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ÖZEL RÖPORTAJ 

 
Şükrü Genç ile Röportaj 

Demir Akçalı ve Ada Sanlı 

 

Okulumuzun içerisinde bulunduğu ilçenin belediye başkanı olan Şükrü Genç’i, 

Sarıyer Belediyesi’ne ziyarete gittik. Röportaj gezimizde hem önceden 

yaşamöyküsünü araştırarak merak ettiğimiz soruları sorma hem de Şükrü Genç’le 

verimli bir süre geçirme şansı elde ettik. Sayın Şükrü Genç’e sıcak karşılaması ve 

sorularımıza verdiği samimi yanıtlardan dolayı teşekkür ederiz. 

 

 

Bilinen tanımlar dışında “belediye 

başkanı” olmanın sizin için ne anlama 

geldiğini açıklayabilir misiniz? 

 

Tabii, açıklarım. Belediye başkanı 

biliyorsunuz; aynı muhtarlar, 

kaymakamlar gibi yerel bir yöneticidir. 

Belediye başkanı, yaşamın yani halkın 

içinde kimler varsa onlarla beraber 

yürüyendir. Bunu çok geniş 

düşünebilirsiniz: Anaokulundan başlayarak liseye kadar öğretim seviyeleri, üniversiteler, iş 

yerleri... Tüm bunların içinde bulunduğu bir yapıdır yerel yönetimler. Bunun getirdiği bir bakış, 

açısı ve buna bağlı olarak bir sorumluluk anlayışı var. Ben toplumun sorunlarının çözülmesi, o 

bölgenin kalkınması için ve bunun yanında da yarına yönelik birtakım alanlarda yapılacak 

planlamaların getireceği avantajları düşünerek belediye başkanı olmayı istedim.  
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Bunun nedenlerinden biri de mesleğim aslında. Ben aslen inşaat mühendisiyim. Bu meslek, 

yaşamın her anında, her yerinde olabilme ve bazı şeyleri yapabilme şansı veren bir meslek. Bu 

ifadeyi sizler şu an bilemeyebilirsiniz ama sözlükten baktığınızda göreceksiniz “analitik 

düşünme” çok önemli bir beceri. Pekiyi, neden analitik düşünmek bu kadar önemli? 

Düşünürsünüz, analizler yaparsınız, elde ettiğiniz analizlerden veriler alırsınız ve çözüme 

ulaşma, problemi çözme noktasında bu yaklaşımdan faydalanırsınız. Bu yaklaşım aslında 

hayatın her yerinde mevcut. Aranızda sınıf başkanı olan var mı?  

 

Ada Sanlı ve Demir Akçalı: Biz, ikimiz sınıf temsilcisiyiz. 

 

Ne güzel, demek ikiniz de sınıf temsilcisisiniz. Burada şunu paylaşayım: Ben bir ara nasıl başkan 

oldum, diye düşündüm ve baktım ki bütün okul yaşamımda hep başkan olmuşum. Sizin 

yaşlarınızda ve sizden sonraki yaşlarımda hep sınıf başkanlığı yapmışım. Benim öğrencilik 

yıllarımda “temsilci” değil, “mümessil” ifadesi kullanılıyordu. Bu mümessilliğin getirdiği bir 

sorumluluk anlayışı da vardı tabii… Aynı o sorumluluk anlayışıyla, belediye başkanı olmanın ve 

de sorunların çözümü konusunda da sorumluluk alınması gerektiğini düşündüm. Şu an 

içerisinde bulunduğumuz Sarıyer Belediyesi binası, bizim sertifika aldığımız İngiliz bir grubun 

söylemine göre binanın teknik özellikleri yönünden dünyada böyle bir yerel yönetim binası 

yok. Tabii ki de bu değerlendirmeler rastgele değil, belirli kriterlere göre yapılıyor. Bu kriterler 

de sertifika alınabilmesi için epey ağır. Bunu yapabilmek bile çok önemli çünkü bir sorumluluğu 

da beraberinde getiriyor. Bunun yanında; insanları, yaşamı doğrudan ilgilendiren çok önemli 

şeyler var. Hemen sizin çok ilgi duyacağınız bir noktayı paylaşayım: sokak hayvanları. Sarıyer’e 

bağlı Kısırkaya’da hayvanlar için çok ileri düzeyde rehabilitasyon merkezimiz var. Orada sokak 

hayvanlarını rehabilite ederiz, varsa yaralarını tedavi ederiz hatta ameliyatlar yaparız. Sizlerle, 

Açı Okulları öğrencileriyle bir gün oraya gitmeyi çok isterim. Bu da az önce değindiğim 

sorumluluk anlayışıyla oldukça paralel. Az önce başka devlet okullarını ve özel okulları ziyarete 

gittim. Bizim için devlet okulu ya da özel okul farkı yok çünkü çocuklar aynı. Yarın belki sizlerin 

ya da görüştüğüm diğer öğrencilerin arasından ülkeyi yönetecek ya da ülkemizi yurt dışında 

temsil edecek yöneticiler çıkacak. En temelde bizim amacımız; yaşamın içinde, sizlerle 

olabilmek. Bu belki bir milletvekili veya daha üst bir yönetici için bir parça daha zor olabilir ama 

belediye başkanı için daha kolay. Sizlerle oturup röportaj yapıyoruz, sorun olarak gördüğünüz 

konuları bu vesileyle dinleyebiliyorum. Çocuklardan bana inanılmaz derecede fazla mesaj 
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geliyor. Ben bu mesajların hepsini tek tek okuyorum ve hatta Sarıyer’i çocuklarla beraber 

yönetiyorum. Bu kesinlikle abartı değil çünkü sizlerden gelen öneriler, eleştiriler; gerçekçi ve 

samimi oluyor. 

 

Yaşamöykünüzü okuduğumuzda, sık sık yurt dışına gittiğinizi öğrendik hatta üniversiteyi 

bitirdikten sonra iki yıl süreyle Libya’da çalışmışsınız. Yurt dışında çalışmanıza rağmen sizi 

Türkiye’ye döndüren etkenleri bizimle paylaşır mısınız? 

 

Çocuklar, belki çok duymuşsunuzdur ancak şunu çok net söylemek isterim ki Türkiye dünyanın 

en güzel ülkesi. Libya’da kısıtlı bir süre kaldım ama Irak’ta uzun süre bulundum. Oraya gittiğim 

yıllarda, İran-Irak Savaşı vardı. Savaş döneminde çalıştım. Belirli bir süre de Rusya’da 

bulundum. Rusya; kış mevsimi çok uzun olmasına rağmen, coğrafi ve doğal güzellikler 

açısından güzel bir memleket. Kışın da getirdiği ayrı bir güzellik var tabii ve insanlar orada her 

türlü şarta rağmen yaşamlarını sürdürüyorlar. Tabii, oraya çalışmaya gittiğim için bu zorunlu 

bir durumdu. Bu memlekete; özellikle burada eğitim aldığımız, burada yaşadığımız, annemiz-

babamız burada olduğu için borcumuz var. Bu borcun da en büyük karşılığı ülkeyi kalkındırmak. 

Mesela: Şu anda BionTech aşısını bulan iki kişi, bu ülkeden çıkan bir çift ve onlar hâlâ Türk 

olduklarını inkâr etmiyorlar. Bu da bizim insanlarımızın, ülkemizin adının duyulması açısından 

çok önemli. Bu anlayış; beni ülkeme döndüren temel etkenlerden bir tanesi, diyebilirim.   

Dünyanın en güzel memleketi Türkiye. İstanbul gibi büyük bir şehir hemen hemen yok gibi. 

Tabii, buranın kültürel geçmişi de çok önemli. Böyle bir ülkeyi herkes ister ama bizlerin 

bırakmaması lazım. Yurt dışında okumaya gittiğinizde de geri gelmek çok önemli. Şimdilerde 

çoğu genç, okumaya gittikten sonra geri gelmeyeceklerini söylüyorlar. Belki bunun nedeni şu 

anda içinde bulunduğumuz koşullar olabilir. Örneğin bir Silikon Vadisi Türkiye’de yapılabilir. 

