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https://nereyegeldik.wordpress.com/2011/12/05/vefa-bozacisi/
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Günden Güne Büyüyen Açı Dergisi Ailesi 

 

Her geçen yıl daha da profesyonelleşen, üretmenin tadını alan Sevgili Açı Dergi 

Ailesi’nden size bir mesaj var. 

 

Dergi derslerinde acaba neler oluyor?  

Dergi öğrencileri olarak bizler, bu senenin 

başından itibaren zevkle okuyabileceğiniz, yeni 

şeyler öğreneceğiniz, Açı’dan haberler 

alacağınız bir dergi hazırlama heyecanı 

içindeydik ve hızımızı kaybetmeden sizler için 

kış sayısının yanı sıra yaz sayısını hazırlamaya 

koyulduk.  

Kendimizi günden güne geliştiriyor, daha hızlı 

ve planlı çalışarak daha iyi içerikler üretmeyi öğreniyoruz.  

Her zamanki gibi ders öncesi dergi öğrencileriyle toplantılar yapıyor, çeşitli dergi örnekleri 

inceliyor ve önerilerimizi paylaşıyoruz.  

7. sınıflar deneyimli bir grup olduğu için 5 ve 6. 

sınıflardan gelen yazıları punto, yazı karakteri, 

kaynakça gösterimi gibi teknik açılardan inceleyip 

gerekli düzenlemeleri yapıyorlar. Dergiyi tanıtan bir 

açılış metni oluşturma konusunda da gönüllü 

oldular. 

Dönem içinde ise röportajlar yapmak ve farkındalık 

yaratmak adına öncelikle LÖSEV’e bir gezi planladık. Bunun dışında farklı gezilerimiz de olacak. 

Bu çalışmalarımızı, yaz sayımızda okuyabileceksiniz. 
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Hep söylüyoruz, tekrar etmek istedik: 

Bu dergide yer alan yazıların yanında yazar isimleri yer alsa da hiçbirimiz tek başına “Bu yazı, 

tamamen bana aittir.” demek istemeyiz.  

Tüm bu süreçte bize format ve içerik konusunda destek olan, yaratıcı düşünmemizi sağlayan 

Müge, İnci, Tülay, Seren ve Pınar Öğretmen’e içten bir teşekkür etmeyi de unutmayalım. 

Yeni sayılarımızda buluşmak dileğiyle  

Açı Dergisi Öğrencileri  
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ÖZEL RÖPORTAJ 

Sunay Akın Açı’da 

                                                                  İlyun Özbinar 

 

 

 

 

 

 

 

Geçen sene bu röportajı gerçekleştirmek için yaklaşık iki ay süresince Sunay Bey’i 

tanımaya çalıştım. Sunay Bey’in hayatıyla ilgili yazılan yazıları okudum, kendine 

ait sosyal medya hesabını takip ederek oradaki paylaşımlarını inceledim, bazı 

televizyon programlarını izledim. Bu süreçte ben de Pınar Öğretmen de çok 

heyecanlıydık. Röportajımızı, Sunay 

Bey’in yoğunluğu nedeniyle geçen 

sene yapamamıştık ama bu sene 

yaptık. Açı Kültür ve Sanat'ın bu 

seneki ikinci etkinliğinde "Görçek" 

isimli tek kişilik gösterisi öncesinde 

bize zaman ayıran Sunay Akın’a çok 

teşekkür ediyor ve sözü daha fazla 

uzatmadan sizi keyifli bir okuma sürecine davet ediyorum. 
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Bir müze kurma fikri nasıl ortaya çıktı? Ve bu fikir nasıl gelişti? 

 

İstanbul’a geldiğim yıl 1968. Altı yaşındayım. Otobüsle Trabzon’a yola çıktık. Yirmi dört saat süren 

uzun bir yolculuğun ardından, otele yerleştik ve deliksiz bir uyku uyuduk. Ertesi sabah otelde 

kahvaltımızı yaptık. Babam; annemi, ağabeyimi ve beni alarak otelden çıktı. Taşradan yani 

Anadolu’dan gelen bir insanın gezmek için gideceği ilk yer neresidir? Topkapı Sarayı, Sultanahmet, 

Beyoğlu. Babamın bizi götürdüğü ilk yer, arkeoloji müzesiydi. Ben o gün bir müze ile tanıştım. 

Bunu yapan babam, bir terziydi ve ilkokul mezunuydu ama o cumhuriyetin yetiştirdiği aydın bir 

insandı. Aydın olmak diplomayla hiç ilgisi olmayan bir konudur çünkü nice insanlar gördüm, aydın 

olamadıklarını anladım. Nice eğitim alamamış insan gördüm çok büyük aydın olduklarını 

kavradım. Örneğin biz, sen (İlyun) şu anda şair ve yazar Sunay Akın’la sohbet ediyorsun, ben 

okudum. Âşık Veysel okumadı ama o çok büyük bir aydın.  

 

Peki, neden bu müzenin bir oyuncak müzesi olmasını istediniz?   

 

Hiçbir şey istemedim, farkında bile değildim, farkında bile olmadan kurdum biliyor musun? Bir 

şair, şiir yazarken dizelerin nereye gideceğini bilemez veya bir ressam tuvalin karşısına geçtiğinde 
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nasıl bir resim ortaya çıkacağını bilemez aslında. Evet, beyninde düşünür; evet, beyninde kurgular 

ama o üretim sürecine geçtiği anda artık o da ne olduğunu bilemiyor. Bu bir sürüklenme aslında!  

Almanya’nın Branderburg kentinde, hayatımın ilk oyuncak müzesini gezdim. 90’lı yılların başıydı. 

Ben, üç kitabı çıkmış genç bir şair. Etkinliklere davet ediliyorum. Branberg kentine gitmiştim. Bir 

günüm var ve müzeleri gezeceğim. Tabii Branderburg, Albert Dülerg demekti ve onun müzesini 

gezeceğim yani evini. Sonra Nazi mahkemeleri… Naziler orada yargılanmıştı. Tarihi bir olay, tarihi 

bir mekân, orayı gezeceğim ama bir günüm var. Kaldığım otelin lobisinde bir broşür, Branderburg 

Oyuncak Müzesi. Çok şaşırdım, “Oyuncak müzesi mi olur?” dedim. “Bir saatte giderim.” dedim. 

Bilet alıp Branderburg Oyuncak Müzesi’ne ilk ben girdim çünkü kapısına gittiğimde daha 

açılmamıştı. Bir saate çakacaktım. Alman görevli yanıma geldi ve dedi ki: “ Kapatıyoruz.” Saat beş 

olmuştu, akşam beş. Hiçbir müze, oyuncak müzesi kadar uygarlığı çatısı altında toplayamamıştı. 

Aslında oyuncak, üretildiği dönemin tanığıdır. Oyuncağın tarihinde modadan, mimariye; uzay 

fethinden, sanal dünyaya kadar insanlığın tarihi vardır. Bunu gördüm ve çok etkilendim, gıpta 

ettim. Boşuna Almanya olunmuyor işte. Sonra gittiğim bütün ülkelerde oyuncak müzesi aradım. 

Lisbon, Stockholm, Londra, Prag’da var; her yer de var. “Kırdığımız Oyuncaklar” kitabını yazmaya 

başladım. Önce araştırdım, bilgi ve belge topladım, okudum. Oyuncak tarihini anlatan yüz yıllık 

kitaplar vardı. “Arkeolojide 

oyuncak” konusunu da ben 

oyuncak müzesini kurduktan sonra, 

Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu’na 

söylemiştim. Arkeolojide hiç 

oyuncak konulu yüksek lisans 

çalışması yoktu. O da bir 

öğrencisine verip sonradan 

başlamıştır. Oyuncak müzeleri 

geziyordum ama aklımda müze 

kurmak gibi bir şey yoktu. Bir gün, 

Berlin’de bir antikacıda beyaz ve 

yüz yıllık bir at gördüm. Sırf 

oyuncak müzesi kurmak için o atı 

aldım. Yani bir şair, bir yazar, bir 
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edebi metni kafasında kurgular ama bir an gelir ve kâğıdı, kalemi eline alır. Ya da bir kompozitör 

birden bire notaları dökmeye başlar. Niye, o an; kimse bilmiyor ama ben o atı aldım. O oyuncak 

atla havaalanını dolaştım. Herkes bana bakıyordu hatta biri: “Sanço Panzo’nuz nerede?” diye 

sordu. Kitaplarım okundukça, oyuncak tarihini öğrenince, hatalar da yapa yapa oyuncak almaya 

başladım müze için. Her oyuncak müzelik değil. Evdeki eskilerle müze kurulmaz. Böyle böyle 

teliflerim arttı, para kazanmaya devam ettikçe oyuncak aldım. Sahne oyunlarım izlendi ve 

televizyon programları yaptım. Göztepe’de aileme ait beş katlı konağı müze yaptım. Onu, bu 

düşüm için müzeye çevirdim.  

 

“İstanbul’da Bir Zürafa” romanınızda 

olduğu gibi oyuncak müzenizin 

bahçesinde de bir zürafa 

bulunmasının özel bir sebebi var 

mıdır? Zürafa sizin için ne ifade 

etmektedir? 

 

Tabii var çünkü müzenin olduğu yere -

Erenköy'e- zürafa heykelini yapan 

Mehmet Münif Paşa'dır. O, Mecmua-i 

Fünun'u da çıkaran kişidir. O, 

İstanbul'un tarihine zürafalarla 

"merhaba" demiştir. Gece, hava karardığında sokağı o ve sonradan eklenen diğer zürafa 

heykelleri ışıklandırıyor. 

 

Şiir yazmak çocukluğunuzdan beri hayalini kurduğunuz bir şey miydi? Yoksa büyüdüğünüzde 

bir anda ben şair olmalıyım mı dediniz? 

 

Hiç hayalini kurmadım. Yazmak da istemedim ama yazdım. İlk şiirimi yedi yaşında yazdım. 

Evimize Trabzon'dan gelen bir gardırop vardı. Onunla hayaller kurardım. İlk şiirimi o 

gardıroptaki boş bir askıya yazdım.  
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Şiirlerinizi ve kitaplarınızı genellikle nasıl bir ortamda yazıyorsunuz? 

 

Mutlaka evimdeki kütüphanede olmalıyım çünkü yazarken aklım başka bir yere gidiyor. O an 

birkaç kitap okumam gerekiyor. Yazarken, durmadan aklıma başka bir şey geliyor. O konuyla 

ilgili yeni okumalar yapmam gerekiyor. Ben tarih yazmıyorum. Okuduklarıma göre tarihi 

yeniden kurguluyorum. Genelde kendimi hayallerime bırakıyorum. 

 

En beğenerek yazdığınız kitabınız hangisidir? Bu kitabın diğerlerinden farkını biraz anlatır 

mısınız? 

 

Hiçbiri. Yazarken diyorum ki kendime “Sunay Akın, şimdi bu işi başardın.” Kitap çıkmış, 

okuyorum, “Güzel olmuş.” diyorum. Aradan zaman geçiyor, elime alıyorum, bu kez 

okuyamayıp bırakıyorum. “Yazacağın bu muydu?” diyorum, sanki yazmak istediklerim onlar 

değilmiş gibi… Sonra onlardan kaçıyorum. Şu an yazmakta olduğum kitap, çok güzel olacak 

ama… 

 

Hayatınız boyunca sizi en çok etkileyen şiiri nereden veya kimlerden ilham alarak yazdınız? 

 

Hiçbiri. Şiir, bekledikçe güzelleşir; düzyazı ise bekledikçe bozulur. Bu yüzden artık şiiri 

yazıyorum ama bende 

kalıyor. Yayınlamıyorum 

onun için. Şiir farklı bir şey. 

Aslında ben müzelerimde 

de oyunlarımda da 

düzyazılarımda da hep şair 

olduğuma inanıyorum. Bir 

şairin ele alabileceği 

metinlerdir onlar, diye 

düşünüyorum. Metafor, 

imge peşinde koşuyorum. 
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“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? 

O ceket, “Oyuncak Müzesi”nin kapısında hâlâ durur. Trabzon’da, yani benim çocukluk 

yıllarımda ağabeyim ve ben vardık. Küçük kardeşim Yüksel, İstanbul’da dünyaya geldi. On 

yaşındaydım. Ağabeyimle oynayarak büyüdüm ama kardeşim oyun çağına geldiğinde ben 

başka yolculuklar peşindeydim. O zaman ben on beş-on altı yaşındaydım. Dolayısıyla benim 

oyun arkadaşım hep ağabeyim olmuştur. Kardeşim evdeydi ama ondan kaçardım çünkü 

annem; “Ödevini yaptır, kardeşinle oyna, kardeşine bak…” gibi görevler verirdi bana. Ben de 

sinir olurdum çünkü delikanlı yaşımdaydım ve çıkıp dolaşmak istiyordum ama kardeşimin 

başında bekçi gibi dikilirdik. Ağabeyim de ben de gardiyanlık yaptık ona. Ailede, anne babanın 

kardeşlere eşit sevgisi çok önemlidir. Bizi hiçbir zaman ayırmadılar. Çok çocuklu bir ailede en 

küçük olmak her zaman avantajlıdır. Benim küçük kardeşim de onun sefasını her zaman sürdü. 

Biz üç erkek kardeşiz, babama çok üzülüyorum çünkü bir erkek; kadının dünyasının zenginliğini 

eşinden, annesinden öğrenmez, kızından öğrenir. Bu yüzden kız çocuğu olmayan erkek, 

hayatta pek çok şeyi anlayamamıştır. 

https://4.bp.blogspot.com/-xWusokAY6kY/WqPndJslEvI/AAAAAAAAEQk/ayzijgNLiWkgdJ-WCytc_0c5rDq07f1GwCLcBGAs/s1600/tuncayterzihanesi.jpg
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İstanbul’u çok seviyorsunuz. Neden İstanbul’u “bilfiil satranç” oyununa benzettiniz? 

Satranç bilgi ister. Satrançtaki her taşın bilgisi farklıdır. Satranç çoklu düşüncedir. İstanbul da 

satranç gibi kültürlü bir kent. Bakıyorsun pek çok kültürün satranç taşı gibi masaya 

yerleştirildiğini görüyorsun. Düşüncelerimle onları hareket ettiriyorum. Beyazıt Kulesi’nden 

Galata Kulesi’ne kadar Rumeli Hisar’ından Aya Yorgi Kilisesi’sine Saint Antuan Kilisesi’ne kadar 

bütün yapılar satranç taşı gibi. Hepsini düşünceyle hareket ettiriyorum çünkü bilgi, üreten ve 

üretilen en büyük şeydir.  

 

Yazar veya şair olma yolunda olan biz gençlere neler söylemek istersiniz? 

İpin üzerinde cambaz yalnızdır. Hiç kimse sana dengeyi öğretemez. Kendi kanatlarına 

güvensinler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu röportaja ait ses kaydının deşifre dilmesinde emeği geçen 5, 6 ve 7. sınıf Açı Dergisi 

öğrencilerine çok teşekkür ederiz. 

kitaplardankalan.blogspot.com/2018/03/tuncay-terzihanesi-sunay-akn.html 
instagram.com/sunay.akin/?hl=tr 
twitter.com/tc_istanbul/status/1157309486379556865 
tr.pinterest.com/pin/307230005804142010/ 
 

https://twitter.com/tc_istanbul/status/1157309486379556865
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AÇI’DAN HABERLER  

Okulumuzda Yeni Bir Kat 

Alp Bigan ve Eren Erdem 

Fotoğraf: Yiğit Kassas 

 

Bu sene açılan “teknoloji alanı” ile ilgili Mehmet Bakır İzgördü ile yaptığımız 

röportajı size aktarmak istiyoruz. 

 

Bu alanı oluşturma fikri nasıl 

oluştu? 

Bizim, eğitim teknolojileri adına, bu 

yıl birçok planlamamız vardı. Bu 

konuda, Bahçeşehir 

Üniversitesi’nden bir danışmanlık 

alıyorduk. Sonra “Biz bunu en etkili 

biçimde nasıl bir ortamda 

verebiliriz?” diye düşündük ve 

bunu gözlemlemek için birkaç 

okula gittik ve bir okulda bu konudaki bütün laboratuvarların ve çalışma yerlerinin bir araya 

getirildiğini gördük. 

 

Okul yönetimi bu fikri nasıl karşıladı? 

İlk başta hepimiz için güzel bir fikir gibi geldi ama daha sonra alan konusunda sıkıntı yaşadık. 

Mevcut laboratuvarlar bunun için yeterli değildi. Sonrasında okul yönetimi bizi destekledi. 
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Bu projede kimlerden yardım aldınız? 

Öncelikle mimarımızdan destek aldık. Mimar, okulu gezerek alanın 3D tasarımını yaptı. 

Beklediğimizden daha iyi bir sonuç çıktı. Mimar dışında, okulun tüm yöneticilerinden destek 

aldık. Aynı zamanda üniversiteden bize danışmanlık yapan Prof. Yavuz Samur’dan da çok 

büyük destek aldık. 

 

ICT alanında hangi sınıflar 

bulunmaktadır? 

ICT alanında, ICT adına her 

laboratuvar var. Geçen sene 

Maker seçmeli dersinin 

yapıldığı sınıf ayrıydı. Şimdi 

hepsini birleştirdik. Kata yeşil 

ekran getirdik. “ICT” deyince 

aklımıza sadece bilgisayar 

gelmemelidir. 

 

ICT alanında kaç öğretmen görevli? 

Şu anda ICT ortaokul biriminde 4 öğretmeniz. Her hafta teneffüslerde orada olacak şekilde bir 

plan yapıyoruz. En az 1, maksimum 4 öğretmen orada bulunuyor. 

 

Öğrenciler bu alanı nasıl kullanıyor? 

Öğrenciler, bu alanı bir dersten projesi olduğunda kullanıyor. Bir video çekmek istiyor, 

teneffüste gelip yeşil ekran alanını kullanabiliyor. Bir Maker öğrencisi dersinden sonra 

projesine devam etmek isterse burayı kullanabiliyor. ICT laboratuvarları, her zamanki gibi 

öğrencilerin araştırma yapmasını sağlıyor ama öğretmen yoksa, güvenlik sebebiyle, öğrenciler 

bu alanı kullanamıyor.  
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Bu alanı oluşturmak için ne kadar süre harcandı? 

Planlama konusuna yaklaşık 3-4 ay harcadık. Ocak ayında başlayan bir projeydi. Haziranda 

onayı alındı. 21 Haziran, öğrencilerin tatile çıktığı günden sonraki gün, çalışma başladı.  Hemen 

başladı ki yeni öğretim yılına yetişsin. Yaklaşık 3 ay sürdü. Daha uzun sürmesi gereken bir işken, 

fazla mesai harcanıp daha hızlı yapıldı.   

 

Günde bu alana aşağı yukarı kaç öğrenci geliyor? 

Bütün laboratuvarlar aynı anda aktif olursa 50-60 öğrenciyi kaldırabilecek kapasitede. 

Teneffüslerde ise en az 3, en fazla 10-15 öğrenci geliyor.  
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Engelsiz Dostluk 

Alya Öztürk,  

Talya Besimzade,  

Lin Gençoğlu 

Biz, 20 kişi, engelsiz dostluk projesine katıldık. Bu projede Parıltı Derneği ’ndeki görme 

engelli arkadaşlarımızla bir araya geldik ve okuduğumuz kitapların üzerine tartıştık. Daha 

sonra yazarlar ile buluştuk ve okuduğumuz kitaplara farklı açılardan baktık. 

