar çıkıyor. Onları izliyorum. Az da olsa özlemim hafifliyor.
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“Deprem Dede”yi artık tüm dünya tanıyacak.
17 Ağustos depreminin ardından "Deprem Dede" olarak ünlenen Kandilli Rasathanesi ve Deprem
Araştırma Enstitüsü Eski Müdürü Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara, dünyanın en prestijli doğa tarihi
müzesinde ölümsüzleşti.
Dünyadaki ders kitaplarından örneklerin yer aldığı "Depremle Yaşamak" adlı alt bölümde,
"Deprem Dede" çizgi film karakterinin bulunduğu sayfalara bakan yedi yaşındaki Melissa, babası
Cengiz Işıkara'ya dönerek "Büyükbabam gerçekten tüm çocuklara depremi öğretmiş" diyor.
Cengiz Işıkara ise hislerini şöyle dile getiriyor;
"Bir bilim insanı olarak toplumu bir konuda bilinçlendirmek ve bunu bir de evrensel boyutta
yapıyor olmak çok büyük bir başarı. Babamla bir kez daha gurur duyuyorum.”

hurriyet.com.tr/dunya/deprem-dedeyi-artik-tum-dunya-taniyacak-40026714
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Madame Tussauds Gezisi
Derviş Oğuz Üçok
4. Açı döneminde 6. sınıflar olarak Türkçe ve sanat dersleri kapsamında Madame
Tussauds Balmumu Heykel Müzesi’ni ziyaret ettik. Bu gezi sırasında balmumu
heykellerin yapılış sürecini yerinde öğrenme fırsatı bulduk. Kendi seçtiğimiz
balmumu figürler için yaratıcı yazılar yazdık. Sizler için de müze yetkilisi Hakan Bey
ile bir röportajı yapma fırsatımız oldu.

Sizi tanıyabilir miyiz?
İsmim Hakan. Madame Tussauds Müzesi’nde dört senedir supervisor (Bir iş yerinde denetleme
ve kontrol işini yapan üst düzey yönetici,
denetleyici) olarak çalışıyorum.
Siz diğer Madame Tussauds müzelerini gezdiniz
mi?
Amsterdam’dakine gittim.
Madame Tussauds müzeleri neden dünyanın
çeşitli yerlerinde açılmıştır?
Madame Tussauds Müzesi, aslında ilk olarak 1835
yılında Londra’da açıldı ve2007 yılından itibaren
diğer ülkelere yayıldı.
Bu müzelerin dünya çapında kaç tane şubesi
vardır?
Şu anda 23 şubesi var. Yakın zamanda Dubai’de de 24’üncüsü açılıyor.
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Türkiye’deki Madame Tussauds Müzesi hakkında bilgi verebilir misiniz? (Ne zaman açıldı? Kaç
tane figür bulunuyor?)
28 Kasım 2016’da açıldı ve içinde 73 tane figür var.
Kimlerin heykellerinin yapılacağına nasıl karar veriliyor?
Ziyaretçilerin fikirleri alınarak ve sosyal medya talepleri göz önünde bulundurularak hangi kişilerin
heykellerinin yapılacağına karar veriliyor. Müzenin iş ortakları ve anlaşmalı oldukları kurumların
önerileri de değerlendiriliyor.
Şu anda heykelleri kim yapıyor?
Merlin Magic Making isimli bir stüdyo ekibi, heykelleri yapıyor. Heykeller Londra’da yapılıyor ve
diğer ülkelere gönderiliyor.
Müzedeki heykellerin güvenliği nasıl sağlanıyor? Heykellerde bozulma olursa nasıl düzeltiliyor?
Heykellerin güvenliğini alanında eğitim almış stüdyo ekibindeki yetkililer sağlıyor. Bir heykel hafif
bir şekilde zarar görürse stüdyo ekibi tarafından hemen yerinde düzeltiliyor. Eğer hasar ağırsa
heykel kaldırılıyor ve Londra’daki merkezde gerekli çalışmalar yapılıyor.
Müzeyi en çok hangi yaş grubu ziyaret ediyor?
En çok 18-30 yaş grubu ziyaret ediyor.
Reklamlarınız nasıl yapılıyor?
Televizyon reklamları ve pankartlar ile reklam yapılıyor.
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Pastalar Kraliçesi: Bengi Kurtcebe
Melisa Gürsoy
Bu hafta sonu çok yetenekli pastalar kraliçesiyle tanıştım.

Bengi Kurtcebe kimdir?
Bengi Kurtcebe, 1985 İstanbul doğumlu. Liseyi Robert
Kolej’de, üniversiteyi ise Chicago’da okudu. İstanbul’a
dönünce birkaç sene iç mimar olarak çalıştıktan sonra ani
bir kararla MSA’da pastacılık eğitimi alarak 2012’de Le
Fırın’ı kurdu. Kurtcebe, Le Fırın’da 10 kişilik ekibi ile her gün
hem göze hem de damağa hitap eden değişik tatlar
hazırlıyor. Sektöre yeni bir soluk getiren 3 boyutlu gerçekçi pastaları, el boyaması pasta teknikleri
ile her gün yeni bir eser ortaya çıkartıyor. Kurtcebe’nin instagram’da 263 bin takipçisi var ve hem
lezzetli hem de yaratıcı pastalar tasarlıyor.
Neden bu işi yapmayı seçtiniz?
İlk başta iç mimar olmayı düşündüm ama birazcık kendimi
dinledim ve aldığım eğitim pastacılık üzerine olmasa da bu
sektöre girdim. Daha sonra bunun bana göre olmadığını
düşünüp üniversiteyi okumadım ve buraya gelip şef olarak
ekmek yapmak istedim. Ekmek yapmak yasaklanınca da
sıfırdan pastacılık yapmaya başladım.
Sizce yaptığınız iş neden keyifli?
Keyifli çünkü bu işi severek yapıyorum. Zaten pastacılık da
eğlenceli ve önceden sanat eğitimim olduğu için onunla biraz
bağdaştı. Şanslıydım çünkü bu iş sevmediğim bir işe de dönüşebilirdi ve hiçbir şey
yapamayabilirdim.
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Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz?
7 senedir bu işi yapıyorum.
Eğer bu işi yapmasaydınız ne yapardınız?
Aslında her şeyi yapabilirdim. Belki bu işi bırakabilirim veya bir
başka şey olabilir… Başka bir iş yapsaydım herhalde
profesyonel sporcu olmak isterdim.
Pastalarınızı kendi fikirlerinize göre mi yoksa başkalarının
önerilerine göre mi tasarlıyorsunuz?
Artık kariyerimde öyle bir yere geldim ki zaten müşterilerimiz bana
güveniyorlar, her şeyi bana bırakıyorlar çünkü onların fikirlerini
yapmaya çalıştığımda çok karışıyor çünkü insan kendi fikirlerini
düşünüp uyguladığında her zaman daha iyi sonuçlar alıyor. Bu
yüzden birisi bize başka bir pastanenin pastasını yapmamızı
istediğinde “Aynısını yapmayız.” diyoruz ki başkasının kopyasını
yapmayalım. Zaten bir şeyin orijinali her zaman daha iyi olur.
Pastalarınızı yaparken hangi malzemeleri kullanıyorsunuz?
Aslında çok malzeme var ama genellikle şeker hamuru, çikolata, un
gibi şeyler kullanıyoruz.
Hangi günler çalışıyorsunuz?
Belli bir gün yok çünkü burada çalışmazsam da “YouTube” kanalım
var ve çekim yapıp oraya tarifler koyuyorum.
Hangi saatler arasında çalışıyorsunuz?
Belirli bir saatim yok ve bence bu da pastacı olmanın bir artısı.
Pastacılığın zor tarafları neler?
Hepsi çok zor. Yani insanların en önemli günlerinde yanlarındayız,
eğer yanlış yaparsak bir daha yapma hakkımız yok. Bir şekilde telafi
edemiyoruz. Mesela düğün, nişan, doğum günleri gibi önemli günler
oluyor ve bu yüzden biraz gergin de olabiliyorlar. Zaten her zaman senin ve müşterinin aklındaki
şey aynı olmayabiliyor. İnsanların hayal ettiği şeyi tasarlamaya çalışmak zor olabiliyor.

21

Pastacılık sizin mesleğiniz. Pekiyi özel hayatınızda da pasta yapıyor musunuz?
Pasta yapmıyorum ama her türlü yemek yapıyorum. Bence tuzlu mutfağım, pastacılığımdan daha
iyidir. Böyle bir iddiam var.
Sizce bu kadar çok tercih edilmenizin sebebi ne
olabilir?
Ekibimle beraber çok hata yaptığımızda telafi etmeye
çalışıyoruz. Bence nedeni bu çünkü dürüst kişiler
olmaya çalışıyoruz. Bizce en önemli konu da o çünkü
müşterimizle uzun seneler çalışmak istiyoruz. Yani
önem veriyoruz ve seviyoruz.
Pastacı olmak isteyenlere tavsiyeleriniz neler?
Kendi okullarını okumaları… Öncelikle bir mesleğin
olmalı bence çünkü pastacılık çok zor bir şey… Zamanla öğreniyorsun, okulda öğrenmiyorsun.
Önce kendi eğitimini tamamlayıp yapmalısın çünkü
sıkılabilirsin. Yani bu zamanda çok popüler bir
meslek fakat sonra bu kadar popüler olmayabilir.
Pastacılığın saatleri uzun, çok dikkatli olmak
zorundasın ve insanlarla iletişim halindesin; stresi
bol anlayacağınız. Bu yüzden ikinci bir mesleğiniz de
olması iyi bir fırsat olur sizin için. Pastacılık için böyle yerlere gelip çalışman gerek çünkü bunu
detaylı öğrenebileceğin bir okul yok. Önce yeteneğin var mı yok mu diye görmen, sonra boş
zamanlarında denemen gerekli.
Röportaj Sonrası Düşüncelerim
Bence pastacı olmak hiç de kolay bir şey değilmiş. Bengi Kurtcebe ile yaptığım röportajdan sonra
öğrendiğim birkaç bilgiden biri de bu oldu. Neden mi zor, diye merak ettiyseniz… Herkesin
yapabileceği bir iş değil. Yeteneği veya merakı olmayan kişilerin başarılı olabileceğini pek
sanmıyorum. Pastacı olmak isteyenlere önerim: Eğer gerçekten yeteneği varsa ve emek
verebilecekse pastacılık yapması çünkü pastacılığı sevmiyorsan ya da istemiyorsan başarılı
olamazsın. Aslında bu durum her meslek için de geçerli, değil mi sizce de?
yelp.com.tr/biz_photos/le-f%C4%B1r%C4%B1n-istanbul?select=E_kD577HZOwKLzvs5YlOYQ
pictame.com/place/le-firin/789411295/J0HWbfmMgAAAF0HWbP0pAAAAFiYA
dugunatolyeleri.com/atolye/le-firin-gokturk
tr.pinterest.com/pin/41095415327482448/?lp=true
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BULUŞLAR
Teknoloji
Emir Sali
Teknoloji, ortaya nasıl mı çıktı? Kısaca anlatmaya çalıştım. Ayrıca da küçük bir
bulmaca hazırladım.
Milyonlarca yıl önce, tarih öncesi insanları; basit taş aletler
yapmıştır böylece teknolojinin ilk örneklerini oluşturmuşlardır.
Otomobil gibi örnekler, modern teknolojiye aittir. Bazen bilimsel
buluşlarla beraber yeni bir teknoloji de ortaya çıkabiliyor. Örnek
olarak x ışını bulunduktan sonra, insanlar bu ışınların kemiklerin
fotoğraflarını

çekmekte

kullanabileceğini

gördüler.

Bilim

insanları, teknolojinin geliştirilmesi için araştırmalar yapar.
Örneğin uzay mekiği yapmadan önce, atmosferdeki sıcaklığa
dayanabilecek malzemeler bulunması gerekir. Yani, her adım; bir
diğer adımın atılmasını sağlıyor.
Sözcükler: teknoloji, ışın, Açı Dergisi, bilim, buluş, uzay
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F1-F12 Tuşları
Emre Şirin
Klavyenizdeki “F” tuşlarının ne işe yaradığını biliyor musunuz?

F1 Tuşu Nedir?


Neredeyse tüm programlarda yardım tuşu olarak kullanılır. Tahminen tüm programlarda
F1 tuşuna basıldığında ilgili yardım sayfasını açacaktır.



Bazı bilgisayarlarda bios açmak için kullanılabilir.



Nerede olursanız olun, Windows Tuşu + F1 ile Windows Yardım ve Destek Merkezi’ni
açabilirsiniz.

F2 Tuşu Ne İşe Yarar?


Windows’ta seçilmiş olan nesnenin (ikon, dosya, klasör) ismini değiştirir.



Alt + Ctrl + F2, Microsoft Word kullanırken belge penceresini açar.



Ctrl + F2, Microsoft Word üzerinde belge ön izlemesini gösterir.



Seçilmiş dosya veya klasörün ismini hızlı bir şekilde değiştirir.



Biosa giriş yapar.

F3 Tuşunun Görevi Nedir?


Genellikle kullandığınız programların ara-bul özelliğini açar. Buna windows da dahil.



Ms-Dos veya komut satırındaysanız, son çalıştırılan komutu tekrar eder.



Shift + F3 tuşlarıyla Word üzerinde çalışırken seçili yazıyı küçük harf veya büyük harfe
çevirir veya her kelimenin ilk harfini büyük yapar.



Windows + F3 tuşu, Microsoft Outlook’ta gelişmiş arama sayfasını açar.



Mac Os X üzerinde Etkinlik Monitörü’nü açar.

F4 Tuşu Ne Yapar?


Windows XP ve 95 de ara-bul penceresini açar.



Window Dosya Gezgini’nde veya İnternet Explorer’da adres çubuğunu açar.



Word 2000 ve sonraki sürümlerinde, son işlemi tekrar eder.
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F5 Tuşunun Görevi Nedir?


Tüm modern internet tarayıcılarında açık olan sayfayı yeniden yükler.



Microsoft Word üzerinde bul, değiştir ve git penceresini açar.



Powerpoint’te slide gösterisini açar.

F6 Tuşu Ne İşe Yarar?


Tüm internet tarayıcılarında, imleci adres çubuğuna taşır.



Ctrl + Shift + F6, açık olan diğer Microsoft Word belgesini açar.

F7 Tuşunun Görevi Nedir?


Microsoft programlarında, genellikle yazım kuralları kontrolünü gerçekleştirir.



Shift + F7, seçili olan yazı üzerinde sözlük taramasını gerçekleştirir.

F8 Tuşu Ne İşe Yarar?


Windows açılış menüsünü açmak için kullanılır. Örneğin windows güvenlik modunda
başlatmak için açılışta bu tuşlara basarak menüyü açarız ve daha sonra güvenli modu
seçeriz.

F9 Tuşunun Görevi Nedir?


Quark 5.0 ölçümler araç çubuğunu açar.



Mac OS 10.3 ve sonraki sürümlerinde açık olan tüm pencereleri gösterir.



Fn Tuşu + F9 Mac OS x üzerinde Etkinlik Yöneticisi’ni açar.

F10 Tuşu Ne İşe Yarar?


Windows üzerinde çalışan programın menü çubuğunu etkinleştirir.



Shift + F10, herhangi bir nesneye (ikon, dosya, klasör) sağ tıklamakla aynı işe yarar.



HP ve Sony bilgisayarlarında, gizlenmiş kurtarma bölümlerini açar.

F11 Tuşunun Görevi Nedir?


Tüm modern internet tarayıcılarında, tam ekran modunu açar.



Ctrl + F1 tuşları, birçok Dell bilgisayarında kurtarma seçeneklerini açar.



Mac OS X veya sonraki sürümlerinde masaüstünü gösterir.

F12 Tuşu Ne İşe Yarar?


Microsoft Word’de Farklı Kaydet penceresini açar.



Shift + F12, Word belgesini kaydeder.



Ctrl + Shift + F12, belgeyi yazdırır.

wmaraci.com/nedir/f-tuslari

25

Thomas Edison’a Farklı Bir Bakış
Rauf Ömer Çadırcı
11 Şubat 1847 yılında, Amerika’nın Ohio eyaletinde doğan ve 1931’de New Jersey’de
ölen Thomas Edison; ampulün mucidi olarak bilinir.

Thomas Edison ilk laboratuvarını 1876 yılında kurdu.
O mükemmel ampulü yapmak için 10 000 kere başarısız
oldu. Thomas Edison’un en ünlü sözü “Ben hiç başarısız
olmadım. Sadece işe yaramayan 10 000 tane yol
buldum.”dur. Onu en ünlü yapan faktörlerden biri de
budur.

Edison’un

ampul

dışında;

motion

picture

kamerası, fonograf ve ses kaydetme ile ilgili bir
sürü çalışması oldu. Ses kaydetme teknolojisini
1877

yılında

Alexander

geliştirdi.
Graham

Devlet,
Bell’in

Edison’dan
telefonunu

geliştirmesini istemişti ama Edison bu konuda hiç
çalışmadı.
Geliştirdiği telgrafını ise 4 000 dolara satmayı
planlarken 10 000 dolarlık teklif gelince (şimdinin
parası ile 221 400 dolar) bu teklife mutluluk ile
“evet” dedi. Bu satış, Edison’un ilk büyük satışıydı.
biography.com/inventor/thomas-edison
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Günlük Hayatı Kolaylaştıran İcatlar
Duru Özaydın
Hayatımızı kolaylaştıran pek çok şey var, biliyorsunuz. Özellikle bunları görünce,
“Ben bu zorlukları boşuna çekmişim.” diyeceksiniz.

Işıklı terlikler: Işıklı terlikler çok kullanışlı. Diyelim ki gece
uyandınız, ışığı açmak yerine ışıklı terlikleri giyip kolayca önünüzü
görebilirsiniz.

Puzzle kesme tahtası: Bu kesme tahtası, puzzle şeklinde. Bir
tarafına yemeğinizi, bir tarafına ise içeceğinizi koyabilirsiniz.

Pusetli bisiklet: Bisiklet sürmeyi
seven anneler için tasarlanmış bu bisiklet ile hem çocuğunuzu
gezdirebilir hem de spor yapabilirsiniz.

Kendini yenileyen bank: Bazen parklarda bankları ıslak buluruz ama
bu bankın kenarında bir çevirme kolu var. Onu çevirip ıslak olmayan
tarafını kendinize göre ayarlayabilirsiniz.
Çiçek

sulama

bulutları:

Bazen

yanlışlıkla çiçeklere çok fazla su dökeriz
ama eğer suyu bu bulutlara dökerseniz bulutların altında delikler
olduğu için oradan bir çiçeğin tam ihtiyacı kadar su akmış olacaktır.
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Meyve dilimleyici: Bu icat sert meyveleri kesmeye yardımcı olur
ve dilimleri aynı büyüklükte keser. Bunun neredeyse her meyve
için dilimleyicisi vardır.

Çubuk çatal: Bu çatal karışımı suşi yeme çubukları, inanılmaz bir
şey. Bazen suşi yerken başka birinden de bir şey tatmak istersiniz
ama suşi çubukları ile onu yiyemezsiniz. Bu çatal sayesinde hem
suşi hem farklı bir şey yiyebilirsiniz. Tabii ki gözünüze dikkat
etmeyi unutmayın!

İçecek ile peçete taşıyıcı: Bu icat sayesinde hem birkaç
tane içecek hem de peçete taşıyabilirsiniz böylece hiçbir
şey dökülmez ve onu toplamak ya da silmek zorunda
kalmazsınız.

Muz kesici: Belki bazen muzlarınızın daha ince kesilmiş
olmasını istiyor olabilirsiniz. O zaman bu muz kesiciyi almak,
tam da istediğiniz gibi dilimler kesmenize yardımcı olacaktır.

Kitap tutucu: Eğer kitap okurken kitabınızı tek eliniz ile tutmak
istiyorsanız ama tutamıyorsanız bu kitap tutucu sizin için çok
yararlı olabilir.

onedio.com/haber/a
onedio.com/haber/agzinizi-acik-birakacak-hayati-kolaylastiran-20-ilginc-icat-75460
yasemin.com/foto-galeri/48433-hayati-kolaylastiran-inanilmaz-icatlar/p1
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OKUR MUSUNUZ?
Sunay Akın Kimdir?
İlyun Özbinar
Sunay Akın’ı tanıyor musunuz? Ben yaklaşık iki ay boyunca kendisini tanımak için
farklı kaynakları taradım. Web’de okumalar yaptım, kendisinin instagram hesabını
(sunay.akin) takip etmeye başladım, bazı şiirlerini okudum... Tabii bir kişiyi tanımak
için en iyi yol; onunla sohbet etmek, merak ettiklerimizi kendisine sormak. Bunun
için de röportaj soruları hazırladım. Ne yazık ki Sunay Akın’ın yurtiçi ve yurtdışındaki
program yoğunluğu nedeniyle dergimizi yayımlamadan önce kendisinden randevu
alamadık ama bu süreçte öğrendiklerimi sizlerle paylaşmak istiyorum.
Sunay Akın, 12 Eylül 1962’de
Trabzon’un Maçka ilçesinde
doğmuştur. Tam adı Şükrü
Sunay Akın’dır.
Ailesi oğullarının eğitimi için
İstanbul’a taşındı. Sunay Akın,
İstanbul Koşuyolu Lisesi’nden
sonra, 1985 yılında İstanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Coğrafya Bölümü’nden mezun
oldu.
İlk şiirini yedi yaşında, anne ve
babasının odasında bulunan
elbise gardırobunda boş duran
askılığa yazar ve "Üşümüyor musun? " diye sorar ona. 1989’da ise ilk şiir kitabı olan "Makiler’i”
yayınlar. Arkadaşlarıyla birlikte 1989'da “Yeni Yaprak” şiir dergisinin ardından, 1990 yılında da
“Olmaz” adlı şiir dergisini yayınlar.
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Bir sürü ödüle sahip olan Sunay Akın’ın
İstanbul’da

11

ülkeden

topladığı

oyuncaklardan oluşan, bir “Oyuncak
Müzesi” vardır. Sunay Akın, henüz 6
yaşındayken

gezdiği

arkeoloji

müzesinden çok etkilenir ve müzeciliği
bir

oyun

olarak

görmeye

başlar.

Oyunlarının arasına hep müzeciliği
katan Sunay Akın, Almanya seyahatinde
ilk kez gördüğü bu “Oyuncak Müzesi” sonrasında kendi ülkesinde de böyle bir müze açmaya karar
verir. Bu müzeyi ziyaret etmek isterseniz…
Göztepe Mah. Ömerpaşa Cad. Doktor Zeki Eren Sok. No:17, 34730 Kadıköy (0216) 359 45 50

***
Bunlar da benim Sunay Akın’a sormak istediğim sorulardı. Bu soruların internette yanıtını
bulamadım çünkü bu soruların yanıtları sadece Sunay Bey’de. Belki önümüzdeki sene, Açı
Dergisi’nden bir başka arkadaşımız, bu sene benim yapamadığım röportajı yapar ve merak
ettiğimiz yanıtları alabiliriz.
 Şiir yazmak çocukluğunuzdan beri hayalini kurduğunuz bir şey miydi? Yoksa büyüdüğünüzde
bir anda “Ben şair olmalıyım.” mı dediniz?
 Şiirlerinizi ve kitaplarınızı genellikle nasıl bir ortamda yazıyorsunuz? Bunun özel bir nedeni var
mı?
 En beğenerek yazdığınız kitabınız hangisidir? Bu kitabın diğerlerinden farkını biraz anlatır
mısınız?
 Hayatınız boyunca sizi en çok etkileyen şiiri, nereden veya kimlerden ilham alarak yazdınız?
 “Tuncay Terzihanesi” kitabınızda, terzi olan babanızın annenize diktiği üç düğmeli bordo
ceketin ortanca düğmesi olduğunuzu söylüyorsunuz. “Ortanca düğme olmak” sizin için ne
ifade ediyor ve bu durum hayatınızı nasıl etkiledi?
 İstanbul’u çok seviyorsunuz. Neden İstanbul’u “bilfiil satranç” oyununa benzettiniz?
 Yazar veya şair olma yolunda olan biz gençlere neler söylemek istersiniz?
biyografi.info/kisi/sunay-akin
visit.istanbul/tr/2018/11/19/istanbul-toy-museum/
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Aziz Nesin’in Hayatı
Alp Doğan
“Şimdiki Çocuklar Harika” adlı kitabı ve “Nesin
Vakfı” ile tanıdığımız Aziz Nesin’in hayatı
hakkında merak edilenler…
Asıl adı Mehmet Nusret Nesin’dir. 20 Aralık 1915’te
İstanbul Heybeliada’da doğmuştur. Babası Abdülaziz
Bey Şebinkarahisar ilçesine bağlı Ocaktaşı köyünden
gelerek İstanbul’a yerleşti ve bahçıvanlık yaparak
ailesinin geçimini sağladı. Aziz Nesin, 1924’te İstanbul Süleymaniye’deki adı daha sonra İstanbul 7. İlkokulu
olarak değiştirilecek olan Kanuni Sultan Süleyman İptidai Mektebi’nin 3. sınıfına girdi. Aziz Nesin iki yıl
Darüşşafaka Lisesi’nde okuduktan sonra, 1935’te Kuleli Askeri Lisesi’ni, 1937’de de Ankara’da Harp
Okulu’nu bitirip teğmen oldu. Son olarak 1939’da Askeri Fen Okulu’nu bitirdi.