Artık dünyada olan her şeyi takip etme şansımız var. Bu ülkenin olanaklarını en iyi yönde 

kullanmamız lazım. Aslında ülkemizin geçmişi de çok ilgi çekici. Dünyanın ilk aşı merkezinin 

Türkiye’de yapıldığını biliyor muydunuz? Eski zamanlardaki çok ciddi bir hastalık olan “sıtma” 

hastalığının aşısı Türkiye’de bulunmuştur. Daha önce de belirttiğim gibi özellikle burada eğitim 

aldığımız, burada yaşadığımız ve anne-babalarımız burada yaşadığı için bu memlekete 

borcumuz var. Belki de bizim eğitim sistemimizde eksiklikler olabilir ve bu eksiklikler 

giderilebilir. Özetle eğitim için yurt dışına gitsek bile bence memleketimize geri dönmemiz 

gerekir.  
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Sarıyer halkı için pek çok çalışma yaptığınızı görüyoruz. Öncelikle biz öğrencileri de 

unutmayıp şiir söyleşileri, kültür, edebiyat günleri düzenlediğiniz için teşekkür ederiz. Biz Açı 

Okulları öğrencileri olarak Türkçe derslerimizde, Fakir Baykurt Öykü Yarışması’nı yakından 

takip ediyoruz ve hatta aramızdan bazıları öğretmenlerimizle bu sürece hazırlanmanın 

heyecanını yaşıyor. Sizin; biz öğrencilerin bilmemizi, takip etmemizi istediğiniz kültür 

edebiyat etkinlikleri nelerdir? 

 

Haziran ayının ilk haftasında “Edebiyat Günleri”miz olacak. O organizasyona mutlaka 

katılmanızı isteriz. Bu etkinliğe, çok önemli edebiyatçılar geliyor. Ayrıca ben de çok iyi şiir 

okurum. Kültürel alanlar; herkesin aynı anda yapamayacağı, takip edemeyeceği uğraşlar ama 

bunları takip edip onlardan bazı çıkarımlar yapmanın oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. 

Örneğin, şiir ve tiyatro. Bir ay sürecek, çok nitelikli oyunlarımızın olduğu tiyatro festivalimiz 

var. Bu festivalde çocuklar için de oyunlarımız olacak. Tiyatro salonumuz İstanbul’un en güzel 

tiyatro salonlarından biri. 650 kişi kapasitesinde. Sizi de davet ederim. “Edebiyat Günleri”nde 

Açı Dergisi için bir stant açabiliriz. Bugünlerde etkinliklerimize İstanbul’dan ve İstanbul 

dışından binlerce kişi katılıyor. Sizler de standın başında kalıp bize yardım edebilirsiniz ve gelen 

herkese de yaptıklarınızı, yazım sürecinizi anlatırsınız. Kültürel anlamda düşünürsek ben 

eskiden bir folklorcuydum. Bu nedenle halk dansları konusunda çok iyiyimdir. Ülkemizi 

temsilen 2 yıl yurt dışında bulundum. Açı’da da istenilirse bir halk dansları birimi 

oluşturulabilir. Özellikle bunun halkın kültürünün bilinmesi anlamında katkı sağlayacağını 

düşünüyorum. Ben, Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrenciyken birçok arkadaşımız halk oyunlarına 

katılıyordu. İnsanın yaşadığı toplumun kültürünü takip edilmesi kadar iyi bir şey yoktur. Bizim 

Bahçeköy’de bir kız yurdumuzun olduğunu biliyor muydunuz? Burada, üniversiteli ablalarınızın 

olduğu yaklaşık 120 öğrencimiz kalıyor. Bir gün Bahçeköy Açı Okulları olarak kız yurdunu 

ziyaret edebilirsiniz. Oradaki ablalarınız; neler yaptıklarını, bizim neler yaptıklarımızı 
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anlatabilirler. Hangi üniversitelerdeki öğrencilerin hayatlarının yurtta nasıl geçtiğini 

öğrenebilirsiniz. 

 

Beni genelde ilkokul 4. sınıf öğrencileri, derslerinde işledikleri bazı konular için ziyaret ederler. 

Ben de onlara “Siz belediye başkanı olsanız ne yaparsınız?” diye sorarım. Bu konuyla ilgili 

sizlerin de önerilerini almak isterim. Öğrenciler beni ziyarete geldiklerinde hazırlıklı geliyorlar. 

Bir gün “Belediye başkanı olsan ne yaparsın?” diye sorduğumda, öğrencilerin arasından bir 

tanesi “Ben ışık kirliliğini önlerim.” dedi. “Bütün çevre kirliliği türlerini biliyoruz ama ışık kirliliği 

nedir?” diye sordum. “Reklam ışıkları” yanıtını aldım.  İnsanlara sırf bir şeyler satın aldırabilmek 

için tasarlanan reklam tabelalarının tahmin edilemeyen birçok yan etkisi var. Bu tabelalar, 

kuşların gece uçuş yollarında bulunuyor. Kuşlar ışıklardan rahatsız olduğu için uçamıyorlar ve 

yönlerini bulamakta zorlanıyorlar. Örneğin bundan sonra akşam bir yere çıktığınızda etrafınıza 

bir bakın, yüksek binaların etrafında kuşlar dönüp dururlar. Bunun sebebi kuşların yönlerini 

bulamamalarıdır.  

 

Amerika’da her yıl binalara çarpıp ölen kuşların sayısı tüm dünyanın nüfusu kadarmış. 

 

İşte bunun sebebi, kuşların yönlerini bulamamaları. İçerisinde bulunduğumuz destinasyon 

(Sarıyer) kuşların en önemli göç yollarından biri. Mesela bir kuş gözlem kulesi vardır. Orada bir 

gün buluşabiliriz. Kuş gözlem kulesine kuş göçleri sırasında insanlar gelir, beklerler ve kuşların 

uçuşlarını takip ederler. Çeşit çeşit kuşlar buradan geçer. O yüzden konuyla ilgilenenler, bu 

alanlarda sabaha kadar beklerler. Kuşlar, okyanus üzerinde bir yere geldiklerinde pike 

yaparlarmış. Bilim insanları, kuşların neden pike yaptıklarını öğrenmek için çok fazla araştırma 

yapmışlar. Daha önceden orada bir kara parçası varmış ve o nedenle kuşlar pike yapmayı 

alışkanlık haline getirmişler. Bu kara parçası, zaman içinde denizde kaybolmuş. Kuşlar, bu 

durumu algılayamadıkları için kendilerinden önceki kuşlardan gelen bir algıyla hareket ediyor 

ve sonuçta da bir sürü kuş telef oluyormuş. 

 

Biz iki yıldır “Açı Şiir Günü” hayali kuruyoruz. Farklı okullardan gelecek öğrenciler ve kendi 

öğrencilerimiz; bir araya gelip gruplar oluşturacaklar, tartışacaklar, şiirler yazacaklar. Sonra 

da jüri üyeleri ve öğrenciler, o şiirleri oylayacaklar. Yazılan şiirlerin güçlü yanlarına göre 

ödüllendirme yapılacak. Bizim jüri üyelerimizden biri olmak ister misiniz? 
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Kesinlikle isterim. Ben şiiri liseden beri okuyorum hatta lisede şiir okumayla ilgili derecem de 

vardı ama yazma konusunda çok usta değilim. Yani bir şair seviyesinde olamadım hiçbir zaman. 

Bazen de o duygusallığın verdiği ruh haliyle zaman zaman yazıyorum. Şiir değil de şiirsel bir 

yazı yazabiliyorum. İçinizde bu konuya ilgi gösteren mutlaka vardır. Bu tür etkinliklere 

katılmanızı isterim. Sadece dersler değil, bir sanat ya da bir spor dalı mutlaka ama mutlaka 

yapan vardır. Ben Rusya’da olduğum o 5-6 sene içerisinde çok net gördüm. Çocuklar hafta içi 

okula, hafta sonları da spora gidiyorlar. 

 

Sarıyer Belediyesi’nde Yaşar Kemal Kültür Merkezi ile Sarıyer’in kültür faaliyetlerine katkıda 

bulunduğunuzu görüyoruz. Bu sayede tiyatro, konser, sergi ve konferans gibi etkinlikler 

düzenliyorsunuz. Bu tarz etkinliklerin sizin için en önemli noktası nedir ve bu etkinliklere 

nasıl karar veriyorsunuz? 