Okuduğumuz ilk kitap 

Rıfat Batur tarafından 

yazılan Ketçap’tı. Bu 

kitabı öncesinde Parıltı 

Derneği’ndeki görme 

engelli arkadaşlarımız 

için seslendirdik. Onlar 

kitabı dinledikten, biz de 

okuduktan sonra 

düşüncelerimizi paylaşmak için arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Tartışmamız sırasında sabit bir konu 

üzerinde herkesin birbirinden farklı ve renkli görüşlere sahip olduğunu gözlemledik ve bu bizi çok 

etkiledi. Birkaç ay sonra kitabın yazarı Rıfat Batur bizimle sohbet etmeye ve soru işaretlerimizi 

gidermeye okulumuza geldi. Bu sohbet sayesinde kitaba bir de yazarın bakış açısından bakabilme 

fırsatına sahip 

olduk. 
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Okuduğumuz bir diğer kitap ise İrem Uşar tarafından yazılan LataŞiba’ydı. Bu kitabı da yine 

arkadaşlarımız için seslendirdik. Kitabı yorumlamak için bu sefer onları misafirimiz olarak okulumuzda 

ağırladık. Kitap üzerine yaptığımız paylaşımların yanı sıra İrem Uşar’a bir sonraki görüşmemiz için kitap 

hakkındaki düşüncelerimizi yansıtan ve onun görüşlerini merak ettiğimizi belirten bir mektup yazdık. 

Bu mektubu, 21. sayfada okuyabilirsiniz. Aynı gün Parıltı Derneği’nden gelen arkadaşlarımızla birlikte 

Bilim ve Teknoloji Haftası’nın bilgi yarışmasına dahil olduk. 

 

 

 

 

 

 

Geçen sene yaptığımız bu çalışmalarımızdan sonra, bu yıl ekim ayında yazarımız İrem Uşar’ın bize söz 

verdiği söyleşiyi yapabildik. Söyleşimiz oldukça ilginç geçti. Diğerlerinden farklı olarak kitap hakkında 

düşüncelerimizin yanı sıra kişisel özelliklerimizi de paylaştık, birbirimizi daha yakından tanıma fırsatına 

sahip olduk.  

 

 

 

 

 

Arkadaşlarımızın yazı yazma konusundaki bireysel deneyimlerin olduğunu öğrendik. Bazılarını sizlerle 

de ileriki sayfalarımızda paylaşmak istedik.  

Bu proje bize dostluk kurmanın hiçbir engel barındırmadığını ve farklı olaylara, farklı bakış açılarıyla 

bakabileceğimizi öğretti. Bu projenin bir üyesi olmayı, herkese tavsiye ederiz. 
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Hep Böyle Olsaydı 

Parıltı’dan Şeyma Yavuz 

Hep böyle olsaydı… O istediğimiz olayı durdurup zamanı kilitlemek… Hep istediğimiz anlar olsaydı güzel 

olurdu ama anlar mıydık diğer duyguları? Hayatta hep gülmek, gezmek, tatil yapmak olsa; ağlamak ne, 

dinlenmek ne, tatil için gün saymak ne bilemezdik. Alışmaya çalışmak, diye bir şey kalmazdı dünyada. 

Bildiklerimiz hariç diğer duygulardan mahrum kalmaz mıydık? Sizce alışmaya çalışmak mı daha zor 

yoksa alışmak mı? Bir düşünelim… Sevdiğiniz bir şeyden mahrum kaldığınızda onun aslında var 

olduğunu ama sizde olmadığını ya da kısıtlandığını bilmek var. Bir de o sevdiğiniz insan ya da herhangi 

bir şeye bir daha kavuşamayacağınızı bilirsiniz. Başta kabullenemezsiniz ama en sonunda alışıp hayata 

devam etmeniz gerekir. Acısı kalır ama canınız eskisi kadar çok acımaz. Ben küçükken genelde güzel 

şeyleri isterdim ama daha sonra ağlamanın da gülmek gibi, üzülmenin de sevinmek gibi hayatın bir 

parçası olduğunu anladım. Alışmak zor ama arkamıza bakmadan ilerlersek daha az üzülürüz. Zor ama 

hayat yaşamaya değer. 

 

Mustafa Kemal Paşa’m 

Parıltı’dan Emre Yalaz 

 

Geleceğimize ışık olan 

Yüreği özgürlükle çarpan, 

Ne büyük lidersin sen 

Mustafa Kemal Paşa’m. 

 

Zorluklara karşı yılmadın 

Düşmanı bozguna uğrattın. 

Demokrasiyi ülkemize taşıdın, 

Mustafa Kemal Paşa’m. 

 

Her zamanki kararlı duruşun 

Düşmana karşı tutumun, 

Hiçbir zaman değişmedi 

Mustafa Kemal Paşa’m. 

 

Emanetin olan cumhuriyet, 

Korumak vazifemizdir elbet. 

Kolay kazanılmadı bu topraklar 

Mustafa Kemal Paşa’m. 
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Teknoloji 

                                                                     Parıltı’dan Mert Özer 

Teknoloji denilince aklınıza ne geliyor? İlk önce teknolojinin ne olduğuna yakından bakalım. 

Teknolojinin sözcük kökeni Yunanca’dan gelmektedir. Yunanca “sanat” ve “bilmek” sözcüklerinin bir 

araya gelmesi sonucunda “teknoloji” sözcüğü ortaya çıkmıştır.  

Teknoloji insanların ihtiyaçlarının karşılanması için aletlerin yapılması, üretimin gerçekleşmesini 

sağlayan bilgi, teknik ve yetenekler bütünü olarak adlandırılmaktadır. Bilimin günlük yaşama aktarılmış 

hali teknoloji olarak nitelendirilebilir. Çoğu insan, akıllı telefonları veya başka teknolojik ürünleri 

teknoloji olarak ifade eder fakat bu çok yanlış bir kullanımdır. Bizim kullandığımız telefonlar, 

bilgisayarlar, bulaşık makineleri, çamaşır makineleri... Hepsi teknoloji sayesinde geliştirilen ürünlerdir. 

Yani buna teknolojik ürün diyebiliriz.  

Şüphesiz artık teknolojinin olmadığı bir dünya düşünemeyiz. Teknoloji sayesinde insanların hayatları 

kolaylaşmıştır. Uzun mesafeler kısalmış, bilgi tüm dünyaya yayılmış, insanlar kolayca birbirleriyle 

iletişim kurabilmiştir. Teknoloji sayesinde ihtiyaç duyduğumuz her bilgiyi anında öğrenebiliyoruz. 

Teknolojinin çok yararları var.  

Yararı kadar da zararı var. Biraz da teknolojinin insanlar üzerinde yarattığı olumsuz etkilere değinelim. 

Teknoloji, birçok gelişmeyi beraberinde getirmiştir. Bazı insanlar bunları kötüye kullanıyor ya da kendi 

sağlıklarını akıllı telefon ya da bilgisayar başında çok zaman geçirerek tehlikeye atıyorlar. Maalesef yeni 

nesil anne-babalar; küçük çocukları yemek yesin, diye çizgi film izletiyorlar. Bence bu çok yanlış. O 

çocuk; 1-2 yaşındayken telefonu, televizyonu, bilgisayarı öğreniyor. İzlediği çizgi filmin başından kalkıp 

biraz sokakta arkadaşlarıyla oynamıyor. Tabii ki bu da beraberinde teknoloji bağımlılığını getiriyor. Yeni 

nesil çocukların sosyal medyada çok fazla vakit öldürdüğünün hepimiz farkındayız. Teknoloji bağımlılığı 

madde bağımlılığı gibidir, bir kere bağımlı olundu mu onu bırakmak çok zordur. Maalesef yeni nesil 

çocukların da bundan dolayı iradeleri çok güçsüz.  

Teknoloji fiziksel ve psikolojik hastalıkları da beraberinde getiriyor fakat bu konuda teknik bilgiye sahip 

değilim. Bu yüzden, bu konuda pek fazla bir şey yazamayacağım. Buradan anne-babalara sesleniyorum. 

Lütfen teknolojik ürünlerin başında çok fazla vakit geçirmeyin. Teknolojik ürünlerle geçireceğiniz 

zamanı büyütmek ve onu meslek sahibi etmek için uğraştığınız çocuklara ayırın. Onları ileride birer 

teknoloji bağımlısı yapmayın. 
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İrem Uşar’a Yazdığımız Mektubumuz 

 

Sevgili Yazarımız, 

 

Biz Engelsiz Dostluk Kitap Kulübü öğrencileri olarak LataŞiba’yı okuduk ve çok beğendik hatta 

kitabınıza hayran kaldık. Neden mi? Kitabınız sayesinde hayatımıza dokunan birçok yön keşfettik. 

Karşıtlıkları bu kadar güzel ele almanız bizi çok etkiledi. 

Hayal kurmanın ve özgürlüğün değerini fark ettik. Kitabınız hakkında hepimizin farklı görüşleri vardı. 

Bir araya gelip bunları paylaştığımızda ne kadar özgür olduğumuzu gördük. Bu paylaşımlar sayesinde 

yeni bakış açıları yakaladık. Kurgudaki olayları farklı yönleri ile sorguladık. 

LataŞiba’nın hayal ürünü kurgusunun aslında gerçek yaşamla ne kadar bağlantılı olduğunu gördük. 

Gerçeğin de bir zamanlar hayal olduğunu anladık. Bazı kitaplar ya tamamen hayal ürünü ya da 

tamamen gerçeğe dayanırken LataŞiba, hayal ve gerçeği bir araya toplamıştı. Bu da bizim hayal 

kurmanın gücünü anlamamızı sağlayıp hayallerimizin peşinden gitmemiz için bizlere yol gösterdi. 

Lata ile Şiba’nın birleşmesi, bize hiçbir şeyin imkânsız olmadığını fark ettirdi ve bize önümüzdeki 

engelleri aşıp başarılı olmak konusunda ilham verici oldu. Engelleri aşarken de tamamen kuralsız değil, 

aslında dengeli bir yaşamın en güzeli olduğunu yakaladık. 

Kitabınızda engelleri aşmaya çalışan iki çocuk ve onların başarı öyküsünü anlatmışsınız. Biz de Engelsiz 

Dostluk Kitap Kulübü okurları olarak sizden bu kitabın devamını yazmanızı rica ediyoruz çünkü tek bir 

ülke haline gelen LataŞiba’da neler yaşandığını çok merak ediyoruz. 

Bu arada sizinle tanışmak için sabırsızlanıyoruz. 

 

Sevgilerimizle 

 

Engelsiz Dostluk Öğrencileri 
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BULUŞLAR  

Birbirinden İlginç Buluşlar 

Can Güven 

Biliyorsunuz ki son yıllarda dünyamızda teknoloji oldukça ilerledi. Bu ilerlemenin 

sonucunda ortaya çıkan birbirinden ilginç icatlara inanamayacaksınız! 

 

Düşünce Gücüyle Yürüten Mekanizma 

Bu alet Fransa’da bir laboratuvarda dış iskelet teknolojisi 

mantığıyla geliştirilmiş. “Peki, işe yaramış mı?” diye soracaksınız ki 

inanmazsınız fakat felçli olan bir hastayı hareket ettirmeyi 

başarmış.  

Bir ameliyatla hastanın beyninin hareketi kontrol eden bölümünün 

yüzeyine iki parça takılıyor. Beyin hareket etmeye odaklandığında 

bu iki parça yürümeye yardımcı olan makineye sinyaller gönderiyor 

ve hastanın yürümesini sağlıyor. Kısaca felçli hastalar da yakında 

düşünce gücüyle yürüyebilecek. 

 

3 Boyutlu Yazıcı 

 Eminim ki çoğunuz “3 boyutlu yazıcı” diye bir 

şey duymuşsunuzdur. Bununla ne ilginç 

şeyler yapılabileceğini bir bilseniz… Mesela 

şimdi size bu 3 boyutlu yazıcı denen şeyle 

uzayda biftek üretildiğini söylesem tepkinizi 

çok merak ediyorum ki gerçekten de 3 

boyutlu yazıcıyla uzayda biftek üretildi. 

Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki astronot ve 
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kozmonotlar için inek hücrelerinin 3 boyutlu yazıcıyla çoğaltılması yoluyla biftek üretildi. Deney 

tüpü içinde Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderilen et hücreleri, Rus kozmonotlar tarafından 

yazıcıdan çıkarılarak biftek haline getirildi. Rus kozmonotlar uzayda bu eti yemedi fakat 3 Ekim’de 

Dünya’ya geri gönderilen et Dünya’da denendi ve eti deneyenler etin hoş bir tadı olduğunu ve 

normal biftekten bir farkı olmadığını söylediler. Bu yöntem, gelecekte uzayın derinliklerine 

yapılacak yolculuklar ve Ay ile Mars’taki ilk kolonilere protein kaynağı sağlayabilir.  

 

Görünmezlik Pelerini İcat Edildi 

İlk başta bu icat size imkânsız 

gibi gelebilir çünkü 

görünmezlik pelerini diye bir 

şeyi şu ana kadar ancak Harry 

Potter gibi kitap veya filmlerde 

gördük fakat bu pelerin 

nesneleri gerçekten de 

görünmez kılıyor.  

Bu pelerini Kanadalı bir şirket 

geliştirdi ve bu pelerine 

“Quantum Sheath” adını verdiler (Türkçesi: Kuantum Görünmezlik). Bu Kanadalı araştırmacıların 

geliştirdiği görünmezlik pelerini; bir kişiyi, aracı, gemiyi hatta ve hatta bir binanın tümünü bile 

görünmez kılabiliyor. Şirketin Ekim 2019 başlarında yapmış olduğu patent başvurusunda ortaya 

çıkan malzeme, bir güç kaynağına ihtiyaç duymadan ilgili nesnenin etrafındaki ışığı bükerek, 

hedefe görünmezlik sağlıyor. Bakalım daha nasıl icatlar ortaya çıkacak? 

 

 

google.com/search?q=3D+yaz%C4%B1c%C4%B1yla+biftek+%C3%BCretimi&rlz=1C1GCEU_enTR869TR869&source=lnms&tbm=i

sch&sa=X&ved=0ahUKEwj-lL_a8ublAhUgRxUIHa2aD1kQ_AUIEigB&biw=1440&bih=718#imgrc=DF9WLlptRnNHbM: 
superpenguen.com/ana-sayfa/category/Haberler 
 

 

http://Kaynakça:%20www.google.com/search?q=3D+yaz%C4%B1c%C4%B1yla+biftek+%C3%BCretimi&rlz=1C1GCEU_enTR869TR869&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj-lL_a8ublAhUgRxUIHa2aD1kQ_AUIEigB&biw=1440&bih=718#imgrc=DF9WLlptRnNHbM
http://Kaynakça:%20www.google.com/search?q=3D+yaz%C4%B1c%C4%B1yla+biftek+%C3%BCretimi&rlz=1C1GCEU_enTR869TR869&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj-lL_a8ublAhUgRxUIHa2aD1kQ_AUIEigB&biw=1440&bih=718#imgrc=DF9WLlptRnNHbM
http://www.superpenguen.com/ana-sayfa/category/Haberler
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Dünya Tarihini Etkileyen 3 Buluş 

                                                                                    Kaan Erciyes 

 

Bu yazıda size dünya tarihini etkileyen buluşları derledim. Haydi, okumaya 

başlayalım. 

Aşılar 

Aşı, hastalıklara karşı bağışıklık sağlama amacı ile insan 

veya hayvan vücudunun içine enjekte edilen zayıflatılmış 

hastalık virüsüdür. İlk aşı MÖ 590 yılında Çin’de çiçek 

hastalığından korunmak için yapılmıştır. Günümüzde 

çoğu kişi hastalıklardan korunmak için aşı oluyor. 

Saatler 

Eskiden zaman kavramı çok basitti, güneşin batıp doğması ve yıldızların çıkmasından ibadetti 

ancak insanlar yerleşik hayata geçmeye başladığında, toprağı kullanmayı da öğrendiler. Bu 

yüzden de yeni ihtiyaçlar doğdu. Belirli bir saatte kalkmak ve işe başlamak gibi... İşte saatler 

bunun için icat edilmiştir. Saatler, MÖ 4000 yılında Mısır’da kullanılmaya başlanmıştır. Güneşin 

batışına göre bir güneş saati yapılmıştır. 

Ampul 

50 yıldır üstünde çalışılan bir fikirdi ampul. 1880 yılında Edison kömürleşmiş 

bambu lifinden 50 saat yanan bir ampul yaptı. Edison'un ampullerindeki 

sorun, içinde kullandığı filaman telinin ömrünün kısa olmasıydı. Kullandığı lifler, 

2675 C'de ışık saçıyordu. Edison bu fikri geliştirerek ve daha uzun süreli yanan 

ampulü geliştirmiştir. 

 

 
webtekno.com/dunya-uzerindeki-en-iyi-10-bulus-h43363.html 

https://www.webtekno.com/dunya-uzerindeki-en-iyi-10-bulus-h43363.html
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2020’nin Elektronik Gelişmeleri 

Duru Özaydın 

Geçen yıl, birçok teknolojik gelişme oldu ama 2020 

yılında çok daha fazla yenilik gelecek. Haydi bunlar 

neymiş, birlikte bakalım. 

5G  

5G‘nin çıkmasıyla kablosuz telefon teknolojisi başlayacak. 

Bu da çok daha güvenli internet ağları sağlayacak bize. 

Yani dördüncü nesil teknolojiye kıyasla 10 kat daha hızlı veri iletimi sağlayacak.  

Wİ-Fİ 6   

Wi-Fi 6, Wi-Fi 5’teki internetin (şimdiki internet) 3 katı daha hızlı çalışacak. Hem 5G hem de Wi-Fi 

6, aynı anda kullanılınca ofis ve ev ortamında internet, inanılmaz hızlanacak.  

Drone Taksi 

Drone taksiler, hayatımıza bu yıl girmeyecek olsa bile 

yaklaşık 5-10 yıl sonra hayatımızda olacak ama yine de çok 

ilginç bir gelişme olduğu için bu yazıya koymak istedim. 

Japon hükümeti, Tokyo 2020 Olimpiyatları’nın açılışında ilk 

kez bir uçan otomobil ile gösteri yapmaya hazırlanıyor ve bu da yakında uçan otomobillerin 

hayatımızda olacağını gösteriyor. 