Aziz Nesin, hem yetişkinleri hem de çocukları etkileyecek kitaplar yazmıştır. Aziz Nesin, yaptığı her işte çok
başarılıydı. UNESCO’nun yayınladığı Index Translation adlı dünya çeviri bibliyografyasına göre Aziz Nesin,
Türkçe eser veren yazarlar arasında Orhan Pamuk, Yaşar Kemal ve Nâzım Hikmet’in ardından eserleri
yabancı dillere en çok çevrilen dördüncü yazardır.

Nesin Vakfı
Aziz Nesin'in kurduğu, maddi ve manevi her
şeyini bağışladığı vakıftır. Eğitim alanında
ülkemize çok büyük katkıları vardır. Aziz
Nesin sonsuz uykusu için bahçesinde yatar
bu yüzden. Nesin Vakfı, şu an oğlu Ali
Nesin tarafından yönetilmektedir.
hurriyet.com.tr/kelebek/keyif/mizahin-asirlik-cinari-aziznesin-100-yasinda-40028434
nilufer.bel.tr/haber-2555ogrencilerden_nesin_vakfina_ziyaret
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2019’un En Çok Okunan 10 Kitabı
Duru Özaydın
2019’un en çok okunan çocuk ve yetişkin kitaplarını merak ediyorsanız, doğru
sayfayı açtınız.
Özdil Yılmaz, Mustafa Kemal. Kırmızı Kedi Yayınları.
Mustafa Kemal kitabının yayın yılı 2018’dir. Kitabın türü ise biyografidir.

Bradbury Ray, Fahrenheit 451. İthaki Yayınları.
Fahrenheit 451’in ilk basım yılı 1951’dir. “Guy Montag, işini seven bir
itfaiyeciydi. On yıldır kitap yakıyordu. Gecenin bir yarısında yola
çıkışlarını, alevlerin kitapları yutuşunu hiç sorgulamamıştı... Hiç
sorgulamamıştı, insanların korkusuzca yaşadıkları bir geçmişi anlatan o
17 yaşındaki genç kızla karşılaşana dek...”

Gargia Hector, İkigai. İndigo Kitap. Yayın yılı 9.12.2017’dir. 176 sayfalık
bir kitaptır ve Japonlar’ın sağlıklı yaşam sırlarını anlatır.

Ende Michael, Momo. Pegasus Yayınları
Baskı yılı 7.9.2017’dir. Çevirmeni Leman Çalışkan’dır. “Momo” adlı bir
çocuğun hayat hikâyesini anlatır.

Dahl Roald, Çarli’nin Çikolata Fabrikası. Can Çocuk.
Çevirmeni Makbel Oytay. İlk basım yılı 2005’tir. “Bu
büyük kentte, Charlieler’in evinden bile görülen kocaman bir çikolata
fabrikası vardır. Dünyanın en ünlü çikolatalarını üretir. Günlerden bir gün
fabrikanın sahibi Bay Willy Wonka, imparatorluğunu devredeceği bir varis
seçmek için yarışma düzenlediğini açıklar. Charlie de adaylardan biridir…”
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Vasconcelos De Mauro Jose, Şeker Portakalı. Can Çocuk Yayınları.
Çevirmeni Emrah İmre. İlk basım yılı 2000’dir. 200 sayfadır ve kitapların
vazgeçilmezlerindendir. Kitap, “Zeze” adındaki küçük bir çocuğun
yaşadıklarını anlatarak devam ediyor. Hayal dünyası geniş olan Zeze;
yaramaz, haylaz olduğu kadar zeki ve duygusal bir çocuk. Bu kadar yaramaz
oluşunun kimi bahaneleri vardır; babasının işsiz oluşu, ablasının
yürütemediği ilişkileri, yoksulluk…

Orwell George, Hayvan Çiftliği. Can Yayınları. Çevirmeni Celal Üstar’dır. İlk
baskı yılı 2001’dir. Kitapta adı geçen karakterlerin büyük bir kısmı domuz,
kuzgun, köpek gibi hayvanlardır ve bu hayvanlar Stalin, Lenin, Marx gibi
tarihi kişilerin alegorisi niteliğindedir.

Steinbeck Jhon, Fareler ve İnsanlar. Can Yayınları. Çevirmeni Ayşe Ece, ilk
basım yılı 2012. Kitap, birbirine zıt karakterdeki iki mevsimlik tarım işçisinin,
zeki George Milton ve onun güçlü kuvvetli ama akli dengesi bozuk yoldaşı
Lennie Small'un öyküsünü anlatır.

Ali Sabahattin, Kürk Mantolu Madonna. Yapı Kredi
Yayınları. İlk basım tarihi 1998’dir. “Hep başkalarının istediği gibi yaşayan
Raif Efendi, memnuniyetsiz hayatının tek bir anıyla değiştiğine şahit
olacaktır: Maria Puder isminde bir kadına âşık olduğunda...”

Finley Guy, Vazgeçebilmek. Destek Yayınları. Bu kitap bu listenin son
kitabıdır. İlk basım yılı 2018’dir. Yani bu listenin içinde en yeni basılmış olan
kitap budur. Yazar, bu kitapta adım adım mutluluk ile aramızda dikilip
duran o duvarı nasıl yıkacağımızı, vazgeçmemiz gerekenleri nasıl
bırakacağımızı ve nasıl özgürleşeceğimizi anlatıyor.

kitapcafe.com/cok-satan-kitaplar-ocak-2019.htmlş
bumesele.com/ocak-2019-en-cok-satan-10-kitap/

33

New York Düşerken
Tuna Aydın
Şu anda okumakta olduğum bu kitabı; kimler için önerebileceğimi, nedenleri ile
açıklayacağım.
Yazıma bu söz ile başlamak istiyorum: “Dünyadaki en önemli şey paraysa en çok parası olan dünyayı
yönetebildi mi?” Bu kitap, bir ajan kitabı gibidir. Başta hayal gücü ile yazıldığı sanılır ama biraz
araştırma ile kitaptaki örgütlerle aynı amaçlarda hareket eden, gerçekte de örgütlerin bulunduğu
anlaşılır.
Kitaptaki örgüt asla en üstekilere iş yaptırmaz; işleri,
para için yaşayan ama çok zengin olmayanlara yaptırır
ve böylece en üstteki kişiler asla yakalanmaz.
Bu örgüt, savaşlara maddi yardım sağlamaktadır. Orta
Asya’yı karıştırır çünkü petrol ele geçirmek ister. Her
kıtada iş yapan, gizli petrol şirketleri ve saymanları
vardır.
Örgüt, bir ülkeye aniden çok miktarda para yatırarak
ve bir anda bütün o parayı çekerek o ülkeyi ekonomik
krize sokar. Artık bu ülke, ekonomik anlamda örgüte
bağımlıdır. Örgüt yaptığı anlaşmalar ile ülkenin tüm
ticari kaynaklarına el koyarak o ülkeyi adeta kalbinden
vurur ve tüm para kaynaklarını ele geçirir.
Ve… 150 kişilik bir ajan grubu, bu şirkete gizlice katılarak en üst kişi olan majestelerini bulmaya
çalışır. Sonra mı???
Ben bu kitabı dünya gerçeklerini merak edenlere öneriyorum çünkü kitapta gerçek yaşamın masa
altı olayları anlatılıyor.
dr.com.tr/Kitap/New-York-Duserken/Edebiyat/Roman/Macera/urunno=0001784966001
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Vahşi Robot
Eren Erginoğlu
Size gerçekten çok ilginç ve bol maceralı bir kitap sunmak istiyorum. Bu kitap sizi
gerçekten büyüleyecek. Bol macera ve eğlence ile dolu sayfalar…

Bir yük gemisi, batar ve içindeki kutular denize saçılır. Kutulardaki robotlarsa kıyıdaki kayalara çarparak
parçalanır. Su samurları; karada, kırılmamış bir kutu bulurlar. Kutu yavaşça açılır ve bir su samuru,
kutunun içindeki robotun bir butonuna basınca robot ayağa kalkar. Bu robotun adı “Rozzum Ünite
7134”tür ama kendisine daha çok “Roz” denmesini sever.
Roz, kıyıdan uzaklaştıktan sonra çevreyi gezer ve başına birçok
olay gelir. Mesela kışa ve kara dayanmaya çalışırken birkaç
arkadaş edinir. Ayılar tarafından kovalanır ve bolca macera
yaşar. Bir gün, annesinin vefat ettiğini düşündüğü bir bebek kaz
yavrusu bulur. Ona “Brightbill” adını verir ve yavruyu sahiplenir.
Sonrasında her şey çok mutlu bir biçimde ilerler. Mesela onu
kovalayan ayılarla arkadaş olur, vahşi hayvanlarla konuşmaya
başlar veya kunduzlara yardım eder.
Roz’un

hayatı

böyle güzel güzel
ilerlerken onun peşini bırakmayan birileri gelir… Bundan
sonrası siz okuyunca!
Bu kitabı, herkese öneririm çünkü bol bol macera dolu
ve eğlenerek okuyacağınız bir kitap. En azından
zamanınız olduğu bir gün, bu kitabı incelemenizi
öneririm.
nytimes.com/2016/04/10/books/review/the-wild-robot-by-peterbrown.html
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Türk Edebiyatı’nın Unutulmaz İsimleri
Ömer Ersu
Türk edebiyatında birçok önemli şair ve yazar bulunur ama bazı isimler vardır ki
onlar edebiyata yön vermişlerdir.
Ömer Seyfettin
Ömer Seyfettin, 36 senelik kısa yaşamına sığdırdığı eserler ile
edebiyatımızda önemli bir yeri olan fakat hem yaşadığı dönemde
hem de öldükten sonraki süreçte pek değer görmeyen şanssız
edebiyatçılarımızdan. Edebiyatımızın önde gelen isimlerinden biri
ve hikâyeciliğimizin kurucu ismi Ömer Seyfettin eser verdiği
yıllarda,

Türkçe’de

sadeleşmeyi

savunmuştur.

Yalnız

Efe, Kaşağı, Efruz Bey dikkat çeken eserleridir.

Kemal Tahir
Devlet Ana, Esir Şehrin İnsanları, Kurt Kanunu, Yorgun
Savaşçı gibi unutulmaz eserleri; edebiyatımıza kazandıran
Kemal Tahir, edebiyatımızın en üretken isimleri arasındadır.
Benimsediği dünya görüşünü toplum yapısına uyarlamaya
çalışmış ve bunu romanlarına da yansıtmıştır. İstanbul’a
döndüğü yıllarda "Vakit", "Haber", "Son Posta" gazetelerinde röportaj ve çeviriler yapmıştır.

Sabahattin Âli
41 yıllık kısa yaşam süresine sığdırdığı eserler ile edebiyatımızın
unutulmaz isimleri arasına giren Sabahattin Âli, ağırlıklı olarak
öykü türünde eserler vermiş fakat romanlarıyla ön plana
çıkmıştır. Özellikle Kürk Mantolu Madonna’nın bir popüler
kültür ürünü haline gelmesi, Sabahattin Ali’nin bilinirliğini daha
da artırmıştır. Çeşitli şehirlerde eğitim görmesi, öğretmenlik yapması ve cezaevinde kalması gibi
durumları; eserlerine yansıtmıştır. Dikkat çeken diğer eserleri ise: İçimizdeki Şeytan, Kuyucaklı
Yusuf, Değirmen ve Yeni Dünya.
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Orhan Kemal
Türk edebiyatının büyük ustaları arasında yer alan Mehmet Raşit
Öğütçü veya kullandığı adıyla Orhan Kemal; roman, hikâye,
oyun, şiir tarzında eserler verdi fakat daha çok romancılık yönü
ile tanındı. İlk öykü kitabı Ekmek Kavgası ve ardından
yayımladığı otobiyografik roman dizisi olan Küçük Adamın
Notları ile üne kavuştu. Adana’da toprak ve fabrika işçilerinin
dünyasını, İstanbul’daki gecekondu mahallelerini ve fabrika
çevrelerini eserlerine yansıtmış, bu durum okurlar tarafından
beğeniyle karşılanmıştır. Başyapıtları arasında Hanımın Çiftliği, 72. Koğuş ve Murtaza adlı eserleri
bulunmaktadır.

Yaşar Kemal
Ülkemizden Nobel Edebiyat Ödülü’ne ilk aday
gösterilen,
Anadolu’nun
faydalanan,

eserleri

birçok

efsane
bizim

de

ve
3.

dile

çevrilen,

masallarından
dönem

Türkçe

derslerimizde Sarı Sıcak adlı öyküsünü okuyup
hayatını incelediğimiz senarist ve öykü yazarı
edebiyatımızın koca çınarı Yaşar Kemal. İlk
eserleri, 23. hafta yaptığımız ev çalışmamızdan da öğrendiğimiz üzere Cumhuriyet gazetesinde
tefrika edilmiş, bunlardan İnce Memed yaklaşık 40 dile çevrilmiştir. 50’li yıllara kadar çeşitli
yayımlarda Kemal Sadık Gökçeli adı ile yer almış olsa da Cumhuriyet gazetesine geçtikten sonra
eserlerinde Yaşar Kemal adını kullanmıştır. İnce Memed, Ağrıdağı Efsanesi, Sarı Sıcak, Teneke gibi
birçok eseri ile edebiyatımızda çok önemli bir yere sahip olan Yaşar Kemal’e, 2014 yılında Bilgi
Üniversitesi tarafından “fahri doktor” unvanı verilmiştir.

ziyaversencan.blogspot.com/2017/05/omer-seyfettinin-bas-gercekten-kesildi.html
onedio.com/haber/aska-ve-hurriyete-dair-satirlari-ile-edebiyatimizin-unutulmazlari-arasinda-yer-alan-sabahattin-ali-459956
tr.wikipedia.org/wiki/Orhan_Kemal
osmaniyekulturturizm.gov.tr/TR-161256/yasar-kemal.html
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YAZAR OLMA YOLUNDA
7. Sınıflarımızdan Şiirler
Melis Su Serengil
Bu sene 7. sınıf öğrencilerimiz, Türkçe derslerinde şiir ile ilgili çalışmalar yaptı. Biz
de sizlerle en sevdiğimiz örnekleri paylaşmak istiyoruz.

Geliyor

Tibet Sütçü
Geliyor geliyor o geliyor
Kumsallar dolup taşıyor
Hafif esintiyle
Kalbim çiçek gibi açıyor

Geliyor geliyor o geliyor
Ağaçlar neşeyle dans ediyor
Havalar ısındıkça
Deniz bizi bekliyor

Geliyor geliyor o geliyor
Kuzular kırlarda otluyor
Çiçekler rüzgârla sallandıkça
İçim neşeyle doluyor

Geliyor geliyor o geliyor
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Sihirli Kalemim

Kuzey Bilgin
Kalemim beni sürükler hayallere,
Beni kendimden alır.

Bir defa salladığımda,
Alır götürür beni uzaklara.
Bazen her şeyden uzaklaşmak,
Bazen ise bırakıp gitmek.

Bir defa salladığımda,
Sürükler beni hayallerime,
Her zaman gitmek istediğim yerlere,
Buradan çok uzak yerlere.

Hadi kalem uçur beni,
Gidelim çok uzaklara.
Kimsecikler bulamasın beni,
Terk edilmiş yerlerde.

Kalemim beni hayallere sürükler,
Ayağımı yerden keser.
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Seni Ararken

Elif Demir
Gecelerim gündüzlerime karıştı,
Sensiz aklım bir şaştı.
Keşke hemen kavuşsak da sıkı sıkı sarılsak.
Aklım sensiz sarmaşık gibi karışık,
Gözlerim de bir tilki gibi açık
Kar, güneş fark etmez
Gerekirse ararım seni bir asır,
Çok özledim, koş gel artık.

Annem

Efe Türkeş
Benim güzel annem,
Hep yanımda,
Kolay, zor her durumda.
Ne olursa olsun
Onunla olsun.
Evde, tatilde, okulda
Ve en önemlisi hayatta...
Onu gördüğüm anda
Atlarım kucağına.
Taşıyamaz aslında
Ama...
Kalbi tüm aileyi taşır.
Aileyi taşımak kolay değildir,
Böyle biri olmak gerekir
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Derin Yaratıcılık
Melis Su Serengil
Bu sene Türkçe derslerinde 7. sınıflar, illerimiz hakkında yaptıkları araştırmalarda
elde ettikleri bilgileri; şiirler, öyküler, denemeler ve efsanelerle kaleme aldılar. O ile
özgü bir bina, bir hayvan ya da bir doğal unsurun gözünden gördüklerini dile
getirdiler. Sizlerle paylaşmaya karar verdiğimiz metinleri, keyifle okuyacağınızı
umuyoruz.
Güzel İzmir

Nehir Turhan
Şehirlerin en güzeli İzmir,
Meyvelerin en özeli incir.
Türkiye’nin üçüncü büyüğü,
Gelirler görmek için kültürü.

Yüzölçümü çok büyük olmasa da,
İzmir sıcaktır yazlarda.
Otuz beştir plaka kodu,
Tarihiyle çok meşhur oldu.

Benim gibi kuşların yuvası,
Meşhurdur oranın lokması.
Ege’nin en değerlisi,
Simit değil gevrektir kendisi.

theguideistanbul.com/travel-izmir/
yoldaolmak.com/efes-antik-kenti-izmir.html
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Rize’nin Güzelliği

Selin Kaptan
Türkiye’de en çok yağış alan şehirdir Rize
Çaylarınız benden gelir size
Dağlar ve deniz arasında bulunan küçücük bir düzlüktedir
Kemençe ve tulum sesine horon tepilir.

Yemyeşil ormanlarla doludur Rize
Kış aylarında kar her yeri kaplar
Doğası da anlatılamaz bir güzellik
Yeşilliktir her yer.

Her yerde yetişir bitkiler
Çok çalışkandır orada yaşayanlar
Hiçbir toprağı kuru kuru bırakmazlar
İşte Rize’nin güzelliğidir bunlar.

gezenanne.com/2015/06/ayder-yaylasi-gezilecek-yerler.html
mapio.net/pic/p-4483159/
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Gökyüzünden Samsun

Kuzey Bilgin
Samsun’un muazzam güzellikleri
Götürür şehrin bütün eksikliklerini
Atahum’u bir kuş olarak gezmek
Benzer bulutlarını üzerinde süzülmeye

Persler ve Makedonlar bu şehri kaybeder
Ama Osmanlılar korur, asla vermez
En içten duygularıyla bakarlar
Samsun’un her 17 ilçesine de

Güçlü kornasıyla yanaşan Bandırma’dan
21 yıllık Samsun Gazi Müzesi’ne kadar
Bize Atahum Sahili’nde simit atan
Yardımsever insanlara gökyüzünden teşekkürler

Asıl en güzel yer Kızılırmak deltası
Milyonlarca kuşun aynı yerde yaşadığı sazları
Görmeden geçmek olmaz ki
Ülkemizin nefes kesici güzelliklerini

investsamsun.com/
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Saklı Cennet

Defne Güncan
Rize diye bir yer tanırım,
Hatta onu yaşarım.
Ne çok büyüktür,
Ne de çok küçük.

Bir çay bitkisiyim,
Rize’yi temsil ederim.
Sisli ıslak yaylalarda sallanan,
Güneşle ayı ağırlayan.

Her gün beni görmeye gelen birçok turist arkadaşım olur.
Bıkmadan, usanmadan onlara parlarım,
Görünüşümün de tadım kadar harika olduğunu kanıtlarım.

Ama bazen hava çok sisli, yağmurlu olur
O zaman yalnız kalırım.
Yağmurun sesini dinler,
Pusun sakinliğini hissederim.

tr.redsearch.org/images/3252446
haberler.com/rize-cay-ureticisi-taban-fiyattan-memnun-7330576-haberi/
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Tepeden İstanbul

Kerem Tezol
Kalabalık şehirdir İstanbul,
Gürültülü şehirdir İstanbul,
İstanbul’da huzuru bul,
Ne güzeldir Boğaz’da vapur.

İstanbul bazılarına göre kalabalıktır,
Aslında güzelliği hatırlanır.
Her şeyi hatırda kalır,
İhtişamı için
ağlanır.

Geçerken Topkapı Sarayı’ndan,
Geçerim lalelerin arasından.
Bakarım tepeden lalelere,
Onlar bana el sallar renkleriyle.

Sonunda döndüm Boğaz’a,
Dedim ki İstanbul’a
Seveceğim seni,
Boğazım kururcasına.

mapio.net/pic/p-6859582/
pinterest.com/pin/721490802777489639/
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Beni Neden Kirletiyorsunuz?

Ilgın Yılmaz
Benim size ne zararım var?
Sizde yok mu ayar?
Bulduğunuz her şeyi atıyorsunuz üstüme,
Çöplerden döndüm bir kostüme.

Benden çok zararı size,
Attınız mı bir de füze,
Gitti benim güzelliğim kötüye,
Artık olur bana bir cenaze.

Fabrikadan su döktüğünüzde,
Kalbimi söktüğünüzde,
İkisinde de aynısını hissederim,
Sizi tehdit edersem bu işi de hallederim.

gazeteistanbul.com/hava-kirliligi-artiyor-agzinizdan-nefes-almayin/
cnnturk.com/turkiye/bogazi-yag-tabakasi-kapladi
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İstanbul’un Enleri

Kayla Kasuto
Ne çekiyorum bir bilseniz
Dünyanın en kalabalık şehrindeyiz
Birçok yazara kitaplarında ilham olmuş
Yağmur yağınca kedinin kabı su dolmuş

Benim o şehir, en çok camisi olan
Gelen insanın hemen içini açan
Vardır dünyanın en büyük çarşısı
Özelliğidir içinde üç bin dükkân olması

Yanımda Galata Kulesi var
Tabii girmek için vardır anahtar
İçine girdin mi çıkar hapishane
Tabii vardır birçok hazine

sozcu.com.tr/hayatim/seyahat/istanbulun-tarihi-ve-turistik-yerleri-istanbulda-gezilecek-yerler/
t24.com.tr/haber/istanbul-gune-yagmurlu-basladi,731560
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Uçarım Göklerde

Demir Çilingir
Edirne’de yaşayan bir kuşum,
Bu kırlarda, dağlarda doğdum.
Gidip gelirim Türkiye’den Bulgaristan’a,
Üşenmem her gün uçmaya.

Her gün bakarım aşağıya,
Görürüm bir sürü insan dağılmış her tarafa,
Her gün bakarım aşağıya,
Görürüm yarım kilometrelik bir saha.

Her gün bakarım aşağıya,
Görürüm iki nehir, biri Meriç, biri Tunca.
Her gün bakarım aşağıya,
Dilerim ki başkası da baksın bana.

edirnekulturturizm.gov.tr/
gozdergisi.com/2019/04/18/edirne-sadece-selimiye-camisi-bile-bu-kente-gitmege-deger/
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Toroslar’daki Delik

Tibet Sütçü
Efsaneye göre yıllar önce bir gün, Toros adlı
köylü bir genç; ailesine su getirmek için bir
kuyuya gitmiş ancak dikkatli olmadığı için
kuyunun içine düşmüş. İçeride bir mağara
varmış.