 

Yaşar Kemal Kültür Merkezi, çok önemli bir merkez olduğu için orada 4-5 etkinliği aynı anda 

yapmak mümkün. Sarıyer Kültür Merkezi’nin alt katında, Sarıyer Akademi var. Sarıyer 

Akademi; 7, 8, 10, 11, 12. sınıf öğrencilerini sınavlara hazırlama merkezi. Burayı sadece bir 

dershane ya da kurs yeri olarak düşünmemek lazım. Mevcut durumu tespit ederek dünyanın 

önemli teknolojilerinden biri olan yapay zekâyı kullanıyor ve verimli programlar yapıyoruz. 

Örneğin bir sınava girdiniz, yanlış yaptınız. O yanlışın hangi konudan kaynaklandığını bulup 

öğrenciyi o konuda tekrar eğitmek gibi bir şey söz konusu. Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nin bir 

kısmında bu oluşum var, öte taraftan da evlendirme merkezimiz var. Bütün nikahlarımızı orada 

kıyıyoruz. Bu alan, İstanbul’un en yoğun nikah kıyan merkezlerden biri olma özelliği taşıyor. 

Bunun yanında çeşitli salonlarımız var. O salonlarda da çeşitli etkinlikler yapmak mümkün. Aynı 

zamanda yerel lokasyon olarak çok önemli bir nokta. Tam metronun üstünde, bu nedenle 

kolay bir erişim var. Ormanlara yakın olmasının getirdiği birtakım avantajlar da söz konusu. 

Daha önce de ifade ettiğim gibi bizim yerel yönetimdeki bakış açımız, sadece klasik belediye 
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hizmetleri değil. Biz sadece çöp toplamakta, asfalt dökmekte ve bahçe işlerinde değil; yaşamın 

her alanında var olmayı ilke edindik.  

 

Spora önem veriyorsunuz ve geleceğin profesyonel sporcuları için ekipman desteğinde 

bulunuyorsunuz. Spor kültürü için de etkinlikler düzenlemeyi planlıyor musunuz?  

 

Evet, şimdi Edebiyat Günleri’nden bir örnek verebilirim. Edebiyat Günleri’nde spor ve edebiyat 

panellerimiz var. Konuda uzman çok önemli panelistler vardı. Bunlardan bir tanesi de bir 

gazeteciydi. Dünyada önemli sporcularla röportaj yapan bir gazeteci… Yaptığı röportajlardan 

birini anlattı: Brezilya’nın o çok meşhur olduğu dönemlerde takımın kaptanıyla röportaja 

gitmiş. O röportaja gittiğinde futbolcunun özel kalemi, son okuduğu iki kitabın adını 

söylemesini istemiş. Gazeteci de dünyaca tanınan bir yazar olan Kafka’nın “Dava” başlıklı 

romanını okuduğunu söylemiş. Bunun üzerine özel kalem, “Roman kahramanı kimdi?” diye 

sormuş. Gazeteci bunu bilemese o röportaja giremeyecek. Yani o derece önemli bir konu! 

 

Bir de Sovyetler Birliği’nin “Dinamo Kiev” diye aynı Bayern Münih gibi çok önemli bir takımı 

vardı. Dinamo Kiev kolay kolay yenilmezdi. Bu takımın da çok önemli futbolcuları ve hocası 

vardı. Bir gün maç arasında takım yeniliyorken devre arasında hoca soyunma odasına inmiş ve 

herkesin çantasından kitabını çıkarmasını istemiş. Futbolcular, sahaya on beş dakika kitap 

okuyup hiçbir taktik almadan çıkmış ve maçı 4-1 kazanmışlar. Bu tür şeyler; kitap okuma, kültür 

ve sporun bir arada yapılmasının önemli olduğunu söylüyor. Biliyorsunuz satranç da çok 

önemli bir spor dalı. Özellikle “Alzheimer” yani unutma hastalığını duymuşsunuzdur. Bir gazete 

haberinde, Ege’de “Alzheimer”ın ilerleyişini önleyecek şekilde satranç oynamanın önemini 

vurgulayan bir belgesel çekildiği anlatılmıştı. Okulunuzdaki Satranç Kulübü’nün daha da 

geliştirilmesi konusunda okul yönetimi ile dergi öğrencileri olarak görüşebilirsiniz. Bir yazı 

yazarak sadece okulda değil, evde ailelerle oynanan bir spor olması konusunda yönlendirici 

olabilirsiniz. Yazılarınız ile belki anne-babaların da satranç öğrenmesini sağlayabilirsiniz. 

Özetle, sporu bir yaşam biçimi olarak algılamak gerekir; diye düşünüyorum. 
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Pandemi süreci özellikle öğrencilerin hayatında birçok önemli değişikliğe neden oldu. 

Türkiye genelinde çocuklar derslere çevrim içi olarak bağlandı ancak bütün öğrenci 

arkadaşlarımızın eşit şartlarda eğitim almadığını biliyoruz. Pekiyi, siz Sarıyer öğrencilerinin 

eğitimine nasıl destek oluyorsunuz? 

 

Bu önemli konunun özellikle sizler tarafından tespit edilmesi çok değerli. Pandemi birden 

başladı ve o an için Milli Eğitim Bakanlığı da çevrim içi eğitime hazır değildi. Yani altyapısının 

çok yeterli olmadığı bir eğitim sistemine geçildi ama tüm Türkiye genelinde o eğitim 

sisteminden faydalanabilen öğrenci miktarı %1 bile değildi. Öğrencilerin derslere katılabilme 

şansları olmadı çünkü öğrencilerin interneti, bilgisayarı yoktu. O günlerde Sarıyer’de bir 

babanın farklı seviyelerde öğrenci olan 3-4 çocuğunun tek bir telefondan derslere katılmaya 

çalıştığı bilgisi bize geldi. Ondan sonra hemen ihtiyacı olan öğrencilere, tablet dağıtmaya 

başladık. Ayrıca Sarıyer Akademi olarak çevrim içi dersler vermeye çalıştık. SAGEM’lerimiz 

(Sarıyer Belediyesi Gençlik Eğitim 

Merkezi) var. Burada 7-14 

yaşındaki gruplara öğrenim 

eksiklerini kapatmalarına destek 

olmak için dersler vermeye, kreşe 

giden öğrencilere de destek 

olmaya çalıştık.  

 

 

 

Pandemi, altyapısı olmayan ülkelerde çok ciddi sorunlar yarattı. Bundan ders çıkarmak lazım. 

Daha önce de açıklamaya çalıştığım gibi bu tür durumlara hazırlıklı olmak lazım. Bu sadece 

pandemi için değil, aniden gelişebilecek durumlar için de geçerli. Şu anda Türkiye’ye                                   

-özelliklerde İstanbul’a- baktığımızda bir deprem riski var. Depreme yönelik hazırlıklı olmak 

lazım, diye sürekli bilim insanları uyarılarda bulunuyor ancak buna yeterince inanılmadığından 

ya da bu sorun doğru algılanmadığından çok fazla önemsenmiyor.  
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Sürdürebilir enerji kaynaklarına önem verdiğinizi görüyoruz. Biz Açı Dergisi öğrencileri 

olarak bunu öğrendiğimize çok mutlu olduk. Diğer öğrenci arkadaşlarımızın da bu konuda 

bilgi sahibi olabilmeleri için Sarıyer Belediyesi’nin bu konular hakkında nasıl çalışmalar 

yaptığını anlatır mısınız? 

 

Biliyorsunuz bu binada sürdürülebilir veya dönüştürülebilir enerji ile ilgili birkaç alan var. İlk 

aklıma gelen güneş ve rüzgâr panellerimiz. Sadece güneş enerjisini değil, gün ışığını bile 

dönüştürebilen teknolojiler kullanıyoruz. 

  

Belediye başkanlığı yaptığınız ilçelerde okuyan bizim gibi öğrencilerden siz neler 

bekliyorsunuz? 

 

Ben de size bu soruyu soracaktım: Siz belediye başkanı olsaydınız ne yapardınız? 