Dijital Gizlilik 

Son yıllarda teknoloji şirketlerinde gerçekleşen gizlilik 

skandalları, AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği’nin kurulması ve Amerika’da teknoloji şirketlerine 

inceleme yapılması nedeniyle dünyada dijital gizlilik konusunda bu yıl büyük gelişmeler 

yaşanacak. 2020 yılı teknoloji şirketlerinin geçmişte olduğundan daha fazla farkındalıkla, veri 

toplama işlemi gerçekleştireceği ve bunu iyi amaçlara kullanacağı bir yıl olacak bence. 

elektrikport.com/haber-roportaj/2020de-one-cikacak-6-teknoloji/22356#ad-image-0                        
cnnturk.com/yazarlar/guncel/ozan-onat/onumuzdeki-10-yila-damga-vuracak-teknolojik-urunler?page=3                
webtekno.com/2020-yilinda-gerceklesecek-6-teknolojik-degisim-h72440.html 

https://elektrikport.com/haber-roportaj/2020de-one-cikacak-6-teknoloji/22356#ad-image-0
https://cnnturk.com/yazarlar/guncel/ozan-onat/onumuzdeki-10-yila-damga-vuracak-teknolojik-urunler?page=3
https://webtekno.com/2020-yilinda-gerceklesecek-6-teknolojik-degisim-h72440.html
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En İlginç Buluşlar 

Duru Pirhasoğlu 

Sizlere dünyamızdaki en ilginç buluşlardan bazılarını anlatmak istiyorum. 

 

Çay Saati 

Çinliler’in yaptığı bu çay saati, çay poşetinin kupada ne kadar duracağını 

hesaplıyor. Bu çay saati ile artık hayatınız çok kolay. 

 

 

Paspaslı Terlikler 

Bu paspaslı terlikler sayesinde artık belinizi yormanıza hiç gerek yok. Evde 

gezerek basit bir şekilde yerlerinizi silebilirsiniz. 

 

Kendini Karıştıran Kupa 

Kendini karıştıran bu kupayla kaşıklarınızı kirletmenize hiç hem de 

hiç gerek yok. Sadece düğmesine basarak içeceğinizi 

karıştırabilirsiniz. 

 

 

Otomatik Krep Makinesi 

Bu krep makinesiyle uzun uzun ayakta kalmaya son verin. Bu krep 

makinesi hem kreplerinizi kendi yapıyor hem de onları üst üste 

diziyor. Artık krep yapmak çok kolay. 
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Ucu Dönen Çatal 

Ucu dönen bu çatal ile makarna yemek hiç bu 

kadar eğlenceli ve kolay olmamıştı. Çocuklar, 

bu çatalla yerken çok eğleniyor! 

 

Kendi Kendini Düzelten Yatak 

Yatağımı düzeltmek bana işkence gibi geliyor 

ve eminim ki size de. İşte kendini katlayan bu 

yatak ile yatağınızı katlamanıza hiç gerek 

kalmadı! 

 

 

 Segway 

Segway aracını yapan Dean Kamen, segway’i piyasaya çıkarınca 

büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Segway’i bazı insanlar kullansa 

bile ürün Dean Kamen’ın beklediği kadar satılmadı çünkü segway 

aracı aslında elektrikli bir scooter. Yani insanlar bunu bir yenilik 

olarak görmedi. 

 

Dönen Dondurma Külahı 

Bu dondurma külahı ile dilinizi ve elinizi döndürmenize 

gerek yok. Sadece dilinizi dondurmaya değdirmeniz 

yeter. 

 

 

sabah.com.tr/galeri/teknoloji/dunyanin-en-ilginc-buluslari 
 

https://www.sabah.com.tr/galeri/teknoloji/dunyanin-en-ilginc-buluslari
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YAZAR OLMA YOLUNDA  

6. Sınıflar Açıklama Paragrafları Yazdı 

Derin Alp Arıkan 

Bu dönem, Türkçe derslerimizde istediğimiz konularda paragraflar yazdık. Bir 

paragrafın nasıl yazılacağını, bir paragrafta nelere dikkat etmemiz gerektiğini 

öğrendik. Keyifle, heyecanla yazılarımızı yazdık.  Bu yazdıklarımızı da sizlerle 

paylaşmak istedik. Keyifli okumalar dileğiyle… 

Derslere Nasıl Doğru Çalışılır? 

Derin Alp Arıkan 

Hem başarı hem de zaman azalıyor, bundan nasıl kurtulacaksınız? Daha verimli çalışarak hepsini 

geri kazanabilirsiniz. Okuyun da öğrenin! İlk olarak nelere çalışacağınızı bilmelisiniz. O gün 

öğrendiğiniz ve sonraki sınavda çıkacak konuları çalışmalısınız. Gereksiz konuları çalışırsanız 

kafanız karışır ve her şeyi 

hatırlayamazsınız. Ayrıca rutinler de 

önemlidir. Her gün çalışmayı 

unutmayın böylece yeni öğrendiğiniz 

konuları unutmaz ve sınavlara hep 

hazır olursunuz. Aynı zamanda dikkatli 

ve ezber yapmadan çalışmalısınız. 

Konuyu ezberlediğinizde mantık 

yürütemediğiniz için sınavda çıkacak 

soruları yanlış yanıtlayabilirsiniz. Konuları öğrenmeli, anlamalı ve kavrayabilmelisiniz. Bütün 

dikkatinizi verebilmek için de düzenli bir ortamda çalışmalısınız. Tüm bunları dikkate alarak çalışıp 

saatlerinizi daha etkin geçirebilirsiniz. 

yeniisfikirleri.net/etkili-odaklanma-yontemleri/ 
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4 Ekim Hayvanları Koruma Günü 

Ela Yüksel 

Hayvanları korumak için neler yapmamız 

gerektiğini biliyor musunuz? Hayvanları 

korumak, onları sadece uzaktan sevmek 

değildir. Onlara mama, su vermek ve onlar 

için yapabildiğimiz kadar ev yapmaktır 

hayvanları korumak. Ayrıca doğayı da 

kirletmemeliyiz çünkü doğaya attığımız 

pislikler yüzünden sokaktaki hayvanlar dahil 

çok fazla hayvan ölebiliyor.  

Çoğu kişi, hayvanların sadece evimizde 

olan kedi, köpek ve kuşlardan ibaret 

olduğunu düşünüyor ama farklı yerlerde 

(deniz, orman, vb.) bilmediğimiz ve 

yardıma ihtiyacı olan hayvanlar var.  

Bazı kişiler evlerine bir hayvan alıyor ama 

daha sonra o hayvana bakamadıkları için 

sokağa atıyorlar. Bu hayvanlar sokağa 

uyum sağlayamadıkları için ölüyorlar. 

Sokağa bir kap su ve bir kap mama bırakırsanız kendiniz için küçük bir şey yapmış olursunuz ama 

emin olun ki hayvanlar için çok büyük bir şey yapmış ve onlara büyük bir yardımda bulunmuş 

olursunuz. 

 

islamveihsan.com/sokak-hayvanlari-icin-ne-yapabiliriz.html                                                                                                          
iyihisset.com/sev/aile/sokak-hayvanlari-icin-ne-yapabilirsiniz 

 

https://www.islamveihsan.com/sokak-hayvanlari-icin-ne-yapabiliriz.html
https://www.iyihisset.com/sev/aile/sokak-hayvanlari-icin-ne-yapabilirsiniz
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                                                                                Küçük Adımlar 

Alya Sevsevil 

Gelecekte dünyanın nasıl olacağını bilmek ister miydiniz? Bunu 

tahmin etmek çok zor değil. Neden mi? Şimdi yaptığımız şeyler, 

geleceği etkiler ve bu yüzden geleceğimizi korumalıyız. Geleceğe 

temiz ve sağlıklı bir çevre bırakmamız için ilk önce küresel ısınmayı azaltmalıyız ve küresel ısınmayı 

azaltmak için de enerjiyi daha tasarruflu tüketmeliyiz. Enerjiyi rüzgâr türbinlerinden almak, 

musluk ve ışıkları açık bırakmamak gibi küçük adımlardan başlarsak gelecekte çok büyük bir fark 

yaratmış oluruz. Eğer biz bu küçük adımları atmaya bir an evvel başlamazsak yarın öbür gün 

dünyada ağaç olmaz, ağaç olmaması oksijen olmaması demek ve en önemlisi hayat olmaz. Eğer 

gelecek böyle olursa bizim dünyamızın uzaydaki yaşam olmayan diğer gezegenlerden farkı 

kalmaz. O yüzden şimdiden küçük adımlar atmak önemli. 

Enstrümanda Başarı 

Güliz Akar 

 Enstrüman çalmak zor bir şeydir, bunun için çok zaman 

ayırmanız gerekir. İlk enstrümanınızı seçmek çok önemlidir. 

Çok sevdiğiniz bir enstrüman çalmalısınız. Çaldığınız 

enstrümanı sevmezseniz başarı elde edemezsiniz. Başarılı 

olmak içinse çok çalışmalısınız. Enstrümanınızı sevmeli, ona 

bağlanmalısınız. Öğretmeniniz de iyi olmalı. Öğretmeni ile iyi 

iletişim kuramadığı için çaldığı enstrümanı bırakan çok fazla kişi vardır. En önemlisi hiçbir zaman 

pes etmeyin! Enstrüman çalmak insana kültür katar, insanı mutlu eder ve ileride lise veya 

üniversitelerden burs almanızı bile sağlar. Unutmamanız gereken şey ise enstrüman çalmaya 

başlamak için hiçbir zaman geç olmadığıdır. Sakın pes etmeyin ve hayallerinizin peşinden gidin! 

hepenuygun.com/ayak-izi-sticker--20-cift---yazilacak-kelimeyi-siz-belirleyin--ayk10 

kizlarsoruyor.com/kultur-sanat/a118738-enstruman-calmak-isteyenlerin-dikkat-etmesi-gereken-seyler-nelerdir 

https://www.hepenuygun.com/ayak-izi-sticker--20-cift---yazilacak-kelimeyi-siz-belirleyin--ayk10
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7. Sınıflar Gezi Yazıları Yazdı 

Bu dönem, 7. sınıflar Türkçe derslerinde gezi yazısı yazdılar. Bir gezi yazısında 

nelerin olması gerektiğini, okunan yazıları okuyucu için nasıl daha cazip hale 

getirebileceklerini öğrendiler. Eminiz ki siz de bu yazıları okuduğunuzda oraya 

seyahat etmek isteyeceksiniz! 

  

Okyanus Dünyası 

Hatice Yağmur Avcı 

Şimdi size bana göre bu dünyadaki en 

güzel yeri anlatacağım. Maldivler, Hint 

Okyanusu’nda, Hindistan’ın güneyinde 

yer alan bir adalar ülkesi. Küçük küçük bir 

sürü adadan oluşuyor, bu yüzden size 

sadece birini anlatacağım: Lankanfushi.  

Uçaklar, Maldivler’in başkenti olan 

Male’ye iniş yapıyor. Eğer gidilecek ada yakın ise botla, değilse deniz uçağı ile gidiliyor. Uçakta ya 

da botta son beş dakika kala ayakkabılarınızı çıkartıp bir çantanın içine koyuyorsunuz, orası 

tamamen kum olduğu için her yere çıplak ayak veya terlikle gitmeniz öneriliyor. Ayakkabı 

kullanmak çok zor çünkü ayağınıza kum girebiliyor. Ardından size meyveli içecek ikram ediyorlar 

ve adaya iniyorsunuz. 

Adada araba kullanımı yok. Bu yüzden sizi odanıza bırakmak için golf arabası geliyor. Odaya 

yerleşiyorsunuz, odada ikramlar ve içecekler oluyor. Yemeğe veya herhangi bir yere gitmek için 

bisiklet alıyorsunuz. Bunu, otel size veriyor. Büyükler için normal bisiklet, çocuklar için çocuk 

bisikleti ve sıfır beş yaş arası çocuklar için ise annelere arkasında çocuk bölümü olan üç tekerlekli 

bir bisiklet veriyorlar.  



32 
 

Evler, oldukları konuma bağlı olarak üçe 

ayrılıyor: su üstü evler, tamamen su üstü 

evler ve karadaki evler. Evlerin çoğu üç 

katlı; teras, banyo ile yatak odası ve 

dalma katı olarak ayrılıyor. Su üstü evleri, 

suyun üstünde ama karaya gitmek için 

aralarında köprü var. Tamamen su 

üstündeki evlere gitmek içinse bir köprü 

yok, tamamen ıssız bir şekilde su 

üstündesiniz. Karaya ulaşmak için bot çağırıyorsunuz ve görevliler sizi alıp karaya bırakıyorlar. 

 

Biz, gezimizin ikinci günü balina gözlemleme turuna çıktık. Adadan birkaç dakika uzaklaşıp koyu 

mavi denize geçiş yaptığımızda birkaç yunus, daha çok ilerlediğimizde ise bir yavru katil balina 

gördük. Yavru olmasına rağmen hayatımda ilk defa bu kadar büyük bir hayvan görüyordum. 

Balinayı görüp hedefe ulaştıktan sonra birkaç içecek ikram ettiler; tadı şeftaliye, rengi frambuaza 

benziyordu. Sonra adaya geri döndük.  

Akşam yemeğini By the Sea Restaurant’ta yedik. Çok güzel suşileri vardı. Orası bir Japon lokantası 

olduğu için Maldivler’deki bütün Japonlar burada toplanmış gibiydi. Akşam eve döndüğümüzde 

henüz erken olduğu için terasa çıkıp fotoğraflara bakmaya karar verdik. Hava karardığında bütün 

yıldızlar bir anda belirdi, hayatımın toplamında gördüğüm yıldızdan daha çok yıldız vardı. 

Üçüncü gün kahvaltı edip dalmaya gittik. Denizde çok fazla sayıda ve renkte balık ve mercan 

bulunuyordu. Hep akvaryumda gördüğüm bu balıkların içinde yüzme şansım oldu. Ayrıca, o 

akşam bir gözlemevine gittik. Maldivler’in konumu uygun olduğu için Jüpiter’i de gördük. 

Maldivler çok güzel bir yer; bembeyaz kum ve gökyüzü gibi masmavi deniz, yemyeşil ağaçlar, 

cennet gibi bir yer burası! Ben beş gün kaldım ama o beş gün sanki beş dakika gibi geldi. Oraya 

gitmenizi mutlaka öneriyorum. 

                                                                                                                          

gezzio.com/maldivler-hakkinda-bazilari-hic-hosunuza-gitmeyecek-11-ilginc-bilgi/ 

gezimanya.com/maldivler 

 

 

https://gezzio.com/maldivler-hakkinda-bazilari-hic-hosunuza-gitmeyecek-11-ilginc-bilgi/
https://gezimanya.com/maldivler
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Saklı Cennet: Mae Hong Son 

Hayat Anadolu 

Öncelikle oraya ulaşmak için 

Chang Mae’den uçağa biniyoruz. 

Oraya sadece özel uçaklar gider. 

O yüzden bir uçaktaki kişi sayısı 

12 olur. Mae Hong Son eyaleti, 

Tayland’ın kuzeyinde bulunur. 

Genellikle yeşillik bir yerdir, çok 

fazla yerleşim yoktur. 2017’de 

nüfusu 279,088’dir. 

 

Havaalanından sonra hemen otele gidiyoruz. Ben sizlere Fern Resort’ta kalmanızı öneririm, 

ormanın içinde ve çok huzurlu bir yer. Otele giriyoruz ve tahtaların birbirine çarptığını duyuyoruz. 

Otel ormanın içinde olduğu için vahşi hayvanlar gelmesin, diye böyle bir sistem kurulmuş. Otelde 

dinlendikten sonra harekete geçiyoruz. 

 

Yemek yemek için bakınırken otelin 

restoranıyla karşılaşıyoruz. Restorana 

oturup yemekleri söylüyoruz. Benim 

size önerim “thai noodle” olacak 

çünkü oranın yerli yemeği bu. 

Restorana arabayla gidilir çünkü 

restoran otelin içinde değil, eyaletin 

merkezinde yer alır. Yemekler bitti. 

Şimdi eğlence zamanı. 
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Restoranın yakınında bir hayvanat bahçesi vardır, oranın en popüler hayvanı fildir. Tayland’da 

filler çok önemlidir, filleri evcilleştirip onlara gösteri yaptırırlar. Onları sizin düşündüğünüz gibi 

eğitmiyorlar aslında. Bir işi, her doğru yaptıklarında onlara bir muz (ödül) veriyorlar, her yanlış 

yaptıklarında onlara yanı şeyi tekrarlatıyorlar. Orada fillere muz verebiliyorsunuz, onlar da 

kabuğunu soyup yiyorlar muzları. Sonra onlara boya veriliyor ve manzara resimleri çiziyorlar. 

Orada eğlendikten sonra başka bir rotaya doğru yöneliyoruz. 

 

Gideceğimiz yer Pai Gölü. Hayvanat bahçesinden çıkınca yürüme mesafesinde ama yol yok. O 

yüzden arabayı tercih ediyoruz. Gölün çevresinde yürüyüş yapmak çok hoş. Gölün özelliği, dört 

tane akarsuyun göle bağlı olmasıdır. Oradan sonra otele doğru yola çıkıyoruz… 

Bence Tayland’daki Mae Hong Son eyaleti bir cennet! Oradaki insanlar çok yardımsever. Ölmeden 

önce görülmesi gereken yerlerden bir tanesi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tayyareci.com/forsale/business/index.asp 

flights.thaiairways.com/en-th/flights-from-bangkok-to-mae-hong-son 

http://www.tayyareci.com/forsale/business/index.asp
https://flights.thaiairways.com/en-th/flights-from-bangkok-to-mae-hong-son
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Şehirden Uzaklaşma 

Liel Kastoryano 

Birkaç günlüğüne şehirden uzaklaşmak mı istiyorsunuz? İşte burası tam size göre: Büyükada...  

Büyükada, Marmara Denizi’ndedir ve Marmara Denizi’ndeki adaların en büyüğüdür. Buraya İstanbul 

Bostancı’dan yarım saatlik bir motor veya kırk beş dakikalık bir vapur yolculuğuyla gidilebilir. Eğer 

vapurla gidiyorsanız şanslısınız çünkü diğer adaları görecek ve deniz yolculuğunun tadını 

çıkarabileceksiniz.  

Büyükada İskelesi’ne indiğinizde karşınıza 

kocaman bir saat kulesi çıkacak. İşte burası 

İskele Meydanı’dır. Saat Kulesi’nin arkasında 

faytonların kalkış noktası bulunur. İster 

faytonla ister bisikletle ister yürüyerek 

gezebilirsiniz adayı ama bence adanın havası 

bisikletle çok daha güzel. 

Mutlaka gidilmesi gereken yerlerden bir tanesi, 

Büyükada Rum Yetimhanesi’dir. Ahşaptan 

yapılmış bu yetimhane, 1898 yılında otel olarak açılmış ama sonra bir yetimhaneye 

dönüştürülmüştür. Bina 1960 yılına kadar yetimhane olarak kullanılmış ve 1963 yılından sonra 

kullanılmamıştır. Yetimhanenin içine girmek yasaktır ama önünde fotoğraf çekmek bile çok keyiflidir.  

Rum Yetimhanesi’nden aşağı doğru 

indiğinizde “Lunapark” adı verilen bir yer 

çıkacaktır karşınıza. Burada bir lunapark 

yoktur, “Lunapark” oradaki restoranın 

ismidir. Adanın tam ortasındaki iki 

tepenin arasında bulunan bu meydan, 

faytonların mola noktasıdır. Meydandan 

sağdaki yola doğru devam ettiğinizde 

karşınıza Mavi Restoran çıkar. Burası 

çocukların oynayabileceği, sizin 
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dinlenebileceğiniz, ormanın içindeki bir restorandır. Mavi’den az ileride ise Fiko (Eskibağ) vardır. 

Buranın kahvaltısı çok güzeldir ve aşağıdan denize girilebilir. 