Nereye geldiğini şaşıran genç köylü, bir çıkış
yolu bulmak için yürümeye başlamış. Sonra onu çok şaşırtan bir şey görmüş: bir kapı. Demek ki
buraya birileri gelmiş olmalı, diye düşünmüş. Çok korkan köylü, derin bir nefes alıp kapıyı açmış.
Odaya girince gözlerine inanamamış çünkü tam karşısında bir hayalet duruyormuş. Hayalet
onunla bir saniye göz göze gelmiş, sonra çığlık atmaya başlamış. Sonra köylü de çığlık atmaya
başlamış. Çığlığı ilk bırakan hayalet olmuş. “Bir insan! Aman Tanrı’m, bunu ne kadar uzun
zamandır bekliyordum bilemezsin.” diye bağırmış. “Bir zamanlar ben de insandım. Sonra buraya
düştüm ve lanetlendim. Burada isteyebileceğin her şey var! Sonsuz yiyecek, sonsuz para… Ancak
buradan bir daha asla çıkamayacaksın.” Bunun bir tuzak olduğunu düşünen köylü, koşarak kaçmış
ve düştüğü kuyudan tırmanmaya çalışmış. Çok güçlü ve çevik olduğundan az kalsın başarıyormuş
fakat yıllardır yalnız başına yaşayan hayalet, ilk arkadaşını kaybetmek istemiyormuş. “Bunu
yapmaya çalışacağını biliyordum, kaçmana izin vermeyeceğim! Burada sonsuza kadar birlikte
yaşayacağız.” demiş ve kaçmasını engellemek için kuyunun tepesine bir dağ dikmiş. Bu sırada
Toros’un ailesi endişelenmişler ve onu aramaya çıkmışlar. Onun su almaya gittiği kuyunun yerinde
bir dağ görünce afallamışlar. Oğullarını bulamayınca öldüğüne karar vermişler ve onu
onurlandırmak için dağın adını Toros koymuşlar. Yıllar sonra, genç köylü ölmüş ve bir hayalete
dönüşmüş.

İki hayaletin hâlâ günümüzde
kuyunun altında çay partisi
yaptığı rivayet edilir.

timursumer.com/2013/09/07/kuyu/
fotografturk.com/toroslar-p334425
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Geçmişte Efes

Defne Ülke
Çok sıcak bir yaz günüydü. Efes’te
neredeyse mermerler eriyecekti. O
sıralarda

Efes’te

Efes’i

gezen

kalabalık bir grup vardı. Çocuklar
etrafta

koşturup

mermerlerin

üzerine basıyor ve o sıcak havada
hem serinleyip hem de rehberlerini
dinlemeye çalışıyorlardı.

Celsus Kütüphanesi’ni gezerken Yunan kıyafetleri giyen bir köpeğin onlara baktığını görünce, bazı
çocuklar neye uğradıklarını şaşırdı, bazıları da köpeğin yanına koşup kim olduğunu sordular.
Köpek, Türkçe bilmiyordu fakat Yunanca konuşuyordu. Çocuklar da onu anlamıyordu. Köpek,
işaret dili ile tarihi sorunca öğrenciler 9 Mayıs 2018 olduğunu söyledi. Köpek şaşırmış gibi
bakıyordu. Yanlış olan bir şeyler vardı çünkü o 1895 yılında yaşıyordu ve dün akşam yaptığını
hatırladığı son şey yamaç evlerinde annesinin yanında yatağa yattığı ve uykuya daldığıydı.
Çocuklardan biri Google çeviri kullanarak onunla konuşmaya başladı ve ona nasıl olup da
zamanda yolculuk yaptığını sordu. O da bilmediğini ve normal olmayan hiçbir şey yapmadığını
ama sabah uyandığında burada olduğunu ve ailesinden kimseyi göremeyince tanıdığı yerlere
gitmeye karar verdiğini, onlar geldiğinde de Celsus Kütüphanesi’nde araştırma yapmakta
olduğunu söyledi. Çocuklar geçmişten gelen köpekten, onlara Efes’in geçmişi hakkında bilgi
vermesini istediler. O da efsanelerine göre Efes’in Ephesus adı verilen bir kadın savaşçı tarafından
kurulduğunu söyledi. Bundan başka çocuklara bir sürü hikâyeler anlattı ve ilginç bilgiler verdi.

Bir süre sonra çocuklar, yerde parıldayan cam parçacıklarını fark ettiler. Bunları köpeğe
gösterdiler ve belki cam parçalarını takip ederse buraya nasıl geldiğini bulabilirdi. Cam parçalarını
takip ettiklerinde, köpek bir kapı ile karşılaştı ve oradan geçince köpek kendi zamanına geri
döndü.

bidoluanadolu.com/efes-antik-kenti/
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Ütopik Okullar
Demir Mermerci
5. sınıflar; 3. dönemin başında hayallerindeki okulları düşündüler, tasarladılar ve yazıya
döktüler. Çok ilginç olan hayali okullarını okumaya hazır mısınız? İşte bu okullardan
bazıları…

Hayalimdeki Okul

Lara Sevsevil
Hiç hayalinizdeki okula gitmek ister miydiniz? Belki gidemiyor olabilirsiniz ama oradaymış gibi
hissetmek istemez miydiniz?

Okulumun adı FALS. Açılımı Fun Activity Lovely School. Okulum yer altında. Oraya gidebilmek için bir
asansör kullanıyorsunuz. Rengârenk duvarlar var ve sandalyeler, halılar yumuşacık... Yemekhane,
pamuk şeker kokulu hatta yemekhanenin girişinde bir kahve kokusu karşılıyor bizi. Her zaman, okulun
hoparlöründen rahatlatıcı müzikler çalar. Girişte sıradan bir merdiven yerine yürüyen bir merdiven var.
Çocuklar, sıradan merdivenlerden çıkıp yorulmuyorlar artık. Eğlenceli uzay projelerinde öğretmenler
toplanıp rastgele bir gezegen seçip hazırlıklar yapıyorlar ve okul gezileri için çocukları o gezegene
götürüyorlar. Okulun son günü, okul binası
yer altından çıkıp havalarda uçuyor.
Herkes çok mutlu oluyor ve havai fişekler
patlıyor. Kocaman bir parti oluyor!

Bu benim hayalimdeki okul. Eğer bu okul
gerçek olsaydı çok mutlu olurdum. Sizin
hayalinizdeki okul, benim hayalimdeki
okula benziyor mu?

oyuncax.com/anatolian-2000-parca-gunes-sistemi-puzzle---3946
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Tatlı Okulum

Derin Akı
Nerede olduğu bilinmeyen bir yere her gün gitmek ve sanki tatildeymiş gibi eğlenmek mümkün olabilir
mi? Bence olur! İşte bu okul, tam da o leziz çikolata ve şekerlerden yapılmış duvarlarını görünce
ağzınızın kulaklarınıza varacağı bir yer ve ben de bu okulun öğrencisiyim. Çok şanslı olduğumu
düşünüyorum. Bu okul bir bale ve jimnastik okulu. Sınıfların içi her zaman portakal çiçeği kokar çünkü
bizim okulumuz bir portakal ağacı tarlasının içinde ve bu ağaçların sadece çiçekleri var. Sınıflar hariç,
yani bütün koridorların zemini yastık gibi yumuşacık. Derslerde tavanlardan çikolata sosu akıyor ama
hiç yere veya kafana düşmüyor. Onları derslerde istediğin zaman parmağınla alarak yiyebiliyorsun. Bu
okul, istediği yere istediği zaman uçarak gidebiliyor ve bu yüzden nerede olduğu bilinmiyor. Okulda
bazı hayvanların olduğu ve senin de evcil hayvanlarını götürebileceğin bir alan var ve hayvanlar orada
aşırı mutlu. Okulun merdivenleri hem kaymayalım hem de yenilebilir olsun diye pespembe
şekerlerden. Bence bu okul çok güzel yani bundan iyisi Şam’da kayısı.

Sporla İç İçe

Yiğit Arslan
Bol bol spor yapmaya ne dersin? Eğer cevabın “Evet.” ise,
bu okul tam sana göre. Yanlış duymadın, bu bir “okul” ve
sadece “spor” eğitimi veriyor. Sanki bir futbol sahası gibi
gözüküyor. Okul saat 9:00’da başlar ve 14:30’da biter. Bu
sayede okula tam formunda başlarsın. Ayrıca çarşamba
ve cuma günleri okul 12:30’da biter. Okulun yemekleri de
nefistir. Okulda her yer çok da güzel kokar. Kendini sanki pastanede gibi hissedersin. Okulun çok
havalı, teknolojik bir yer çekimi botu da var. Bottaki düğmeye bastığında uçabiliyorsun. Muhtemelen
kendini uzayda gibi hissedersin. Okulun duvarları ise adeta bir trambolin. Derslere gelince, işte orada
kulağını dört açman gerekir yoksa bütün eğlenceyi kaçırırsın. Bana göre en önemlisi, bu okulda ödev
verilmemesi. Eve geldiğimde diğer günü hep iple çekiyorum. Anlamadıysan söyleyeyim, ben bu okulda
bir öğrenciyim. Eğer okulu sevdiysen, seninle burada görüşürüz.
all-free-download.com/free-vector/chocolate-drop-vector-free.html
wallpaperplay.com/board/soccer-field-wallpapers
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Yeraltı Okulu

Güliz Akar
Her gün, tatil gibi çok eğlenceli. Herkesin çok iyi kalpli olduğu ve yeni şeyler öğrendiği bir yer. Burası
neresi mi? Gizli bir okul tabii ki! Gelin, bir göz atalım.
Öğrencilerimiz, birçok zorlu test sonrasında okulumuza gelebiliyor. Herkesin kendi odası var. Yatak ve
yastıkları da öğrencilerimiz seçiyor. Okulumuzun yatakları tüy kadar yumuşaktır. Yemekler de herkesin
isteğine göre geliyor. Her günün sonrasında kocaman bir kirazlı turla paylaşılıyor. Gelelim eğitime… Bizim
okulumuzda ders yok. Evet, doğru duydunuz. Çocuklar okulda özgürce geziyor ama her sınıfta onları ayrı
bir macera bekliyor. Çocuklar, yaşananlar doğrultusunda yeni şeyler öğreniyor böylece hem eğleniyor
hem öğreniyorlar. Sonunda birer rozet kazanıyorlar. Rozetlerini tamamlayan mezun oluyor. Bu okul aynı
zamanda yatılı ama çocuklar o kadar meşgul oluyorlar ki aile özlemi çekmiyorlar hatta tatillerden sonra
okula geri dönmeyi dört gözle bekliyorlar.
Bizim okulumuzda bir kural vardır: Sıkılmak yasak!
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Lizbon Yolcusu Kalmasın
Alya Öztürk
Rengârenk evleri ve kocaman mantar ağaçlarıyla Lizbon’u gezmeye hazır mısınız?
Haydi başlayalım.
İlk durağımız 19. yy’ın romantik anıtları ile tanınan şehir Sintra. Sintra, Lizbon’a yaklaşık bir-bir buçuk
saat uzaklıkta. Sintra’da, bir dağın tam tepesinde bulunan Pena Sarayı, Sintra’nın UNESCO Dünya
Miras Listesi’ne girmiş birçok anıtından yalnızca
biri. Rengârenk, çok geniş bir manzarası var.
Sarayın önünde orman benzeri bir bahçe var ve
bence fotoğraf çekilmek için oldukça güzel bir
yer. Sarayın içi bir müzeyi anımsatsa da
dışından aynı filmlerdeki şatolara benziyor.
Gezmenizi kesinlikle tavsiye ederim.
Şimdi geldik geri Lizbon’a. Santa Justa Asansörü; kocaman, uzun ve Lizbon’un manzarasını seyretmek
için çıkabileceğiniz muazzam bir yapıt. Yine 19. yy’da yapılmış demir bir asansör. Buhar gücü ile
çalışan füniküler sırasında oluşturulmuş ve elektrikli bir sistem ile çalışmakta. Başlarda bir buhar
motoru ile çalışırken 1906 yılından sonra günümüzdeki hali ile çalışmaya başlamış. 45m
yüksekliğindedir ve kemerli pencereler şeklinde tasarlanmıştır. Asansörde ayrıca yirmi beş kişilik bir
oda da bulunmaktadır. Lizbon’a yukarıdan bakmak isterseniz çıkmaya değer.
Haydi, biraz da ara verip yemek yiyelim. Lizbon’un mutfağında çoğunlukla çorba ve deniz ürünleri
tercih edilir. Ayrıca gitmişken “nata” adı verilen yöresel tatlılarından yemeyi de ihmal etmeyin derim.
Tejo Nehri üzerine kurulmuş 25 Nisan Köprüsü’nün üzerinden geçmeden dönmeyin bence. Köprü
oldukça uzun ve nehir ile bir bütünlük sağlıyor. San Fransisco’daki “Golden Gate Köprüsü”nü inşa
eden mühendisler tarafından yapıldığı için iki köprü birbirine oldukça benzer.
Lizbon’a gidecek olursanız burada yazdıklarımı dikkate almanızı tavsiye ederim. Umarım güzel zaman
geçirirsiniz. Bunların dışında, gidince bolca yürüyüş yapmayı unutmayın, derim.
gezimanya.com/GeziNotlari/sintra-pena-sarayi-ve-cabo-de-roca
elele.com.tr/blog/pelin-akin/lizbon-pastaneleri-belem-turtasi
gezirehberleri.com/25-nisan-koprusu/
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Efes Antik Kenti
Deniz Erdener
Efes Antik Kenti, ilk bakışta sanki hâlâ yaşanılan bir şehirmiş gibi duruyor. Günümüze
kadar gelen kalıntıları insanı çok şaşırtıyor. Şehri yürümek yorucu ve oraya öğlen gitmek
kötü bir fikir olabilir.
Kral Antraklos, kâhinlerin yardımıyla buranın özel bir yer olduğunu anlayıp buraya yerleşiyor.
Persler’in saldırısından sonra İskender’in yardımıyla şehir Lipakos’a kalıyor ve o da şehri restore
ediyor. Sonra Efes, Helenistik bir şehir olup Romalılar’a kalıyor.

Efes’in önemli kalıntıları, çok güzel ve
destansı duruyor. Ünlü Celsus Kütüphanesi
en güzellerinden. Bu kütüphanenin altı bir
mezarlıktır ve mezarlık bilgiyle aydınlansın,
diye üstüne sütunlarla desteklenen bu
kütüphane yapılmıştır.
Diğer güzel bir yer ise Meclis Binası. Burası da
çok büyük ve hâlâ oturabildiğiniz destansı
koltuklara sahip. Burada halk, tartışıp
kararlar veriyormuş. Adı da Bouleterion.
Bana göre en güzelleri olan antik tiyatro, bir
tepenin yamacına yapılmış. Çok büyük olan
antik tiyatro yarım ay şeklindedir. Aynı
zamanda da Grekoromen’dir. Yani Yunanlar
tarafından yapılıp Romalılar tarafından geliştirilmiş bir tiyatrodur.
Benim Efes’te en az ilgimi çeken yer olan agora ise Efes’in çarşısıdır. Burada insanlar heykeller,
meyveler vb. satarlarmış ancak agoradan çok az kalıntı kaldığı için orijinal halini zihinde canlandırmak
zordur.
efesharabeleri.com/efes-antik-kent-tiyatrosu/
flickr.com/photos/talipcetin/28961809295
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Eğlenceli Yaz Burgaz
Beliz Kandiyoti
Siz, yazın nereye gidersiniz? Ben, her yaz Burgaz’a giderim çünkü orada bizim yazlık
evimiz var. Burgaz, benim için tam olarak eğlence demek çünkü orada eğlenmediğim
zaman yok. Daha çok arkadaşım var orada, yani daha çok kahkaha... Ama şimdi
anlatacaklarım Burgaz’da yaşadığım muhteşem günler değil. Anlatacağım, Burgaz!

Uzun uzun vaktiniz yoksa bile küçük bir kaçamak yapıp arkadaşlarınızla Burgaz’a günübirlik gitmenizi
tavsiye ederim. Yanınızda mutlaka mayo ve havlu olmalı çünkü oraya gidip denize girmezseniz çok
büyük bir pişmanlık yaşarsınız. Yani mutlaka o masmavi denize girmelisiniz. Denize girebileceğiniz iki
yer var. Biri Burgaz Ada Deniz Kulübü, biri de 6 Numara Plajı. Burgaz Ada Deniz Kulübü’nde kocaman
bir havuz var. Ayrıca çocukların eğlenebileceği ve oynayabileceği bir de park. Tabii Burgaz Ada Deniz
Kulübü’ne girmek için ücret ödemeniz veya oraya üye olan birinin tanıdığı olmanız lazım. Eğer bir
tanıdığınız yoksa ve para ödemek istemiyorsanız girişi bedava olan 6 Numara Plajı’na gidebilirsiniz. 6
Numara Plajı, Burgaz Ada Deniz Kulübü’nün hemen yanında.
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Denize girdikten sonra yemek yemek için Kardeşler Cafe’ye gidebilirsiniz. Orada çok leziz yemekler
hatta ev yemekleri de yiyebilirsiniz. Örneğin kumpir, döner dürüm, anjelik (sosisli sandviç içerisine
İtalyan salatası), kuru fasulye-pilav ve en özeli Melis kebap.
Melis kebap bence dünyanın en güzel yemeği olabilir.
Lavaşın içine döner ve kaşar koyup eritiliyor, sonra bunların
üstüne bir sos konuluyor ve lavaş yoğurda bandırılıp
yeniliyor. Gerçekten çok ama çok güzel bir yemek.
Yemeğin ardından, güneş tam tepenizde olduğu için
ferahlamak amacıyla, Yunus Dondurmacı’dan dondurma
yemek güzel bir fikir olabilir. Yunus Dondurmacı’nın özelliği
dondurmalarının

gül

şeklinde

olması

ve

meyveli

dondurmalarını gerçek meyvelerden kendisinin yapması.
Harika bir dondurma yedikten sonra adanın diğer
tarafındaki Kalpazankaya Plajı’nda biraz zaman
geçirmenizi, rahatlamanızı ve denize girmenizi
tavsiye ederim. Oraya at arabasıyla gidebilirsiniz.
Hem manzaranın keyfini de çıkarmış olursunuz.
Plajda vakit geçirdikten sonra akşam yemeği için
faytonla

geri

dönüp

deniz

kenarındaki

balıkçılardan bir tanesini seçebilirsiniz. Ben olsam
plajın

üstündeki

Kalpazankaya

Restoranı’nı

seçerdim. Orada da balık var ve mezeleri muhteşem ama buranın diğer balıkçılardan farkı, buradan gün
batımının izlenebiliyor olması. Yemeğiniz bittikten sonra önce faytonla iskeleye, sonra da vapurla
İstanbul’a dönebilirsiniz.
Vapurda İstanbul’un manzarasının keyfini çıkarmayı unutmayın! Sonraki yaz yine gelirsiniz.
hurriyet.com.tr/seyahat/en-kucugu-ama-en-guzeli-burgazada-40915379
themagger.com/burgazada-ne-yenir/
plajlar.net/burgazadada-keyifli-bir-haftasonu.html
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Şirince Köyü
Erhan Salih Çeçen
Doğanın bir parçası gibiydi. Neresi mi? Tabii ki Şirince…

“Dondurmacı, dondurmacı!”, bu bizi servisten inip Şirince Köyü’ne ayak bastığımızda karşılayan
sesti.

Ben bu minik köyü anında sevmiştim çünkü yemyeşil bir vadinin içinden büyüyen bir çiçek gibiydi
adeta. Buranın insanları da dünyaya örnek olmalıydılar. Hepsi sakin, dürüst ve iyi davranıyorlardı.
Herhalde yetiştikleri bu ortam, onları bu noktaya getirmiş.

Buranın güzelliği sözlerle anlatılamayacak kadar harika. Yemekleri de bir o kadar lezzetli. Kkaradut
reçeli hayatımda tattığım en güzel reçeldi. Tadı o kadar dengeliydi ki neredeyse hem ekşi denirdi
hem de tatlı.

Toparlamak için size şunu söyleyeyim: Normalde doğanın içine yapılan yerleşim yerlerini sevmem
fakat burası doğanın bir parçası gibiydi.
kusadasilive.com/near-by-attractions/sirince-koyu#gallery-4
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6. Sınıflar Öyküleri, Romanları Birleştirdi
Bu sene Türkçe derslerinde analizleri yapılan sınıf romanı ve öykülerden seçilen
karakter ve mekânlar, yepyeni kurgularda birleşti. Ortaya ilginç metinler çıktı.
Birkaçını da sizlerle paylaşalım, istedik.
İstanbul’un Bize İhtiyacı Var!

Selina Çiprut
Havada hiç kuş uçmuyordu
çünkü kış gelmişti. Bizim pilot
ve Süpermen de havalarda
değildi.

Bu

aralar

kimse

yolculuk yapamaz olmuştu.

Hastalandım ve annem beni
en yakın hastaneye götürdü.
Sıra bayağı uzundu ve meğerse kuşlar soğuktan değil de yaralandıkları için uçmuyormuş. Kuşlara
yakından bakmak için onlara doğru ilerleyince aralarında iki kişi gördüm. Bu iki kişi de pilot ve
Süpermen’miş! Yanlarına gittim ve “Neden havalarda uçmuyorsunuz?” diye sordum. İkisi de “Bu
havalarda herkes grip oluyor ve biz de yakalandık. Çok hapşırdığımız için vücudumuz kendisini
beklemeye alıyor.” dediler. Ben onlar ile sohbet ederken yanımdan yürüyen kıyafetler geçti. Pilot
“Bu bizim görünmez adam, o da bir kahraman ve gizlice kötü adamlara yaklaşıp onlara saldırıyor.”
dedi. Şimdi o beni kötü adam zanneder, diye düşündüm ve korkudan görünmez adamla
konuşamadım. Bu arada ben, pilotun da bir kahraman olduğunu bilmiyordum ve konuşmaya
devam ettik:
—Hepiniz uçak ile mi dolaşıyorsunuz?
cnnturk.com/teknoloji/en-cok-tercih-edilen-hayali-kahraman-supermen
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—Yok, Süpermen uçuyor. Biz ikimiz uçağı kullanıyoruz.
—Nasıl hasta oldunuz? Herkesin size ihtiyacı var.
—Ne yapalım, İstanbul’un havası çok kirli. Görünmez adam ile ben dayanamadık ve hastalandık,
Süpermen ise lahmacun kokuları yüzünden bu halde.
—Ay, benim canım lahmacun çekti! Gidip alalım mı? Bekleyin, anneme haber vereyim.
Lahmacun kelimesini duyan Süpermen yine bayıldı.
Pilot:
—Boşverin lahmacunu, hastalığı da boş verin, İstanbul’un bize ihtiyacı varmış. Haydi kurtaralım!
Çok heyecanlandım çünkü ilk defa şehrimi kurtarmak için bir uçağa biniyordum. Anneme haber
verip onlar ile göklere yükseldim. Bu sırada Süpermen de uyandı. Onun yanındayken bir daha
lahmacun dememeye karar verdim.

Görünmezim, Hasta Değil!

Kerem Turhan
Hasta adam, tam olarak görünmezdir artık. Dışarı çıkan Süpermen, bir adamın önüne düşer.
Adama seslenir:
—Neden seni net göremiyorum?
—Beni görebilmen bile mucize, ben Hasan.
—Memnun oldum ama neden mucize?
—Çünkü görünmezim.
—Bu iyi bir şey mi?
—Hayır, insanlara yardım etmediğim ve sıradan olduğum için görünmezim.
—Peki insanlara yardım etmek ve sıradan olmamak mı istiyorsun? Yardımcım ol öyleyse.
—Çok isterim, teşekkürler.
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İkisi de bir alarm sesi duyar ve yandaki bankayı görürler. Süpermen oraya uçar, adamsa korkar ve
Hasan’ı göremediği için ona doğru gider. Sonra Hasan adamı yakalar. O sırada parmağının ucu
hafif görünmeye başlar. Süpermen “Aferin, yardımcım olmayı hak ediyorsun.” der.