 

“Ben olsam öncelikle yerel yapının doğru işlemesi için doğru bir sistem kurardım. Sonra da 

yapının içindeki öğrencilere veya maddi durumu iyi olmayan insanlara yardım ederdim ve 

hizmetlerin en üst düzey işletilmesini sağlardım.” (Gökay Dilmen) 

 

Çok teşekkür ederim. Biz de onu yapmaya çalışıyoruz. Başka fikrini söylemek isteyenler? Ada 

ve Demir, sizlerden başlayalım mı? Söyleyin bakalım siz belediye başkanı olsanız ne yapardınız? 

 

“Ben de arkadaşımızın söylediği gibi fırsat eşitliğine ve hizmetin en üst seviyede olmasına 

dikkat ederdim. Durumu iyi olmayan kişilere destek vermek, yapacağım işlerin başında gelirdi.” 

(Ada Sanlı) 

 

Biz buna “belediyeciliğin sosyal boyutu” diyoruz. 

 

Onun dışında eğitim faaliyetlerine ağırlık verirdim. Özellikle pandemi sürecinde sizin 

sağladığınız imkânlara paralel çalışmalar yapardım. Buna ek olarak çocuklar için ders dışı 

etkinlikler de düzenleyebilirdim. (Ada Sanlı) 



13 
 

“Çocuk etkinliği” denildiği zaman aklınıza ne geliyor? Sizin bu konudaki önerileriniz nedir veya 

“Başkanım biz Sarıyer Belediyesi’nin salonunu şöyle bir etkinlik için kullanmak istiyoruz.” 

deseniz nasıl bir oluşum planlardınız? 

 

“Çocukların şarkılar söyleyeceği festivaller düzenlenebilir ama büyüklerin de unutulmayacağı 

festivaller olmalı elbette. Ben başkan olsam bütün halkın memnuniyetine önem verirdim 

çünkü ben bir bölgenin başkanıysam o halk benim için çok önemli, demektir.” (Demir Akçalı) 

 

Siz de o halkın içindesiniz. Senin de belirttiğin gibi sizlerin memnuniyeti çok önemli. Bir de akıllı 

belediye başkanı önce çocukları memnun eder çünkü anne babalar o zaman tam anlamıyla 

mutlu oluyor ve böylece halkın tümü mutlu oluyor. 
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Röportaj yazısında emeği geçenler: 

• Demir Delibaş 

• Kaan Zabcı 

• Gökay Dilmen 

• Özkan İbar 

• Derin Parlak 

 

 

google.com/search?q=fakir+baykurt+%C3%B6yk%C3%BC+yar%C4%B1%C5%9Fmas%C4%B1+2022&rlz=1C1GCEU_enTR979T

R979&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjGgd2g_Pn3AhWYS_EDHYmnBK4Q_AUoAXoECAEQAw&biw=1707&bih

=812&dpr=1.13#imgrc=OcCNhcw8tPnNgM  

sarbel.com.tr/yasar-kemal-kultur-merkezi/ 

google.com/search?q=ya%C5%9Far+kemal+k%C3%BClt%C3%BCr+merkezi+sagemde+e%C4%9Fitim&tbm=isch&ved=2ahUK

Ewj0z8il_vn3AhXegaQKHdmkCDMQ2-

cCegQIABAA&oq=ya%C5%9Far+kemal+k%C3%BClt%C3%BCr+merkezi+sagemde+e%C4%9Fitim&gs_lcp=CgNpbWcQA1CcBljf

FmCbGWgAcAB4AIABkQKIAY0RkgEFMC4xLjmYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=t8eNYrSYKN6DkgXZ

yaKYAw&bih=812&biw=1707&rlz=1C1GCEU_enTR979TR979#imgrc=Od4RQ_rPgK1T_M 

https://www.google.com/search?q=fakir+baykurt+%C3%B6yk%C3%BC+yar%C4%B1%C5%9Fmas%C4%B1+2022&rlz=1C1GCEU_enTR979TR979&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjGgd2g_Pn3AhWYS_EDHYmnBK4Q_AUoAXoECAEQAw&biw=1707&bih=812&dpr=1.13#imgrc=OcCNhcw8tPnNgM
https://www.google.com/search?q=fakir+baykurt+%C3%B6yk%C3%BC+yar%C4%B1%C5%9Fmas%C4%B1+2022&rlz=1C1GCEU_enTR979TR979&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjGgd2g_Pn3AhWYS_EDHYmnBK4Q_AUoAXoECAEQAw&biw=1707&bih=812&dpr=1.13#imgrc=OcCNhcw8tPnNgM
https://www.google.com/search?q=fakir+baykurt+%C3%B6yk%C3%BC+yar%C4%B1%C5%9Fmas%C4%B1+2022&rlz=1C1GCEU_enTR979TR979&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjGgd2g_Pn3AhWYS_EDHYmnBK4Q_AUoAXoECAEQAw&biw=1707&bih=812&dpr=1.13#imgrc=OcCNhcw8tPnNgM
http://sarbel.com.tr/yasar-kemal-kultur-merkezi/
https://www.google.com/search?q=ya%C5%9Far+kemal+k%C3%BClt%C3%BCr+merkezi+sagemde+e%C4%9Fitim&tbm=isch&ved=2ahUKEwj0z8il_vn3AhXegaQKHdmkCDMQ2-cCegQIABAA&oq=ya%C5%9Far+kemal+k%C3%BClt%C3%BCr+merkezi+sagemde+e%C4%9Fitim&gs_lcp=CgNpbWcQA1CcBljfFmCbGWgAcAB4AIABkQKIAY0RkgEFMC4xLjmYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=t8eNYrSYKN6DkgXZyaKYAw&bih=812&biw=1707&rlz=1C1GCEU_enTR979TR979#imgrc=Od4RQ_rPgK1T_M
https://www.google.com/search?q=ya%C5%9Far+kemal+k%C3%BClt%C3%BCr+merkezi+sagemde+e%C4%9Fitim&tbm=isch&ved=2ahUKEwj0z8il_vn3AhXegaQKHdmkCDMQ2-cCegQIABAA&oq=ya%C5%9Far+kemal+k%C3%BClt%C3%BCr+merkezi+sagemde+e%C4%9Fitim&gs_lcp=CgNpbWcQA1CcBljfFmCbGWgAcAB4AIABkQKIAY0RkgEFMC4xLjmYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=t8eNYrSYKN6DkgXZyaKYAw&bih=812&biw=1707&rlz=1C1GCEU_enTR979TR979#imgrc=Od4RQ_rPgK1T_M
https://www.google.com/search?q=ya%C5%9Far+kemal+k%C3%BClt%C3%BCr+merkezi+sagemde+e%C4%9Fitim&tbm=isch&ved=2ahUKEwj0z8il_vn3AhXegaQKHdmkCDMQ2-cCegQIABAA&oq=ya%C5%9Far+kemal+k%C3%BClt%C3%BCr+merkezi+sagemde+e%C4%9Fitim&gs_lcp=CgNpbWcQA1CcBljfFmCbGWgAcAB4AIABkQKIAY0RkgEFMC4xLjmYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=t8eNYrSYKN6DkgXZyaKYAw&bih=812&biw=1707&rlz=1C1GCEU_enTR979TR979#imgrc=Od4RQ_rPgK1T_M
https://www.google.com/search?q=ya%C5%9Far+kemal+k%C3%BClt%C3%BCr+merkezi+sagemde+e%C4%9Fitim&tbm=isch&ved=2ahUKEwj0z8il_vn3AhXegaQKHdmkCDMQ2-cCegQIABAA&oq=ya%C5%9Far+kemal+k%C3%BClt%C3%BCr+merkezi+sagemde+e%C4%9Fitim&gs_lcp=CgNpbWcQA1CcBljfFmCbGWgAcAB4AIABkQKIAY0RkgEFMC4xLjmYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=t8eNYrSYKN6DkgXZyaKYAw&bih=812&biw=1707&rlz=1C1GCEU_enTR979TR979#imgrc=Od4RQ_rPgK1T_M
https://www.google.com/search?q=ya%C5%9Far+kemal+k%C3%BClt%C3%BCr+merkezi+sagemde+e%C4%9Fitim&tbm=isch&ved=2ahUKEwj0z8il_vn3AhXegaQKHdmkCDMQ2-cCegQIABAA&oq=ya%C5%9Far+kemal+k%C3%BClt%C3%BCr+merkezi+sagemde+e%C4%9Fitim&gs_lcp=CgNpbWcQA1CcBljfFmCbGWgAcAB4AIABkQKIAY0RkgEFMC4xLjmYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=t8eNYrSYKN6DkgXZyaKYAw&bih=812&biw=1707&rlz=1C1GCEU_enTR979TR979#imgrc=Od4RQ_rPgK1T_M
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Açı Dergisi Pera Palas’ta 

Ali Yiğit Ünaldı, Işık Akın 

Açı Dergisi olarak İstanbul’un en ünlü mekânlarından biri olan Pera Palas’a gittik. 