Lunapark Meydanı’ndan yukarı doğru çıkan patikayı takip ederseniz on beş dakika sonra Aya Yorgi 

Kilisesi’nde olursunuz. Bu kilise, 1905 yılında yapılmıştır ve günbatımını seyretmek için harika bir 

yerdir. Oradaki restoranda yemek yiyip bir taraftan Heybeli, bir taraftan da diğer adaları (Sedef, 

Kaşık) izleyebilirsiniz. Oraya giderken kullanılan patika üzerinde, üzeri kurdelelerle dolu bir ağaç 

vardır. İnsanlar bu ağaca dileklerini yazar veya sembolik olarak kurdele veya ip bağlarlar ve 

dileklerinin gerçekleşeceğine inanırlar. 

Başka bir gün de programa sabahtan güzel bir 

kahvaltıyla başlamak için Büyükada 

Pastanesi’ne gidebilirsiniz. Buradan 

alabileceğiniz en güzel kahvaltılıklardan biri, 

meşhur kremalı börektir. Her gün pastanenin 

önünde börek kuyruğu olsa da beklemeye 

değer. 

Bir gününüzü de Adalar Müzesi ve Katolik 

Kilisesi’yle geçirebilirsiniz. Önce iskele 

yakınlarındaki kiliseyle başlayabilirsiniz. Bu 

kilise 1862 yılında yapılmıştır. İçinde 

Rönesans, Klasik ve Barok’a ait detaylar 

bulunan bu kilise gerçekten görülmeye değer. 

Bundan sonra küçük bir fayton yolculuğuyla 

Adalar Müzesi’ne gidebilir ve eski ada 

yaşamını görebilirsiniz. Ben ilk gittiğimde 

adeta etkilenmiş ve “Bu aletleri nasıl 

kullanırdık?” diye düşünmüştüm.  

 

 

 



37 
 

Tabii ki  “ada” denince akla gelen ilk şeylerden biri dondurmadır. Her gün 11.45’ten 19.00’a kadar 

Anadolu Kulübü’nün girişindeki “Yunus Dondurma”nın dondurması hiçbir yerde bulunmaz. Sadece 

6 çeşit dondurma olsa da gül şeklinde hazırladığı meyveli dondurmaları bir harikadır. Eğer waffle 

yemek isterseniz de iskeledeki “Mio Amore” adanın en güzel wafflecılarındandır. 

Eğer birkaç günlüğüne şehirden uzaklaşmak ve kısa bir ada turuna çıkmak istiyorsanız işte bunlar 

yapmanız gerekenler. Adadan dönmeden önce mutlaka dondurma ve börek yemeyi unutmayın, çok 

eğlenin ve bol bol adanın tadını çıkarın.  
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Aşk Şehri 

Lal Pamir 

Bugün, hep beraber “Aşk Şehri” olarak adlandırılan Paris’i 

gezeceğiz. Paris’in en bilindik yerleri olan Louvre Müzesi, 

Eiffel Kulesi ve Notre Dame Kilisesi’nden bahsetmeden önce 

size birazcık Paris’in tarihini anlatayım 

 

Paris, adını Galya halklarından “Parisii”lerden almıştır. Paris, 

aslında Romalılar’ın kullandığı deyimden, “Parisliler’in 

Şehri” olarak gelmiştir.  

 

Sein Nehri kıyılarında yapılan teraslama sırasında bir oyma 

taş bulunmuştur. Bu el aletlerinin gösterdiği gibi Paris kent 

alanı yaklaşık 40.000 yıllıktır ve bu süreçte insanlar 

tarafından yerleşim alanı olarak kullanılmaktadır.  

 

Ben, ilk olarak Eiffel Kulesi’nden, yani en önemli ve en bilindik eserinden başlayacağım anlatmaya. 

Eiffel Kulesi, ismini onu inşa ettiren Gustave Eiffel’den alır. Bu kule, dünyaya kendini “Fransa’nın 

Sembolü” olarak tanıtmıştır. Fransız Devrimi’nin kutlamaları 

için düzenlenen Paris fuarına kapı olarak yapılmıştır. Kule, 

adeta bacaklarını açmış bir insanı andırıyor. Neredeyse 

bulutlara kadar değecekmiş gibi gözüküyor, öyle değil mi? 

 

İkinci olarak, Notre Dame Kilisesi’ne gelelim. Bu yapıtın da çoğu 

insan tarafından tanınmasının nedeni, “Notre Dame’ın 

Kamburu” romanı ve filminden dolayıdır ama aslında Victor 

Hugo’nun katedrali kurtarmak, binanın yıkılmasını önlemek 

amacıyla yazdığı bir kitaptır. Kilise çok büyük ve görkemlidir. 

İçerisinde adeta bir çizime benzeyen ama camdan yapılmış 
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pencereler vardır. Üstüne güneş vurdu mu, sanki renklerin dans ettiğini görebilirsiniz. Üstünde taşların 

oyularak yapıldığı dokular ve figürler vardır. 

 
 

Şimdiki durağımız Louvre Müzesi’dir.  1793’te açılan 

ve sonrasında müze haline getirilen bina, aynı 

zamanda Fransa’nın ilk devlet müzesidir. Bu müzenin 

ortasında camdan bir piramit bulunur. Etrafı yeşilliktir 

ve onun arkasında dört bir yanını saran binalar vardır. 

 
 

 
Son olarak Şanzalize var. 
 

Oraya gittiğim zaman mevsim kış olduğu için çok fazla 

gözlem yapamadım çünkü çok soğuktu ama görünen 

o ki üstündeki yapılar çok görkemli ve şekillerin hepsi 

sanki bir hikâye ya da bir masalı taşıyor gibiydi… 

 

Bunların dışında Paris’te ulaşım olarak genellikle tren 

ve metro tercih ediliyor. Gelen trenler çoğunlukla 

beyaz ve kırmızı renktedir. Binmenizi tavsiye 

ediyorum.  

 

 

 

Paris’teki yemekler de Paris’in kendisi kadar güzel. Paris 

sokaklarında oturulabilecek çok güzel küçük restoran ve kafeler var. 

Kesinlikle “steak tartar” yemenizi ayrıca “salyangoz”u da tatmanızı 

tavsiye ederim.  

 

Paris gezilmesi gereken başlıca şehirlerden. 
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Denizlerin Kalbi 

Bora Yapan 

Her sene gittiğim ve her açıdan beğendiğim 

“Karaca”; Marmaris, Muğla sınırlarında bir 

bölgedir. 

Bu bölgeye ulaşmak için iki opsiyonumuz vardır. 

Biri Karaca hakkında biraz bilgi edinerek deniz 

yolunu tercih etmektir. Bu opsiyonu seçenler için en doğrusu Global Marina’ya park etmek olur. Bu 

Global Şirketi’ne bağlı marina, konforu dışında deniziyle de insanı etkiliyor. Diğer opsiyon ise uçak 

ile Dalaman’a uçup sonrasında da 2 saat arabayla devam etmektir. 

Bahsettiğim Global Şirketi’nin konaklaması da var. Karaca’da bulunan az sayıda konaklama 

yerlerinden biri de burasıdır. Çok pahalı olmayan bu otel, kalitesiyle de mucizeler yaratıyor. Bence 

bu otel, Karaca’nın en etkileyici otelidir.  

Bir başka şey de aç kalmamak. Bu ağaç ve çiçek 

kokan ortamda, Efe Restoran’da ucuz ama bir o 

kadar da lezzetli bir yemek yemek istemez 

miydiniz? Her türlü yemek var; deniz yemekleri, 

tahıllı yemekler… Eğer bu restoranı beğenmez 

iseniz Efe Market’e gidip istedikleriniz alıp yemeği 

kendiniz de yapabilirsiniz. 

Her sabah ve akşam, çok yüksek sesli olmayan ezan 

sesini duyacaksınız. Bu Karaca’daki camilerden biri olan Karaca Camii’den geliyor olacaktır. Ezan 

bittiğinde aslında her zaman duyduğunuz cırcır böceklerinin sesini tekrar duyacaksınız. Bunun 

yanında şehirde gezerken etrafınızda jandarma araçları göreceksiniz. Aslında jandarmaların bizimle 

dolaşmalarının sebebi kendinizi güvende hissetmeniz içindir.  
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Şimdi sıra geldi benim için en eğlenceli konuya. 

Koylar ve adalar… Çok dağlık olmayan bu 

yeşillik alanda gözünüze çarpan parlak, 

masmavi denizin üstünde çok güzel adalar var. 

Mesela Karaca ve Sedir Adası. Karaca 

Adası’nda yaşam olmasa da insana yeşil bir 

elma hissi verir, haliyle üstüne çıkma hevesi de. 

Ben bir kere beş arkadaşımla bu adanın üstüne 

çıkıp yürüyüş yapmıştım.  

Diğer ada ise kumuyla ünlü Sedir Adası. Çok 

kalabalık olan bu adada son zamanlarda kum 

kontrolü yapılıyor. Sedir Adası’na giriş dışında pahalı ve pek lezzetli olmayan yemekler için de para 

veriliyor. Son olarak yan yana olan Sosyete ve İplik Koyu. İkisi de normalde kalabalık ama sessiz 

oluyor. Karaca’nın muhteşem denizine girmek için iyi 

bir fırsat. İplik Koyu’ndaki ipe tutunarak atlamanın ise 

farklı bir keyfi var. 

 

Yapılacak aktivitelere geliyor sıra. En çok yelken ve 

sörf yapılıyor, yani deniz sporları. Karaca Beach’te sörf 

yapabilir veya denize girebilirsiniz. Profesyonel olarak 

yelken yapanlara Gökova Sailing Club ve öğrenmek 

isteyenler için yaz vakti Global Sailing Academy’yi 

öneriyorum. Bunun dışında deniz size hep açıktır. 

Sonuçta yazın bolca eğlenebileceğiniz ve 

gezebileceğiniz bu güzel Karaca’yı herkese 

öneriyorum. 

 

 

sabah.com.tr/ekonomi/2019/08/13/turkiye-semalarindan-20-saniyede-bir-ucak-gecti 

galeri/saglik/balik-yemek-icin-5-onemli-neden,4fLuEfRe00K_tAoEw8T73Q 

seyler.eksisozluk.com/yelkenli-satin-alirken-dikkat-edilmesi-gereken-hususlar 

indigodergisi.com/2017/07/havuz-yerine-deniz-tercihi/ 

 
 

https://www.sabah.com.tr/ekonomi/2019/08/13/turkiye-semalarindan-20-saniyede-bir-ucak-gecti
https://seyler.eksisozluk.com/yelkenli-satin-alirken-dikkat-edilmesi-gereken-hususlar
https://indigodergisi.com/2017/07/havuz-yerine-deniz-tercihi/
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Amerika’da Gezilmeye Değer 3 Yer 

Selin Erginler 

Amerika’da gezmek için çok fazla yer var ama bu 3 yere gitmenizi özellikle tavsiye 

ederim. 

Burada gördüğünüz binanın adı Empire State Building. 1931’den 

1972’ye kadar dünyanın en yüksek binasıydı. Binada 103 kat var. Bu 

binayı inşa etmek için yaklaşık 3400 işçi çalışmış. En alttan en üste 

kadar 1872 basamak ve 73 asansör var. Bu binayı inşa etmek 

24.718.000 dolar tutmuş. Buraya her yıl yaklaşık 4 milyon turist 

geliyor. Empire State Building bir ofis binasıdır ama çoğunluğu boştur. 

Bu büyük binayı inşaat etmek sadece bir yıldan azıcık daha fazla 

sürmüş. Eğer bu yükseklikte bir bina bugün inşaat edilmeye kalkılsa üç dört yıl sürebilir. 

 

Bu fotoğraf ise Statue of Liberty’ye ait. Bu heykel Amerika için çok 

önemlidir çünkü Fransa bu heykeli, Amerika ile savaşlarından sonra 

onlara hediye etmiş. Heykel, özgürlüğü ve Amerika ile Fransa’nın 

dostluğunu temsil ediyor. Yerden en üst noktaya, 93 metredir. “Bu heykel 

neden yeşildir?” diye sorarsanız yanıt şu: Eskiden yeşil değilmiş ama o 

kadar sene içinde hava koşulları yüzünden yeşil olmuş.  

 

Yanda gördüğünüz fotoğrafta Grand Kanyon var.  Grand 

Kanyon Amerika’da Arizona’da bulunur. 277 mil uzunlukta. En 

altında bulunan taşlar yaklaşık 2 milyar yıldır oradadır.  

sciencekids.co.nz/sciencefacts/earth/grandcanyon.html   
google.com/search?q=empire+state+building&rlz=1C1GCEU_enTR868TR868&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiS_pOq

oP3kAhWIBGMBHWZJDQ0Q_AUIEigB&biw=1280&bih=891#imgrc=B-nzc1Si4EFBeM: 
sciencekids.co.nz/sciencefacts/engineering/empirestatebuilding.html 

 quora.com/How-is-the-Empire-State-building-used-How-was-it-built-and-designed                                                        

telegraph.co.uk/travel/destinations/north-america/united-states/new-york/articles/statue-of-liberty-fascinating-facts/ 
 

http://www.sciencekids.co.nz/sciencefacts/earth/grandcanyon.html
https://www.google.com/search?q=empire+state+building&rlz=1C1GCEU_enTR868TR868&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiS_pOqoP3kAhWIBGMBHWZJDQ0Q_AUIEigB&biw=1280&bih=891#imgrc=B-nzc1Si4EFBeM:
https://www.google.com/search?q=empire+state+building&rlz=1C1GCEU_enTR868TR868&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiS_pOqoP3kAhWIBGMBHWZJDQ0Q_AUIEigB&biw=1280&bih=891#imgrc=B-nzc1Si4EFBeM:
http://www.sciencekids.co.nz/sciencefacts/engineering/empirestatebuilding.html
https://www.quora.com/How-is-the-Empire-State-building-used-How-was-it-built-and-designed
https://www.telegraph.co.uk/travel/destinations/north-america/united-states/new-york/articles/statue-of-liberty-fascinating-facts/
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OKUR MUSUNUZ?  

 
Mustafa Kemal Atatürk’ün Bilinmeyen Özellikleri 

Aral Altun 

Ulu önderimiz Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk’ü kaçımız gerçek anlamda tanıyoruz? 

Tamam, cumhuriyeti 1923 yılında ilan etti, 1881 yılında doğdu, 1938 yılında öldü fakat 

kaçınız hangi yemekleri sevdiğini, hobilerinin neler olduğunu, sonsözünü ve söylediği 

şeylerde ne anlatmak istediğini biliyor? Biliyorum, derseniz tekrar edebilirsiniz. 

Bilmiyorum, derseniz okuyup öğrenebilirsiniz. 

Mustafa Kemal Atatürk 1881 yılında Selanik’te doğmuştur. (Yıl biliniyor fakat doğduğu gün bilinmiyor.) 

Annesi Zübeyde Hanım, Karamanlı bir kadın ve 

babası Ali Rıza Bey çalışkan ve modern bir 

adamdı. Atatürk’ün beş kardeşi vardı ancak dört 

kardeşi erken yaşta vefat etti. Sadece Makbule 

Hanım uzun yıllar yaşadı. (71 yaşına kadar yaşar.)  

 

Mustafa Kemal Atatürk’ün Kemal adını nereden aldığını biliyor muydunuz? Mustafa, küçük bir çocuktur. 

O yıllarda sınıflarında iki Mustafa vardır. Birini tanıyorsunuz. Mustafa’nın matematik öğretmeni sınıfta iki 

Mustafa olduğu için Mustafa’ya “Kemal” adını verir. O günden itibaren bu çocuğun adı Mustafa Kemal 

olur. Bu çocuk ileride Türkiye Cumhuriyeti’ni kuracaktır!  

Mustafa Kemal’in çocukluk yıllarında Osmanlı İmparatorluğu güzel günler geçirmiyordur. 600 yıllık 

hükümdarlık, sona erecek gibidir. Bu yüzden Mustafa Kemal, 

düz lise yerine askeri liseye gitti. 1905 yılında yeni kurmay 

yüzbaşı rütbesi ile Şam’daki V. orduya katılarak ilk askeri 

görevine, 1912 yılında Trablusgarp Savaşı’nda Derne ve 

Tobruk’u alarak da ilk askeri başarısına imza atmıştır.  
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Osmanlı’yı işgal etmeye gelen birçok ülke vardı o yıllarda, İngiltere 

ve Yunanistan gibi. O yıllarda ulu önderimiz; Sakarya, Afyon, İzmir, 

Çanakkale ve Samsun gibi önemli şehirlerimizi muhteşem şekilde 

korudu ve işgalci devletleri püskürttü. Püskürttüğü devletler 

arasında İzmir’i ele geçirmeye gelen Yunanistan da vardı. Atatürk, 

Yunan ordusunu yenmiş ve ordunun başkomutanı Trikopis’i esir 

almıştı. Atatürk’ün baş düşmanı Trikopis bile Atatürk’e büyük bir 

saygı duyuyor. Her 29 Ekim ve 10 Kasım’da Atatürk resminin 

karşısına geçip saygı duruşunda bulunuyor. Bu hareket 

Ata’mızın “Yurtta Sulh; Cihanda Sulh” sözüyle çok 

uyumlu. (Sulh, barış demektir.) Her yerde barışı 

destekleyen ve bunun için savaşan bir liderimiz olduğu 

için çok şanslıyız.  

Atatürk, daha önce saydığım şehirleri işgalci devletlerden 

korumasından birkaç yıl önce İstanbul’da birkaç gemi 

görür. Bunlar savaş gemileridir ve güzel ülkemizi işgale 

gelmişlerdir. Bunu Atatürk’ün yardımcısı görünce 

ağlamaya başlar fakat Atatürk ona aynen şöyle der: 

“Geldikleri gibi giderler!” ki aynen de öyle oldu, bütün 

işgal devletler geldikleri gibi gittiler.  

Bütün bu askeri başarılarının ve bu kadar işin gücün 

arasında başka hiçbir şey yapmadı, diye düşünebilirsiniz fakat yanılırsınız. Ulu önderimiz Mustafa Kemal 

Atatürk; dilimize “üçgen, dikdörtgen ve açı” gibi 48 matematik ve geometri kavramını kazandırmıştır. 

Ayrıca 1930’lu yıllarda kadınlara seçme ve seçilme hakkını vererek Fransa, Brezilya, Portekiz, İspanya, 

Japonya, Çin, İsviçre, İtalya, Hırvatistan, Yunanistan ve Bulgaristan gibi ülkelerin yanında onlarca ülkeden 

daha önce bu hakkı henüz 10 yaşında olan Türkiye Cumhuriyeti’nde tanıdı. Ayrıca bütün bu savaşların 

yanında, sadece 57 yılda, tam 3997 kitap okumuş, 9 tane de kitap yazmıştır. Okuduğu kitaplar arasında 

en sevdiği kitap Reşat Nuri Güntekin’in Çalıkuşu romanıydı hatta bu kitabı o kadar çok severdi ki sıkıldığı 

zamanlarda bu kitaptan rastgele bir sayfa açıp okumaya başlardı.  