Birlikte Eminönü’ne giderler. Kokoreç alırlar ama kokoreçleri bitmeden silahlı bir adam, bir kadını
rehin alır. Süpermen lazer gözlerle adamın elini yakar. Hasan da adamın silahını uzağa atar ve
kadını kurtarır. Hasan’ın kolları artık görünmez değildir ama kalabalıkta pek de belli olmuyordur.
Kadın “Teşekkürler Süpermen.” der. Süpermen “Rica ederim.” derken birine çarpar ve o kişi suya
düşerken yarı görünmez Hasan onu tutar. Adam korkar çünkü Hasan’ın kafası dışında her yeri
görünüyordur. O karışıklıkta Hasan suya düşer ve görünmezliği gider.

O gece Süpermen “Artık sana ihtiyacım yok, git!” der. Hasan çok üzülür ve gider. Sonraki gün
Süpermen yürürken bir ara sokağa girer. Orada Jules Amca vardır. Bir anda yanlarında bir bomba
patlar ve Süpermen sersemler. Jules Amca'nın zırhı vardır. Zırhındaki cebine uzanır ve yeşil bir taş
çıkarır. Bu taş kryptonittir. Süpermen’i yenebilecek tek şey.

Süpermen çok zayıf düşer. Bayılmadan önce gördüğü son şey kryptonitin havada süzüldüğü ve
adamın yere devrilmesidir. Ayılınca Hasan’ı görür ve ona “nasıl görünmez oldun?” der. Hasan
“Doğa beni siliyordu yardım ettiğim için silmemeye karar verdi. Ve benim görünmezken
yaptıklarımı görünce bana istediğim zaman görünmez olabilme gücü verdi. Süpermen:
—Özür dilerim!

tr.facebook.com/pages/category/Community/Gorunmez-DAM-1596681067256867/
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Sahra Çölü’nde Bir Adam

Maya Dembovsky
Benim yıllardır süren bir hastalığım var. Ben görünmezim ve bunu doktorum dışında kimse
bilmiyor. Doktorum bana bu hastalığımdan kurtulmak için “Git ve hayatını en iyi şekilde yaşa.”
demişti. Ben de bunun üzerine dünyayı gezmeye karar verdim.

Şu ana kadar on beş ülke gezdim ama hâlâ hastalığımdan kurtulamadım. Bu arada dünyayı
gezmek de benim için hiç kolay olmuyor. Havaalanına polislere yakalanmadan girmek, sıramı
kaybetmemek, valizimi bulabilmek… Bunların hepsi benim için çok zor oluyor hatta bazen
oturduğum yeri boş sanıp koltuğuma oturanlar yüzünden bütün yolculuğu ayakta geçirdiğim de
oluyor.

En sonunda on altıncı ülke hedefim olan Mısır’a ulaşmıştım. Piramitlerin içi 1 000 yıllık tabutlar
ve çok eskiden kalma hazinelerle doluydu. Tam bir piramidin içine girmiştim ki… BAM… Ve o
andan sonrasını hatırlamıyorum. Uyandığımda, kendimi Sahra Çölü’nün ortasında bir yerlerde
buldum. Ayağa kalktığımda bilin bakalım karşımda kim vardı? SÜPERMEN!!! Bana olanları
açıkladığında her şey çok mantıklı gelmişti.

Beni görünmez olduğum için bir hırsız sanmış
ve kimseye zarar vermeyeyim, diye bu uçsuz
bucaksız çölün ortasına bırakmayı uygun
görmüş. Ben de ona kendi durumumu
anlattım, farklı olup farklı düşünürsem belki
bir gün bu hastalığımdan kurtulacağımı… O
da bana hiçbir şey demeden uçup gitti. Onun
arkasından bana yardım etmesi için ne kadar
çok bağırsam da hiçbir işe yaramıyordu. Bu
çölden kendim kurtulmam gerekiyordu. Ama
nasıl?
reddit.com/r/backpacking/comments/8py49r/this_photo_of_my_footprints_is_a_potent_symbol_of/
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İspanya'nın Yıldızı San Sebastian
Nehir Turan
İspanya'nın kuzeyinde bulunan ve cheesecakeleriyle meşhur San Sebastian'a hoş
geldiniz.
San Sebastian'a geldiğinizde görmeniz gereken yerlerden biri olan Ondarreta Plajı, şehrin batı kesiminde
yer alıyor. Concha Körfezi'nde bulunan bu güzel plaja geldiğimiz zaman eşsiz manzarasına ve sörf
yapanlara hayran kalmamak çok zor. Koyun ortasında bulunan Santa Clara Adası'na yüzmek macera
arayanlar için eğlenceli bir aktivite olabilir. Ee, tabii Ondarreta Plajı'na gelince Ondarreta yürüyüş yoluna
da bir bakmadan gitmiyoruz. Ondarreta yürüyüş yolu, Ondarreta Plajı'nın hemen yanında bulan 6 km'lik
bir yoldur.
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La Viña Bu kadar yürüyüşten sonra yorulduk ve acıktık mı?
"Evet!" dediğinizi duyar gibiyim. Yoldan bir taksiye binip 31
Ağustos Sokağı'na gidiyoruz. Neden mi? San Sebastian'ın en ünlü
cheesecake satan barı “La Viña” burada bulunuyor da ondan.
Burada İspanya'nın en güzel cheesecakini yiyebilirsiniz.

Evet, hem dinlendik hem de karnımızı
doyurduysak La Viña'ya çok yakın olan
San

Sebastian

Akvaryumu'na

gidebiliriz. Yarımadanın en ucunda
bulunan akvaryum, aynı zamanda bir
deniz müzesi. Çok büyük ve çok
etkileyici bir akvaryum. Çok fazla
balığa ev sahipliği yapıyor. En eski
deniz kabukları, köpek balığı dişleri,
farklı farklı balıklar, eski gemilerin
maketleri ve denizle ilgili herhangi bir
şeyle ilgiliyseniz buraya gitmenizi
tavsiye ederim.

Bence San Sebastian her mevsim
gidilebilecek ve yapacak çok şeyin
olduğu eğlenceli bir yer. Doğal alanları
(plajlar, ormanlar vb.) müzeleri, tarihi
eserleri ve ara sokaklarıyla sizlere
unutulmaz

anlar

yaşatıyor.

Ben

"İspanya'nın Yıldızı San Sebastian'ı çok
sevdim. Bir gidip görün, derim.
guide-du-paysbasque.com/en/tourism/discover/tourist-sites/museums/hendaye-66.html
hurriyet.com.tr/seyahat/36-saatte-san-sebastian-40341131
astoria7hotel.com/cultura7/las-mejores-playas-san-sebastian-alrededores/#.XPZHkuSP7O8
basquecountrymagazine.com/en/san-sebastian
tr.pinterest.com/pin/455004368594961931/
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Haydi, Gelin Bir Günlüğüne “Adalı” Olalım
Leyla Kumru Kılıç
İstanbul’a bağlı beş adadan biri… Yemyeşil, huzur dolu bir yer olan Heybeliada’yı;
benimle beraber gezmeye, gezerken yorulursak biraz mola verip dinlenmeye ve en
önemlisi bol bol eğlenmeye hazır mısınız? Hazırsanız haydi başlayalım!

Heybeliada’yla ilgili en çok sevdiğim şeylerden biri de ne biliyor musunuz? Pek çok kültüre ve o
kültürlerin eserlerine ev sahipliği yapması elbette. Örneğin, Aya Yorgi Uçurum Manastırı. Gerçek adı
“Hagios Georgios Tou Kremnou” olarak geçen Manastır, Heybeliada’nın güneyindeki bir yamaçta yer
aldığı için “uçurumdaki yer” anlamına gelen “tou kremnou” ismini almıştır. Manastırda bulunan
eserlerden ne yazık ki sadece Rus eserleri günümüze kadar ulaşmıştır. Olur da keşfedilecek yerler
listenize bu manastırı da eklerseniz, harika manzarasını da doya doya izlemeyi unutmayın, derim.
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Şimdiden bir yeri gezdik bile. Madem gezdik, o zaman nefis bir dondurmayla midemizi
keyiflendirmeyi hak ettik! Rehberiniz olarak size topu 2,5 Lira’ya, çok lezzetli ve doğal dondurmalar
yapan “Tadım Roma Dondurma”ya gitmenizi öneriyorum. Bu lezzetli moladan sonra, buraya çok da
uzak olmayan “Heybeliada Deniz Lisesi”ne götüreyim sizi. Vapurla Heybeliada’ya giderken göze ilk
çarpan yapı olan
Heybeliada Deniz
Lisesi, 245 yıllık bir
tarihe

sahiptir.

Lisede

verilen

eğitim 2016 yılında
sona

ermiştir

ancak lisenin tarihi
binası

ziyarete

açıktır. Bu eski, beyaz binayı gezmek isterseniz hemen yanı başındaki deniz manzarasını mutlaka
seyredin.
Son olarak, ünlü yazar Hüseyin Rahmi
Gürpınar’ın müze evinde gezdireceğim sizleri.
Müzede yazarın mobilyaları, fotoğrafları ve
diğer eşyaları yer almakta. Bu güzel ve eski
bina, ne yazık ki onarım nedeniyle ziyarete
kapalı ama bu onarım bittiğinde gezmenizi
öneririm. Gezerken kendinizi o dönemde
hissedeceğinize eminim.
Evet, gezginler ve hep gezgin kalacaklar… Heybeliada turumuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Elbette Heybeliada’da gezilecek daha çok yer var ama bugünlük benden bu kadardı. Gezme
tutkunuzdan hiç vazgeçmemeniz dileğiyle…

hayalturizm.com/urun-15-HEYBELIADA_BUYUKADA_TURU.html
bik.gov.tr/gurpinarin-muze-evi-yenilenecek/#jp-carousel-71366
dokuzadabirdeniz.com/?p=4052
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RENKLİ DÜNYALAR
Yurtdışında Yaz Okulu İçin Gidilecek En İyi 5 Şehir
Alp Doğan
Eğer bir yaz okuluna gitmek ve güzel bir deneyim yaşamak istiyorsanız sizin için
araştırdığım yerleri mutlaka görmelisiniz!
Oxford
İngiltere’de bulunan bu şehir, dünyanın en köklü
üniversitelerinden Oxford Üniversitesi’ne ev
sahipliği yapan bir öğrenci şehri olma özelliğini
yüzyıllardır
görkemli

korumaktadır.
kolejleri,

Oxford;

mimarisi

ve

tarihi,
kültürel

geçmişiyle turistler ve öğrenciler için de bir
cennettir. Yaz okulu eğitimi almak, üniversite
okumak gibi bir düşünceniz varsa bu şehri hiç tereddüt etmeden tercih edebilirsiniz.

Madrid
Madrid, İspanya’nın başkenti olma özelliğiyle
dikkatleri üzerine çekiyor. Madrid denince akla ilk
gelen kültürü ve sanatsal mimarisidir. Burada her
bütçeye uygun eğitim programları bulunuyor. Bu
şehre adım atacak olursanız, eğlenebileceğiniz
mekân seçenekleri de çok fazla.
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Toronto
Toronto, Kanada’nın en büyük şehri olarak ön
plana çıkıyor. Kanada’nın eğitim kalitesi ve
çeşitliliği öğrencilerin oldukça dikkatini çekiyor. Bu
ülkenin en önemli 2 özelliği de şudur: Suç oranının
son derece düşük olması ve iki resmi dilin (İngilizce,
Fransızca) konuşulması.

New York
Özgürlük Heykeli, Central Park, Modern Sanat
Müzesi ve Guggenheim Müzesi; şehrin turist akınına
uğrayan

yerleridir.

Gökdelenleri,

caddeleri,

lokantaları, alışveriş merkezleri ve insanlarıyla New
York; öğrencileri ve turistleri bayağı etkilemektedir.
Eğitim programlarının kaliteli olması New York’u
gözde şehirler arasına dahil ediyor.

St. Julians
Malta’da bulunan St. Julians, bir zamanların
balıkçı kasabasıdır. Malta’da eski kültürel mimari
yapılarına rahatlıkla rastlayabiliriz. Neredeyse her
kültürden insanla karşılaşabileceğiniz bu sevimli
ülke, son yıllarda yaz okulu ve kaliteli dil eğitimi
programlarının uygun fiyatlı olmasıyla dikkatleri
üzerine çekmektedir. İşte bu yüzden Malta’nın
sevimli, ılımlı şehri St. Julians’ı hiç düşünmeden tercih edebilirsiniz.

hurriyet.com.tr/seyahat/36-saatte-madrid-40594042
ox.ac.uk/about/organisation?wssl=1
toronto.ca/business-economy/invest-in-toronto/
gormeklazim.com/new-yorkta-kis/
iecc.com.tr/okul/14/iels---malta---sliema
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Triatlon
Ayşeege Algül-Derin Erdoğru
Triatlon hakkında neler biliyorsunuz? Biz triatlonlarda neler yapıldığını bilmiyorduk,
merak edip araştırdık ve sizler için yazdık.
İlk triatlon yarışı ABD’nin San Diego kentinde 1974’ te yapıldı. Triatlon, içerisinde üç farklı spor yer alır.
Yüzme
Görünür ya da duyulur bir işaretle bütün yarışçılar aynı anda
suya atlar. Kulvarın her 50 metresinde bir işaret bulunur ve
en önde giden yüzücünün 25 metre ilerisinde bir bot
rehberlik eder. Zor durumdaki yüzücü bir elini kaldırarak
yardım ister.

Bisiklet
Triatlon yarışlarındaki bisiklet etabı yüzmenin hemen arkasından
başlar ve yarışçılar bisiklet giysilerini giyerek yarışı sürdürür.
Bisiklet etabı genellikle kamuya açık asfalt yolarda yapılır.

Koşu
Bu etap, yarışçıların bisikletlerini bırakmalarından hemen sonra
başlar. Koşu etabı da genellikle kamuya açık cadde ve yollarda
yapılır. Koşu etabını birinci bitiren yarışçı, triatlonu kazanan olur.

Dünyada çok farklı uzunluklarda triatlonlar düzenlenmektedir.
Uzun mesafe triatlon veya 140.6 olarak anılan ama en çok da “Ironman Yarışı/Mesafesi” olarak bilinen
yarışlar, Dünya Triatlon Kuruluşu (World Triathlon Corporation – WTC) tarafından düzenlenen ve
marka hakkı kuruma ait olan yarış serisidir.
sabah.com.tr/cumartesi/2018/05/26/arkadaslarimi-triatlona-kaptirdim-1527330603
wholesaler.alibaba.com/product-detail/2-mm-thickness-34-9-mm_60334804150.html
ritimblog.com/2013/12/18/triatlon-ironman-nedir/
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Bir Film Önerisi: Big Hero
Naz Habbazi
“Big Hero”, 2016-2017’de en iyi çocuk sinema
filmi dalında Oscar ödülü aldı. Hep birlikte bu
filmin ayrıntılarını öğrenelim.
Filmde Neler Oluyor?
Çok iyi bir robot tasarımcısı olan Hero Hamada, bir gün
bir robot tasarlar. Hero, en büyük ve en iyi robot
savaşçısıyla savaşır ve kazanır. Olaylar da böylece
başlamış olur…
Ağabeyi Tadashi, Hero’yu alıp üniversitesine götürür.
Hero, orada ağabeyinin yapmış olduğu “Baymax” adlı
robotla tanışır. Ertesi gün Hero, bir proje yapar ve
yaptığı proje çok beğenilir. Bu sayede ağabeyinin okuluna kaydolur.
Hero, o sıralar teyzesinin evinde kalmaktadır. Odasında otururken ayağına bir taş düşer. Bu olaydan
sonra her canı acıdığında Baymax ona yardıma gelip durumunu kontrol eder. Baymax, Hero’yu mutlu
etmeye çalışmaktadır ve Hero ağabeyinin öldüğünü söylediğinde Baymax “Hayır, yaşıyor.” der.
Hero’nun yaptığı projeden elinde hareket eden bir mıknatıs parçası kalır. Bu kaybolunca Hero ve
Baymax onu bulmaya gider. Araştırma sonucunda Hero’nun mıknatıslarını hareket ettiren, maske
takan bir adam ortaya çıkar.
Peki, sizce bu kimdir? En çok güvendikleri okul müdürleri Robert. Nedenini ona sorarlar ama Robert
cevap vermez ve Hero bu duruma çok sinirlenir. Arkadaşları ile birlikte bu nedeni bulmaya gider.
Çeşitli maceralardan sonra Hero, her şeyin doğrusunu öğrenir. Bunları, filmi izlerken öğrenebilirsiniz.
Ben bu filmi çocuklara ya da önyargısı olan kişilere öneriyorum çünkü filmde hep çocukların
başaramama korkusu ele alınıyor ama sonunda her şeyin üstesinden geliniyor.
tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Disney/BigHero6
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Bir Film Üretmek
Melissa Baltazzi
Sinema filmleri, beyaz perdeye çıkmadan önce bir sürü süreçten geçiyor. Gelin bu
aşamaları gözden geçirelim.

Filmlerin oluşum süreci 5 aşamadan oluşur.
Geliştirme
Geliştirme süreci olan ilk aşama, bir
fikriniz var ise o fikri geliştirmek anlamına
geliyor. O fikri senaryolaştırmak, filmin
geri kalan tüm aşamalarının ne kadar
kaliteli ve iyi olacağını belirlemek gibi bir
şeydir ve eğer fikriniz güzelse o fikirden
bir konu üretebilirsiniz.

Yapım Öncesi
Bu süreç; eğer bütçe, senaryo ve ekip
hazır değilse gerçekleşemez. Bu süreçte
“Audition”

diye

bir

aşama

vardır.

Audition, bu film için hangi kişinin uygun
olup

olmadığını

araştırma

sürecidir.

Seçilen kişilere teklif götürülür, eğer bu
kişiler

filmde

oynamak

istiyorlarsa

mekânların uygun olup olmadığına bakılır.
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Yapım
Bu süreçte her şey hazır olduğu için geriye kalan tek şey takvime uygun bir şekilde filmin çekimini
yapmaktır. Bir de bu süreçte bazı yönetmenler; diğer yönetmenler işlerini iyi yapıyorlar mı, diye bakarlar.
Yani evet, bir filmde birden fazla yönetmen vardır.

Yapım Sonrası
Bu aşamada görüntü, ses ve diyaloglar montajlanır. Ses efektleri oluşturulur ve kaydı gerçekleştirilir. Bir
de müzikler hazırlanır ve jenerik oluşturulur. Eğer gerekiyorsa da bilgisayar efektleri eklenir. En son olarak
yarı kanallardan kurgulanan seslerin son haliyle görüntüler birleştirilir. Yönetmen ve görüntü
yönetmeninden onay alındıktan sonra filmin nerede yayınlanacağına karar verilir.

Dağıtım
En son süreç olan dağıtımda, film dağıtıcılara izletilir. Dağıtıcı bazı kaynaklarla anlaşma yapıldıktan sonra
filmin gazete ilanları, reklam kampanyaları, fragmanı, web sitesi, sosyal medya kullanımı, film afişi, film
müziği ve basın dosyası gibi tüm tanıtım faaliyetleri oluşturulur. Kısacası film, şehirlere hatta ülkelere
tanıtılır.
Bütün bu aşamalar, sizin izlediğiniz filmlerin nasıl yapıldığını anlatıyordu. Böyle bir yazı yazmak istedim
çünkü aslında ben de bu konuyu çok merak ediyor ve öğrenmek istiyordum.

junkcreative.com/film-yapimi-asamalari-ve-hazirliklari/
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Google’daki Dinozor
Arda Baykan
Hepimiz en az bir kere Google kullanmışızdır ve
internetimiz olmadığında ise oradaki dinozor oyununu
oynamışızdır ama o oyun neden orada, ne demek
oluyor ve ne zaman oraya geldi bilmiyoruz.
Neden Orada?
Google, birçok başka durumda olduğu gibi sadece eğlence olsun, diye oraya koymamış o
dinozoru. Dinozorun özel bir anlamı var aslında. “T-Rex, çoğu şeye uzanamadığı için interneti
yakalayamadık.” demek istiyorlar.
Google’ın Gizli Mesajı
Google, bu görselle “Hızımıza yetişemiyor.” mesajını da karşı tarafa iletmiş oluyor. Bunun dışında
da bize “Ne kadar az internetiniz olsa da hâlâ sizi eğlendirmeyi başarabiliyoruz.” gizli mesajını
veriyor. Bu şekilde Google’da daha fazla araştırma yapılmasından dolayı, insanlar bu oyunun
rekorunu da kırmaya çalışıyor.
Bu dinozor oyununun yapım sürecinde ona ‘’Project Bolan’’ ismi verilmiş çünkü 1970 yıllarında
Marc Bolan, “T-Rex” isimli bir grupta solistmiş. Oyun ünlenmeye başladıkça ismi “T-Rex”e
dönüşmüş.
Artık internetiniz olmadığında karşınıza çıkan o dinozorun hikâyesini öğrenmiş oldunuz.

classroomsnextlevel.wordpress.com/2017/12/03/no-internet-on-google-chrome-no-problem-10-ideas-for-t-rex-game/
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Dünyanın En Zeki Canlıları
Can Güven
Bu listede, dünyanın en akıllı canlıları olduğuna inanamayacağınız canlılar var.
Yunuslar: Çoğu bilim insanı tarafından
yunuslar hayvanlar âleminin en zeki
canlılarından biri olarak görülüyor hatta
birçok biyolog, yunusların yeryüzünde
insanlardan sonraki, en zeki canlı olduğunu
söylüyor. Çoğu araştırmaya göre şişe
burunlu yunuslar, yunusların en zeki türü.
Fareler: Hastalık taşıyıcı ve çoğu zaman
tiksinilen bir hayvan olarak nam salan
farelerin

inanılmaz

akıllı

yaratıklar

olduklarını biliyor muydunuz? Guelph
Üniversitesi’nin yaptığı araştırmaya göre
farelerin insanlar gibi bazı konular üzerinde
düşünüp idrak ettiği ortaya çıktı. Düşünce
stratejileri oluşturarak hedefe ilerledikleri
de bilinenler arasında.
Domuzlar:

Domuzlar

dünyanın

en

evcimen hayvanları olabilir! New York
Times’a

göre

domuzlar,

yemeklerini

bulmak için ayna kullanabiliyorlar. Aynayı
kullanarak diğer domuzları kandırıyorlar
ve daha fazla yemek için artanları farklı
yerlere saklayabiliyorlar. Aynı zamanda
çok hızlı öğrenip tertipli bir şekilde
öğrendiklerini uygulayabiliyorlar.
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Kuzgunlar: Edebiyat ve sinemada sıkça
“aklın temsilcisi” olarak yer alan kuzgunların
zekâsı şaşılacak derecede ileri. Kanadalı ve
İskoç araştırmacılar, kuzgunların mantık
çerçevesinde düşündüklerini tespit etti.
Kargalar da kuzenleri kuzgunlar kadar akıllı
fakat kuzgunların etraflarını anlama ve buna
göre davranış sergilemeleri daha belirgin bir
özellik.
Bonobolar: Şempanzelerin kuzeni olan
bonobolar, bilinen en akıllı hayvanlardan
biridir. Diğer maymunlar gibi bonoboların
da kendilerine ait bir dilleri ve işaret
alfabeleri

var.