Pera Palas’ın tarihi ile ilgili kapsamlı bilgiler öğrendik ve bunların hepsini, sizinle 

de paylaşmak istedik. 

 

Balo Salonu 

Atatürk’ün zeybek oynadığı o meşhur yer, işte bu 

balo salonudur. Pera Palas’ın açıldığı dönemden 

itibaren birçok önemli etkinlik, şölen ve ziyafet 

benzeri aktiveler bu balo salonunda yapılmış. Bu 

salon, hâlâ böyle etkinlikler için kullanılıyor. 

Gerçekten de çok şık ve güzel bir yer. Gerek tarihi 

önemi gerekse de sanatsal ayrıntıları ile görülmeye 

değer bir salon. Salona girdiğimizde Atatürk’ün 

balmumundan bir heykeli ile karşılaştık. Bu özel 

turda bize eşlik eden Cemre Hanım’dan bu 

heykelin bir önceki gece düzenlenen etkinlik 

sonrasında, etkinlikten sorumlu dernek yetkilileri 

tarafından Pera Palas’a hediye edildiğini 

öğrendik. Atatürk’ün gerçek boyutlarında 

yapılmış bu heykelini ilk gören ziyaretçiler 

olduğumuzu öğrenmek, bize kendimizi çok 

özel hissettirdi.   
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Tarihi Asansör 

Pera Palas’taki bu asansör, Türkiye tarihinin ilk 

elektrikli asansörüdür. Aynı zamanda Avrupa’nın Eyfel 

Kulesi’nden sonraki ikinci elektrikli asansörüdür. Bu 

nedenlerle bu asansör çok özeldir. Kendisine “Demir 

Leydi” lakabı verilmiştir. Pandemiye kadar aktif olarak 

kullanılan asansörü artık yormama kararı alınmış. Bu 

nedenle biz de sadece bize özel açılan kapısından içeri 

girip bu anı fotoğrafını çektirdik. Bu sırada bize 

söylendiği gibi Demir Leydi’nin kokusunu almaya 

çalıştık. 

Atatürk’ünrOdasındakihGizemlihHalılar 

Atatürk’ün odasında kendisine 1929 yılında Hintli bir yönetici tarafından hediye edilmiş iki halı 

bulunmaktadır. Mustafa Kemal’in ölümünden 9 yıl önce hediye edilen bu halılar, Hintli bir 

kâhin tarafından dokunmuş. Değerli böceklerin kanatlarıyla bezenmiş halılardan ikisinde de 

çok özel motifler bulunmaktadır. Bunlardan birinde 

açmamış kasımpatı çiçekleri, sönük on adet kandil, 

burnu aşağıda filler ve dokuzu yedi geçeyi gösteren 

bir saat vardır. Bir insanın beyin ölümünün vücut 

ölümünden iki dakika sona gerçekleştiğini dikkate 

alırsak (Hintliler buna inanır.) bu halı; kasım aynın 

onuncu gününde, saat dokuzu beş geçe bir ölüm 

haberi geleceği anlamını taşımaktadır. Diğer halı ise 

kedilerle, yanan kandiller ve kanatları açık kuş 

motifleriyle süslenmiştir. Bu ikinci halıdaki bu 

motifler ise ölüm sonrası rahat ve mutlu bir hayatı, 

ölen kişinin fikirlerinin sonsuza kadar süreceğini ve 

kişinin sonsuza kadar anılacağını sembolize 

etmektedir. 

Biz, bu yorumlamaları dinlerken çok etkilendik. Ata’mıza olan sevgi ve saygıyı yüreklerimizde 

hissederek bu fotoğrafı çektirdik. 
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Orijinali, Pera Palas’tan Değerli Olan Tablo 

 

“Lady” diye adlandırılan asansörün 

yanında çok ünlü bir tablonun 

tıpatıp aynısı yani replikası 

vardır.  Bu tablonun orijinali o 

kadar ünlüdür ki bize rehberlik 

yapan Cemre Hanım’ın dediğine 

göre maddi değeri, Pera Palas’tan 

bile daha fazlaymış.  Tabloda iki 

kadının bulunduğu bir mahkeme 

sahnesi resmedilmiştir. Hakimin 

elinde bir bebek vardır ve 

kadınlardan biri dizlerinin üstünde 

çökmüş ağlıyordur. Rivayetlere 

göre iki kadının bir bebeği 

paylaşamama hikâyesidir bu. Bir 

kadın doğum yaptıktan sonra 

bebeğinin öldüğünü öğrenir ve o 

gün doğum yapmış başka bir kadınsa öldü sanılan bebeği alarak kendisinin olduğunu iddia 

eder. Bunun üzerine büyük bir anlaşmazlık başlar ve iki kadınla bebeği mahkemeye götürürler. 

İki tarafı da dinledikten sonra hakim şöyle der: “Bebeği ortadan ikiye böleceğiz. Bebeğin 

yarısını bir anne, diğer yarısını da diğer anne alacak.” Bunun üstüne sahici anne, hakimin 

dizlerine kapanıp ağlamaya başlar ve bebeğe bunu yapamayacağını, kendisinin yalancı anne 

olduğunu ve bebeği diğer (yalancı) anneye verebileceklerini söyler. Hakim ağlayan anneye 

bakarak onun bebeğin iyiliğini istediğini ve bebeğe zarar vermeye gönlünün el vermediğini, 

bunun da onun gerçek anne olduğunu kanıtladığını açıklar. Bu sözlerden sonra sahici anneye 

bebeğini ve yalancı anneye cezasını verir. 
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Orient Bar 
 
Orient Bar, aktif olarak kullanılan bir bardır. İnsanlar burada 

oturup sohbet edebiliyor ve bir şeyler içebiliyor. İngiliz işgali 

yıllarında Atatürk bu barda İngiliz generali Herington ve bazı 

İngiliz subayları ile karşılaşır. General, Atatürk’ü masasına 

davet eder. Bunun üzerine Atatürk, çok kibarca onları kendi 

masasına çağırır ve aynı zamanda işgalin çok da uzun 

sürmeyeceğini belirten şu tarihi sözleri söyler: “Bizde 

âdettir; kahveyi ev sahipleri ısmarlar, misafirler değil. 

Ne de olsa onlar burada misafir.” Siz de eğer Pera 

Palas’a giderseniz burada oturup bir şeyler 

içebilirsiniz.  

 

 

Kraliyete Layık Bir Çatal Bıçak Seti 

 

Çok özel bir çatal bıçak seti ve onun ilginç hikâyesi: Bir 

gün, Pera Palas’ın restorasyonun sürecinde uzun 

süredir kımıldatılmamış bir dolap yerinden 

oynatılıyor. Dolabın arkasında, hiç kimsenin 

varlığından haberdar olmadığı bir kapı ile 

karşılaşılıyor. Kilitli olan bu kapının anahtarı bulamıyorlar ve kapıyı kırmak zorunda kalıyorlar. 