İran’ın gazetelerinden biri 1938 yılında şöyle yazar: “Allah bir ülkeye yardım etmek isterse başına Mustafa 

Kemal gibi bir lider getirir.” Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, kendisini Türk milletine “en iyi kişi” 
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diye tanıtmak yerine köylüyü milletin efendisi ilan etti. Norveççe’de “Atatürk gibi düşünmek” diye bir 

deyim vardır. Eğer bir kişi bir şeye çözüm bulamazsa ona, “Sen bir de Atatürk gibi düşün.” derler.  

Ulu önderimizin en sevdiği yemek, etsiz kuru fasulye 

ve pilavdı. Türk kahvesini de çok severdi. Her gün 10 

fincan Türk kahvesi içerdi. Lacivert rengini hiç 

sevmezdi. Bu yüzden hiç lacivert giysisi yoktu. 

Atatürk’ün çoğu ayakkabısı siyahtı ve simetriye çok 

önem verirdi, çok da titiz biriydi. Hayatının son 

yıllarında siroz hastalığına yakalandı. Birçok şey 

başaran Atatürk, sirozu yenmeyi başaramadı. Uzun 

süre komada kalan Atatürk, komadan çıktı ve 

“Aleykümselam!” dedi ve sonrasında tekrar komaya 

girdi. 

 

 

Seni çok özledik Ata’m…  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
t24.com.tr/haber/yeni-turkiye-nin-kurucusunun-olaganustu-yasami-dunya-basini-ataturk-un-olumunu-nasil-duyurmustu,847448 

keremaygunkoleji.com/geldikleri-gibi-giderler/ 

https://t24.com.tr/haber/yeni-turkiye-nin-kurucusunun-olaganustu-yasami-dunya-basini-ataturk-un-olumunu-nasil-duyurmustu,847448
https://www.keremaygunkoleji.com/geldikleri-gibi-giderler/


46 
 

Pinokyo ve Haritada Kaybolmak 

Şeyda Lâl Özçelik 

Pinokyo, Carlo Collodi tarafından yazılmış eğlenceli bir kitaptır. Haritada Kaybolmak 

da Vladimir Tumanov tarafından yazılmış çok güzel bir kitaptır. 

 

Bu kitap, Pinokyo adlı bir kuklanın hikâyesini konu eder. 

Bu kukla, konuşabilen ve insan kadar güçlü bir kukladır. 

Pinokyo’nun herkese inanıp yaşadığı maceraları 

okumalısınız. Bu kitabı eğlenceli ve çok komik şeyleri 

seven kişilere tavsiye ederim. 

Kitabın yandaki kapak resmi bulunan versiyonunu 

okursanız, yazdıklarımı daha iyi anlarsınız.  

 

“Kraliçeyi Kurtarmak” kitabının yazarı tarafından yazılmış 

bu kitap, macera 

doludur. Hem eğlenmeyi hem de öğrenmeyi sağlayan bir 

kitaptır. Kitapta başkarakterler, yaptıkları yaramazlıklar 

yüzünden çok zor durumlar ile karşılaşacaklar. Kitapta, 

haritada veya ansiklopedide de bir yeri nasıl bulabileceğimiz 

konusunda da bilgi veriliyor. 

Haritada Kaybolmak’ı okumak, sosyal bilgiler dersinde daha 

çok eğlenmenizi de sağlayacaktır; bana güvenebilirsiniz. Bu 

kitabı coğrafyada sıkıntı yaşayanlar veya coğrafyayı 

sevmeyenler için öneririm. Kitabı okuduktan sonra 

coğrafyayı sevmeye başlayacağınızı düşünüyorum. 

dr.com.tr/Kitap/Pinokyonun-Maceralari/Cocuk-Ve-Genclik/Genclik-10-

Yas/Romanoyku/urunno=0000000651707 

dr.com.tr/Kitap/Haritada-Kaybolmak/Vladimir-Tumanov/Cocuk-ve-Genclik/Genclik-10-Yas/Roman-
Oyku/urunno=0000000203933?gclid=EAIaIQobChMI99LS5Ibn5QIVxcreCh3slgkgEAQYASABEgL3v_ 

https://www.dr.com.tr/Kitap/Pinokyonun-Maceralari/Cocuk-Ve-Genclik/Genclik-10-Yas/Romanoyku/urunno=0000000651707
https://www.dr.com.tr/Kitap/Pinokyonun-Maceralari/Cocuk-Ve-Genclik/Genclik-10-Yas/Romanoyku/urunno=0000000651707
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“Zorbalık” Kitabını Tanıyalım 

Serap Özsunar 

 

 

“Zorbalık” Rıfat Batur’un yazdığı bir kitaptır. Bu kitap, 

zorbalık size uygulanırsa ne yapmanız gerektiğini ve 

ne düşünmeniz gerektiğini etkili bir biçimde anlatıyor.  

Kitapta zorbalık, zor bir balık olarak anlatılıyor. Bu kitap bana 

çok ilginç gelmişti çünkü normalde çocuk kitabı yazarları 

maceralar ya da hayattaki olumlu şeylerle ilgili yazıyorlar. Bu 

kitapta ise gerçek hayatta yaşayabileceğimiz bir sorun, 

çocuklar için uygun bir dille anlatılmış. 

Bu kitabın bize verdiği mesaj şu: “Eğer şu anda size zorbalık 

uygulanıyorsa ilk olarak karşınızdaki kişiye bunu sevmediğini söyle ve eğer o kişi “Bir şaka yaptım, 

abartma!’ derse ona şakanın gülünecek bir şey olduğunu ancak bu yaptığının komik olmadığını 

söyleyin. Bu durum çok önemli çünkü bu zorbalığa uğrayan kişinin hayatında çok büyük sorunlara 

yol açabilir.” 

Yazarın bu kitabı yazarken olayları kendi hayatından örnek aldığını biliyor muydunuz? 

 

 

 

 

 

 

 

 

i2.milimaj.com/ 
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Oliver Twist 

Arda Baykan 

Merhaba Okuyucu,  

Ben sana şu an Oliver Twist’i, yani bence şu ana kadar okuduğum en güzel kitaplardan 

birini anlatacağım çünkü bu kitap acı, üzüntü ve mutluluk ile gerçek hayatı çok iyi 

anlatarak içerisinde olduğumuz problemin iki yüzünü de dışarı çıkartır. 

Neler anlatıyor? 

Oliver Twist, “Düşkünler Evi” isimli bir yetimhanede doğmuş ve 

büyümüştür. Düşkünler Evi’nde kötü şeyler yaşar ve onu evine 

alan kötü kalpli bir aileden kaçarak Londra’ya doğru yol alır. 

Londra’da farklı ailelerle karşılaşır ve farklı olaylar yaşar. 

Sonunda onu ağabeyi bulur. Bundan sonrası için kitabın kendisini 

okumanızı öneririm.   

Yazarı kimdir? 

Charles John Huffam Dickens, 7 

Şubat 1812’de doğmuştur. Yaşadığı sürede, eserleri benzeri 

görülmemiş bir üne sahip oldu ve yirminci yüzyılda edebi dehası 

eleştirmenler ve ilgili kişiler tarafından kabul gördü. Charles Dickens, 

en unutulmaz kurgusal karakterlerden bazılarını yaratması yanında 

Victoria devrinin en iyi romancısı olarak da kabul edilir. Charles 

Dickens, romanlarının ünü ile bugünlere kadar gelmiş ve yazarın hâlâ 

çok fazla okuyanı vardır. 

 

 

haberturk.com/haber/haber/955868-charles-dickens 

search?q=oliver+twist+charles+dicken&hl=enTR&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjG9MPoiIrmAhXv1uAKHVUfCjwQ_A

UoAXoECBEQAw&biw=718&bih=757#imgrc=M9AZqT9ow1XXRM: 

 

 

https://www.google.com/search?q=oliver+twist+charles+dicken&hl=en-TR&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjG9MPoiIrmAhXv1uAKHVUfCjwQ_AUoAXoECBEQAw&biw=718&bih=757#imgrc=M9AZqT9ow1XXRM:
https://www.google.com/search?q=oliver+twist+charles+dicken&hl=en-TR&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjG9MPoiIrmAhXv1uAKHVUfCjwQ_AUoAXoECBEQAw&biw=718&bih=757#imgrc=M9AZqT9ow1XXRM:
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Burçların Özellikleri 

Batu Güven 

Burçlarınızın özelliklerini merak mı ediyorsunuz? Haydi okuyun… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koç: 21 Mart ve 20 Nisan günleri arasında doğanların burcudur. Koç burcundaki insanlar zeki, 

özgüvenli ve hırslı kişilerdir. Kötü yanları sabırsız, aşırı öfkeli oluşu; güçlü yanları ise cesur, kararlı 

ve dürüst olmalarıdır. 

Balık: 20 Şubat- 20 Mart günlerinde doğanlar, bu burçtandır. Balık burçları aşırı duygusal olmaları 

ile bilinir. En güzel özellikleri ise çok iyi empati kurabilmeleridir. Bir diğer güzel özellikleri ise çok 

güçlü hisleri olmasıdır. Olumlu özellikleri romantik, yardımsever, bilge, rahatlatıcı, yaratıcı; 

olumsuz özellikleri ise saf, çabuk güvenen kişiler olmalarıdır. 

Aslan: 23 Temmuz – 22 Ağustos arası doğanlar, bu burçta yer alır. İyi yönleri yaratıcı, tutkulu, 

cömert, canayakın, neşeli, esprili; olumsuz yönleri ise inatçı, tembel, kendini düşünen ve katı 

insanlar olmalarıdır. 
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İkizler: 21 Nisan-20 Mayıs günleri 

arasında doğanlar, bu burçtadır. 

Olumsuz yanları gergin, tutarsız ve 

kararsız; olumlu yanları ise kibar, 

sevecen, meraklı, uyumlu ve yeni 

şeyleri hemen öğrenebilen kişiler 

olmalarıdır. 

Boğa: 21 Mart- 20 Nisan günleri arası 

doğanlar, bu burçta yer alır. Boğa 

burcu olan kişiler, inatçı olmaları ile bilinir. İyi yönleri sabırlı ve güvenilir kişiler olmaları, zayıf 

yönleri ise inatçı ve sahipçi olmalarıdır. 

Yengeç: 21 Haziran ve 30 Temmuz arası doğanlar bu burçta yer alır. Bu kişiler sadık, sempatik, 

duygusal ama şüpheci kişilerdir. 

Terazi: 23 Eylül – 22 Ekim günleri arasında doğanlar bu burçtandır. Hassas, duygusal, çok sosyal, 

tarafsız ama aynı zamanda korkak kişilerdir. 

Akrep: 24 Ekim- 21 Kasım arası doğanlar, bu burçta yer alır. Bu kişiler bencil ve kıskançtırlar ama 

sabır ve direnç en iyi özellikleridir. 

Yay: 22 Kasım – 21 Aralık arası doğanlar, bu burçta yer alır. Bu kişilerin hayata karşı pozitif bir 

bakış açıları vardır. Ayrıca cömert ve esprilidirler. Kötü özellikleri ise biraz kaba konuşmaları ve 

sabırsız olmalarıdır. 

Kova: 20 Ocak- 21 Şubat arası doğanlar, bu burçta yer alır. En belirgin özellikleri güçlü iletişim 

kurmalarıdır. Özgün fikirler bulabilir ve yeni öğrendikleri bir şeyi çok çabuk kavrarlar ancak çok 

alıngan kişilerdir. 

Oğlak: 22 Aralık- 19 Ocak günleri arasında doğan kişiler, bu burçtadır. Sorumluluk sahibi, disiplinli 

kişilerdir ama her şeyi bildiklerini zannederler. 

 

uplifers.com/burclar/ 
twitter.com/aslanburclari 

mistikalem.com/astroloji/hangi-burc-hangi-yemegi-sever-haberi-6513 

mynet.com/fbi-verilerine-gore-suc-orani-en-yuksek-burclar-listelendi-1209284-mykadin 

https://uplifers.com/burclar/
https://twitter.com/aslanburclari
http://www.mistikalem.com/astroloji/hangi-burc-hangi-yemegi-sever-haberi-6513
http://www.mynet.com/fbi-verilerine-gore-suc-orani-en-yuksek-burclar-listelendi-1209284-mykadin
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Vefa Bozacısı Deyince 

Kaan Erciyes 

Merhaba, bugün size Vefa Bozacısı’nın tarihini anlatacağım. Benimle beraber 

öğrenmeye ne dersiniz?   

Her şey Hacı Sadık Bey’in 1870 yılında Arnavutluk’un Prizren şehrinden gelmesiyle başlar. 

O yıllarda bozanın sulu, esmer renkli ve ekşi şekilde satıldığını görür ve bunu farklı bir biçimde 

dener. Bozayı bir şekilde, hafif ekşi ve açık sarı renkle satar. Evinin altında kendi imkânlarıyla boza 

üreten Hacı Sadık, 6 yıl boyunca soğuk kış gecelerinde sarayın etrafında, omuzunda taşıdığı bakır 

güğümlerle halka kendi bozasını satmıştır. Hacı Sadık 

Bey, artan talepler üzerine cesaretlenir ve İstanbul’un o 

zamanki en kaliteli semti Vefa’da bir bozacı açmıştır. Bu 

bozacının adı da “Vefa Bozacısı”dır. 

Hacı Sadık, Vefa’da da gördüğü ilgi sayesinde bozacılığı 

daha yaygın bir biçimde yapar. Ayrıca bozanın kıvamını 

koruması için bozayı hep bizzat kendisi yapar. Günümüz 

Vefa Bozacısı’nda Mustafa Kemal Atatürk’ün içtiği bir 

boza bardağı da sergilenmektedir.  

 
İşte Mustafa Kemal Atatürk'ün boza içtiği bardağı 

https://nereyegeldik.wordpress.com/2011/12/05/vefa-bozacisi/
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj1zcyo8OLmAhWyM-wKHZYMDesQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.dunyabizim.com%2Fdunyada-kultur%2Fhaci-sadikin-bozasi-130-yasinda-video-h15541.html&psig=AOvVaw3fUYHe0fWNpkau7pIzBfrT&ust=1577984431926687
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Boza Nasıl Yapılır? 

Eğer evde boza yapmak istiyorsanız, işte gerekenler:  

4 su bardağı siyez bulguru, 3 yemek kaşığı 

şeker, yarım su bardağı pirinç veya bulgur, 

1 çay kaşığı kuru maya ve su.  

Bu malzemeler boza yapımının ilk 

aşamasında kullanılır. Bu aşamadan sonrası 

için ihtiyaç duyacağınız malzemeler 1,5 su 

bardağı şeker ve isteğe göre toz tarçın ve 

leblebidir. 

Öncelikle kullanacağınız bulgur ve pirinci güzelce yıkayın ve 3-4 saat kadar suda bekletin. Daha 

sonra bunları, suda haşlayın ve malzemeniz iyice yumuşayınca ocaktan alın. Haşlama suyunu 

karışımdan ayırmak için bir süzgeç yardımıyla süzün ve bulamaç haline gelen bulgur ve pirinçleri 

ayrı bir kaba alın. Bu karışımı, üzerini örtmeden 1-2 saat karanlık bir ortamda dinlendirin. 

Bu esnada, maya ve şekeri karıştırın ve üzerine yarım su bardağı su ekleyin. Bu karışımı da 

bulamacınızın içine ekleyin ve kabın üzerini kapatın. Yine karanlık ve serin bir yerde 1 gün kadar 

bekletin. Eğer mayalanma işlemini daha sıcak bir ortamda gerçekleştirirseniz, yarım günde bu işlem 

tamamlanacaktır ancak maya çok sıcak ortamlarda dayanmadığı için, buzdolabını tercih 

edebilirsiniz. Ara ara kabın ağzını açıp lapayı karıştırarak bekletin. 1 gün sonra şekeri karışıma 

ekleyin ve karıştırın. Bozanın tadına bakın, su ve şeker oranını bu 

aşamada ayarlayın. 

 

  

 

nereyegeldik.wordpress.com/2011/12/05/vefa-bozacisi/ 

t24.com.tr/haber/yillar-suren-davada-yeni-gelisme-vefa-bozacisinin-isim-hakki-

kullanilabilecek,783968 

dunyabizim.com/dunyada-kultur/haci-sadikin-bozasi-130-yasinda-video-h15541.html 

 

İşte boza tarifini gösteren bir video 

https://t24.com.tr/haber/yillar-suren-davada-yeni-gelisme-vefa-bozacisinin-isim-hakki-kullanilabilecek,783968
https://t24.com.tr/haber/yillar-suren-davada-yeni-gelisme-vefa-bozacisinin-isim-hakki-kullanilabilecek,783968
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RENKLİ DÜNYALAR  

Barış Özcan’ın Videoları 

Yakamoz Pınar 

Tanıdığımdan beri örnek aldığım Barış Özcan’dan bahsedeceğim. 

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşıyor ve 

bilimle çok ilgileniyor. Youtube kanalında; 

Satürn’ün halkalarının kaybolması, 

NASA’daki günleri ve “Zinciri Kırma” başlıklı 

birçok videosu var. 

En sevdiğim videosu NASA’daki günlerini 

anlatan “NASA’da Bir Hafta”. Kendisi 

NASA’ya davet ediliyor ve Mars’a 

gönderilecek bir uzay mekiğinin fırlatılışını 

izliyor hatta Apollo Uzay Mekiği’nin 

fırlatıldığı fırlatma rampasını geziyor. Ayrıca 

gerçek bir astronotla tanışıyor.  

Her sene bir zinciri kırma videosu yapıyor. 

Zinciri kırma etkinliğinde kendinize bir 

hedef koyuyorsunuz ve bunu tüm yıl devam 

ettirmeye çalışıyorsunuz. Tabii gittikçe hedefinizi zorlaştırıyorsunuz. Barış Özcan, kendi web 

sitesinde zinciri kırma posterleri de satıyor. İlgilenirseniz incelemenizi öneririm. 

Aşağıdaki QR kodlarda Barış Özcan’ın sevdiğim videoları yer alıyor: 

               

 

 

youtube.com/user/b31416/videos?app=desktop                                                                                                                              

barisozcan.com/2019da-zinciri-kirma/ 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjS-t2B8-LmAhUsIMUKHa1pCAkQjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fbarisozcan.com%2F2019da-zinciri-kirma%2F&psig=AOvVaw3X2Fj-J17JBR2oZmGrla2X&ust=1577985156007994
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Film Önerileri 

Ali Yiğit Ünaldı 

Merhaba, arkadaşlar bugün size çeşitli film kategorilerinden sevilen bazı filmler 

önereceğim. 

Macera 

Jumanji, gizemli ve sihirli bir kutu oyununu bulan bir grubu anlatıyor. 

Bu filmin yeni versiyonunu izlemiştim ama hiç beğenmedim. Orijinali, 

yani 1995 versiyonunu izlediğimde ise çok beğendim ve sizin de onu 

izlemenizi şiddet ile öneriyorum. Bu filmin başrolünde ünlü oyuncu 

Robin Wiliams, yönetmen koltuğunda ise zamanının ünlü yönetmeni 

Joe Johnston var. 