National

Geographic’te

yayınlanan bir habere göre, Kanzi adlı bir
bonobola; kendisiyle iletişim kurmak için
çizilen sembollere karşılık veriyor ve açık bir şekilde iletişim kuruyor.
Arılar: Arıların zekâsını değerlendirmek için bir grup arı davranışına bakarak yargıya varılabilir.
Bunun için büyük resmi görmek gerekiyor. Bir yöne doğru gitmek istediklerinde buna demokratik
bir şekilde karar verip gidecekleri yönü bu şekilde belirliyorlar. Ayrıca arılar peteklerindeki bütün
altıgenleri aynı büyüklükte ve açıda yapıyorlar.
Ördekler: Sandığımızdan çok daha zeki canlılar! Yapılan
araştırmalara

göre

anne

ördek,

kendi

yavrularını

üzerlerindeki desenlerden ayrıt ediyor. Bu da objeler
arasındaki farkları anladıkları anlamına gelir. Yapılan deneye
göre birkaç farklı şekilde obje ile bir ördeği aynı odaya
koyduklarında, ördeğin objelerin arasındaki farkı ayırt ettiği
ve buna göre davrandığı anlaşıldı. Deney yapılan odadan
çıkarılan ördeğin daha sonra da aynı objeleri tanıdığı gözlemlendi.
milliyet.com.tr/Dunyanin-en-zeki-hayvanlari--molatik-5488/
eksisozluk.com/yunuslarin-zekasi--5247043
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Süper Kahramanlar
Emir Politi
Süper kahramanlar… Süper kahramanlar, çocukken en çok istediğimiz şeye sahipler.
Süper güçler… Kabul edin, siz de en az bir kere
“Keşke süper güçlerim olsa.” dediniz. Evet, süper
kahramanlar gerçek değildir. Sadece filmlerde ve
çizgi romanlarda olurlar. Süper kahramanlar sihirli
güçleri olan çok güçlü ve insanları kurtaran
varlıklardır. Bir de süper kötüler vardır. Onların
amacı ise süper kahramanları öldürüp dünyayı ele
geçirmek benzeri işlerdir.
Süper kahramanların amacı; dünyayı ya da bir bölgeyi
korumaktır ve bu koruma işlemini, kendilerini ve suçsuz
insanları korumak için dövüşerek yaparlar.
Süper kahramanlara örnekler: Süperman, Batman,
Spiderman… Bu kişiler, bizim çocukluğumuzun kahramanlarıdır.
Çizgi romanlarda, filmlerde ve animasyonlarda önümüze çıkan süper kahramanlar, 1939’da
Marvel tarafından bir çizgi romanda üretildi.
Peki, bir filmi izlerken kahramanların o kostümlere nasıl sığdıklarını hiç düşündünüz mü? Emin
olun, o işlem için çok uzun bir süre çalışıyorlar.
Peki ya insanların süper kahramanları neden yarattığını hiç düşündüğünüz oldu mu? Ben
düşündüm. Diyelim ki çok para kazanacak bir fikir arıyorsunuz ve hayal gücünüz tavan yapmış
durumda, hayallerinizde hep uçmayı hayal ediyorsunuz. Süper kahramanlar aslında tam da
çocukların hayal ettiği ama yapamadığı durumlardan doğmuştur bence. Bu sayede hayal edilenler
az da olsa bir filmde veya bir çizgi romanda gerçekleşmiş oluyor.
google.com/search?q=super+man&rlz=1C1GCEU_enTR825TR825&source=lnms&tbm=isch&
google.com/search?q=s%C3%BCper+kahramn%C5%9Far&rlz=1C1GCEU_enTR825TR825&o
radikal.com.tr/radikalist/1939da-yayinlanan-ilk-marvel-cizgi-romani-hakkinda-bilmiyor-olabileceginiz-8-sey-1248336/
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Twenty One Pilots
Ela Karagül
İki kişilik bir müzik grubu olan Twenty One Pilots’ı tanımaya hazır mısınız?
Twenty One Pilots; 2009 yılında Tyler Joseph, Nick
Thomas ve Chris Salih tarafından kurulmuştur. Chris
Salih gruptan 2011 yılında ayrılmıştır.

Chris Salih’in ayrılmasıyla gruba Josh Dun girmiştir.
Nick Thomas’ın da ayrılmasıyla geride iki kişi
kalmıştır. Josh Dun baterist ve Tyler Joseph de
solisttir.

Twenty One Pilots, 2009’da “Twenty One Pilots”
adında bir albüm çıkardıktan sonra, çalışmalarına
2013’te “Vessel” ve 2015’te “Blurryface” adlı
albümleriyle devam etmiştir. En son 2018 yılında “Trench” adlı albümü çıkartmışlardır.

wannart.com/twenty-one-pilots-iki-yeni-sarki-yayinladi/
wannart.com/twenty-one-pilotsin-geri-donusu-ve-2-yeni-singlein-bize-anlattiklari/
en.wikipedia.org/wiki/Twenty_One_Pilots
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Kepler Gezegeni
Duru Pirhasoğlu
“Dünya’nın kuzeni”nin Kepler gezegeni olduğu söyleniyor. Acaba gerçekten de öyle
mi?
5 Aralık 2011 yılında keşfedilen Kepler
gezegeni, Güneş sisteminin dışında bir
gezegendir. Dünya’dan 600 ışık yılı uzaktadır.
Dünya’ya çok benzemektedir. Gezenimizden
2.4 kat daha büyüktür. Dünya’ya uzaklığı
Güneş’ten %18 daha azdır. Kendi etrafındaki
yolculuğu

yaklaşık

olarak

289,9

gün

sürmektedir. Kepler gezegeninin yaydığı ışık
Güneş’inkinden %25 daha azdır. Ortalama yüzey sıcaklığı 22 derecedir. Tam olarak yapısı
bilinmemektedir. Yüzeyinde su ve kayalar olması ihtimali vardır.
Her yeri sularla kaplı olduğundan Kepler’in “yaşanabilir kuşakta bir gezegen” olduğu söyleniyor.
NASA, Kepler için “Dünya’nın Kuzeni” diyor.
Kim bilir, belki de Kepler insanoğluna alternatif bir yaşam yeri sunacak…

acikbilim.com
tr.wikipedia.org
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UNICEF Goodwill’in En Genç Üyesi
Maya Leblebicioğlu
Bu yazıda “Goodwill nedir?” ve “Goodville’in en genç üyesi
kimdir?” sorularının yanıtlarını bulacaksınız.
Goodville, genel olarak ailelere yardım eden bir şirkettir. Anne ve
babalar iş bulamayınca Goodwill onlara iş bulmakta yardımcı oluyor.
Goodwill çocuk hakları hakkında da çok büyük işler yapıyor. Kısacası
Goodwill, bir yardım şirketidir.
Unicef Goodwill Amassadoru Ne Yapar?
Unicef Goodwill Ambassadoru, fikir bulup kuruluşa iletir. Kuruluş bu
fikri onaylandıktan sonra onunla ilgili reklamlar ve kampanyalar
düzenler.
Unicef Goodwill’in En Genç Üyesi Kimdir?
Unicef Goodwill’in en genç üyesi Millie Bobby Brown’dır. Millie, çocuklara yardım etmeyi çok
sever ve bunu çok daha geniş kapsamlı yapabilmek için bu kuruluşa katılır.
Millie Bobby Brown, 19 Şubat 2004’te doğmuştur. En çok Stranger Things’deki “Eleven” rolü ile
bilinir. Millie, şimdiye kadar 5 oyunculuk ödülü almıştır. Bir kulağı sağır olmasına rağmen
oyunculuğuyla ve güzel kalbiyle başarıyı yakalamıştır. Şu anda Instagram’da 18,2 milyon takipçisi
bulunmaktadır. Şimdiye kadar UNICEF’e 41 bin dolar bağışlamıştır. Bana göre, Millie çok
yetenekli, yardımsever, başarılı ve çok iyi biridir. Bu zamana kadar oldukça başarılı olan Millie’nin
yardımlarının ve başarısını devamını diliyorum.
Bu yazıyı yazmak istedim çünkü bence Goodwill çok iyi bir kuruluş. Ayrıca Millie Bobby Brown
kadar büyük ve başarılı birinin bu işi yapması beni çok etkiledi. Onun en genç gönüllü olması da
ayrıca çok güzel bir şey. Millie’nin bu işi yapması bence çok etkili olacak çünkü insanlar onu örnek
alarak yardım ağı genişleyecek.
popbuzz.com/tv-film/features/millie-bobby-brown/
cnbc.com/2018/11/21/millie-bobby-brown-unicef-goodwill-ambassador.html
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Okyanusun Derinlikleri
Negin Nur Deniz
Okyanusun ne kadar
derin

olduğunu

derinliklerinde

ve
neler

olduğunu hiç merak
ettiniz

mi?

birlikte

Haydi

okyanusun

derinliklerine gidelim.
Okyanusun 40 metre aşağısı, dalış yapmak için en derin yer. Yani eğer profesyonel değilseniz,
daha aşağı inemezsiniz. Ondan 53 metre derine gidersek (93 metre) Lusitania Gemisi’ni görmüş
oluruz. Lusitania dik durmuş olsa da okyanusun dışından gözükebilir.
100 metrede ise dalgıçlık çok ama çok tehlikelidir ama bu durum Herbert Nitsch’i durdurmamıştı.
Kendisi 214 metreye serbest dalış ile indi. 332 metre derinlikte dalgıçlık rekorunu ise Ahmed Gabr
kırdı. 443 metrede de Empire State yüksekliğine geliriz.
532 metrede su basıncı, bir kutup ayısının 1 TL’nin
üstüne basması

kadar

ağır

olur. 830

metreye

geldiğimizde ise dünyanın en yüksek binası olan Burj
Kalifa’nın yüksekliğine gelmiş oluruz.
1 000 metrede ise okyanusun en korkunç bölümüne
geliriz. Burası çok karanlıktır çünkü ışık 1 000 metreye
kadar ulaşamaz. 1 000 metre derinlikteki su basıncı,
Venüs’te duruyormuşsunuz hissini verir, yani imkânsızdır. 1 828 metrede Grand Canyon’un en
derin yerine gitmiş olursunuz. 2 000 metrede sadece el feneri ile görebileceğiniz canlılar vardır.
Zaten korkutucu bölgeye gelince bütün canlıları sadece el feneri ile görebilirsiniz.
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2 250 metrede çok korkunç bir canlı ile karşılaşırsınız. Adı, “Giant Squid”. Kendisi 14 metre
boyundadır ve gözü bir yemek tabağı kadardır. Aşağı yukarı 750 kilogramdır. Balinaların üstündeki
bazı çizikler Giant Squid’le olan savaşları yüzünden oluyormuş.
Peki, hiç batan Titanik gemisinin
ne kadar derine indiğini merak
ettiniz mi? 3 800 metreye indi.
Yeni bir bölgeye geliyoruz: 4000
metre. Adı “Abisal” (Abisal,
okyanusun

derinlikleri

demektir.) Buranın basıncı ise 11
000 PSI. Burada çok garip ve
korkunç balıklar vardır. 4 267 metrede okyanusun yüzeyine ulaşacağınızı zannediyorsunuz
herhalde ama hayır, daha ulaşmadık.
“The Hadal Zone” ise 6 000 metre derindedir. Su basıncı ise 50 tane uçağın bir insanın üstüne
bindirilmesi gibidir. Okyanusun en derin noktası şimdilik 10 732 metredir.
Okyanusun sadece %5’ini keşfetmiş olduğumuzu düşünürsek daha bilinmeyen birçok şeyin
olduğunu söyleyebiliriz.

mygoodplanet.com/tag/giant-squid/
advenport.com/makale/en-cok-izlenen-bes-serbest-dalis-videosu
kursatozcan.com/abisal_ova_nedir
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Karolina Protsenko
Neslin Öztemir
Bu yazıda sizlere 11 yaşındaki keman sanatçısı Karolina Protensko’yu tanıtacağım.
Bu kemancı, Youtube’da popüler şarkıları kemanıyla
çalarak sosyal medya platformları üzerinden ünlü
olmaya başlamıştır. Keman çalmaya 6 yaşında başlamış
ve şu an 11 yaşındadır. Youtube kanalı, 2016 yılında
açılmıştır. Youtube kanalında çektiği en popüler video
“Despacito- Luis Fonsi”. Videonun kanal linkini ve
karekodunu sayfanın altında bulabilirsiniz.
Karolina Protsenko, ABD’de doğup büyümüştür. Annesi bir piyanisttir ve annesi ile çaldıkları çok
güzel şarkıları vardır. Kanalının 10 000’nin üzerinde abonesi vardır. Az önce bahsettiğim Despacito
videosu ise 3 milyonun üzerinde izlenmiştir. Karolina’nın sevilen bir özelliği ise kanalındaki
videolarında hep gülümsemesi ve çalınan müziği dinleyip hissetmesidir. Kanalındaki videoları
izleyince ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız.
Aboneler, videolarının altına hep iyi yorumlar
yazıyorlar. Bu da Karolina’yı daha mutlu ediyor ve bu
sayede kemanı ve video çekmeyi bırakmıyor. Ona göre,
merakını başkaları ile paylaşmak çok güzel bir şey.
Eğer sizin de bir merakınız varsa, bunu başkalarıyla
paylaşmaktan korkmayın. Sizi zorlamıyorum ama kim
bilir belki siz de bir gün Karolina gibi bir müzisyen
olabilirsiniz.

Eğer

merakınızı

zaten

etrafınızla

paylaşıyorsanız, o zaman bırakmayın ve devam edin.

youtube.com/channel/UCphdEAVxF9pomHkrYCYCNHQ
famousbirthdays.com/people/karolina-protsenko.html
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Ukulele
Romina Danon
Sizlere bu yazıda, ukulele ile ilgili bilgiler
vereceğim.
Ukulele Hawaii dilinde “zıplayan pire” anlamına
gelir. Çoğunlukla “uke” olarak kısaltılır. Ukulele
dört telli bir enstrümandır. Tellerinin akortu G, C,
E, A veya A, D, F, B şeklinde olur. Normal bir
ukulelenin naylon veya kirişten telleri olabilir.
Ukuleler

kendi

aralarında

dört

boyuta

ayrılırlar: Soprano, konsert, tenor ve bariton.
Ukulele 19. yüzyılda Hawaii'de ortaya çıkmıştır.
Hawaii halkının bu müzik aletini geliştirirken Portekizler’in adaya getirdikleri cavaquinho adlı
aletten esinlendikleri düşünülür. Ayrıca ukulele Hawaii dışında da birçok ülkede popülerdir.
Mesela Yeni Zelanda, Tayland…
En iyi bilinen ukulele markaları: Kala, Luna, Lanikai,
Mahalo ve Kanilea’dır.
Aşağıdaki QR kodları okutarak ukulele ile ilgili
faydalı videolar izleyebilirsiniz.

bhphotovideo.com/c/product/1179400-REG/makala_mk_ss_grn_sharks_series_surf_green.html
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Dünyanın En Yüksek 7 Dağı
Demir Mermerci
Dünyanın en yüksek dağları hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmak ister misiniz?
EVEREST
Dünyanın en yüksek dağı olan Everest,
Himalayalar’da

bulunuyor.

Çin

Halk

Cumhuriyeti ve Nepal’i birbirinden ayıran bu
dağ, tam olarak 8 842 metredir. Bu dağın
zirvesine ilk defa 29 Mayıs 1953’te Yeni
Zelandalı

Edmund

Hillary

tırmanmayı

başarmıştır.
K2 DAĞI, KARAKUM
Dünyanın en yüksek 2. dağı olarak bilinen bu
dağ, Pakistan ile Çin Halk Cumhuriyeti’nin
arasında bulunuyor. Bu dağın bir diğer adı
Godwin Eustin’dir. Yükseklik açısından 2.
sırada yer alsa da tırmanış zorluğu açısından
kesinlikle 1. sırada yer almaktadır.

KANÇENCUNGA DAĞI
Kançenkunca Dağı, 8 586 metre ile dünyanın
en yüksek 3. dağıdır. Hindistan ile Nepal
arasında bulunan bu dağ, görünüşüyle de
dikkat çekiyor. Bu dağa ilk çıkma başarısını
gösteren kişiler, 25 Mayıs 1955 yılında Joe
Brown ve George Band’dir.
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LHOSTE DAĞLARI, HİMALAYALAR
Dünyanın en yüksek 4. dağı olarak bilinen Lhoste
Dağları’nın en yüksek noktası tam olarak 8 516
metredir. Yani Kançencunga Dağı’ndan sadece
70 metre alçaktır. Ayrıca bu zirveye çok yakın 2
tane daha alt zirve vardır. Lhoste Dağları,
insanlar tarafından tırmanılması kolay bir hedef
olarak bilinse de dağlara güney kısmından
tırmanmak oldukça zordur.
MAKALU DAĞI, HİMALAYALAR
8 418 metre yüksekliğiyle dünyanın en yüksek
5. dağı olan Makalu, birçok yüksek dağ gibi
Himalayalar’da bulunur. Tırmanması oldukça
zor olan bu dağın dikkat çeken özelliği, dış
görünüşündeki

bembeyaz

ve

bitmeyen

karlardır.
CHO OYU DAĞI, HİMALAYALAR
8 201 metre ile dünyanın en yüksek dağları
arasına girmeyi başaran Cho Oyu, Himalayalar’da
bulunur ve Everest’in 20 km batısındadır. Bu dağa
çıkan ilk Türk olan Nasuh Mahruki, bunu aynı dağa
ilk çıkan insandan tam 43 sene sonra başarmıştır.
DHAULAGİRİ DAĞI, HİMALAYALAR
Himalayalar’da bulunan bir başka yüksek dağ olan
bu dağa ilk çıkma başarısı 1960 yılında
gerçekleşmiştir. Dünyanın en yüksek 7. dağı
olarak gösterilen bu dağın en dikkat çeken özelliği
buzullarıdır.
tarihiolaylar.com/galeriler/dunya-nin-en-yuksek-10-dagi-ve-o-zirveleri-fetheden-ilk-isimler-435
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Dünyanın En Güzel Plajları
Demir Mermerci
Yaz aylarında en çok gitmek isteyeceğimiz yerler plajlardır. Dünyanın en güzel
plajları hakkında bilgi sahibi olmak ister misiniz?

İZTUZU, DALYAN, MUĞLA
Dünyanın en güzel plajlarından biri,
muhteşem kumu ve harika görünümü
ile bilinen Muğla’nın İztuzu Plajı’dır.
Nesli tükenme riskinde olan caretta
carettalar’ın yumurtlama dönemi de
burada gerçekleştiği için İztuzu Plajı’nda
özel

koruma

tedbirleri

uygulanmaktadır.

NAVAGİO, ZAKİNTOS, YUNANİSTAN
Dünyanın en özel plajlarından biri
olan

bu

plaj;

sarp,

beyaz

uçurumların eteğinde bulunan
küçük ama güzel bir plajdır.
Ayrıca

bu

plaj,

yeryüzünde

görebileceğiniz en mavi sularla
çevrelenmiştir. Bu mavi suların
tam ortasında ise kaçakçıların
bıraktığı

bir

bulunmaktadır.
86

gemi

batığı

WHİTEHAVEN, WİTHSUNDAY ADALARI,
AVUSTRALYA
Avustralya’da bulunan birçok plajdan en güzeli
olarak bilinen bu plaj, bembeyaz kumu ve turkuaz
renkli deniziyle dikkat çekiyor. Ayrıca bu plajın bir
diğer özelliği, mükemmel bir manzarası olmasıdır.

BALOS PLAJI, GRAMVOUSA ADASI, YUNANİSTAN
En yakın kasabaya 15 km uzaklıkta
olan

bu

Yarımadası
arasında

plaj,
ve
kalıyor.

Gramvousa
Tigani
Çoğu

Burnu
kişi

tarafından dünyanın en iyi plajları
arasında yer alan bu plaj, her yıl
birçok konuğa ev sahipliği yapıyor.

KAPUTAŞ PLAJI, KAŞ, ANTALYA
Antalya’nın Kaş ve Kalkan ilçeleri
arasında bulunan bu plaja 187
basamaktan oluşan merdivenlerle
ulaşılıyor. Dünyanın en yumuşak
kumlarına sahip olan bu plaj,
ülkemizde bulunduğu için buraya
gitmek diğer plajlardan çok daha
kolaydır.
onedio.com/haber/dunyanin-en-iyi-15-plaji-54131
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Mısır Piramitlerinin Çözülemeyen Sırları
Timur Cihantimur -Yiğit Kassas
Sırrı

hâlâ

çözülemeyen

Mısır

piramitlerinin bazı ilginç özelliklerine
birlikte bakalım. Örneğin bu gizemli
yapılardan Keops Piramidi dünyanın
yedi harikasından birisidir.
Mısır

piramitleri,

genellikle

firavunların

mezarları olarak inşa edilen yapılardır. Bilinen en eski piramit, Üçüncü Hanedan döneminde inşa
ettirilmiş ve Mimar Imhotep tarafından tasarlanmış olan Basamaklı Piramit’tir. Piramitler
zamanında çalıştırılan işçiler, mimarlar ve bu sırrı bilen her kim varsa öldürülmüşlerdir.
Piramitlerin her biri 20 ton olan taşlardan inşa edilmiştir. Bu taşların temin edilebileceği en yakın
mesafe yüzlerce kilometre uzaklıktadır. Piramitlerin yapımında kullanılan bu taşların oraya nasıl
getirildiği konusunda kesin olmayan farklı varsayımlar bulunmaktadır.
Piramit, kimin adına yapıldıysa; o kişinin öldükten sonra mumyalanarak piramit içerisindeki
mezarının (lahit) bulunduğu odasına, yılda sadece iki kez -doğduğu ve tahta çıktığı günlerdegüneş girer.
Piramitler incelenirken ilk kez keşfedilen mumyalarda radyoaktif madde bulunduğundan 12 bilim
adamı kanserden ölmüştür. Nedeni günümüzde hâlâ çözülememiş olaylardan bazıları şunlardır:
Piramitlerin içerisinde ultra sound, radar, sonar gibi cihazların çalışmamasıdır. Kirletilmiş su,
birkaç gün piramidin içinde beklediğinde, su arıtılmış olarak geri alınır. Piramidin içerisine konulan
süt, birkaç gün süreyle taze kalır ve ardından bozulmadan yoğurt haline gelir. Bitkiler piramidin
içerisinde normalinden daha hızlı sürede büyürler. Piramidin içine bırakılmış su, beş hafta süreyle
bekletildikten sonra yüz losyonu olarak kullanılabilir hale gelir.
onedio.com/haber/yillardir-insanlarin-merak-ettigi-soru-misir-piramitleri-nasil-insa-edildi--725964
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2019 Oscar Ödülleri
Timur Cihantimur
Oscar, her yıl verilen ve dünyada en çok bilinen
film ödülleridir. İşte bunlar da 2019’da verilen en
önemli ödül kategorileri…
En İyi Film: Green Book
Green Book, ünlü bir piyanist ve konser turu kapsamında onun
şoförü olarak çalışan Tony’nin hikâyesini anlatıyor. Tony Lip,
Bronx’taki bir İtalyan Amerikan mahallesinde yaşamaktadır. Ünlü
Afro-Amerikalı piyanist Dr. Don Shirley ise konser turu için
hazırlanmaktadır. Ünlü müzisyen tur kapsamında Manhattan’dan
güneye doğru birçok yere gidecektir. Kendisi ile şehir şehir gezecek bir şoför arayışında olan
Shirley, bir süredir işsiz olan Tony’yi işe alır. Tony, yolculuk sırasında Afro-Amerikalılar için güvenli
olan güzergâhları kullanabilmek için “The Green Book” isimli kılavuzdan yardım alır. Dr Shirley ve
Tony çıktıkları bu yolculukta ırkçılıkla, tehlikeyle ve beklenmedik olaylarla karşılaşır. İkili bu zorlu
yolculuklarında farklılıklarını bir kenara bırakmak zorundadır.
Ve….
En İyi Yönetmen: Alfonso Cuarón (Roma)
En İyi Kadın Oyuncu: Olivia Colman (The Favourite)
En İyi Erkek Oyuncu: Rami Malek (Bohemian Rhapsody)

https://oscar.go.com/
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2019’un Tavsiye Edilen Filmleri
Levent Çakır
2019’un en çok öne çıkan filmlerine hep birlikte bakalım.
Fantastik Canavarlar: Grindelwald’ın Suçları: Bu dizinin birincisi de
vardır ama bunu daha çok tavsiye ederim. J.K. Rowling’in kitabından
uyarlanan film, Harry Potter hikâyesinin öncesini anlatır. Bunu,
“Dumbeldore” adlı karakterin gençliğini gördüğümüzde anlayabiliriz.
Bu filmde Grindelwald adlı kanun kaçağı, Credense adlı özel bir
çocuğu ele geçirmek için plan yapar. Aynı zamanda Newt yani ana
karakterimiz kendi sorunlarıyla yüzleşmek zorunda kalacaktır.
Görevimiz Tehlike (Mission İmpossible): Fall out: En sevdiğimiz Tom
Cruise film serisi “Görevimiz Tehlike” bu sefer 6. filmiyle karşınızda.
Filmde, Ethan Hunt ve arkadaşları nükleer bir savaşı başlamadan
durdurmaya çalışırken eski kötü karakterlerin geri döndüğünü ve
aralarına yeni yüzlerin de eklendiğini görüyoruz. Nefes kesici sahneleriyle
bu efsane filmi aklınızdan çıkaramayacaksınız.