Kapının arkasında ne mi varmış? O zamanda yalnızca soylu ailelerin sahip olabileceği türden, 

3600 parçadan oluşan gümüş çatal bıçak seti. Kimse; bu seti kimin, ne zaman, neden buraya 

koyduğunu bilmiyor ancak setin çok değerli olmasından dolayı büyük bir şok yaşanıyor. Daha 

sonra bu setin imalatçısı olan firma, ömür boyu sponsorluk hizmeti karşılığında Pera Palas’tan 

bu seti istiyor. Sonuç ne mi oluyor? Pera Palas, yalnızca 1000’e yakın parçayı firmaya veriyor 

ve kalan parçaları kendi çatısı altında güvenceye alıyor. 
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Bugün, gerçekten çok keyifli bir gündü. Pera Palas’ta çok şey öğrendik. Size aktarabildiklerimiz, 

bunlardan sadece bazıları. Bu gezinin bize çok şey kattığını düşünüyoruz. Burada 

bulunduğumuz süre boyunca bize eşlik eden, bizimle herhangi bir kaynaktan elde 

edemeyeceğimiz bilgiler paylaşan Sevgili Cemre Arslan’a ve ziyaret talebimizi onaylayan Sayın 

Barış Atik’e çok teşekkür ederiz. Bizi, içtenlikle karşıladılar ve mükemmel bir ev sahipliği ile 

ağırladılar. Umarız siz okurlarımız da yazımızı keyifle okumuşsunuzdur. 
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AÇI’DAN HABERLER 
 

Emre Oktayoğlu ile Röportaj 
Duru Özaydın 

 

Okulumuzun müzik öğretmenlerinden Emre Oktayoğlu ile okul dışındaki müzik 

hayatı ve eserleri hakkında konuştuk.  

 

Öğretmenlik yaparken aynı zamanda profesyonel anlamda müzik ile ilgilenmek nasıl 

hissettiriyor? 

 

Harika hissettiriyor, birbiriyle bağlantılı ama 

kısmen bağımsız iki iş, tam olarak birbirini 

besliyor. Sahnede öğretmen olduğum, öğretirken 

ise müzisyen olduğum zamanlar oluyor.  

 

Müziğe ilginiz nasıl başladı? İlk sahne 

deneyiminiz nasıldı? Sahneye çıkmaya nasıl 

cesaret ettiniz? 

 

Sekiz yaşında piyano dersi almaya, lise yıllarında ise kendi kendime gitar çalmaya başladım. 

Pera Palas, üniversite lokalleri gibi çeşitli yerlerde müzik yapmaya başladım. Bu sayede müziğe 

olan sevgimi anlamış oldum.  

 

İki alandan birini seçmek zorunda kalsanız öğretmenliği mi müziği mi tercih ederdiniz?  

 

Müziği seçerdim. Öğretmenlik hayatımda da müzik ile ilgilendiğim için öğretmenlikten de 

ayrıca zevk alıyorum ancak müzik yapmanın yanında hayatın gerçekleri de öğretmenlik 

yapmayı zorunlu kılıyor.  
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“Film Bitti” şarkısını eşiniz ile yaptığınızı biliyoruz. Bu sizin için nasıl bir süreç oldu?  

 

“Film Bitti” aslında benim bir arkadaşımın bestesiydi. İlk şarkılarımdan birini besteleyen 

arkadaşım düet olarak söylenmesini istemişti. Eşim ve ben gönüllü olduk. Çok eğlenceli bir 

süreçti. 

 

Müzik yaparken nasıl bir ortamda çalışıyorsunuz? 

 

Her gün müzik yapmaya çalışıyorum. Evde veya okulda çalışıyorum. Nerede boş bir alan varsa 

orada çalışıyorum. Okulda genelde çok sessiz bir ortam bulunmuyor. Evde de ayrıca 

çalışıyorum tabii ki. 

 

Şarkılarınızı yayınlama süreci nasıl oluyor, süreci nasıl planlıyorsunuz? 

 

Şarkılarımın içinden birini seçiyorum. Kimler çalacak, kimler destekleyecek bunlar belirleniyor. 

Bazen hepsini kendim üstleniyorum.  

 

Bir taraftan şarkı söylemeyi ve yazmayı devam ettiren diğer taraftan da öğretmenlik yapan 

Emre Hoca’ya bu röportaj için çok teşekkür ediyoruz. 
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5. Sınıf Öğrencilerine 
Derin Adıgüzel 

Herkese merhaba! Bu yazıyı gelecek yılın 5. sınıf öğrencileri için yazmak istedim. 

Bugün, 5. sınıfa geldiğinizde hangi ders olursa olsun yapacaklarınızı ve yapmanız 

gerekenler konusunda Sevgili Pınar Öğretmen ile bir röportaj yaparak sizi 

bilgilendirmek istedim. Aynı zamanda Pınar Öğretmen en sevdiğim 

öğretmenlerimden biri oldu. Neyse konumuzdan sapmayalım. :) 

Sizlere keyifli okumalar dilerim.  

 

Siz yeni 5. sınıflar gelmeden önce onlar için ne gibi hazırlıklar yapıyorsunuz? 

 

Sizler yani bu yılın 5. sınıfları ortaokula 

gelmeden önce, yaptığımız en önemli şey, 

sizlerle paylaşacağımız birçok güzel an için 

kendimizi hazırlamaktı. 5. sınıf öğretmeni 

olmak, gerçekten çok özeldir. İlkokuldan 

ortaokula geçen öğrencilerimize, bu 

süreci en doğru ve en keyifli bir biçimde 

yaşatmak isteriz. Tabii ki, akademik 

hazırlıklarımızda da çok titizdik. Tüm yılı, 

hafta hafta ve hatta saat saat planladık. Yıl boyunca da bu planlarımızı, iki hafta öncesinden 

ihtiyaçlara göre yeniden düzenledik. 

 

Bir 5. sınıf öğretmeni, öğrencilerine nasıl davranmalıdır? 

 

Bir öğretmen, hangi sınıf seviyesinde derse girerse girsin işini severek yapmalıdır. Tabii, 

öğrencilerinin de o dersi sevmelerini sağlamalıdır, diye düşünüyorum.  
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Türkçe derslerinde başarılı olmak için nasıl çalışmalıyız? 

 

Türkçe derslerinde başarılı olmak için her şeyden önce dersi çok iyi takip etmek gerekiyor ve 

elbette anlaşılmayan bir nokta olduğunda hemen bunu öğretmene sormak çok önemli. 

Biliyorsun, "soru sormak" üzerine dersler de yapıyoruz; değil mi? Evde yürütülen okuma 

süreçlerinin de rutinlerinin olması, öğrenmeyi kolaylaştırır. Sınıf romanı ve seçmeli okumalar 

için ayrı günler ve saat aralıkları belirlendiğinde, bir süre sonra bu gün ve saat aralıkları 

kendiliğinden bir rutin haline dönüşür ve yaşamın doğal bir parçası olur. Tabii, bu okumalar 

sırasında not tutmayı unutmamak gerekiyor.  

 

Öğrencilerinize Türkçe dersinde yazı çalışması yaptığınızda öğrencileriniz en çok hangi 

konularda zorlanıyor? 

 

Yazı çalışmalarında dikkatsizlik kaynaklı yazım ve noktalama hatalarını görüyorum. Bunun 

çözümü de aslında oldukça basit: Çalışma kâğıdını teslim etmeden önce yazılanların dikkatlice 

okunması! Yazım ve noktalama hatalarının nedeni nedir biliyor musun? Acele yazmak ve 

çalışmayı bir an önce teslim etmek istemek. 

 

Öğrencilerinizin eksikleri oluyordur. Bu durumda sizler ne yapıyorsunuz? 

 

Ölçme değerlendirmeler, hem öğretmenler hem de öğrenciler için çok yararlı dönütlerdir. 

Eksik kalan kazanımları görüp onlarla ilgili farklı materyaller üretir, yeni planlar hazırlarız. Her 

öğrencinin eksiği farklı olacağı için de tekrar edecek konu, tamamlanacak çalışma farklı olur. 

Özetle, her zaman "tekrar" iyidir ve çok işe yarar!  

 

Sizce öğrencileriniz başarılı olmak için en çok neye dikkat etmeli? 