 

 

Fantastik 

Sırada çok klasik ve hepinizin bildiği bir film var ve 

bu da tabii ki de Harry Potter. Bir büyücü olan 

Harry ve arkadaşlarının Lord Voldemort’a karşı 

mücadele ve maceralarını konu alan filmin 

başrolünde Daniel Rodcliffe ve yönetmen 

koltuğunda ise Mike Newell ve Chris Columbs gibi 

ünlü yönetmenler var. Bu film, J.K Rowling’in 

efsane romanından uyarlanmıştır. Dünya 

tarafından da çok beğenilen bu filmi, bence siz de 

izlemelisiniz. 
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Bilimkurgu 

 Star Wars’ı aranızda bilmeyen yoktur, diye düşünüyorum 

ama ben yine de listemizden eksik etmeyim, dedim. 

Karanlık tarafa (imparatorluk) direnen bir direniş grubunu 

anlatıyor. Harrison Ford, Mark Hamil gibi oyuncuların da 

oynadığı film serisinin yönetmen koltuğunda Indiana Jones 

serisini yöneten Goerge Lucas var. Çok eski ve güzel bir film 

serisidir Star Wars ve kesinlikle izlemenizi öneriyorum. 

 

 

 

 

 

 

Animasyon 

Coco, kesinlikle izledikten sonra kendinize iyi bir yaşam 

dersi çıkarabileceğiniz bir filmdir. Müziği ve aileyi 

anlatan filmde, müziği çok seven Miguel, atalar diyarına 

giderek büyük büyükbabasının rızasını alıp bir müzisyen 

olmayı hedefler ama onu bekleyen zorluklar vardır. Lee 

Unkirch tarafından yönetilmiş bu film,  animasyon 

sevmeyenlerin bile ilgisini çekecek filmlerdendir. 

 

 

 

imdb.com/title/tt0076759/ 
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13 Sayısının Kerameti 

                                                                     Yiğit Kassas 

Dünya, 13’ün uğursuz olduğunu iddia ediyor. Pekiyi, 13 neden uğursuzdur? Ben çok 

merak ettiğim için hepimiz için araştırdım. 

 

Hz. İsa’nın çarmıha gerilmesinden önceki son yemeğinde toplam 13 kişi bulunuyordu. İsa ve 12 

Havari. Sonraları bu olayı çağrıştıran 13’ün geçtiği her şey lanetli, kötü, korkunç olarak 

nitelendirilmeye başlandı. 

İbraniler’e göre 13 sayısının uğursuz olmasının 

nedeni İbrani alfabesinin 13’üncü harfinin "mavet" 

(ölüm) sözcüğünün ilk harfi olan "m" olmasıydı.  

13 sayısı, birçok yerde uğursuz kabul edildiği için 

insanlar ev veya asansör numaralarına 13 yazmak 

yerine 12A yazar oldular ya da 12’den 14’e geçtiler. 

Ayrıca 13 sayısı, bazı negatif deneyimlere sebep 

olmuştur. Negatif deneyimlerin neler olduğuna 

bakacak olursak pek çok örnekle karşılaşırız. Mesela 

son zamanlarda Nasa’nın insanla birlikte yaptığı Ay 

yolculuğunun 7. uçuşu olan “Apollo 13”ün de 

başarısız olması bu sayıya bağlanmaktadır.  

 

 

 

 

mynet.com/bu-sayilarin-neden-ugursuz-oldugunu-biliyor-musunuz-190101054935 

indigodergisi.com/2014/05/13-sayisinin-gizemi-sirrinda-sakli/ 

milliyet.com.tr/gundem/13-sayisi-neden-ugursuz-saniliyor-1368493 
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Dünyadaki En İlginç Gelenekler 

Melisa Gürsoy 

Hepimizin bildiği gibi dünyada çok sayıda farklı ve ilginç gelenek var ama biz bunların 

çoğunu tam olarak bilmiyoruz. Bu yüzden size birkaç farklı ülkeden en ilginç 

bulduklarımı tanıtacağım. 

Güney Kore gelenekleri:  

Güney Koreliler’in kültüründen ilginç bir gelenek; 

yemeğin kendisinden ziyade, hangi araç gereçle 

yediğimiz. Güney Kore’de, tıpkı farklı Asya ülkelerinde 

de olduğu gibi, yemek sonrası, yemek çubuklarını bir 

kâse pirincin içine batırılmış bırakmak saygısızlık olarak görülür. Bu, size sunulan yemeği takdir 

etmiyorsunuz gibi görünebilir. Her zaman yemeğiniz bitince çubuklarınızı en başta aldığınız yere 

koymalısınız. 

Nikaragua gelenekleri: 

Bir Nikaragualı’nın öpücük verir şekline bürünmüş 

yüzünü ciddiye alarak sakın onları öpmeye kalkışmayın. 

Nikaragua ve diğer Latin Amerika ülkelerinde, parmakla 

işaret etme hareketi yerini dudakla işaret ediyorlar. 

Ayrıca, bu vücut dili hareketi, Filipinler’de de yaygındır. 

İspanya gelenekleri:  

İspanya’da hâlâ yaşamaya devam eden ve “La siesta” 

olarak adlandırılan bu uyku seansı, gün ortasında iş veya 

okuldan çıkıp biraz dinlenme veya öğle yemeği yeme haline dönüşen uzun ömürlü bir gelenektir. 

Buradaki işletmelerin çoğu öğleden sonra 2 ila 4 arasında kapılarını kapatıyor. Neyse ki daha büyük 

kozmopolit şehirlerde, bazı büyük mağazalar iş yapmaya devam ediyor.  

momondo.com.tr/kesfet/yazi/ilginc-gelenekler-ve-ipuclari                                                                                                   

momondo.com.tr/kesfet/yazi/ilginc-gelenekler-ve-ipuclari  

https://www.momondo.com.tr/kesfet/yazi/ilginc-gelenekler-ve-ipuclari
https://www.momondo.com.tr/kesfet/yazi/ilginc-gelenekler-ve-ipuclari
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Hava Kirliliği 

Duru Özaydın 

Biz oksijen sayesinde yaşarız, değil mi? Bazı 

insanlar bunu bilmiyormuş gibi her zaman çevreye 

zarar verecek şeyler yapıyorlar.  

Canlıların sağlığını kötü yönde etkileyen ve havadaki 

yabancı maddelerin, normalin üzerinde miktar 

ve yoğunluğa ulaşmasına “hava kirliliği” denir. 

Hava kirliliği, şu anda insan sağlığına zarar 

veriyor. Hava kirliliğini önleyebilmek için 

gereksiz fabrikalar açmayabiliriz, hava kirliliği 

hakkında bilinçlendirme çalışmaları 

yapabiliriz. Ayrıca hava kirliliğinin dünyamıza 

nasıl zarar verdiği hakkında projeler hazırlayabilir, elektrikli scooter’ları yaygınlaştırabilir ve daha fazla 

ağaç dikebiliriz. Bu fikirleri herkes sunar ama birçoğu bunları gerçekleştirmez.  

Hava kirliliği bize çok zarar verir. Biz, ağaçlar sayesinde nefes alırız ama havayı kirleten maddeler arttıkça 

onlar havaya karışır ve bundan dolayı biz de o zehirli gazları içimize çekmiş oluruz ve zehirlenebiliriz. 

Bunu artık ciddiye almalıyız yoksa ileride bu durum bize çok büyük bir sorun oluşturabilir. Bu zaten bir 

sorun, hem de sadece Türkiye için değil tüm dünya için. Her yıl bu yüzden 7 milyon insan ölüyor. 

Partikül kirliliğinden dolayı insan ömrü son 18 yılda 9 ay azaldı. Dünya Sağlık Örgütü’nün kurallarına 

uyabilseydik 4.1 milyar kişinin yaşam süresi 3 yıldan fazla uzayacaktı. Chicago Üniversitesi Enerji Politikası 

Enstitüsü'nde yapılan çalışma, günümüzün dünyasında en büyük sorunların başında gelen hava kirliliğinin 

etkisini gösteriyor. İnsan ömrünü en fazla kısaltan, PM2.5 olarak adlandırılan, havadaki 2.5 mikrondan 

küçük maddeler; derinlemesine akciğer ve kan dolaşımına nüfuz ederek kansere neden oluyor. Bu olay 

devam ediyor. Bu konuyu gerçekten önemsiyorsanız buna dikkat etmeliyiz, daha güzel bir yaşam için! 

euronews.com/2018/12/14/hava-kirliligi-insan-omrunu-ne-kadar-kisaltiyoreea.europa.eu/tr/themes/air/intro                                                                                                                                  
cevreonline.com/hava-kirliligi/                                                                                                                                                        

kafaterya.org/hava-kirliligini-onlemek-icin-neler-yapilabilir/                                           

medikalakademi.com.tr/81-ilin-41inde-hava-kirliligi-limiti-asti/ 

https://tr.euronews.com/2018/12/14/hava-kirliligi-insan-omrunu-ne-kadar-kisaltiyor
https://www.eea.europa.eu/tr/themes/air/intro
http://cevreonline.com/hava-kirliligi/
https://www.kafaterya.org/hava-kirliligini-onlemek-icin-neler-yapilabilir/
https://www.medikalakademi.com.tr/81-ilin-41inde-hava-kirliligi-limiti-asti/
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                                       Su Kirliliği 

                                                                         Maya Leblebiciolğlu 

Suların sadece 2%’si; içilebilir, temiz su. Su kirliği, dünyadaki en önemli sorunlardan 

biridir. Bu sorun ile ilgili olumlu bir adım atmalıyız.   

Dünyamız mükemmel bir yerdir. Güzel denizlerle, göllerle ve nehirlerle kaplı bir yerde yaşıyoruz.  

Hepimiz yazın denize girmeyi çok seviyoruz ve bunun için sahile gidiyoruz. Sizin yüzdüğünüz 

alanda olabilir veya olmayabilir, yüzdüğünüz alanda olmazsa bile emin olun ki o denizin bir başka 

alanında çöp vardır. Fark etmesek de denizleri kirletiyoruz.  

Peki su kirliliğini neler etkiliyor? Neden su kirliliği var? Çok fazla nedeni var: Sanayileşme, 

şehirleşme, nüfus artışı, zirai mücadele ilaçları… Su kirliliği ciddi sağlık problemlerine sebep 

olabilir. Su kirleticileri, kanserojen olabilir. 2,1 milyar insan içecek temiz su bulamıyor. Temiz su 

içmezsek baş ağrıları, koordinasyonsuz kas kasılmaları, depresyon ve çeşitli vücut bölümlerinde 

çökmeler olabilir.  

Su kirliliğini önlememiz önemli yoksa kötüye gidiyoruz. Bitkiler için kimyasal maddeler 

kullanmamalıyız; toprağa çözücü, boya, kimyasal, antifriz vb dökmemeliyiz. İnşallah bu konulara 

daha fazla özen göstermeye karar verirsiniz.  

      

      t24.com.tr/haber/cevre-raporu-istanbul-ve-32-ilde-su-ankara-ile-birlikte-27-ilin-havasi-kirli,288878 
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Nesli Tükenmek Üzere Olan Hayvanlar 

Melisa Gürsoy 

Hepimizin de bildiği gibi nesli tükenen ve tükenmekte olan çok fazla hayvan var. Şimdi 

bunlardan bazılarını ele alacağız. 

Altın Başlı Langur: Bu hayvan Vietnam’da yaşıyor ve 10 yıldan uzun 

süredir koruma altında olmasına rağmen, bir türlü çoğalamıyorlar. 

Onlardan şu an 70’den daha az kaldı. 

 

Deri Sırtlı Deniz Kaplumbağası: Boyları 2 metreye ulaşan ve çok 

büyük ağırlıklara sahip olan deri sırtlı deniz kaplumbağaları tropikal 

okyanuslarda yaşıyor. Bu kaplumbağaların 110 milyon yıl kadar 

önce evrimleştiği tahmin ediliyor. Ortalama 30-50 yıl 

yaşayabiliyorlar. 

Sumatra Kaplanı: Doğal yaşam alanı Endonezya’nın Sumatra 

Adası olan bu kaplan türü, adada yaşayan bir kaplan türü 

olduğundan insanlardan korunamamaktadır. Sayıları yaklaşık 

100 kadar kalan bu hayvanlar, koruma altına alınan türler 

arasındadır. 

Siyah Ayaklı Dağ Gelinciği: Asıl vatanı Kuzey Amerika’dır. Yaklaşık 

1000 kadar kalan bu gelinciğin 80’li yıllarda neredeyse nesli 

tükenmekteydi. Koruma altına alındıktan sonra ancak bu sayıya 

ulaşabilmişlerdir.  

Vaquita-Meksika Yunusu: Doğal alanları California Körfezi olan bu 

hayvanlar, sürekli olarak balıkçıların ağlarına takılmakta ve 

azalmaktadırlar. Şu an sayılarının yaklaşık 200-300 civarında olduğu 

tahmin ediliyor.  

onedio.com/haber/nesli-tukenmek-uzere-olan-hayvanlar-759801                                                                                

listelist.com/nesli-tukenmekte-olan-hayvanlar/ 

https://onedio.com/haber/nesli-tukenmek-uzere-olan-hayvanlar-759801
https://listelist.com/nesli-tukenmekte-olan-hayvanlar/
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Zürafa Biti ve Aksolotl 

Rüya Somer 

İki ilginç hayvan… Bu hayvanları, kimler daha önce gördü ya da duydu? 

 

 

 

 

 

 

Zürafa biti, uğur böceğine benzeyen uzun boyunlu bir bit türüdür. Yukardan bakıldığında uğur 

böceğine, yandan bakınca zürafaya benzerler. Bu yüzden diğer adı “zürafa boyunlu buğday biti”dir. 

Zürafa bitlerinin anavatanı Madagaskar’dır. Zürafa bitinin çoğu türü, siyah ve kırmızı renktedir. 

Erkek zürafa bitleri dişilerin neredeyse iki katıdır. Gerektiğinde uzun boyunlarını dişi için 

savaşmakta kullanırlar.  

  

 

 

 

  

Aksolotl, kaplan semederi grubuna ait bir sürüngendir. Aksolotllar Meksika’daki Chalco Gölü’nde 

yaşarlar. Ömürleri, ortalama 15 yıldır. Boyları yaklaşık 25 cm’dir. Aksolotlların uzun kuyrukları, 

boyunlarının yarısını kaplar. İri kafalarındaki iri gözlerinin kapakları yoktur. Kafalarının çevresinde, 

suda nefes almalarını sağlayan altı solungaç vardır. Ayak ve bacakları, oldukça güçsüzdür.  

ahmetesor.com/qa/zurafa-biti-diye-bir-hayvan-var-kimler-biliyor                                                     

ntv.com.tr/teknoloji/turk-bilim-insaninin-yeni-umuduaksolotl,g1JlhHWprUCvyv8lHmejNQ 

https://ahmetesor.com/qa/zurafa-biti-diye-bir-hayvan-var-kimler-biliyor
https://www.ntv.com.tr/teknoloji/turk-bilim-insaninin-yeni-umuduaksolotl,g1JlhHWprUCvyv8lHmejNQ
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Amazon’un Yangını  

Melissa Baltazzi 

Sizin de bildiğiniz gibi dünyada milyonlarca orman var. 

Bunlardan biri ise Amazon Ormanları ama Amazon’u 

pek koruyoruz, denilemez. Neden mi? 

Brezilya’nın Amazon Ormanları’nda başlayan yangın devam 

etmiyor ama eğer devam etseydi ve Amazon Ormanları’nın 

tümü ortadan kaybolsaydı ne olurdu?  

Eğer Amazon kaybolsaydı ilk olarak oksijen miktarı azalırdı. 

Bazı kaynaklar ise Amazon’un kanseri önleyebilecek bir 

gücünün olduğu yönünde ama şu an bundan emin olamayız.  

Amazon Ormanları’nda yaşayan bir sürü kabile var ve 

Amazon yangını başladığında bu onların yaşam alanını tehdit 

etmiş. Eğer Amazon 

yangını devam etseydi 

onlar da ya şehirlere dağılırlardı ya da Amazon ile yok 

olurlardı. Amazon Ormanları 6 bini aşan hayvan cinsine de ev 

oluyor ve yok olsaydı bu hayvanların çoğu da maalesef yok 

olurdu. 

Bir ek bilgi ise Havacılık ve Uzay Ajansı’nın (NASA) uydu 

verilerine dayanıyor. Bu yangınların 9 yılın en yoğun 

seviyesine ulaştığını söylüyorlar. Ayrıca Brezilya Bilim, Teknoloji ve İletişim Bakanlığı yaptığı bir 

açıklamada Amazon Ormanları’nın ülkenin güneyindeki yağmur döngülerini düzenlediğini ve çok 

yüksek miktarda karbondioksiti emebildiğini açıkladı. Bu doğruysa eğer amazon yok olsaydı hem 

yağmur döngüleri bozulurdu hem de fazla karbondioksit dünyaya salınırdı. 

Amazon Ormanları’na çok iyi bakmamız gerekiyor çünkü diğer sefer bu kadar şanslı olmayabiliriz. 

istelist.com/amazon-ormanlari-yangini/ 

aa.com.tr/tr/dunya/amazonlarda-yanginlar-devam-ediyor/156814 

https://listelist.com/amazon-ormanlari-yangini/
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Dünyanın En Mutlu Hayvanı 

         Selin Erginler 

Dünyadaki en mutlu hayvanın hangisi olduğunu hiç merak ettiniz mi? Eğer 

yazdıklarımı okursanız bu pek bilinmeyen hayvan hakkında bilgi edinebilirsiniz. 

 

Bu hayvanın ismi quokka. Bu sevimli hayvan 

kangurularla aynı aileden geliyor ve Avustralya’nın batı 

kısmında, çok dar bir alanda yaşarlar.    

Quokkalar, kanguru ailesinden gelebilir ama 

kangurulardan çok farklıdırlar. Mesela kangurular iki 

ayak üstünde hoplayarak hareket eder ama quokkalar, 

çoğu hayvanlar gibi, dört ayak üstünde hareket 

edebilirler. Ayrıca quokkalar alçak ağaçlara da 

tırmanabilmektedirler. Bununla bağlantılı olarak “ağaç 

kangurusu” olarak da bilinirler. 

Çoğu hayvan, insanlardan korkar ve kaçar ama bu hayvan diğer hayvanlar gibi değildir hatta 

sempatik ve canayakın olan quokkalar insanlardan hoşlanırlar. İnsanlara kendilerini sevdirirler. 

Bu yüzden dünyanın en mutlu hayvanı olarak bilinirler. Nasıl gülümsedikleri tam olarak bilinmiyor 

ama çoğu uzman, yunuslar gibi doğal bir gülüşlerinin olduğunu söylüyor. 

Bu hayvanların yaşamaları için fazla su gerekmez. Az su içerler ama fazla yemek yerler. Quokkalar 

insanlara alışkın olduklarından bazen park ve dükkânların yakınlarında takılırlar. İnsanlar da 

onlara yemek verirler.  

Bu hayvanların bazı olumsuz özellikleri de vardır. Quokka anneleri, kendilerini kurtarmak için 

yavrularını tehlikeye atabilirler. Yavrularını başka bir hayvan yerken onlar kaçarlar. Maalesef 

hayatları sadece 10 yıl sürüyor.  

reddit.com/r/aww/comments/cmaecu/a_quokka_says_hi/                                                                                                     
cnnturk.com/yasam/dunyanin-en-mutlu-hayvani                                                                                                                                         
iyimiboyle.com/dunyanin-en-mutlu-hayvani-quokka-nedir.html,                                                                                
facts.net/nature/animals/quokka-facts                                                                                                                                                               
eodev.com/gorev/7929321 

file:///C:/Users/serginler/Desktop/reddit.com/r/aww/comments/cmaecu/a_quokka_says_hi/
https://www.cnnturk.com/yasam/dunyanin-en-mutlu-hayvani
https://www.iyimiboyle.com/dunyanin-en-mutlu-hayvani-quokka-nedir.html
https://facts.net/nature/animals/quokka-facts
https://eodev.com/gorev/7929321
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                                        İlginç Diller 

Alp Ataç 

Sizler için dünyadaki ilginç dilleri araştırdım.  