Aquaman: “Aquaman” adlı karakterimiz, “Justice
League” adlı filmin sonrasını ve kendisinin olanlardan
nasıl etkilendiğini detaylarıyla anlatmaktadır. Çok iyi
görsel efektleri ve canlı renkleriyle etkileyici bir
yapım. Filmde Arthur’un şeytani kardeşini tahttan
indirmek ve denizlerin kralı olmak için verdiği mücadeleyi izlerken göz bebekleriniz büyüyecek.
Bunlar sadece tavsiye ettiğim filmlerdir ve umarım bu yazı ile sizi bu filmleri izlemek için ikna
etmişimdir.
harrypotter.wikia.com/wiki/Fantastic_Beasts:_The_Crimes_of_Grindelwald
en.wikipedia.org/wiki/Mission:_Impossible_%E2%80%93_Fallout
maxim.com/entertainment/aquaman-reviews-best-dark-knight-2018-11
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Burçlar ve Özellikleri
Selin Kaptan
Burcunun özelliklerini biliyor musun? Eğer bilmiyorsan şimdi okuyup öğrenebilirsin.

Koç (21 Mart – 20 Nisan)
Koç burcunda olanlar, hem içsel hem de dışsal manada güçlüdürler. Koç,
aynı zamanda dürüst, tutarlı, enerjik ve inatçı bir burçtur. Kariyer
açısından zorlukları sever. Bir ateş burcudur.

Boğa (21 Nisan – 20 Mayıs)
Boğa burcu güçlü ve inatçıdır ama pratik ve kararlıdır. Koç insanları, çok
duygusallardır ama duygularına yenik düşerler. Fikirleri çok zor değişir ve
kolay kolay affetmezler. Kariyerleri açısından çok sorun yaşamazlar çünkü
para kazanmaya motive olmuşlardır. Bir toprak burcudur.

İkizler (21 Mayıs – 21 Haziran)
İkizler burcu; konuşkan, yaratıcı ve kibar bir karakterdir. Çok rahat
insanlar olarak görülebilirler ama aslında çok büyük bir stres altında
yaşamaktadırlar. Yeni insanlarla kolayca ve doğal bir şekilde ilişki kurarlar.
Bir hava burcudur.

Yengeç (22 Haziran – 22 Temmuz)
Yengeç burcu; duygusal, duyarlı, dengesiz ve çekingen bir burçtur.
Onun yarışı yoktur ama duygularıyla başı hep derttedir. Size yaklaşması
bile büyük bir aşamadır. Bırakın ve size açılmasını bekleyin. Bir su
burcudur.
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Aslan (23 Temmuz – 22 Ağustos)
Aslan burcu; iddialı, cesaretli, özgüvenli ve dürüst bir burçtur. Hayatın
her noktasında kendini bir tiyatro sahnesinde görür. Aşkı ve heyecanı
sever. Eğer onun formülünü çözerseniz, size ömür boyu kalbinin
anahtarını verebilir. Bir ateş burcudur.
Başak (23 Ağustos – 22 Eylül)
Başak burcu; dikkatli, önemli, zeki ve titizdir. Aynı zamanda çok
eleştiricidir. Sözleri samimi ve içtendir. Kendilerini kolay teslim
etmezler. Bilgi küpüdür. Onun bildikleri çok yoğundur. Size bıkmadan,
usanmadan çok fazla şey öğretebilirler. Bir toprak burcudur.

Terazi (23 Eylül – 23 Ekim)
Terazi burcu; sempatik, akıllı, uyumludur ve adaleti sever.
Gülümseyen yüzünün altında gizli bir ego vardır. Onun ne
düşündüğünü bilemezsiniz. Bulunduğu ortamdaki en küçük detayları
bulmaya çalışır. Konuya hakim olmak için çalışıp araştırma yapmak
yerine mantığını kullanmayı seçer. Bir hava burcudur.

Akrep (24 Ekim – 22 Kasım)
Akrep burcu; ileri görüşlü, gözlemci, savaşçı ve başkalarına karşı
anlayışlıdır. Her şeyi yoğun yaşar. Çok cesurdur ve düzgün davranmaya
çalışır. Çoğu zaman ne istediğini bilir ve davranışlarından çok emindir.
Aynı zamanda intikamcıdır da. Tembel, gururlu veya kıskanç olabilir. Bir
su burcudur.
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Yay (23 Kasım – 21 Aralık)
Yay burcu; arzu ve çabayla dolu, enerjik, sakin ve amaca yöneliktir.
Bilimsel, dini veya teorik vurgularla çok ilgilenir. Hızlıca karar verebilir.
Tehlikeden korkmaz ve özgüveni yüksektir. Hırslıdır ve fiziksel
performans konusunda çok yeteneklidir. Bir ateş burcudur.

Oğlak (22 Aralık – 20 Ocak)
Oğlak burcu; pratik, temkinli, sakin, inatçı ve ciddidir. Çok çalışmadan
başarının gelmeyeceğini bilir. Çok ciddi ve düşünceli görünür ama aynı
zamanda hırslı, sabırlı ve dürüsttür. Hayatı çok basit ve sakindir. Her şeyi
kendi bakış açılarına göre yargılar. Kararlarını yavaş ama emin olarak verir.
Bir toprak burcudur.

Kova (21 Ocak – 18 Şubat)
Kova burcu; deneyim sahibi, duygusal ve romantiktir. İnsanları motive
eder ve anlarlar. Bağımsızlık ve özgürlüğüne çok düşkündür.
Kusurların-dan bir tanesi iyi fikirlerini paylaşmamasıdır. Bir hava
burcudur.

Balık (19 Şubat – 20 Mart)
Balık burcu, alçakgönüllü ve hassas bir burçtur. Güçlü içsel algı ve ilhama
sahiptir. Güçlü hırsları vardır ve adalet ister. Hayal gücü yüksektir.
Duygularını kontrol edemez. Sevecendir. Arkadaşlarının problemleri onun
problemleridir. Bir su burcudur.

aburc.com/
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Logolardaki Gizli Anlamlar
Mert Oal
Pepsi, McDonalds ve FedEx gibi dünyaca ünlü logoların bazıları zekice tasarlanmış. Bu
logoların içlerinde ürünün bazı özelliklerini belirten saklı semboller bulunuyor.
Baskin Robbins
Baskin Robbins, insanların çok sevdiği bir dondurmacıdır.
Logonun ortasındaki B ve R harflerine dikkatlice bakarsanız
31 yazdığını göreceksiniz. Bu 31 rakamı ürün yelpazesinde
31’den fazla aroma olduğunu belirtmek için yapılmıştır.

FedEx
FedEx, büyük bir taşımacılık şirketidir.
Logoda turuncu renk ile yazılan E ve X
harfleri arasında bir  işareti olduğunu
görmekteyiz. Bu  işareti bize FedEx’in
bir

taşımacılık

şirketi

olduğunu

anlatmaya yetiyor.

Toyota
Toyota logosunun sol kısmında kalan amblemdeki 3
halkada bazı harfler vardır ve bu harflere dikkatli
bakıldığında “TOYOTA” sözcüğünün ortaya çıktığını
görüyoruz.
webmasto.com/gizli-anlamlari-olan-20-populer-logo
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Dünyanın En Gizemli 4 Olayı
Selin Senemoğlu
Dünya tarihinin en gizemli olaylarını öğrenmeye hazır olun!
Uzaylı eli araştırma ekibi; UNESCO Miras Listesi’ndeki Cusco’da, üç
parmaklı bir pençe bulmuştur. UFO meraklıları ise bunların yabancı bir
varlığın mumyalanmış kalıntıları olduğuna inanmakta. Amatör uzaylı
avcılarına göre ise bu ya dev bir humanoid ya da bir uzaylıdır. Ünlü
UFO avcısı Doktor Edson Salazar ve arkadaşları, bu elin insan olarak
kabul edilemeyecek kadar fazla kemiğe sahip olduğunu
savunuyorlar.
Bilim insanları Namib Çölü’nün engin genişliklerinde, son bin
yıldan

kalma

tuhaf

halkalar

buldu.

Yerel

kabilelerin,

yeryüzündeki ejderhalarla ilgili çok fazla teorisi olmasına
rağmen hiçbiri bu tuhaf durumu açıklayamaz.
Yüz yıldan beri Trans-Pecos kasabasının sakinleri, gökyüzünde
beliren gizemli ışıklarla uğraşmaktadır. Görgü tanıkları, onları
düşük irtifada yüzen farklı renkte küreler olarak tanımlar. Bilim
insanları, bunların hepsinin metan emisyonu olduğunu savunsa da
henüz bilimsel bir açıklama yapılmamıştır.
Edgar Cayce dünyanın en ilginç yeteneklerine sahip olan insanıdır.
Edgar; hipnotize edilip uykuya yollandığında konuşup insanların
hastalıkları hakkında teşhisler koyup tedaviyi nasıl ve nerede
bulabileceklerini söylüyordu. Bir hipnoz esnasında kime ait
olduğunu bilmediği 4 kişiye reçete yazdı. Bunun garip olduğunu
düşünüyorsanız bir şuna bakın: Sonra anlaşıldı ki daha onu görmeye gelmemiş 4 kişinin reçetesini
yazmıştı. Bundan sonra ise bir ilaç firmasının o tarihte henüz satışa sunmadığı bir ilacı yazmıştır.
hurriyet.com.tr/kelebek/hayat/hala-aciklanamayan-3-gizemli-olay-40661799
idora.milliyet.com.tr/TeknolojiNewHaberDetay/2018/01/08/yillardir-aciklanamayan-tarihin-en-gizemli-olaylari-10584563.Jpeg
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Bu Oteller Ne?
Ege Şenyıldız
Dünya üzerindeki ilginç yapılı otellerin en çok bilinenlerini incelemeye hazır mısınız?

Crane Hotel - Amsterdam
Bu otel Amsterdam’da bulunuyor ve otelin özelliği vinç şeklinde olması. 4 odadan oluşan bu otelin
odaları 15, 30, 40 ve 45 metre yüksekliğinde.

Poseidon Undersea Resort – Fiji
Bu otel Fiji Adası’nda bulunuyor. Özelliği suyun altında olması. Nasıl girebiliriz, diye merak
ediyorsanız aşağıdaki görselden inceleyebilirsiniz.
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Sihirli Dağ Oteli – Şili
Bu otelin özelliği yanardağ gibi görünmesi ve her saat başı tepesinden su püskürtmesi. Bu otel
Şili’nin “Los Rios” bölgesinde bulunur. Otel, yemyeşil bir dağın içerişe yapılmıştır. Otele ahşap bir
asma köprüden giriliyor.

Palacio de Sal – Bolivya
Palacio de Sal, sayısız miktarda tuz ve tuzlu sudan yapılmış bloklardan oluşur. Bu otelde yataklar,
tavanlar, döşemeler, masalar ve geri kalan birçok şey tamamen tuzdan yapılmıştır.

telegraph.co.uk/travel/destinations/europe/netherlands/amsterdam/hotels/crane-hotel-faralda/
tripadvisor.com.tr/Hotel_Review-g317033-d1151717-Reviews-Hotel_Palacio_de_Sal-Uyuni_Potosi_Department.html
emlaktasondakika.com/haber/turizm/sihirli-dag-oteli-yanardag-gorunumuyle-su-puskurtuyor/31701
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Köpekler Hakkında Pek Bilinmeyen Bilgiler
Can Güven
“Aaaa! Ne tatlı bir köpek, anne alabilir miyiz?” Evet, biliyorum herkes köpekleri çok
sever ama…
Bir köpek sahibi olmadan önce dikkate almanız
gereken çok fazla şey var. Köpek bakımında ne
yazık ki tek yapacağımız şey onları gezdirip onlarla
oyun oynamak değil. Köpeğin diğer ihtiyaçlarını
karşılamayı da göz önünde bulundurmak lazım.
Şimdi daha ilginç bilgilere gelelim.
Bazı kişiler, köpekler bizi anlamadığı için onlarla konuşmanın mantıksız olduğunu düşünebilir ama
dürüst olmak gerekirse Eötvös Loránd Üniversitesi araştırmacılarına göre köpeklerin, insanların
zannettiğinden daha fazla şey anladığı ortaya çıktı. Bu bilgi araştırma bilim dergisinde yayımlandı.
Bir başka ilginç bilgi: Herkes köpeklerin çok iyi
koklama
köpeklerin

yetenekleri
çok

iyi

olduklarını

bilir

fakat

duyduklarını

da

biliyor

muydunuz? Özellikle kulakları dik duran köpeklerin
çok da iyi duyma yetileri vardır. Vay be! Hem çok
iyi koku alıyorlar hem de çok iyi duyabiliyorlar.
Keşke bizde de bu özellikler olsaydı.
Şimdi size aktaracağım bilgi, sizi biraz daha şaşırtabilir çünkü köpeklerin yüzlerine bakarak (eğer
önemli bir kaza olmazsa) uzun mu yoksa kısa mı yaşayacaklarını tahmin edebiliyoruz. Örnek olarak
uzun ve keskin yüzlü köpekler, düz yüzlü olan tüylü arkadaşlarımızdan daha fazla yaşıyorlar.
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Köpek

sahipleri,

sizlere

sesleniyorum. Şimdi duyacağınız
bilgi karşısında biraz üzülebilirsiniz
fakat merak etmeyin, sonuçta o
hâlâ sizin iyi kalpli tüylü dostunuz.
Dürüst olmak gerekirse köpekler,
insanların

kendilerini

kucaklamalarından

çok

da

Bu,

biz

memnun

değiller.

insanların

dilinde

bir

sevgi

göstergesi olarak algılanıyor olabilir ancak köpeklerin dilinde bu bir baskınlık hissi. Eğer bir köpek
sahibiyseniz ve sevgili tüylü arkadaşınıza sürekli sarılıyorsanız en azından sanırım bunu biraz
azaltmanın vakti geldi. Sevgili arkadaşınızın bunalmasını herhalde siz de istemezsiniz.
HAV! HAV! HAV! Olamaz, siz benim yazımı okurken köpeğiniz havlayıp sizin okumanızı
zorlaştırıyor mu? Bu her köpek sahibi için geçerli değil. Havlamayan köpekler de var. Hayır, hayır
öyle değil. Gerçekten hiç ama hiç havlamayan bir köpek türü var. Basenji cinsi köpekler! Evet,
onlar yüksek sesle havlamak yerine daha değişik sesler çıkarıyorlar. Ne garip değil mi? Ama
gerçek
Köpekler insanlar kadar zeki değil
ama ortalama zekâda bir köpeğin
2 yaşındaki bir insan kadar akıllı
olduğunu

biliyor

muydunuz?

Köpekler 250 kelime ve jeste
kadar anlayabilirler, 5'e kadar
sayabilirler
matematiksel
yapabilirler.

ve

bazı

temel

hesaplamalar
Acaba

köpeklerin

Einstein’ı, sizin köpeğiniz olabilir
mi?
hurriyet.com.tr/galeri-kopekler-hakkinda-10-sasirtici-bilgi-40583526?p=1
haberturk.com/yasam/haber/1258407-kopekler-insan-konusmasini-dusundugumuzden-daha-cok-anliyor
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İşte İlginç Bilgiler
Tibet Sütçü
Sürekli yeni şeyler öğrendiğimiz bugünlerde sizin için en ilginç bilgileri araştırdım.
Okyanusun en derinine inmek, Ay’a gitmekten daha zordur.
Kelebekler, ayaklarından koku aldıklarından kötü kokan yerlere
konmazlar.
Gülmek, tümör hücrelerini öldürür ve kanser riskini %25 azaltır.
Sabahları yenen elma, uykunuzu kahveden daha çok açar.
Erkek yavru köpekler, oyun oynarken çoğunlukla kız kardeşlerinin
onları yenmesine izin verirler.
Neptün, saatte 2 100 km hıza ulaşan Güneş Sistemi’ndeki en güçlü
rüzgârlara sahiptir.
Yılanlar ve bukalemunlar duyamaz.
Sıcak su soğuktan daha ağırdır.
Hindistan’da 845 farklı dil konuşulmaktadır.
Atlar, 1 hafta boyunca ayakta kalabilir.
Bir bardak sıcak su, dondurucuda soğuk sudan daha hızlı donar.
İnsan beyninin %80’i sudur.
Türkiye nüfusunun yarısı, 30 yaşın altındadır.
Albert Einstein’ın favori bilim insanı, Galileo Galilei’ydi.
İlk araba kazası, 1891 yılında Ohio eyaletinde meydana gelmiştir.
Fobofobi, fobiye sahip olma korkusudur.
Yalnızlık, bağışıklık sisteminde zayıflığa yol açar.
İrlanda’da 9. yüzyıldan beri açık olan bir bar bulunmaktadır.
Biberin

acı

olduğunu

sapındaki

yıldız

biçimine

bakarak

anlayabilirsiniz. Eğer yıldızın 5’ten fazla köşesi varsa biber oldukça
Japonya’daki çoğu sokağın adı yoktur.
Siyah çikolata, kanser hücrelerini öldürür.
Steve Jobs disleksiydi.
Sünger Bob’un yaratıcısı Stephen Hillenburg, okyanus bilimcidir.
kabar.kg/tur/news/gunluk-hayatta-i-imize-yarayacak-ilginc-bilgiler/
Yaşam Şifreleri, Ofpof, Kabar.kg, Video İzliyorum, guzelespri.com
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El-Cezeri Dünyası’na Bir Yolculuk
Melisa Gürsoy
Burası çok gizemli ve ilginç aletlerle dolu. Bizler sizin için gezdik, keşfettik ve yazdık.

Gr5 Açı Dergisi öğrencileri olarak, Cezeri Müzesi’ne bir gezi düzenledik ve tüm bu olağanüstü
şeyleri görme şansını yakaladık. Hepimizin çok keyif aldığı ve yeni şeyler öğrendiği bu heyecanlı
macerayı görebilmek için bazı aletler ile ilgili yazdığımız yazılarımızı okuyabilirsiniz.
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Etkileşimli Kovalı Su Yükseltme Düzeneği
Melisa Gürsoy
Su yükseltme amacıyla kullanılan bir düzenektir. Aslında Cezeri’den
önce birçok medeniyet tarafından kullanılan ve “Saqia” adı verilen,
hayvan gücü ile çalışan bir çeşit su çarkıdır.
Saqia: Bir çarkın etrafına zincir ile sabitlenmiş kovaların, çark döndükçe
alt kısmından suyu alıp çark üst kısma yükseldiğinde devrilmesi
şeklinde çalışan bir sistemdir.
El-Cezeri; elevatörlü su yükseltme düzeneğinde hayvan gücü
yerine, yine suyun debisinden yararlanarak düzeneği biraz daha
geliştirmiştir. Bir havuzdan aşağıya akan su, “pelton çarkı”
dediğimiz çarkı çevirmekte ve bu dönme hareketi, dişli çarklar
yardımıyla kovalı çarka aktarılarak kovaların suyu yukarı
taşıması sağlanmaktadır. Buradaki düzenekte ise kovalı çark
sisteminin suyu nasıl yukarı taşıdığını görebilirsiniz.
Bence bunun amacı, dipteki suyu üste çıkarmak yani suya daha
kolay ulaşabilmekti.

Filli Su Saati
Negin Nur Deniz
El-Cezeri, bu saati hayvanların ülkeleri temsil etmesi üzerine
yapmış. Fil, Hindistan’ı; filin üzerindeki halı İran’ı; ejderha Çin’i ve
son olarak en baştaki kuş ise Mısır’ı temsil etmek için kullanılmış.
Sürücü kollarını hareket ettirince “kaşık mekanizması” oluşuyor.
Kaşık mekanizması ise o küçük altın topun ağırlığıyla oluşan
etkinin kollar arasındaki kuvvet dengesini bozuyor. Sürücü,
saatin beyin mekanizmasıdır. Filin üzerinde oturan sürücü, her
yarım saatte bir tur atarak saati çalıştırır.
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Öküzlü İçecek Otomatı Düzeneği
Duru Pirhasoğlu
Bu öküzlü içecek otomatı, küre kısmında gerçekleşen
illüzyonu göstermek için oluşturulmuştur. Üstte tek bir
delikten art arda doldurulan sıvıların karışmaması için
özel sifon ve tıpa geliştirilmiştir. Bunun için farklı boy ve
uzunluktaki borular ve sifon sistemi kullanılmıştır. İlk
dökülen sıvının ilk delikten akmaya başlamakta, sonra
ise su seviyesi diğer borulardan daha alçakta kaldığı için
diğer bölümlere akmamaktadır. Bu hazne dolduğunda
tıpa kapanır ve diğer sıvının akışının ilk hazneyle
karışmaması sağlanır. Sıra bir sonraki sıvının alınmasına geldiğinde, sıvı en kısa borudan içeriye
akarak ikinci hazneyi dolduracaktır. Sırasıyla konulan sıvıların ardından son olarak ise su konulur.
Hangi içeceği içmek istiyorsanız seçersiniz, sonra tıpayı açınca o içecek akar. Bu bence üzerinde
çok çalışılmış ve zor bir tasarımdır.

Diyarbakır Sarayı Kapısı
Melissa Baltazzi
Diyarbakır’da bulunan bu kapı, Artuklu sultanlarının sarayı
için bir hediyedir ve bu kapı o kadar güzel bir şaheserdir ki
dünyanın her bir yanından gelen gezginler bu kapıyı görmek
için yollarını değiştirmişlerdir. Bu kapı, El-Cezeri’nin sanatsal
duyularını bize gösteriyor. Kapının metal döküm ve işlemeleri
ise o yılki teknolojinin çok daha üstündedir. Kapının yüksekliği
ise ortalama 4,5 metredir ve iki tane 1,5 metrelik kanadı
vardır. Bu kapıda metal ile yazılan yazılar bulunmaktadır. Bu
eşi benzeri olmayan kapı, sarayı iyi korumak için ve saraya süs
katmak için üretilmiştir.
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Kayıkçılı Su Saati
Arda Baykan
Kayıkçılı su saati, ElCezeri’nin icatlarından
biridir.

Bir

kayığın

üzerinde flüt tutan bir
kadın ve kayıkta küçük
bir delik vardır. Bu
delik, kayığı az olsa da
su

ile

doldurmaya

başlar. 1 saate yakın
bir zaman içerisinde
kayık su ile dolar ve kayığın üzerindeki kadın flütten ses çıkartır. Bu olağanüstü icadın (o zamanlar
için) yapım nedeni, zamanı kontrol edebilmek ya da kendine saat kurup bir şeye geç kalmamaktır.
Bu saat bize, El-Cezeri’nin doğanın gücünü (rüzgâr, su, güneş vb.) kullanarak yeni icatlar yapmayı
sevdiğini söyler.

Anıt Su Saati
Duru Yağmur Pardün
Anıt su saati, 12. yüzyılda yapılmıştır ve boyu 3,8 metredir. Bu
saat, güneşin hareketiyle değişen bir saattir. Rakamlar ile
çalışmaz, siyah beyaz daireleri vardır ve o siyah dairelerin bir
tanesi beyaza dönüşünce 1 saat geçmiş olur. Bu saatin
arkasında çok fazla motoru vardır. Bu motorlar saatin
çalışmasını kontrol eder.
“Suyun gücünü” kullanan El-Cezeri’den harika bir buluş daha…
Bu buluş bence halk için oldukça yararlı bir buluş olmuş. Ayrıca
büyüklüğü etkileyici ve süslemeleri de oldukça yaratıcı…
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El-Cezeri ve Astroloji
Maya Leblebicioğlu
Astroloji, yıldızların hareketlerinin Dünya üzerindeki etkisini
belirlemeye ve bu etkileri göz önünde tutarak geleceği
önceden bildirmeye dayanan falcılık sanatıdır. El-Cezeri,
astroloji ile ilgili çalışmalar yaptı. El-Cezeri’nin mekanik su
saatleri Eşit Saat Sistemi’ne göre çalışabiliyorlardı. ElCezeri’nin astroloji bilgisi çok ileriydi. Suyun debisini, gün gün
Güneş’in hareketini takip edebilecek şekilde ayarlayabiliyordu.
Geliştirdiği su saatleri ile bize Güneş’in, Ay’ın ve yıldızların
gökyüzündeki konumu hakkında da bilgi verebiliyordu.