 

Başarılı olmak için şu üçlü çok önemli: Yönergelere uygun çalışmak, planlı olmak ve alınan tüm 

sorumlulukları amacına uygun bir biçimde yerine getirmek.  
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YAZAR / ŞAİR OLMA YOLUNDA 
 

Futbol Neden Boş Bir İş Değildir?  
Aral Altun 

  

Futbol, 19. yüzyılda İngiltere topraklarında oynanmaya başlanmış ve o günden beri izleyici 

kitlesi ve marka değeri git gide artan harika bir spor olmuş ancak futbolun inanılmaz dünyasının 

içine girmemiş, bu sporun yaşattığı harika duyguları bir kez dahi tatmamış insanlar için futbol 

boş bir iş! 22 adamın bir topun peşinden koştuğu ve o topu kaleye sokmaya çalıştıkları anlamsız 

bir spor. Bu sporu bir sevda, bir tutku hatta iyileşmek istemeyeceğiniz, ilacı olmayan bir 

hastalık olarak gören ben ve benim gibi futbol hayranları için ise futbol bir spordan, bir 

oyundan çok daha fazlası. 

 

Futbol hayatın ta kendisidir. Tıpkı hayat gibi öngörülemez ve sürprizlerle doludur. Kısaca futbol 

hiçbir zaman sadece futbol değildir hatta biraz daha abartmak gerekirse futbol size hayatı 90 

dakikada anlatır. Hayatın içinden örnekler taşır, bir tür hayat simülasyonudur. Futbol 

hayranları için futbol bambaşka bir dünyadır; gerçek dünyadan benzerlikler taşıyan ve içinde 

araştırmaya, incelemeye, izlemeye layık birçok öğe bulunduran kocaman bir âlemi vardır. Bu 

dünyanın içine girmesini bilenler ise bu dünyanın engin sularında hayatları ile bağlantılı 

konulara rastlar; kendilerine yardımcı olacak birçok ders öğrenir, tecrübeler edinirler. Ayrıca 

futbol ve bu sporun kahramanları yani futbolcular yaptıklarıyla dünya üzerinde olumlu etkiler 

bırakırlar. Futbol bir savaşı başlatabileceği gibi sonlandırabilir de veya bazen ırkçılığa karşı bir 

ses olur, bazen ise sıkı çalışmanın sonucunu, paranın her şey olmadığını, yaşın sadece bir sayı 

olduğunu gösterir. İşte futbol bu kadar güçlüdür. Şimdiye kadar şüphesiz sayılamayacak kadar 

fazla gol atıldı, kupalar kazanıldı, maçlar oynandı bu eşsiz sporun tarihinde. Didier Drogba 

ülkesi Fildişi Sahili’ndeki iç savaşı sonlandırdığında veya Hollandalı milli takım futbolcuları 

ırkçılığa karşı durmak için gol sevincini bir beyaz, bir siyah oyuncu beraber kutlayarak adeta 

tüm dünyaya eşit olduklarını bağırdıklarında tam anlamıyla sevdik biz bu sporu. Cristiano 

Ronaldo attığı top sebebiyle istemeden incittiği küçük çocuğun yanına gidip onu teselli etmek 



25 
 

için formasını hediye ettiğinde veya Danimarka Milli Takımı kaptanı Simon Kjaer maç sırasında 

kalbi duran takım arkadaşı Christian Eriksen’e ölmemesi için ilk müdahaleyi yaptığında ve 

kameraların onu baygın hâldeyken çekmesine engel olmak için tüm takım ile birlikte Eriksen’in 

etrafına bir duvar oluşturduğunda âşık olduk biz futbola. Bunların haricinde futbol, hayata 

tutunacak hiçbir dayanak noktası kalmamış insanlar için hayata tutunma noktasıdır. Tıpkı 

efsane futbolcu George Weah’in dediği gibi “Futbol ezilen halkların mutluluğudur.” Hayatta 

hayal ettiği başarıyı elde edememiş, mental sağlığı bozulmuş biri için futbol bir kurtarıcıdır. O 

kişi bir takım tutarak veya futbol izleyerek hayatında yaşayamadığı duyguları ve tecrübeleri 

deneyimleme fırsatı bulur. Örneğin 3. Lig’e kadar düşmelerine rağmen umudunu 

kaybetmeyen, pankartlarında ve tezahüratlarında “Issız kuytu köşelerden and olsun ki 

döneceğiz!” diyen Göztepe taraftarı için futbol umudun ta kendisidir. Takımının gözle 

görülebilir hiçbir başarısı olmamasına rağmen desteklemeyi bırakmayan birisi için futbol 

sevdanın ta kendisidir. 14 sene boyunca şampiyonluk sevinci yaşamamalarına rağmen “Seni 

sevmeyen ölsün!” diye bağıran Galatasaray taraftarı için futbol sabrın ta kendisidir.  

 

Son olarak, altyapısından yetiştiği AS Roma’da 25 sezon boyunca forma giyen ve daha çok para 

kazanabileceği teklifler almasına rağmen kulübünü terk etmeyen Francesco Totti ve ona 

benzer oyuncular için futbol sadakatin ta kendisidir. Özetlemek gerekirse, futbol birçok açıdan 

hayat ile benzerlikler gösterir ve hayata tutunacak noktası kalmamış insanlar için bir kurtarıcı 

görevi görmesinin yanı sıra bu sporun kahramanlarının yaptıkları da insanları ve dünyayı birçok 

kez olumlu yönde etkilemiştir. Tüm bu saydığım nedenlerden sonra futbolu boş bir iş, 22 

adamın bir topun peşinden koştuğu anlamsız bir spor olarak nitelendirmek istiyorsanız önce 

bu dediklerimi aklınıza getirmenizi rica ediyorum.   

 

 

 

 
pinterest.com/pin/824158800533872607/ 
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Yolunuza Yaratıcılık Serpin! 

Ali Yılmazoğlu 
Hayal gücünün bir sürü yararı vardır. Bazı kişiler hayal gücünün faydalarını tam olarak 

anlayamaz ve kavrayamaz. Hayal gücü sanki her kapıyı açan bir anahtardır. Bir insan hayal gücü 

olmadan; içinde renk olmayan bir gökkuşağına, içinde balık olmayan bir denize, içi boş olan bir 

şampuan kutusuna benzer. Anlatmak istediğim şey şu: Ben bunları söylerken bile hayal 

gücümü kullanıyorum. Siz hâlâ örneklerin nerede yararlı olacağını tartışıyorsanız şöyle 

söyleyeyim: Bir şeye bakmanın birden fazla yolu vardır! Normalde bir merdiven görseniz iki 

şey düşünebilirsiniz: inmek ve çıkmak ama bir merdiven bundan ibaret değildir! Siz, 

merdivenin arkasında gizli bir yer hayal edebilir, arkaya bakarak yürüyebilir, basamaklardan 

dans ederek çıkabilirsiniz. Bakın bir merdiven hakkında ne çok düşünce buluyorum. Şu an bir 

yararı yok ama örneğin beyaz kıyafetinize kahve dökülürse ne yaparsınız? Ceket giyip saklar 

mısınız? Islak mendil ile siler misiniz? Yoksa kalem ile o lekeyi başka bir şeye mi 

dönüştürürsünüz? Hayal gücü, zihindeki kısıtlamaları delip geçer. Senin ördüğün duvarları 

boyar, o denize yığınla balık koyar. Bir şeye bakmanın birden fazla yolu vardır.  

 

O yolu bulmak için yolunuza yaratıcılık serpin!  

 

 

 

 

 
 

 

https://www.123rf.com/clipart-vector/curved_road.html 
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Hayata Dokunmak 
Arzu Deniz Avcı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bence hayata dokunmak, hayatın tadını çıkarmaktır. 

 

Peki, hayatın tadını nasıl çıkarırız? Hayatın tadını çıkarmak için hem mutlu olduğumuz hem de 

üzgün olduğumuz zamanlarda hiçbir şeyin kalıcı olmadığını hatırlamamız gerekir. Mutlu ve 

üzgün olmak, iyi anlar ve kötü anlar… Hiçbiri sonsuza kadar sürmeyecek ki! Bu yüzden hepsini 

iyi değerlendirmeye çalışmalıyız, değil mi? 

 

Tabii ki hepimizin mutsuz olduğu ve pişmanlık duyduğu anlar vardır. Bu anları hatırlamak 

yerine o anları bir daha yaşamamak için uğraşalım. Onların yerine mutlu olduğumuz anları 

hatırlayalım ve bu anlar için daha da mutlu olalım.  