Ayapenco 

Ayapenco dili Meksika'da yüzyıllardır konuşulmaktaydı. Bu 

dil İspanyol istilasından, savaşlardan, devrimlerden, 

kıtlıklardan ve sel baskınlarından kurtulmayı başardı ama 

şimdi diğer yerel diller gibi bu da yok olma aşamasında. Bu 

dili akıcı bir şekilde konuşabilen sadece iki kişi hayatta 

fakat ikisi de birbirleriyle konuşmayı reddediyorlar. Bunun için de yok olma riskiyle karşı karşıya 

olan dil. 

Xóõ                                    

Afrika'nın Namibia ve Botswana bölgelerinde yaklaşık 

3000 yerli tarafından konuşuluyor. Belki de dünya 

üzerindeki en geniş alfabeye sahip dil olan Xóõ, 58 ile 122 

arasında sessiz, 31 sesli harfe ve 4 farklı vurguya sahip. 

Bunların arasında dilde “tik” ya da “tak tak” gibi 43 tıklama 

sesi de var. 

Archi 

1,5 milyon fiil çekimi olan dil. Dilimizde “ye-” fiili “yedim”, 

“yiyorum”, “yiyeceğim” gibi ekler alabilse de Archi dilinde 

bir fiil kökü sonuna 1,5 milyon tane farklı ek alabiliyor. 

Rusya'nın Archib köyünde konuşulan bu dil, her düzeyde 

büyük istisnalarla dolu. 27 sesli ve 74-82 arası sessiz harfe 

sahip olan bu dili, çocuğunuz dilbilgisi hakkında şikâyet 

ettiğinde onun gözünü korkutmak için kullanabilirsiniz.  

bayraklar.info/rusya 
sabah.com.tr/galeri/dunya/en-ilginc-diller 
onlinetercumanlik.com/ulke-bayraklari/meksika-bayragi/  ulkelerbayraklar.com/namibya-bayragi/ 

https://www.bayraklar.info/rusya
https://www.sabah.com.tr/galeri/dunya/en-ilginc-diller
http://www.onlinetercumanlik.com/ulke-bayraklari/meksika-bayragi/
https://ulkelerbayraklar.com/namibya-bayragi/
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Farklı Yönleriyle Billie Eilish 

Yasemin Tiryakioğlu 
 

Günümüzde popüler olan bir şarkıcıdan bahsedeceğim. 

Acaba onu tanıyor musunuz? 

Ocean Eyes isimli şarkı ile 2016 yılında müzik dünyasına giriş 

yapan genç Billie Eilish, henüz 18 yaşında. Tam adı ise Billie Eilish 

Pirate Baird O’Connell.  

Billie Eilish, 18 Aralık 2001’de Los Angeles‘ta dünyaya geldi. 13 

yaşındayken Interscope ile sözleşme imzaladı. 11 Ağustos 2017 

yılında Interscope Records etiketi altında 9 parçadan oluşan bir 

albüm yayınladı.  

Billie Eilish’in çevreci 

olduğunu biliyor muydunuz? Billie, konserlerinde geri 

dönüşüm kutuları olmasına özen gösteriyor. 

Hayranlarından da konserlerinde plastik pipet 

kullanmamalarını ve kendi su şişelerini getirmelerini 

istiyor. Billie, ününü de kullanarak çevre sorunlarını tüm 

dünyaya duyurmayı amaçlıyor. 

Peki, sizce Billie sadece bir şarkıcı mı? O, aslında 

profesyonel bir dansçı olmak istiyordu ve ağabeyi ile 

günde 11 saat dans dersine gidiyorlardı ancak bir sakatlık geçirdiği için dansı bırakmak zorunda 

kaldı. Bu nedenle şarkı söylemeye yöneldi.  Ayrıca kendisi 2018 yılının eylül ayında modellik 

yapmaya karar verdi. Bakalım, daha başka neler yapacak,  hangi şarkılarla bizlere ulaşacak? 

poptakal.com/billie-eilishi-yakindan-taniyalim/ 
i.pinimg.com/originals/8d/af/b2/8dafb2830073e536b42cb71b246aafd1.jpg 
cdn.livekindly.co/wp-content/uploads/2019/09/vegan-plant-based-news-billie-eilish-1.jpeg 
digitalassets-taa.cdn-apple.com/prod/image/apple-music-lab-remix-billie-eilish-ww/2019-07/3a3110b0-f1f4-41b3-a0fc-
d000145d55dd__4x5.jpg?output-format=jpg&output-quality=70&resize=1200:* 

 

http://poptakal.com/billie-eilishi-yakindan-taniyalim/
https://i.pinimg.com/originals/8d/af/b2/8dafb2830073e536b42cb71b246aafd1.jpg
https://cdn.livekindly.co/wp-content/uploads/2019/09/vegan-plant-based-news-billie-eilish-1.jpeg
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Her Dilden Bir Şarkı   

Çınar Taylan  

Altı güzel şarkı… Dinlemenizi öneriyorum. 
 

İspanyolca: Despasito   

Despasito, birçok insanın çok sevdiği bir şarkıdır. Çok hareketlidir ve sözlerinde hiç küfür yoktur. 

 

İngilizce: Old Town Road 

Bu şarkı inanılmaz güzel ve sizi çok güzel motive eder. 

 

Türkçe: Suspus  

Suspus bir rap şarkısıdır ve bu şarkıyı Ceza söylüyor.  

 

İki dilli şarkı: Aya Aya  

Bu şarkı çok komik sözlere sahiptir. Şarkıyı, Ezhel ve Murda söylemektedir.   

 

İtalyanca: Era  

Era, çok güzel bir şarkı ve Wess diye bir şarkıcı söylemektedir.  

 

Almanca: Du hast  

Du hast, insanı motive eden bir şarkıdır ve Rammstein tarafından söylenmektedir. 

 

 

tablofoni.com/tablo/renkli-notalar-5-parca-kanvas-tablo/ 

https://www.tablofoni.com/resimler/2014/02/renkli-notalar.png
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Theodd1sout 

                                              Mert Nejat Önen  

Sosyal medyada “TheOdd1sOut” olarak bilinen Robert James Rallison’un doğum günü 

14 Mayıs 1996’dur.  Amerikan ressam, animatör, yazar ve de YouTuber’dır. 

2019’un eylül ayında, ana YouTube kanalı 12,7 milyon 

abone ulaştı. 2. YouTube kanalı TheOdd2sOut’un tam 

tamına 1,9 milyon abonesi var.   

Rallison, YouTube kanalında Theodd1sout adlı 

karikatür animasyon videoda, hayatını ve fikirlerini 

anlattı. 7 yıl sonra büyüdüğünde, kanalı 278.000 

aboneye ulaştı. Ondan sonra da 400.000 abonesi 

oldu. 

Videolarından bazılarında çalıştığı yer olan Subway  

hakkında hikâyeler anlattı. Ceza almamak için buna "Sooubway” dedi ve Foodbeast adındaki yemek 

kanalına katıldı. İnternet sayfasını yazan Peter Pham, onun videoları hakkında “Muhteşem videolar 

çekiyor ve çok komik.”, 2017 yılında Dave Trumbore Collider Rallison ise onun hakkında "En pozitif 

5 Youtuber’ın içine girmesi gerekir.” demiştir.  

Rallison, 19 Haziran 2018’de, “Life is Fun” isimli ilk 

şarkısını YouTube kanalına yükledi. Youtube arkadaşı 

Boyinaband ile söylediği bu şarkıyı, tam tamına 62,6 

milyon  kişi izledi. 10 Mart 2019 tarihinde ise MrBeast’in 

200.000 Dolar ödüllü YouTuber Battle Royal’a katıldı ve 

%66 Vegan isimli takımıyla, arkadaşları Jaiden 

Animations ve Anthony Padilla ile yarışmayı 1. olarak 

bitirdi.  

Bunların yanında 2 tane de kitap yazdı: “How to Be Cool and Other Things I Definitely Learned from 

Growing Up” ve “The First Sequel”  

youtube.com/channel/UCo8bcnLyZH8tBIH9V1mLgqQ                                                                                     

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Subway_(restaurant)
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Foodbeast
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Collider_(website)
https://en.m.wikipedia.org/wiki/David_Brown_(British_musician)
https://en.m.wikipedia.org/wiki/MrBeast
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Smosh
https://www.youtube.com/channel/UCo8bcnLyZH8tBIH9V1mLgqQ
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YEMEKLER  

           Makaron 

           Naz Habbazi 

Hiç makaron yediniz? Bu yazıdan sonra eminim bu tatlıyı tatmak isteyeceksiniz.  

 

Makaron, Paris’in çok ünlü bir tatlısıdır. Makaronlar, gerçekten 

çok değişik malzemeler ile yapılıyor: 

 

Büyük bir kâseye ince çekilmiş toz şeker koyduktan sonra 3 

yumurta ve azıcık un ekleniyor ve bunların hepsi karıştırılıyor. 

 

Daha sonra karışımın içine vanilya ve makaronun ne renk 

olmasını istiyorsanız o renk gıda boyası koyuyorsunuz. 

 

Bu aşamadan sonrasını, sizlerin araştırmasını istiyorum çünkü 

çok farklı tekniklerle makaron yapmak mümkün. 

 

Makaronu kim buldu? 

 

Paris’te yaşayan bir kralın kızı, bir gün bir şef çağırmış ve bu şef 

kendi kendine bir tatlı denemiş. Bu tatlının adını makaron 

koymuş. Prenses, tatlıyı çok beğenmiş ve bunu tüm halkla 

paylaşmak isteyince makaron çok ünlü olmuş. 

 

 

lezzet.com.tr/yemek-tarifleri/hamurisi-tarifleri/milfoylu-tarifler/renkli-makaronlar 

 

https://www.lezzet.com.tr/yemek-tarifleri/hamurisi-tarifleri/milfoylu-tarifler/renkli-makaronlar
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Popüler Asya Tatlıları ve Yemekleri 

Melissa Baltazzi, ve 

Melisa Gürsoy 

Asya yemekleri veya tatlılardan hiç tattınız mı? Size ilginç bir Asya tatlısı ve 

yemeğinin tanıtımını yapacağız. Belki tatmak istersiniz. 

Mochi 

Mochi çok popüler bir Asya tatlısıdır. Mochi 

içinde dondurma, dışında ise hamur olan bir 

tatlıdır. Bu tatlı, dünyada da yaygın hale 

gelmiştir.  

Yapımında kullanılanlar: 

• 250 gr. pirinç unu               

• 80 gr. pudra şekeri 

• Vanilya 

• 1,5 su bardağı su 

• Birazcık tuz 

                    

Noodle 

Noodle, mochi kadar ünlü çok güzel bir Asya 

yemeğidir. Hamurdan yapılan makarna gibi bir 

yemektir.  

Noodle, ilk kez 1990’lı yıllarda Asya’da 

yapılmaya başlanmıştır ve o yıllardan sonra 

popüler bir yemek haline gelmiştir. Noodle, 

İstanbul’da da hazır bir şekilde satılıyor. 

nefisyemektarifleri.com/mochi-geleneksel-japon-yilbasi-tatlisi/ 

https://www.nefisyemektarifleri.com/mochi-geleneksel-japon-yilbasi-tatlisi/
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Çikolatalı Sufle 

Batu Güven 

Bu nefis yemek nasıl yapılıyor, gelin beraber öğrenelim.  

Çikolatalı sufle için malzemeler: 

• 125 gram bitter çikolata  

• 125 mililitre süt 

• 3 adet yumurta (sarıları ve 

beyazları ayrılmış) 

• 2 yemek kaşığı tereyağı  

• 1,5 yemek kaşığı un 

• 1/4 çay kaşığı tuz  

• 2 yemek kaşığı toz şeker 

Çikolatalı sufle nasıl yapılır? 

• 125 mililitre sütü, bir sos tenceresine alın ve kaynama noktasına gelinceye kadar ısıtın. 

• İçine çikolatayı ekleyin. Çikolata eridikten sonra ocaktan alın. 

• Ayrı bir tencerede 2 yemek kaşığı tereyağı eritin. 

• Üzerine 1,5 yemek kaşığı un ilave edin. 

• Unun kokusu çıktıktan sonra, bunu; çikolatalı süt karışımının içerisine ilave edin ve 2 

yemek kaşığı toz şekeri de ekleyerek sürekli karıştırın. 

• 3 adet yumurta sarısını da ilave edin, 2 dakika daha karıştırdıktan sonra ocaktan alın ve 

soğumaya bırakın. 

• Derin bir kâsede 3 adet yumurta beyazını, bir çimdik tuz ile kâseyi ters çevirdiğinizde 

akmayacak kıvama gelinceye kadar çırpın. 

• Önceden soğuttuğumuz çikolata karışımı ve köpük haline gelmiş yumurta aklarını 

birleştirin ve spatula ile karıştırın. 

• Yağlanmış ve kakao ile kaplanmış sufle kaplarına bir parmak boşluk kalacak şekilde harcı 

bölüştürün ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında 10 dakika pişirin.  

Fırından çıkardığınız zaman üstüne pudra şekeri serpin ve servis edin. Afiyet olsun       

yemek.com/tarif/cikolatalisufle/ 

https://yemek.com/tarif/cikolatalisufle/
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Dünyanın En İlginç Temalı 3 Restoranı 

Emir Politi 

Dünyanın ilginç, en değişik restoranları nerede? Bunların adları nedir? İşte bütün 

soruların yanıtı bu metinde!  

 

İlk önce hastane temalı bir restoranla 

başlıyoruz, adı Hospitalis. Sadece Litvanya’da 

bulunuyor. Burayı en ilginç kılan şey ise 

garsonlar hastane kıyafetleri giymeleri ve 

yemeğinizi ameliyat malzemeleri ile yemeniz. 

Çok popüler olmasa da hâlâ ziyaret edenler 

oluyor.  

Sırada Fortezza Medicea Restaurant var. 

İtalya’daki bu hapishane temalı restoranda, size 

gerçekten yemeğinizi bile seçtirmiyorlar. Size ne 

verirlerse onu yiyorsunuz. Garsonlar güvenlik 

görevlileri gibi giyiniyor ve hapishane gibi 

odalarda yemek yeniyor. 2016, en popüler 

olduğu seneydi… 

Üçüncü sırada Maldivler’deki Ithaa Denizaltı 

Restoranı var. Bu restoran suyun altında ve 

üstünüzde balıkları hatta köpekbalıklarını 

bile görebiliyorsunuz. Garsonlar normal 

giyinir ve çok şık bir yerdir. Oraya gitmek, 

güzel bir deneyim olabilir. Giden bazı 

kişilerin yorumlarına göre garsonları komik 

espriler yapar ve hızlı bir servisi vardır.  

google.com/search?rlz=1C1GCEU_enTR871TR871&biw=1680&bih=917&tbm=isch&sa=1&ei=PcvLXevQIMqPlwSTx4SgBA&q=hod
pitalis+restaurant&oq=hodpitalis+restaurant&gs                                                    
sabah.com.tr/galeri/dunya/dunyanin_en_garip_restoranlari/2 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_enTR871TR871&biw=1680&bih=917&tbm=isch&sa=1&ei=PcvLXevQIMqPlwSTx4SgBA&q=hodpitalis+restaurant&oq=hodpitalis+restaurant&gs_l=img.3...4239.10259..10852...0.0..0.127.2519.0j21......0....1..gws-wiz-img.....0..0j0i67j0i10j0i10i24.wVNZ6LPF6sw&ved=0ahUKEwir486v7ublAhXKx4UKHZMjAUQQ4dUDCAc&uact=5#imgrc=sQwkwzHvh_Ai0M:
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_enTR871TR871&biw=1680&bih=917&tbm=isch&sa=1&ei=PcvLXevQIMqPlwSTx4SgBA&q=hodpitalis+restaurant&oq=hodpitalis+restaurant&gs_l=img.3...4239.10259..10852...0.0..0.127.2519.0j21......0....1..gws-wiz-img.....0..0j0i67j0i10j0i10i24.wVNZ6LPF6sw&ved=0ahUKEwir486v7ublAhXKx4UKHZMjAUQQ4dUDCAc&uact=5#imgrc=sQwkwzHvh_Ai0M:
https://www.sabah.com.tr/galeri/dunya/dunyanin_en_garip_restoranlari/2
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SPOR AJANDASI 

Fair Play 

Çınar Taylan  

Fair Play, “dürüst oynama” demektir ve sporun en önemli parçalarından biridir.  

 

Fair play bir Anglosakson terimidir ve 

Türkiye’de Turgut Atakol’un başkanlık yaptığı 

TMOK yönetimi tarafından kullanılmaya 

başlanmıştır. 

Fair play’e uygun davranan oyuncular, hep 

rakibine saygılı olur. Mesela bir oyuncu 

sakatlandığında diğerinin tam bir sayı 

atacakken durup rakibinin kalkmasına 

yardım etmesi tam bir “fair play” örneğidir.  

Fair playin tabii ki de sınırı yoktur. Fair play 

ödülleri, ülkemizde Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nce her yıl Olimpiyatevi’nde düzenlenen törenle 

verilir. “Büyük Ödül”, “Şeref Diploması” ve “Kutlama Mektubu” olarak dağıtılan ödüller; önceki 

yıllarda “Toplumsal” ve “Sportif” olarak iki kategoride sürdürülmüştür, günümüzde “sportif” 

kategorisinde verilmektedir.  

Türkiye Fair Play Ödülü’nü kazananlar arasından birçok isim; sergiledikleri davranışlar, yaptıkları 

çalışmalar ve verdikleri hizmetlerle Dünya Fair Play Konseyi (CIFP) ve Avrupa Fair Play Birliği (EFPM) 

tarafından da 1983 yılından bu yana dünya ve Avrupa ödülleri ile onurlandırılmıştır. Türkiye Milli 

Olimpiyat Komitesi Fair Play Komisyonu, Fair Play kavramı ve ruhunun ülke genelinde 

yaygınlaştırılması amaçlı faaliyetleri kapsamında “Fair Play Üniversiteler Kervanı” projesini 2014 

yılından itibaren yürütmektedir. 

 

olimpiyatkomitesi.org.tr/Detay/Faaliyetlerimiz/Fair-Play/28/1 
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Laver Cup 

                                                                                        Can Güven 

Dünyanın en sevilen tenis turnuvası hakkında bilgi sahibi olmak ister misiniz? O 

zaman doğru sayfadasınız.  

Bu turnuvada “Europe” ve “World” diye iki farklı takım var: Europe mavi, World ise kırmızı rengi 

temsil ediyor. İki takımın da antrenörleri eski tenis efsaneleri. Team Europe’un antrenörü Bjorn 

Borg, Team World’ün antrenörü ise John McEnroe. 