Tavus Kuşlu Lavabo
Naz Habbazi
Tavus kuşu üzerindeki tutamak çevrildiğinde kuş; bir
süre sonra gagasından su akıtır, o suyla eller yıkanır.
Ellerinizi yıkadıktan sonra, kapalı 2 kapıdan biri açılıyor
ve içinden elinde havluyla 2 çocuk dışarı çıkıyor.
Havluları size doğru uzatan maket bir çocuk olduğunu
düşünebiliyor musunuz? O havlularla ellerinizi
siliyorsunuz. Estetik açıdan da çok güzel gözüken bir
robotik örneği adeta!
El-Cezeri’nin yaşadığı dönemi de göz önünde bulundurursak,
ürettiği fikirlerin ne kadar yaratıcı olduğunu görebiliriz. Belli
ki zekâsını hep insanların yararına kullanmaya çalışmış. Bu da
insanları ne kadar çok sevdiğini gösteren bir durum.
Robotiğin babası sayılan El-Cezeri’nin buluşları günümüz
yaşantısına bile ışık tutarak insanlık için büyük bir hizmet
sunmuş. Merak eden arkadaşlarımız Uniq İstanbul’da devam eden sergiyi bu yaz ziyaret edebilir.
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Kayak Tatili için Gidilebilecek Yerler
Derviş Oğuz Üçok
Kayak tatili için gidebileceğiniz yerler için birkaç önerim var. 2020 kışında bir
tanesini deneyebilirsiniz.
Bansko, Bulgaristan: Bansko, Pirin Dağları üzerine
uzanmış

bir

şehirdir.

Buradaki

kayak

pistleri

mükemmeldir. Farklı zorluk tiplerine göre 17 pist
bulunmaktadır. Bunlardan en zorlusu, 2 600 metre
yüksekten kayılan Tomba pisti, adını ünlü kayakçı
Alberto Tomba’dan almıştır. Konaklayabileceğiniz çok
sayıda otel vardır. Gondola adı verilen teleferiklerle
kasaba merkezinden kayak merkezine çıkış yapılabilir.

Palandöken Kayak Merkezi, Erzurum: Erzurum’un otantik atmosferi içerisinde, doğunun en
popüler kayak merkezlerinden bir tanesidir. 3 185 metre zirveye sahiptir. Bu kayak merkezinde,
2 tanesi olimpik olmak üzere toplam 22 pist vardır. Görülmeye değer mükemmel manzaralar ve
konaklamak için kaliteli oteller vardır. Erzurum şehir merkezine 6 kilometre uzaklıktadır.

Cortina d'Ampezzo, Belluno, İtalya: Alpler ile
yarışabilecek düzeyde kayak şartlarını size sunmakta
olan bu kayak merkezinde, birbirinden farklı pistler
vardır. Dağların üstündeki devasa heykelleri andıran
kayalık sarp zirveleri, karın beyazlığıyla müthiş bir
uyum sağlıyor. Bölgenin dikkat çeken yanlarından biri
ise pistlerin boş oluşu. Bunun sebebi çok çeşitli ve
herkesin zevkine göre pistler olması. Teleferik ile
çıkarken kayaların olağanüstü oluşumu ve keyifli bir kar manzarasıyla karşılaşıyorsunuz.
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Erciyes, Kayseri, Türkiye: Kışın her döneminde karlı
bir

bölgedir.

En

uzun

telesiyej

hizmetlerini

barındırmasıyla dikkat çeker. Dağ genelinde bulunan
34 pist, herkes için farklı eğim seviyesine göre
düzenlenmiştir. Yeni başlayanlar için kayak kursları
yapılıyor. Kayak malzemeleri kiralamak için uygun bir
yer, bu yüzden de çok tercih ediliyor. Konaklamak için
istediğiniz türde oteller var.

Kartalkaya, Bolu, Türkiye: İstanbul’a olan yakınlığı ve
pistlerin güzel olması gitmeniz için en iyi sebeplerden
ikisi. Ayrıca uygun fiyatlı ve konforlu oteller de var.
Pist alternatifi çok olduğu için de bu merkez tercih
edilebilir. Ski-pass fiyatları gayet uygun. Sis diğer
kayak merkezlerine göre daha az. Bolu şehir
merkezine yakın bir otel seçerseniz, avantajlı olabilir
çünkü akşamları yemek ya da gezmek için dışarı
çıkmak isteyebilirsiniz.

Sarıkamış, Kars, Türkiye: Kars merkezinden buraya
ulaşmak gayet kolaydır. Uçak ile gidip gelebilirsiniz.
Havaalanından kayak merkezine kadar servisler
bulunur. Konaklamak için oteller ve konuk evleri
vardır. Her yıl sezon aralık ayında açılır ve mart ayında
biter.

Özellikle

sömestr

döneminde

gelmek

avantajlıdır çünkü pistler açısından en zevkli ve
eğlenceli dönemdir. Toplam pist uzunluğu 25 km’dir.
gezilecekyerler.com/sarikamis-kayak-merkezi/
gezimanya.com/bansko
gezimanya.com/GeziNotlari/bansko-kayak-merkezi
hurriyet.com.tr/seyahat/kis-tatili-yapacaginiz-en-guzel-10-kayak-merkezi-40674626
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Lake Placid
Eren Erginoğlu
Lake Placid’i; sıradan, sıkıcı bir göl olarak hayal ediyorsanız yanılıyorsunuz.
Beklediğinizden çok daha ilginç ve göz kamaştırıcıdır.

Lake Placid, New York’un sağ üst köşesinde bulunur. Burayı acayip büyük sanmayın, tamamı 3
989 km karedir. Nüfusu ise 2 414’tür ve turizm açısından çok gelişmiş bir yerdir.
Mirror Gölü de burada bulunur. Spor için çok uygun bir göldür. Bu gölün etrafında yürüyebilirsiniz.
Batı tarafı kasabayken doğu tarafı ormandır. Kasabası, dünyanın en iyi cadılar bayramının
kutlandığı yerlerden biridir. Cadılar bayramında dışarıda birçok çocuğun kostüm giydiğini
görebilirsiniz.
Burası tatil yapmak için çok iyi bir yer
ama

“tatil”

sözcüğünün

burada

kullanılmaya

başlandığını

biliyor

muydunuz?

Rockefellerlar

ve

Vanderbiltler’in de temiz hava almak
için

kuzeydeki

ağaçlıklara

“tatil

yapmaya” geldiklerini belirtmeliyim.
Eğer

“Ben

buraya

sonbaharda

gelmek istiyorum.” derseniz iyi bir karar vermişsiniz, demektir. Bunun nedeni, burasının
sonbaharda ağaçlardaki milyonlarca yaprağın turuncu veya altın renge dönüştüğünü
görebileceğiniz en iyi yerlerden biri olmasıdır. Özellikle ekimin ortalarında göz kamaştırıcı turuncu
renkte yapraklar çok yaygındır.
Şimdi göller ile, nehirler ile ve göletler ile dolu bir yer düşünün. Şimdi, düşündüğünüz su
miktarının neredeyse 10 katını düşünün. Lake Placid’de kocaman göller, nehirler veya göletler
vardır ve bu alanlarda eğlenmek için birçok aktivite planlayabilirsiniz.
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Lake Placid köyünün yakınlarında, kış olimpiyatlarının yapıldığı bir alan göreceksiniz. 1932 ve 1980
yıllarında kış olimpiyatları bu alanda yapıldı.
Lake Placid’in Florida eyaletinde bir de kardeşi vardır. Dewey, (aynı zamanda Lake Placid’e birçok
katkısı olan kişi) Lake Placid’in yeterli olmayacağını düşünmüş. Florida eyaletinde çok sevdiği bir
gölü, 1927 yılında Lake Placid’in kardeşi ilan etmiş.
Gelip görmeye değer…

Lake Placid’de kış olimpiyatları

Kışın Lake Placid

Florida eyaletinde bulunan kardeş

matadornetwork.com/trips/15-facts-lake-placid-will-surprise/
adirondack.net/lake-placid/quick-facts/
iloveny.com/blog/post/things-you-didnt-know-about-lake-placid/
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Muhabbet Kuşları
Ziya Hacısüleymanoğlu
Muhabbet kuşları, papağanlarla aynı familyaya girerler. Bunun nedeni, tüylerinin çok
gösterişli ve konuşma özelliklerinin olmasıdır.

Kuşlara çok büyük ilgi duyuyorum ve kendim de bir tane besliyorum. Adı Necati. Kafasında beyaz ve
siyah çizgiler var, vücudu açık mavi. Akşamları beni uyutmaz ama olsun çünkü Necati’yi çok seviyorum.
Kuş beslemek çok kolay değildir çünkü onun suyunu ve yemini kontrol etmeniz, kafesini açıp altlıklarını
değiştirmeniz, tırnaklarını kesmeniz, odanızı havalandırmanız, sonra da kuşunuzu kafesine geri
koymanız lazım.
Muhabbet kuşları çok akıllıdırlar. Mesela önlerine bir top koyun. Onu incelemeye başlarlar ve sonra
onu yuvarlarlar. Bunu başka eşyalarla da deneyip muhabbet kuşunuzun ne kadar akıllı olduğunu
görebilirsiniz. Muhabbet kuşlarına konuşmayı öğretebilmek de eğlencelidir ama o kadar hızlı
öğrenmezler. Bunun için biraz zaman gerekir.
Anavatanları Avustralya olan muhabbet kuşları, bir serçeyle tamı tamına aynı boyuttadır. Muhabbet
kuşlarının renkleri çok parlak ve göz alıcı olduğu için egzotik bir türdür. Erkek veya kız olduklarını,
burunlarındaki renklere bakarak anlayabilirsiniz: Maviyse erkek, pembe ise kızdır.

listelist.com/muhabbet-kusu-nasil-konusturulur/
youtube.com/watch?v=wJmFhuAGU8w
blog.n11.com/baska-baska/hayvanlar-alemi/muhabbet-kuslari-hakkinda-her-sey
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En İlginç Ülke Bayrakları
Tuna Aydın
Bazı ülkelerin bayrakları oldukça ilginç. Bu bayraklarda yer alan sembollerin
anlamlarını merak etmiş olanlarınız vardır. İşte bunlardan birkaçı…

Havai: Havai, Amerika Birleşik Devletleri’ne bağlı
olsa da ilginçtir ki bayrağında Birleşik Krallık
sembolü yer alıyor.

Nepal: Bu bayrak, dünyada yatay dörtgen olmayan tek bayraktır.
Bayrakta ay ve güneş sembolleri bulunur. Ay eskiden ülkeyi yöneten
Rana ailesini, güneş ise Güneş Sarayı’nı temsil eder.

Kuzey Kafkasya Emirliği:
Bu

ülke,

Rusya’dan

bağımsızlık kazanarak kuruldu ve bayrağında üç
yıldız ve bir hilal var. Bu sembollerin bayrak
üzerindeki yerleşimlerine bakıldığında, sizce de
gülen yüze benzemiyorlar mı?

Sicilya: 1282 yılından bu yana Sicilya'yı temsil eden
bayrak, bacakların oluşturduğu bir triskelionun
ortasında kanatlanmış bir Medusa başı ve buradan
çıkan üç adet buğday başağından oluşmuştur. Bu üç
kıvrılmış bacak, adanın üç köşesini sembolize ediyor.

karnaval.com/yasam/dunyanin-en-ilginc-8-bayragi-19-21829-haber

111

Çok Bilinmeyen 20 İlginç Bilgi
Romina Danon
Çok bilinmeyen ilginç bilgileri okumaya hazır mısınız? Okuduktan sonra çok
şaşıracağınıza eminim.

Su aygırının sütü pembe renklidir.
Almanya'da pek çok bakım evinin önünde,
kafası karışmış yaşlı vatandaşların kaçıp
gitmesini önlemek için yapılmış sahte
otobüs durakları vardır.
Coca Cola'nın gerçek rengi yeşildir ve bunu
değiştirmek için renklendirici kullanılır.
Tüm kutup ayıları solaktır.
Çin'de bebekler doğduklarında 1 yaşında sayılır.
Çin’de sakız bulundurmak veya satmak yasaktır.
Burun

ve

kulaklarımız

hayatımız

boyunca

büyümeye devam ederken gözlerimiz hiç büyümez.

Dünyada

yaşayan

tüm

insanları

oluşturan

atomlardaki boşluklar çıkarılırsa tüm dünya nüfusu
bir elmaya sığabilir.
Kediler tatlı yiyeceklerin tadını alamazlar.
Dünyanın en zengin 3 ailesi, en fakir 48 ülkenin
toplam servetinden daha fazla servete sahiptir.
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Dünyanın en uzun süren trafik sıkışıklığı
12 gün sürmüş, 100 km kuyruk
oluşmuş ve araçlar günde 1 kilometre
ilerleyebilmiştir.
İnsanlar yılda en az 1 460 rüya görür.
Çin'de İngilizce konuşanların sayısı
Amerika'dan daha fazladır.
İnsanların kalça kemikleri betondan
çok daha sağlamdır.
Çok

sert

hapşırırsanız

kaburga

kemiklerinizden biri kırılabilir.
Uyurken, televizyon izlemekten iki kat daha
fazla kalori harcarız.
Bir zürafa, dili ile kulaklarını temizleyebilir.
Ördeklerin sesleri asla yankı yapmaz.

flickr.com/photos/36671412@N04/10509400334
sabah.com.tr/fotohaber/teknoloji/pek-bilinmeyen-ilginc-bilgiler/12
onedio.com/haber/daha-ilginc-biri-olmanizi-saglayacak-garip-bilgiler-386607
sabah.com.tr/galeri/yasam/islamda-ozel-bir-hayvan-kedi
miyhav.com/kus/saglik-bakim/yavru-ordek-cinsiyet-ayrimi
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St. Petersburg
Eren Erginoğlu
Rusya’nın kuzeyindeki St. Petersburg’da tarih, sanat, doğal güzellikler bakımından
gezilecek birçok yer bulacaksınız. Şimdi bu güzel şehri genel hatları ile gezelim.

Rusya’nın 2. en büyük şehri olan St. Petersburg’un nüfusu yaklaşık olarak 5 milyondur. Şehir, 1917
yılında Moskova başkent olarak ilan edilene kadar Rusya’nın başkentiydi.
St. Petersburg, 1. Dünya Savaşı’ndan sonra “Petrograd” adını, 2. Dünya Savaşı sırasında ise “Leningrad”
adını almıştır. Sonra da şehrin adı St. Petersburg olarak değiştirmiştir. St. Petersburg sözcüğü, Çar
Peter’in adı ve Almanca’da “kale” anlamına gelen “burg” sözlerinin birleşiminden oluşmuştur.
Bu şehir, aynı zamanda Putin’in doğduğu şehirdir. 1952’de doğan Putin, kendisini Leningrad’da buldu.
Yerel okullarda okudu, Leningrad Üniversitesi’ne gitti ve sonrasında da Rusya’nın başkanı oldu.
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St. Petersburg, dünyanın en büyük müzelerinden birine sahip. Bu müzeyi gezmek yıllar sürebilir. Doğru
duydunuz! State Hermitage tam 3 milyon esere sahiptir! Müzede tam 400 tane de oda bulunur.

Burada önemli nehirlerden biri olan Neva Nehri bulunmaktadır ve bu nehrin “UNESCO Dünya Mirasları”
listesinde yeri vardır. Bu nehir tam olarak 42 tane adaya yayılmıştır.
St. Petersburg “Beyaz Geceler”e sahip şehirlerden biridir. Haziranın ortasından temmuzun başlarına
kadar sadece ama sadece gündüz yaşanmaktadır. O dönemde üç hafta süren “Beyaz Geceler Festivali”
düzenlenir.

tr.sputniknews.com/saint-petersburg-worldcup-2018/201711171031034536-rusya-euro-2020-acilis-macinin-petersburgda-yapilmasivisit-petersburg.ru/en/leisure/194586/
saint-petersburg.com/rivers-and-canals/neva-river/
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Şeffaf Balıklar
Ziya Hacısüleymanoğlu
Şeffaf balıklar hakkında neler biliyorsunuz, yeni bir şeyler öğrenmek ister misiniz?

Şeffaf balıklar, adı üstünde şeffaflardır. Yukarıdaki fotoğrafa bakarsanız balığın iç organlarını
görebilirsiniz.
Bu küçük bir fıçı şeklindeki organizmalar, dahili beslenme filtreleri aracılığıyla suyu iterek suda
hareket ederler. Yani içi gözüktüğü için zayıf olduklarını zannetmeyin.
Bu canlıların kendilerine özgü yaşam şekilleri vardır. Buna göre, ayrı olarak veya tek bir
organizmanın parçası olarak var olurlar. Yaşam döngüsünün grup kısmında bu canlılar, hareket
etmek, beslenmek ve büyümek için vücutlarını büyük bir zincir halinde bağlantılı hale getirirler.
Bu balıklar, çok nadir bir türdür ve şeffaf oldukları için onları bulmak çok daha zor olacaktır. Bu
balıkların kemikleri de şeffaftır, sadece organları değil. Gözleri ve ağızları ise mor renktedir.
Aşağıdaki haberi okuduğumda sizlerle de paylaşmak istedim:
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“Yeni Zelanda'da balık tutmak için
denize

açılan

Stewart

Fraser,

yakaladığı balığı görünce gözlerine
inanamadı.
Yeni

Zelanda'nın

kuzeyinde Karikari

43

mil

Peninsula

Bölgesi’nde

balık

tutmaya

giden Stewart

Fraser,

oltasına

takılan

balığı

çekmek

için

makarasına asıldığında şok geçirdi.
Şaşkınlık içerisinde olan Stewart Fraser, suyun üzerindeki değişik nesneyi almak ile almamak
arasında kararsız kaldığını fakat merakına yenilerek ona daha yakından bakmak için ilginç cismi
sudan çıkarmaya karar verdiğini açıkladı.
Stewart Fraser şeffaf yaratığı eline aldığında yüzeyinin sanki balık pulları ile kaplıymış gibi
olduğunu ve jölemsi ama oldukça sıkı bir forma sahip bir canlı olduğunu belirtti. İçindeki turuncu
dilden başka bir organı görünmediğini belirten balıkçı, saydam canlının ne olduğunu anlamaya
çalıştı. (…) ”

akvaryum.com/Forum/seffaf_kaya_baliklari_k675222.asp
onedio.com/haber/seffaf-balik-hayrete-dusurdu--239479
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Dünyanın Kurtarıcısı: Greta Thunberg
Can Güven
Belki henüz duymamış olabilirsiniz ama bu isim gelecekte herkesin konuşacağı bir
isim. Büyük ihtimalle bu kişi sayesinde binlerce canlı kurtulacak. Bahsettiğim kişi 16
yaşındaki İsveçli Greta Thunberg.
Greta, dünyada yaşanan büyük ve birçok canlının
neslini tükenmeye kadar sürükleyen küresel
ısınmaya bir son vermek için ortaya çıkan genç ve
akıllı bir kız. O daha 16 yaşında olmasına rağmen
küresel ısınmaya bir son vermek için protestolar
ve konuşmalar düzenliyor. “#fridaysforfuture”
diye

bir

kampanya

başlattı.

(Instagram:

#fridaysforfuture) Belli haftalarda cuma günleri düzenlenen bu etkinlik şöyle bir şey: Çocuklar,
cuma günleri okula gitmek yerine belirlenen bir bölgede toplanıyorlar ve hazırladıkları pankartları
da oraya götürüp “Küresel ısınma ve iklim değişikliğine son!” diye protestolarda bulunuyorlar.
Greta ise bazı ülkelere gidip o protestolarda konuşmalar yapıyor. Belli ki artık o da dünyanın bir
çöplüğe dönüşmesinden sıkılmış çünkü konuşmalarında çok sert, hırslı ve ciddi bir şekilde
konuşuyor. Bu büyük çabasını takdir etmek amacıyla Nobel Ödülü’ne de aday gösterildi.
Peki ya Türkiye? Evet, bu projeler Türkiye’ye de
yansıdı. Türkiye’den ise 11 yaşındaki “Atlas
Sarrafoğlu” çıktı ve geçen haftalarda Bebek
Parkı’nda bir buluşma düzenledi. Greta, konuşma
yapmak üzere Türkiye’ye gelmese bile Atlas
Sarrafoğlu, Türkiye’nin iklim aktivisti oldu.
“Greta” ismini gelecekte çok fazla duyacağımızdan hiç şüphem yok. Onun sayesinde binlerce canlı
ve hatta binlerce kilometrekare hayvan habitatı kurtulabilir.
acikradyo.com.tr/acik-gazete/nazimin-gulu-atlas-sarrafoglu
euronews.com/2019/05/25/swedish-activist-greta-thunberg-addresses-climate-march-in-copenhagen
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Walt Disney‘in İlk Karakteri
Duru Yağmur Pardün
Walt Disney’in ilk karakteri, hepimizin tanıdığı bir fareydi. Bu farenin yıllar içindeki
değişimini görmeye ne dersiniz?
Walt Disney’in ilk karakteri bir fareydi çünkü bir gün odasında bir fare
gördü, onu izlemeye başladı ve hatta ona yemek vermeye başladı. Bir
zaman sonra fare ile bir arkadaşlık bağı oluştu. İşte o zaman aklına bir
fare karakteri yaratma fikri geldi böylece Mickey Mouse’u yarattı.
Mickey, sıradan bir fare değil üzerinde iki noktası olan kırmızı bir
pantolonu ve ayakkabıları olan bir fareydi.
Walt Disney, 1901’de doğdu ve 1966’da öldü. Bu yüzden Mickey’i yarattığında televizyonlar
henüz renkli değildi. Mickey’yi yarattıktan sonra; onunla ilgili çizgi filmler, animasyonlar ve filmler
oldu ve o çizgi filmler bir televizyon kanalına gitti. O kanal Walt Disney’e aitti. Disney, öldükten
sonra Mickey’yi geliştirdiler, onu renkli hale getirdiler hatta son zamanlarda 3D hale bile geldi.
Zamanla “Mickey Fare’nin Kulüp Evi” diye bir çocuk programı çıktı. “Mickey Fare’nin Kulüp Evi”nin
yaratıcısı ise Wayne Alvin ve Brat İwan’dı.
Mickey’nin arkadaşının olmadığını zannediyorsanız yanılıyorsunuz
çünkü Mickey’nin çok fazla arkadaşı var. Mesela Mini Mouse, Donald
Duck, Daisy Duck, Horace Horsecoller, Clarabellecow, Goofy ve
Pluto.

Aslında

Pluto,

Mickey

Mouse’un

köpeğidir.
“Mickey Mouse” çizgi filmini küçük yaştaki
çocuklara tavsiye ediyorum çünkü çok öğretici
ve çocuklar için uygun bir çizgi karakter.
starstills.com/mickey-mouse-and-friends-lifesize-cardboardcutout-standup/
paratic.com/walt-disney-minik-fareyle-baslayan-oykusu/
pazarlamasyon.com/walt-disneyin-minik-fareyle-baslayanbasari-oykusu/
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Simpsons Kehanetleri
Yiğit Kassas
Bildiğiniz gibi Simpsons, 30 sezonu olan bir dizi ve bu 30 sezonda geleceğe dair bir
sürü şeyi doğru tahmin etmiştir. Şimdi size bunlardan üç tanesini anlatacağım.

Ebola Virüsü: 2014 yılında çok fazla Ebola Virüsü
vakası görülmüştür. İlginç olan ise Simpons’ın
1997’de bir bölümünde Ebola Virüsü’nü konu
alması.

Walt Disney’in 20th Century Fox’u Satın Alması:
Simpsons’ın 20 Kasım 1998’de yayımlanan
bölümünde 20th Century Fox tabelasının altında
Walt Disney “Co” yazısı görülüyor. 2017 yılında
bu kehanet gerçekleşti ve Walt Disney ilgili şirketi
52,4 milyar dolara satın aldı.

Akıllı telefonların icadı: Akıllı telefonlar henüz icat
edilmemişken The Simpsons’ın 1994 yılında
yayınlanan “Lisa on Ice” bölümünde dokunmatik
bir telefon görülüyor. Logoya dikkat ettiniz mi?
Apple’ın logosuna çok benziyor ve o yıllarda henüz
Apple kurulmamıştı.

ntv.com.tr/galeri/sanat/30-yilinda-the-simpsons-kehanetleri
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Tukan Kuşu
Yasmin Karadeniz
“Tukan Kuşu” deyince aklınıza neler geliyor?

Tukan kuşu, Orta ve Güney Amerika ve
Karayipler'deki yağmur ormanlarına özgü bir
türdür.
Tukanlar,

Ramphastidae

ailesinin

tropikal

kuşlarıdır.
Yaklaşık 40 farklı Tukan kuşu türü vardır.
Tukan kuşlarının ömürleri, yaklaşık 20 yıldır.
Tukan, gün ışığına göre çok farklı çağrılar üretir. Mesela
öğleden sonra tüm diğer kuşlar durduğunda Tukan hâlâ
gürültülüdür. Kendilerini savunmak veya düşmanları
korkutmak için kendi seslerine güvenirler.
Dişi Tukan kuşlarının genelde 2-21 arası yumurtaları
olur. Tukan yavruları ilk yumurtadan çıktığında çok
küçüktür ama 5-6 gün geçtikten sonra çok büyümüş
olurlar.
Tukanlar, yemesi zor olan sert meyveleri kolaylıkla
yiyebilir çünkü 20 cm’lik gagaları çok kuvvetlidir.

tr.pinterest.com/pin/285274957622693932/
ikizero.biz/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvVHVrYW4
cokilgincbilgiler.com/?Syf=26&Syz=591370
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Japonlar’ın İlginç Gelenekleri
Arcan Doruk Bozkurt
Japonlar ilginç insanlar. Neden mi?

Mesela kapsülden otelleri var. Bence
kapsülde kalmak ilginç bir deneyimdir.
Japonlar yaptıkları büyük hatalar için
saçlarını kesiyorlar.
Ses çıkararak yemek yemek ise yemeği
beğendiğinizi gösteriyor.
Tüm dünyada mavi erkek bebekler, pembe
ise kız bebekleri temsil eder. Japonya’da ise
bu tam tersidir.
Japonya’da uyku oldukça önemlidir hatta iş
yerinde bile uyumak serbesttir.
Japonya’da sokakta yiyecek yemek veya
içecek içmek görgüsüzlük olarak kabul edilir
ama sadece dondurma yiyebilirsiniz. Eğer iş
yemeğinde patronunuz içki ikram ederse
onu içmek ama aynı zamanda sarhoş olmamak zorundasınız.
Sözlü veya fiziksel şiddet oldukça az yaşanır; genellikle kızgınlıklarını bakışlarıyla ifade ederler.

twitter.com/biliyormuydun_/status/891352006861914112
webtekno.com/insani-olmeden-tabuta-sokan-bir-misafirlik-modeli-kapsul-oteller-h53964.html
onedio.com/haber/zekasiyla-unlu-japonya-nin-birbirinden-tuhaf-20-gelenegi-781481
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YEMEKLER
Güne Farklı Bir Yumurta ile Uyanmak
Emir Sali
Yaz severler, bu yazımda sizlere sabah uyandığınızda veya öğle yemeklerinde
yiyebileceğiniz farklı türde yumurtalar ile ilgili önerilerde bulunacağım. İlginizi
çekenleri denemek için internet tariflerini araştırabilirsiniz.
Tereyağlı yumurta kapama
Bir yaz sabahını düşünün ve yemek masanızdan tereyağı
kokuları

yükseliyor.

Yemek

masasına

yaklaştığınızda

karşınızda şu görüntüyü görseydiniz, sizin tepkiniz ne
olurdu?
İskoç yumurtası
Bu yumurta adından da anlaşılacağı üzere İskoçlar’ın
geleneklerinden biri. Bu yumurtanın üstüne yaklaşık olarak
500 gr kıyma konuluyormuş. Yapılması için çok malzeme
gerekiyor gibi.
Sebzeli omlet
Biliyorum birçoğunuz sebze sevmiyor fakat omletin bu hali
ile sebzeyi seveceğinize inanıyorum. Ayrıca içinde biber
olabilir. Eğer acıya dayanamıyorsanız biber seçiminde buna
dikkat edin, derim.
Domatesli ve zeytinli omlet
Tamam, birçoğunuzun zeytin veya domates sevmediğini de
biliyorum ama omletin içinde domates ve zeytin bir farklı
oluyor. Bir sabah bu omleti yaparsanız bir başka sabah da
yapacağınıza inanıyorum.
hurriyet.com.tr/lezizz/tereyagli-yumurta-kapama-tarifi-40981375
yemek.com/tarif/sebzeli-omlet/
yemek.com/tarif/cookzone-kurutulmus-domatesli-ve-zeytinli-omlet/
yudum.com.tr/yemek-tarifleri/iskoc-yumurtasi
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Farklı Ülkelerden Yemekler
Alp Bigan
Yemek yemeği seven okuyuculara geliyor bu yazım.
Japonya: Japonya deyince akla ilk gelen yemek “suşi”dir
fakat Japonya’da suşi dışında da bir sürü yemek yenir.
Örneğin sashimi, onigiri, domburi, udon... Yemeniz
gereken tatlıları ise manjü, sakuramochi, uiro, dango ve
hakuto jellydir. Japonlar, genellikle dengeli beslenirler.

Fransa: Fransa’da her türlü yemek vardır. Çorba, salata,
et ve tatlılar daha önplandadır. Çorba olarak soupe à
l’oignon, salata olarak salade nicoise, et olarak boeuf
bourguignon ve confit de canard, tatlı olarak flamiche ve
tarte tatin ünlüdür. Bu yemekler dışında en çok bilinen
yiyecekler krovasan ve sufledir.
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İtalya: İtalyan mutfağı özellikle pizzası ve makarnası
ile meşhurdur. En ünlü yemekleri ise margarita,
lazanya, penne, ravioli, carpaccio, bruschetta ve
gnocchidir. En ünlü tatlıları ise tiramisu, panna cotta
ve kanolidir.

Meksika: Meksika mutfağı, baharatı ve cipsi ile
bilinir. En çok yenen yemekler ise fajita, quesadilla,
enchilada, burrito, taco, guacamole ve nachostur.
Tatlı olarak ise churros çok ünlüdür.

yoldasin.com/italyada-ne-yenir-baslica-yemekleri-nelerdir/
onedio.com/haber/sadece-fajita-ile-akillara-gelmemesi-gereken-meksika-mutfagindan-enfes-tarifler-711411
eliteworldhotels.com.tr/blog-en/fransiz-mutfaginin-en-lezzetli-yemekleri.22.aspx
biletall.com/blog/japonlarin-sevdigi-en-lezzetli-10-yemek/
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Eleven Madison Park
Can D. Barlas
Eleven Madison Park; 3 Michelin yıldızı bulunan, dünyadaki en iyi 50 restorandan
biridir. New York City’de bulunan bu restoran, oldukça da pahalıdır.

Bu restoranın isminin böyle olmasının
sebebi, önünde “Madison Park” adında bir
park olmasıdır.
Restoranın en büyük amacı, dünyadaki en
modern ve gösterişli yemekleri yapmak ve
böylece en başarılı restoran olmaktır. En
belirgin özelliklerinden birisi de büyük
tabaklara küçük fakat ağır ve doyuracak
yemekler koymalarıdır.
Burayı yöneten başarılı kurucu ortağı ve
baş şefi Daniel Humm; 1976’da, Zürich’te
doğmuştur. Şefimiz küçüklüğünden beri
yemekle ilgiliymiş ve biraz büyüdüğünde
evde yemek yapmaya başlayınca annesi
oğlunun bu yeteneğini keşfetmiş. Daha
sonra şefimiz, bir sürü aşçılık okuluna
gitmiş, çoğundan başarıyla mezun olmuş ve
bazı restoranlarda çalışmış.

townandcountrymag.com/leisure/dining/a9234764/elevenmadison-park-best-restaurant-in-the-world/
theworlds50best.com/The-List-2017/1-10/Eleven-Madison-Park.html
grubstreet.com/2017/04/eleven-madison-park-best-restaurant-in-the-world.html
hfusionmediagroup.com/daniel-humm-taking-on-new-york/
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Osmanlı Mutfağının Ünlü Tatlısı: Güllaç
Tibet Demirtaş
Bu dönem sosyal bilgiler derslerimizde de işlediğimiz Osmanlı tarihinin en can alıcı
noktalarından birine değinmek istiyorum. Dünyaca ünlü Osmanlı mutfağının en
sevilen tatlısını biliyor muydunuz?

Malzemeler
10 yaprak güllaç
1,5 litre süt
2 su bardağı şeker
Çekilmiş ceviz
2 yemek kaşığı gül suyu (isteğe göre)
Üzeri için: File fıstık, ceviz, nar taneleri
Yapılışı
Süt ve şeker tencereye alınarak ısıtılır ki
şekerler tamamen erisin. Süt oda sıcaklığında
ılınmaya bırakılır. Sütü kaynar kullanırsanız
tatlınız hamur olur. O nedenle el yakmayacak
şekilde olmalıdır. Sonrasında tatlı tepsiye
döşenir. Güllaç yaprakları parlak kısmı üste gelecek şekilde derince bir tepsiye konur. Üzerine
her yanı ıslanacak şekilde bir iki kepçe süt dökülür. Beş güllaç yaprağı için aynı işlem tekrarlanır
ve 5. katı da ıslattıktan sonra bu kata ceviz serpilir. Sonra üzerine diğer güllaç yaprakları aynı
şekilde ıslatılarak serilir. Kalan şekerli sütten bir su bardağı kadar alınır. İçerisine 2 yemek kaşığı
gül suyu ekleyip tatlının üzerine gezdirilir. Tatlı buzdolabına konur. En az 2-3 saat dinlendirdikten
sonra üzerini isteğe göre süsleyerek servis edebilirsiniz.

milliyet.com.tr/gullac-nasil-yapilir-gullac-gundemgoogle.com/search?q=g%C3%BClla%C3%A7&rlz=1C1GCEU_enTR826TR835&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwizo
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Japon Mutfağı
Melis Su Serengil
Dünya mutfaklarından son zamanlarda en çok tercih edileni Japon mutfağı ile ilgili
bilinmeyenler bu yazıda.
Japonlar, yemeklerini “hashi” diye adlandırılan çubuklar ile yerler. Japonlar ve Uzak Doğulular
hemen hemen her yemeği bu çubuklar ile yerler. Bu çubukların farklı çeşitleri de vardır.
Japon mutfağında yağ ve baharat kullanımı çok azdır. Buradaki amaç malzemelerin kendi tatlarını
korumasıdır. Yemekler genellikle çiğ yenir ya da fazla pişirilmezler. Japon mutfağında tuz
kullanmak yerine genellikle soya sosu kullanılır ve yedikleri pirinç de ekmeğin yerini tutar.
Japonya’da insanlar pek tatlı yemezler fakat tatlı yerine yerel şekerlemeler mevcuttur.
Japonya’da en çok pirinç veya noodle tüketilir ve bir ada ülkesi olması sebebiyle deniz ürünleri de
çok yaygındır. Ayrıca çorba da çok tercih edilir. Çorbayı da kaşıkla içmezler. Çorbanın genellikle
katı kısımları olur ve bu katı kısımları çubuklar ile yiyip geriye kalan sulu kısmı ise kâseden içilir.
En meşhur yemek ise tahmin edeceğiniz üzere “sushi”dir. Suşhinin Çin yemeği sanılması büyük
bir yanılgıdır.

gezimanya.com/asya/japon-mutfagi
tr.wikipedia.org/wiki/Japon_mutfağı
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SPOR AJANDASI
Açı Futbol Takımı Maçlara Nasıl Hazırlanır?
Demir Mermerci - Rauf Ömer Çadırcı
Açı Gençlik ve Spor Kulübü-Açı Futbol Takımı olarak lig ve hazırlık maçlarına katılıyoruz.
Belli zamanlarda da kamplar düzenliyoruz. Başarılı olmak için nasıl mı hazırlanıyoruz?
Antrenmanlar

Kondisyon Antrenmanları

Taktik Antrenmanları

Her kondisyon antrenmanında en az 40

Taktik antrenmanlarında oyun bilgimizin

dakika düz koşu yapılır ve bu sırada kaleciler

gelişmesini

ayrı bir çalışma yapar.

öğreniriz ve maçlarda bunları kullanmayı

Koşu bitiminde atlama engelleri ve slalom

deneriz. Daha çok topla oynadığımız bu

hunileri ile kondisyon çalışmalarına geçilir.

antrenmanlar,

Bu, çok yorar ama maçlara hazırlanmak için

antrenmanları kadar yormaz.

sağlayacak

yeni

bizi

taktikler

kondisyon

yapmamız gereken en önemli antrenman tipi
de budur.
Maçlarımızı

çoğu

zaman

bizden

büyükler ile yapıyoruz. Bu sayede
kendimizi

daha

çok

zorlayıp

geliştirebiliyoruz. Kamplarımızı ise o
bölgedeki turnuva tarihlerine göre
ayarlıyoruz böylece kamp süresince
daha çok maç yapabiliyoruz.
Heyecanımızı bizlerle paylaşmak isterseniz, maç programımızı antrenörümüz Volkan Keçeli’den
öğrenebilirsiniz.

129

Futbolda Biz Türkler’i Gururlandıran 3 Gol
Kaan Erciyes
Bugün sizlere Türkler’in attığı ve bizi gururlandıran 3 golü tanıtacağım. Karekodları
okutarak bu gollerin videolarını izleyebilirsiniz.

1. Gol: Hakan Çalhanoğlu’nun Almanya’nın Bundesliga Ligi’nden Dortmund’a attığı muhteşem
gol.

2. Gol: Selçuk İnan’ın Türkiye’yi Avrupa Şampiyonası’na yollayan golü.

3. Gol: Hamit Altıntop’un Kazakistan’a attığı adeta füze golü.

haberler.com/hamit-altintop-milli-takim-da-6563020-haberi/
spor.haber7.com/milli-takim/haber/1604524-selcuk-inan-attigi-golu-anlatti
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Basketbol Tarihinde Yaşanan Olağanüstü Olaylar
Batu Güven-Eren Erdem
Basketbol tarihinde yaşanan garip olayları araştırdık. Karşımıza neler mi çıktı?

Şu an New Orleans Pelicans’ta oynayan Elfrid Payton’ın, 1 Ocak
2018 tarihinde Orlando Magic’te oynarken Brooklyn Nets
maçında attığı şut sonrasında saçları topa değince saçlarından
blok yemiş oldu.
Eski NBA oyuncusu Wilt Chamberlain, 1962 yılında
Philadelphia Warriors’ta oynarken New York Knicks
maçında 100 sayı atarak NBA rekorunu kırmıştır.

Eski oyunculardan Shaquille
O’Neal,

23

Şubat

1993

tarihinde Orlando Magic’te
New Jersey Nets’e karşı oynadığı maçta smaç basarken ağırlığı
yüzünden pota yere düşmüştür. Bu anı, yandaki qr kodu okutarak
izleyebilirsiniz.

Golden State Warriors takımındaki Klay Thompson,
Sacramento Kings karşısında 23 Ocak 2015 tarihinde 3.
periyotta -tek bir periyotta- tam 37 sayı atarak maçı
almıştır.

pinterest.com/pin/154177987213863336/
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Bilardo
Ziya Hacısüleymanoğlu
Çok bilinmese de bilardo bir spordur. Şu anda, Avrupa'nın en çok oynanan 5 spor
dalından biridir. Bilardo, aslında centilmenlik sporudur. Bizim okulumuzda da
bilardo oynayanlar var. Ben de onlardan biriyim. Bu yüzden bu konuyu seçtim
böylece size daha kolayca anlatabilirim.
Bilardonun 5 oynanış şekli vardır:


Amerikan Bilardosu (pool)



8 Top



14+1



Snooker



3 Top (karambol)

Amerikan Bilardosu ve 8 top
Teknik olarak bu iki şekil birbirine çok benzer ama oynanış yöntemleri farklıdır. Amerikan
Bilardosu, bilardonun bugüne kadar gelebilen ilk cepli bilardo çeşididir. Amerikan Bilardosu,
adından da anlaşılacağı gibi Amerikalılar’ın keşfettiği bilardo çeşididir.
14+1
Yine standart Amerikan Bilardosu masasında oynanan bir oyundur. Bütün toplar, 8 top düzeninde
yerleştirilerek oyuna başlanır. Bu oyunda her iki oyuncu da sıra kendisindeyken deliğe istediği her
topu sokabilir. Deliğe nizami olarak giren her top 1 sayıdır. Önceden belirlenen sayıya ulaşan
oyuncu, maçı kazanır. Bu oyunda da deklare yapmak zorunludur. Deklare edilen top yanlış deliğe
girerse ya da başka bir top deliklerden birine girerse söz konusu top çıkarılıp açılış noktasına
konur. Oyun sonu ise diğer türlerden tamamen farklıdır.
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Snooker
Cepli bilardoya diğer bir örnek Snooker’dır.
İki kişi ya da iki takımla oynanır. Snooker’ı
İngilizler savaşa giderken can sıkıntısından
keşfetmişler. Diğer bilardo çeşitlerinden
canları sıkıldığı için yeni bir tür keşfetme
gereği duymuşlardır. İlk başta renkli toplar
yoktu. Renkli toplar; sarı top (2 puan), yeşil
top (3 puan), kahverengi top (4 puan), mavi
top (5 puan), pembe top (6 puan) ve son
olarak da siyah top (7 puan) olarak sıralanır. Bunların yanında en baştan beri 15 tane kırmızı top
(1 puan) vardır.
3 Top
“3 Top” dendiğinde aklımıza, karambol ve 3 bant olarak oynanan iki farklı oyun türü gelir. Aynı
masada ve aynı toplarla oynanan bu iki oyun arasında sayı alma açısından kural farkları
bulunmaktadır. Karambol olarak adlandırılan 3 Top bilardo oyunu, özellikle amatör bilardo
oyuncuları tarafından tercih edilmektedir.

marsasportsclub.com/en/billiards
sportsaspire.com/what-is-difference-between-pool-billiards
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Dünyanın İlginç Sporları
Demir Mermerci
Spor, hepimizin yaşamında bir biçimde yer almakta. Futbol, basketbol gibi çoğumuzun
bildiği sporlar dışında belki de hiç duymadığınız spor dalları da vardır, değil mi?
EŞ TAŞIMA (WİFE CARRYİNG)
İlginç sporlarda başı çeken bu spor, Finlandiya’da oynanıyor. Bu
sporda erkekler, kadınları sırtlarında taşıyarak zorlu bir parkuru
aşıp sona ulaşmaya çalışıyor. Kazananlara verilen ödüllerden
bazıları: Eşlerin ağırlığı kadar bira, eşlerin ağırlığının beş katı
kadar nakit para ve Finlandiya Dünya Şampiyonası’na katılma
hakkı…
SATRANÇ BOKSU (CHESS BOXİNG)
Dövüş sporu boks ve zekâ sporu satranç bir araya gelince böyle
bir spor meydana geliyor. Bir maçta, toplam 6 raunt boks ve 5
raunt satranç oynanıyor. Bu sporda dayanıklılığın yanında
konsantrasyon da çok önemli.
PEYNİR YUVARLAMA (CHEESE ROLLİNG)
İngiltere’de oynanan bu spor, dünyanın en ilginç sporları
arasında kendine yer bulmuş durumda. Kuralları çok basit: Bir
tepeden peynir yuvarlanıyor ve peyniri yuvarlayanlar da
peynirin arkasından yuvarlanmaya başlıyorlar. Bitiş çizgisine ilk
gelen peynirin sahibi, oyunu kazanıyor.
SUALTI HOKEYİ (UNDERWATER HOCKEY)
İlk kez 1954 yılında İngiltere’de oynanan sualtı hokeyi,
Octopush olarak da biliniyor. Amaç havuzun altında, pakı
rakibin kalesine gol atmak.
barcin.com/sportmen/dunyanin-en-ilginc-10-sporu/
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Zorbing
Melis Su Serengil
Bu spor 1996 yılında Yeni Zelanda’da ortaya çıkmıştır. Dünyanın birçok yerinde bu
sporu yapabilirsiniz fakat şu an ne yazık ki Türkiye’de bu sporun yapılabileceği
parkur veya alan yok.

Bu sporu yaparken ihtiyacınız olan şeyler
bir zorb ve bir parkur. Zorb, içi
görülebilen (saydam) şişme dev bir
balondur. Parkur ise bir rampadan oluşur
ve güvenliğiniz için bu parkurun etrafı
çitlerle çevrili olur. Eğer deneyimliyseniz
rampayı daha yüksek olarak tercih
edebilirsiniz.

750 metre ile dünyanın en uzun parkuru şu an ABD’nin Pennsylvania Eyaleti’nde bulunuyor.

Zorb topları iki çeşittir. Birinde sporcu tamamen serbest olur, diğerinde ise kemer sistemi vardır.
Kemer sistemi varsa 2 kişilik veya 3 kişilik de olabilir. Nefes almanız için zorbun içinde delikler de
bulunmaktadır. Ayrıca bu sporu suda da yapabilirsiniz. Bazı şarkıcılar, konserlerde de eğlence
amaçlı zorbu kullanırlar.

zeynepcansoylu.com/zorbing-deneyimim-zorbing-nedir-nasil-yapilir/en.wikipedia.org/wiki/Zorbing

135

Golfün Doğuşu
Timur Cihantimur
Yaptığınız sporların tarihini bilmek önemlidir. İşte bu da golfun tarihi.
İlk olarak 1400’lü yıllarda, Hollanda’da Protestan
papazları ve yerli halkın donmuş kanallarda golf
oynadıklarına

dair

bilgiler

bulunmaktadır.

Belli

dönemlerde Çin, Belçika ve Fransa’da da oynandığı
bilgisi edinilmiştir. Zamanla İskoçya’da yayılan bu oyun,
milli oyun olarak benimsenmiş ve o dönemki İngiltere
kralının kurduğu golf kulübü ile İngiltere’de de yaygın bir
oyun olarak oynanmaya başlamıştır.

Golf önceleri küçük çaplı oynanırken ilk golf turnuvası
İskoçya’da düzenlenmiştir. Dünyada golf, hızla yayılmış ve
gözde sporlar arasına girmeyi başarmıştır.
Türkiye’de golf 1895 yılında, dönemin padişahından izin alan
İngiliz büyükelçisi sayesinde açılmıştır. 1895 yılından bu yana oynanmasına rağmen çok geniş bir
oyuncu kitlesine sahip değildir.
Türkiye’de 12 delikle başlayan golf sahaları daha sonra 18 deliğe çıkarılmış, ardından değişen saha
alanı ile 9 deliğe düşürülmüştür.

faydalibilgiler.com/makale/1616/doga-sporlari/golf-sporunun-tarihcesi.html
fanatik.com.tr/golf-kimin-oyunu-344801
bilgiustam.com/golf-sporunun-tarihcesi/

136

137

EMEĞİ GEÇENLER
BİR OLMA YOLUNDA
Arcan Doruk Bozkurt
Arda Baykan
Can Güven
Emir Politi
Duru Özaydın
Duru Pirhasoğlu
Duru Yağmur Pardün
Maya Leblebicioğlu
Melisa Gürsoy
Melissa Işıkara
Melissa Baltazzi
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 Denis Barlas
Defne Su Fazlıoğlu
Demir Mermerci
Ela Karagül
Emir Sali
Emre Şirin
Eren Erginoğlu
İlyun Özbinar
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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