Aslında bir gösteri turnuvası olduğu için takımlar pek de adil oluşturulmuş sayılmaz. Mesela Team 

Europe’da dünyanın en iyi tenisçileri oynuyor: Federer, Nadal, Thiem… “Team World”de ise onlar 

kadar iyi tenisçiler bulunmuyor. Team World’de yine iyi tenisçiler var ama Team Europe’dakiler 

dünyanın en iyi tenisçileridir. 

Her gün 3 tek, 1 çift, toplam 4 maç oynanıyor. Turnuvada her takımın en az 6 oyuncusundan 4’ü 

çiftli maç oynamalı ve çiftli maçlarda aynı oyuncular tekrar birbirleriyle oynayamıyorlar. Takımlar 

pek de adil olmadığı için Laver Cup’ta sadece Team Europe şampiyon olabildi fakat Team 

World’ün de şampiyonluğa çok yaklaştığı anlar oldu.  

Her Laver Cup turnuvası 3 günden oluşuyor. Bir takımın şampiyon olması için 13 puan alması 

gerekiyor ve cuma günkü her maç 1, cumartesi günkü her maç 2, pazar günkü her maç ise 3 puan. 

Laver Cup her yıl farklı bir yerde düzenleniyor ve bir yıl Avrupa’da bir yıl ise dünyanın farklı bir 

yerinde oynanıyor. Eğer izlemek isterseniz bir sonraki Laver Cup turnuvası, 25 Eylül 2020 Cuma 

günü başlayacak.  

google.com/search?q=laver+cup&rlz=1C1GCEU_enTR869TR869&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj8rfj17o7lAhV78
OAKHXiCBQwQ_AUIFCgD&biw=1440&bih=767#imgrc=pCagobRctGEFuM:  

https://www.google.com/search?q=laver+cup&rlz=1C1GCEU_enTR869TR869&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj8rfj17o7lAhV78OAKHXiCBQwQ_AUIFCgD&biw=1440&bih=767#imgrc=pCagobRctGEFuM
https://www.google.com/search?q=laver+cup&rlz=1C1GCEU_enTR869TR869&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj8rfj17o7lAhV78OAKHXiCBQwQ_AUIFCgD&biw=1440&bih=767#imgrc=pCagobRctGEFuM
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Açı Gençlik Futbol 

Emir Politi 

Açı’ nın futbol takımına nasıl girilir, gerçekten girmeye değer mi? Açı’nın futbolu 

eminim düşündüğünüzden çok iyi. Şimdi size takımda neler yaptığımızdan 

bahsedeceğim.  

Haftada 4 antrenman yapıp, haftada 1 veya daha 

fazla maça çıkıyoruz. Zaman zaman büyüklerimizle 

zaman zaman ise yaşıtlarımızla. U11 U12 U13 U14 

İsimli 4 tane yaş grubu var 3,4,5. Sınıflar U11, 6. 

Sınıflar U12, 7. Sınıflar U13 ve son olarak da U14 olan 

8. sınıflar var. Tabii yaşlar arttıkça U15 vs. de gelecek. 

Küçükler maçlarda onlardan büyüklerle karşı oynaya 

biliyor ama büyükler ondan küçüklerle oynayamıyor. 

 Açı’ nın futbolu “TFF” amatör 

ligindedir. İlçe turnuvalarına da 

katılıyoruz. Maçları oynaya bilmek 

için futbol lisansı çıkartmanız 

gerekir. Tabii kamplarda var, futbol 

takımından isteyenler belirli bir 

zamanda olan futbol kamplarına 

gidip orada antrenman yaparlar, 

bunlar yatılı gezilerdir. Son olarak 

da futbol takımına girmek için bir 

seçmeye girmeniz gerekir, koçun 

kararına bağlı ve sizin yeteneğinize bağlı bir şekilde takıma girebilirsiniz. 

 

acis.acischools.k12.tr/Account/Login?ReturnUrl=%2f 

http://acis.acischools.k12.tr/Account/Login?ReturnUrl=%2f
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2018-2019 Şampiyonlar Ligi 

Alp Bigan 

Tarihin en iyi Şampiyonlar Ligi’ni okumaya hazır mısınız? 

 

Şampiyonlar Ligi’nin ne olduğunu 

bilmiyorsanız size kısaca anlatayım. 

Avrupa’daki futbol liglerinde, ligi belli bir 

sıralamada bitiren takımlar; Şampiyonlar 

Ligi’ne katılır. Kendine has müziği ve 

görüntüsü ile Avrupa’nın en iyi takımlarını bir 

araya getiren muhteşem bir ligdir 

Şampiyonlar Ligi ancak 2018-2019 sezonundaki Şampiyonlar Ligi ayrıydı. Ülkemizden Galatasaray’ın 

da katıldığı bu Şampiyonlar Ligi, bir sürü farklı duyguyu içinde barındırıyor.  

Şampiyonlar Ligi’nde 32 takım ve her birinde 4 takımın bulunduğu 8 tane grup vardır. Her gruba 4 

torbadan da bir takım katılır.  Bir tane 1. torbadan (en iyi takımların olduğu torba), bir tane 2. 

torbadan, bir tane 3. torbadan ve bir tane de 4. torbadan takım katılır. Aşağıda, 2018-2019 

sezonundaki Şampiyonlar Ligi’nin gruplarını görebilirsiniz:  
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Her grubu 1 ve 2. sırada bitiren takımlar, son 16 takımın kaldığı 2.tura giderler. 2.tur için farklı 

eşleşmeler yapılır. İki maç olur: İlk maç A takımının sahasında, ikinci maç ise B takımının sahasında 

olur. En inanılmaz maçlar da 2. turda başlar.  

Bu ligde ise çok harika bir şey oldu. H Grubu’nu 2. sırada bitiren Manchester United ile C Grubu’nu 

1. sırada bitiren Paris Saint Germain (PSG) eşleşti. İlk maç, Manchester United’ın sahasındaydı. 

PSG, Manchester United’ı deplasmanda 2-0 yenerek büyük bir avantaj elde etmişti. Aynı zamanda 

maçın son dakikasında Manchester United’ın en önemli isimlerinden olan Fransız oyuncu Paul 

Pogba, kırmızı kart ile oyun dışı kalmıştı. İkinci maça, Manchester United hem umutsuz hem de 

Pogba’sız gidiyordu. Turu geçip çeyrek finale gitmeleri için onlara en az 2 gol fark gerekiyordu. 

Maçın henüz 2. dakikasında PSG defansından korkunç bir hata geldi ve Manchester United golü 

buldu. Cevabını geciktirmeyen PSG, maçı 1-1 yaptı. İlk yarı bitmeden Manchester United bir gol 

daha buldu ama bu onlara 

yetmeyecekti. Maçın son 

dakikasında Manchester 

United’dan bir oyuncu topa 

vurdu ve top PSG 

savunmasının eline çarptı. 

Hakem penaltıyı verdi. Bu golü atan Manchester United, maçı 3-1 kazanarak çeyrek finale gitti.  

 

İkinci inanılmaz maç ise Atletico Madrid ile Juventus’un eşleşmesiyle oldu. Dünyanın en iyi 

futbolcularından olan Cristiano Ronaldo da Juventus’taydı. İlk maçı Atletico Madrid, kendi 

sahasında 2-0 kazandı. Ronaldo pek sinirlenmedi ama Atletico Madrid’in teknik direktörü olan 

Diego Simeone’nun saygısız hareketi onu sinirlendirdi. İkinci maçta Ronaldo adeta şov yaptı. 

Juventus’un maçı 3-0 kazanmasını sağlayan 3 golü de Ronaldo attı ve Simeone’nun yaptığı 

hareketi yaparak ondan intikamını almış ve Juventus’u çeyrek finale yükseltmiş oldu. 
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Şampiyonlar Ligi’nin 2. tur maçları devam ediyordu. Şampiyonlar Ligi’nin sürpriz takımı Ajax, 

kendi sahasında 2-1 yenildiği dünya devi Real Madrid’i, deplasmanda 4-1 mağlup etti. Bu maç 

herkesi şaşırttı. 

 

 

 

 

Başka bir inanılmaz sonuç ise Roma ile Porto arasındaki maçta gerçekleşti. İlk maçı sahasında 2-1 

alan Roma; Porto’nun sahasında, 2-1 Porto’nun üstünlüğünde uzayan maçın 117. dakikasında 

Porto’nun penaltı golüyle 3-1 mağlup oldu. 

 

 

 

 

Bunlar sadece 2. turdaki inanılmaz maçlar. Şimdi çeyrek finale geçelim. Çeyrek finale sürpriz takım 

Ajax ile başlayalım. Son şampiyon Real Madrid’i eleyen Ajax, bu kez İtalyan devi Juventus ile 

eşleşmişti. İlk maç Ajax’ın sahasında 1-1 bitti. İkinci maçta Ajax, yine şaşırtıcı bir sonuçla 

Juventus’u deplasmanda 2-1 yendi ve yarı finale yükseldi. 

 

 

 

 

Başka bir çeyrek final maçı olan Tottenham-Manchester City karşılaşması, uzun yıllar hafızalarda 

kalacak bir maçtı. İlk maçı Tottenham, kendi sahasında Manchester City’nin kaçan penaltısı ile 1-

0 kazandı. İkinci maçta olanlar oldu. Maçın daha 2. dakikasında Manchester City 1-0 öne geçti. 

Sonra Tottenham, maçı 11. dakikaya kadar 2-1 yaptı. 1 dakika sonra Manchester City maçı 2-2 
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yaptı ve ilk yarıyı Manchester City 3-2 üstünlükle kapattı. İkinci yarıda Manchester City,  4-2 öne 

geçti. Bu sonuç onları yarı finale götürüyordu ama Tottenham buna izin vermedi ve maçı 4-3 yaptı. 

90. Dakikada Manchester City bir gol daha buldu ve maçı 5-3 yaptı. Herkes çıldırdı ama maçın 

hakemi Cüneyt Çakır “Ofsayt!” dedi ve maç 4-3 bitti. Tottenham, yarı finale çıktı. 

 

 

 

 

Diğer maçlar kolay geçti. Yarı finalde asıl “imkânsız” diyeceğiniz şeyler yaşandı. Barcelona ve 

Liverpool eşleşmişti. İlk maçı Barcelona evinde 3-0 kazandı. Liverpool’un umutları tükenmişti 

fakat ikinci maçta yine aynı tempo ile oynayıp Barcelona’yı 4-0 yenerek finale çıktı. 

 

 

 

 

Tüm bu karşılaşmalar ve çekişmeler, izlenmeye değerdi. Hop oturup hop kalktığımız bu ligi, tarih 

kolay kolay unutmayacaktır, düşüncesindeyim. Finalin Barcelona-Ajax olmasını beklerken 

Tottenham-Liverpool arasında gerçekleşen Şampiyonlar Ligi finalini ise internetten 

izleyebilirsiniz.  

facebook.com/bogazliyanspor1960/posts/2225453660816697/ 
hurriyet.com.tr/sporarena/ajax-tottenham-maci-ne-zaman-saat-kacta-ve-hangi-kanalda-41207145 
irishexaminer.com/breakingnews/sport/soccer/tottenham-toil-as-ajax-gain-vital-advantage-in-champions 
liverpoolfc.com/news/first-team/349380-match-report-liverpool-barcelona-champions- 
talksport.com/football/602705/barcelona-lionel-messi-explains-lucky-free-kick-liverpool-champions-league/ 
news.sky.com/story/champions-league-tottenham-lose-kane-but-beat-man-city-1-0-in-all-english-tie-11689197 
thesun.co.uk/sport/football/8878966/matthijs-de-ligt-cristiano-ronaldo-ajax-juventus-champions-league/ 
marca.com/en/football/international-football/2019/04/16/5cb5eac5468aebfe218b45c0.html 
irishtimes.com/sport/soccer/champions-league/nicolo-zaniolo-s-teenage-kicks-give-
rjovempan.com.br/esportes/futebol/futebol-internacional/times-ingleses-e-jogadores-brasileiros-sao-destaques-no-retorno-
da-liga-dos-campeoes.htmloma-the-edge-on-porto-1.3791763 
bbc.com/turkce/haberler-dunya-47468712 
madrid/news-story/bbc6542435206d4066572d72031c66e6 
posta.com.tr/cristiano-ronaldodan-diego-simeoneye-olay-gonderme-2120616 
ntv.com.tr/galeri/spor/psg-manuyu-neymarsiz-gecti,H9DUdHWVPkKTjwGVlUOr-g 
indiatoday.in/sports/football/story/uefa-champions-league-manchester-united-paris-saint-germain-manu-v-psg 
aspor.com.tr/sampiyonlar-ligi/2019/10/22/futbol-uefa-sampiyonlar-ligi 

https://www.facebook.com/bogazliyanspor1960/posts/2225453660816697/
http://www.hurriyet.com.tr/sporarena/ajax-tottenham-maci-ne-zaman-saat-kacta-ve-hangi-kanalda-41207145
https://www.irishexaminer.com/breakingnews/sport/soccer/tottenham-toil-as-ajax-gain-vital-advantage-in-champions-league-semi-final-921158.html
https://www.liverpoolfc.com/news/first-team/349380-match-report-liverpool-barcelona-champions-league
https://talksport.com/football/602705/barcelona-lionel-messi-explains-lucky-free-kick-liverpool-champions-league/
https://news.sky.com/story/champions-league-tottenham-lose-kane-but-beat-man-city-1-0-in-all-english-tie-11689197
https://www.thesun.co.uk/sport/football/8878966/matthijs-de-ligt-cristiano-ronaldo-ajax-juventus-champions-league/
https://www.marca.com/en/football/international-football/2019/04/16/5cb5eac5468aebfe218b45c0.html
https://www.irishtimes.com/sport/soccer/champions-league/nicolo-zaniolo-s-teenage-kicks-give-roma-the-edge-on-porto-1.3791763
https://www.irishtimes.com/sport/soccer/champions-league/nicolo-zaniolo-s-teenage-kicks-give-roma-the-edge-on-porto-1.3791763
https://jovempan.com.br/esportes/futebol/futebol-internacional/times-ingleses-e-jogadores-brasileiros-sao-destaques-no-retorno-da-liga-dos-campeoes.html
https://jovempan.com.br/esportes/futebol/futebol-internacional/times-ingleses-e-jogadores-brasileiros-sao-destaques-no-retorno-da-liga-dos-campeoes.html
https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-47468712
https://www.foxsports.com.au/football/uefa-champions-league/uefa-champions-league-round-of-16-ajax-v-real-madrid/news-story/bbc6542435206d4066572d72031c66e6
https://www.posta.com.tr/cristiano-ronaldodan-diego-simeoneye-olay-gonderme-2120616
https://www.ntv.com.tr/galeri/spor/psg-manuyu-neymarsiz-gecti,H9DUdHWVPkKTjwGVlUOr-g
https://www.indiatoday.in/sports/football/story/uefa-champions-league-manchester-united-paris-saint-germain-manu-v-psg-1471998-2019-03-07
https://www.aspor.com.tr/sampiyonlar-ligi/2019/10/22/futbol-uefa-sampiyonlar-ligi
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Yardımsever Ronaldo 

                                                        Eren Ege Erdem 

Ronaldo’nun insanlara yardım etme konusunda çok iyi 

yürekli biri olduğunu biliyor muydunuz? 

Ronaldo, dövme yaptırmak yerine her iki yılda bir kan bağışı yapıyor.  

Ronaldo, küçükken hamburger alacak parası yokken kent merkezine 

gidip her gün ona hamburger alan kadınları bulmak istedi ama sadece 

Paula Leca’yı bulabildi ve ona 1 milyon dolar verdi. 

Ronaldo, Uruguay-Portekiz maçında sakatlanan Cavani’nin oyundan 

çıkmasına yardım etti. Ronaldo maçlarda sinirli olsa da aslında çok iyi 

bir insan. Ronaldo’nun sadece özel hayatında yardım ettiği biliniyor 

ama maçlarda da rakibe yardım ediyor.  

Ronaldo, 2012’de kazandığı altın ayakkabı ödülünü açık 

artırmaya koydu ve kazandığı 1,5 milyon Euro’yu 

Filistinli çocuklara bağışladı. 

Ronaldo, 66 farklı ülkeden 167 okula bağışta bulundu. 

Ronaldo, Suriyeli çocuklara verdiği bir röportajda, “Ben 

ünlü bir futbolcuyum ama gerçek kahraman sizlersiniz. 

Tüm dünya sizinle ve herkes sizi önemsiyor.” demişti. 

Çocuklar çok mutlu oluyorlar çünkü onların hayalleri 

Ronaldo ile tanışmak... Ronaldo da hem onların 

ihtiyacını karşılıyor hem de onları ziyaret etmeye 

gidiyor. Çocuklar da bu duruma çok seviniyor. Ronaldo’nun çocukları sevdiğini bu cümleden 

anlayabiliriz: Ronaldo bir kere takım otobüsünde giderken bir çocukla fotoğraf çektirmek için 

otobüsü durdurdu.   Kendisinin de bir sürü çocuğu olmasını istiyormuş. 

sporx.com/niketan-cristiano-ronaldoya-ozel-koleksiyon-SXHBQ592053SXQ 
onedio.com/haber/iste-ronaldo-nun-bilinmeyenleri-355149 
cnnturk.com/haberleri/uruguay-portekiz 

https://www.sporx.com/niketan-cristiano-ronaldoya-ozel-koleksiyon-SXHBQ592053SXQ
https://onedio.com/haber/iste-ronaldo-nun-bilinmeyenleri-355149
https://www.cnnturk.com/haberleri/uruguay-portekiz
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Jimnastik 

 

Defne Vezir 

Merhaba, bu sayfada jimnastiği size tanıtacağım. 

Jimnastik, hem kadınlar hem de erkekler tarafından yapılabilen 

bir spordur. 

Jimnastik dikkatli yapılmazsa tehlikeli ama çok yararlı bir 

spordur. Esnekliğinizi geliştirir ve farklı birçok sporu kolayca 

yapmanızı sağlar ancak dikkat etmezseniz bir yerinizi 

incitebilirsiniz. 

Bu sporu yaparken kullanılan aletlere gelirsek… Atlama beygiri, 

halka, kulplu beygir; en çok kullanılan aletlerdir.  

Bence Jimnastik çok eğlenceli ve çok faydalı bir spordur. 

Herkese öneririm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

clipart-library.com/clip-art/gymnastic-silhouette-images-3.htm 

 

http://clipart-library.com/clip-art/gymnastic-silhouette-images-3.htm


81 
 

Alp Bigan 

Batu Güven 

Eren Erdem 

Kaan Erciyes 

Yiğit Kassas 

 

 

EMEĞİ GEÇENLER  

 

BİR OLMA YOLUNDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ali Yiğit Ünaldı 

Alp Arslan Ataç 

Aral Altun 

Çınar Taylan 

Defne Vezir 

Mert Nejat Önen 

Rüya Somer 

Serap Özsunar 

Şeyda Lal Özçelik 

Yakamoz Pınar 

Yasemin Tiryakioğlu 

 

 

 

 

Arda Baykan 

Can Güven 

Emir Politi 

Duru Özaydın 

Duru Pirhasoğlu 

Maya Leblebicioğlu 

Melisa Gürsoy 

Melissa Balttazi 

Naz Habbazi 

Selin Erginler 
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