 

İnsanlar bazen şikâyet ettikleri ve şükrettikleri şeylerin aynı olduklarını anlıyorlar. Mesela, 

bazen insanlar kötü anılarını hatırlarlar ve şikâyet ederler ama bazen de bu anılarını 

hatırlayınca onları yaşadıkları ve onlar sayesinde bir ders aldıkları için şükrederler. Bazı 

zamanlarda iyi anılarımızı hatırlayıp o anıları yaşadığımız için de şükrederiz. Bazen ise onları bir 

daha yaşayamadığımız için şikâyet ederiz ama insanlar şikâyet ederken bir şeyi unutuyorlar: 

Mutlu anları bir daha yaşamak istiyorsak bunun için çabalamalıyız, uğraşmalıyız.  
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Bazen bir şeylere çok kızarız ve rahatlamak isteriz fakat karanlık, karanlığın üstesinden 

gelemez. Bunu sadece ışık yapabilir. Buna göre kızgınlık da kızgınlığın üstesinden gelemez. 

Bunu sadece mutluluk yapabilir. Bu yüzden kızgınsak ve rahatlamak istiyorsak daha çok kızmak 

ve şikâyet etmek yerine mutluluğu hissetmek için uğraşmalıyız.  

 

Hep mutlu olmak için ne yapabiliriz? Böyle bir soru yoktur. Asıl soru, her zaman mutlu olabilir 

miyiz? Bu sorunun cevabı “Hayır”dır. Her zaman mutlu olmak için çalışabiliriz ama her 

anımızda mutlu olamayız ama mutlu olamadığımız anları sonradan düşünüp onlardan bir ders 

çıkardığımız için mutlu olabiliriz. “Üzüntü” duygusundan nefret edenler olabilir. Belki siz de 

nefret ediyorsunuzdur ama “üzüntü” denilen duyguyu hissetmek doğal bir şeydir. Güneşin 

doğması ve günün sonunda da batması gibi bazı şeyler doğaldır ve kendi kendilerine olurlar. 

İnsanlar bunları durduramaz, engelleyemez, değiştiremez, ortadan kaldıramaz ve bunların 

etkilerini azaltamazlar. Sadece izleyebilirler. İzlerken de mutlu olabilirler. İnsan da bir ders 

aldığı zamanları hatırlayabilir ve nasıl üzgün birinden mutlu birine dönüştüğünü fark edebilir. 

Elbette o zamanlar geçmişte kaldığı için yaşananları değiştiremez, ortadan kaldıramaz ve 

onların etkilerini azaltamaz. Sadece izleyebilir. İzlerken de mutlu olabilir. İzlerken mutlu olursa, 

o zaman mutlu olmadığını ama şimdi mutlu olduğunu anlar. Tam da bu yüzden her zaman 

mutlu olamaz! 

 

Çoğu kişi yağmur yağdığında üzülür ama hayatın tadını çıkarmayı bilen kişiler yağmur yağdığı 

için üzülmek yerine yağmurdan sonra gelecek mutluluğu, yani gökkuşağını beklerler. Sadece o 

kişiler, hayata dokunabilirler. Böyle bir kişi olmak için elimizdeki şeyleri nefret ettiğimiz şeyler 

ile karıştırmamaya çalışmalıyız çünkü belki o şeyleri kaybedebiliriz. Çok geç olmadan o şeylerin 

değerini bilmeli ve onları korumalıyız. O şeyler ile iyi vakitler geçirmeliyiz ancak her zaman o 

vakitlerin kalıcı olmadığını hatırlamalıyız. 

 

Yapmayı hiç aklımızdan bile geçirmediğimiz şeyler vardır. Pekiyi, bu şeyleri yapmak 

istemediğimiz için mi yapmayı aklımızdan geçirmedik yoksa yapamayacağımızı düşündüğümüz 

için mi? Belki de yapamayacağımızı düşündüğümüz içindir ancak bir şeyi yapmayı denemeden 

yapıp yapamayacağımızı asla öğrenemeyiz. “Yapabilir miyim, yapamaz mıyım?” Bu soru, 

beynimizde dolanıp durur ve bir gün bu soruyu unuturuz ve asla sorunun cevabını 

öğrenemeyiz. Eğer bir şeyi yapmak istiyorsak, “Yapabilir miyim?” gibi soruları beynimizden 
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çıkartıp yapmaya odaklanmalıyız. İnsanlar beyinlerine ne koyarlarsa koysunlar, buna 

odaklanırlarsa yapabilirler. Eğer hayatın tadını çıkarıp hayata dokunmak istiyorsak, hiç 

yapmadığımız şeyleri yapmayı denemeliyiz. Bazen çok kötü şeyler olur ve o anlarda pes etmek 

isteriz ancak kötü şeylerden sonra mucizeler oluşabilir, yağmur yağdıktan sonra gökkuşağının 

çıkması gibi. Bu yüzden kötü şeyler olunca bir mucize olabileceğine inanmalı ve hemen pes 

etmemeyi seçmeliyiz. Hemen pes edersek gerçekleşmeyi bekleyen mucizeyi göremeyiz. Pes 

edersek, sadece kendi emeğimizi boşa çıkarmış oluruz. Pes etmek hiçbir işimize yaramaz, 

aksine bizi olumsuz etkiler.  

 

Mola vermek ve pes etmek arasında çok fark vardır. Mola vermek, beynimizi rahatlatmak ve 

başarıya doğru giden yolda ilerlerken dinlenmektir fakat pes etmek, başarıya doğru giden 

yolda şu ana kadar gittiğimiz yerden geri dönmek ve emeğimizi boşa çıkarmaktır. Tam da bu 

yüzden pes etmemeli ve “mola vermek” ve “pes etmek” arasındaki farkı bilmeliyiz. 

 

Çiçeklere iyi bakmazsak büyümezler ve en sonunda ölürler. İnsanlar da böyle, eğer kendilerine 

iyi bakmazlarsa ve her zaman, her şeye üzülürlerse bir gün mutluluğu hissedemez hale gelirler. 

O hale gelince isteseler bile mutlu olamazlar. Bu bir zehir gibidir. Çoktan yediğin veya içtiğin 

bir şey de olduğu için artık iyileşmen çok zor olabilir ancak bunu düzeltmek imkânsız değil. 

Hiçbir şey imkânsız değildir. Bunu düzeltmek için bir yol vardır: Her zaman mutlu olmanın da 

iyi bir şey olmadığını kendine hatırlatmak. Mutlu olmak çok iyi bir şeydir fakat her zaman mutlu 

olursak ve hiç pişman olmazsak; hiç üzülmezsek ve hiç kızmazsak bir sonuç yaratamaz ve bir 

ders çıkaramayız. Hiç ders çıkaramazsak üzüntü veren aynı anı bir daha yaşarız ve her zaman 

üzülürüz. İşte insanlar bu şekilde mutluluğu hissedemez hale gelirler. 

 

Sadece bazı insanlar hayata dokunabilirler. Sen de öyle biri olabilirsin. Bu yüzden seni üzen 

şeyleri geride bırakabilir ve seni daha mutlu edecek bir yere yolculuk yapabilirsin. 

Yolculuğunda karşına seni üzecek veya seni kızdıracak birçok şey çıkacak fakat sen bir ders alıp 

devam edebilirsin. Yolculuğun seni çok mutlu edecek bir yer bulana kadar devam edecek fakat 

sen pes etmeyeceksin çünkü o yere bir gün ulaşacaksın. İşte bu, hayata dokunmaktır.  
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Uzayda Bir Gün 
        Ela Derya Yüksel 

 
Masha, her zaman olduğu gibi sabah saat 

08:00’de buluttan yatağında uyandı ve 

ailesinin yanına gitti. Annesi çok 

tecrübeli bir kadındı ve Masha’nın erkek 

kardeşine masal anlatıyordu. Aslında bu 

bir masal değildi, gerçek bir hikâyeydi. 

Masha bu hikâyeyi daha önce çok kez 

duymuştu. Annesi eskiden Dünya’da yaşıyormuş ve o zamanlarda dünyalılar Mars’ta yaşamak 

için çalışmalar yapıyormuş. Oysa şu anda Dünya, terk edilmiş durumdaydı. Çok fazla kirlilik 

olduğu için tüm Dünyalılar başka gezegenlere taşınmışlardı.  

 

Masha annesinin ve erkek kardeşinin yanından ayrılarak kahvaltısını yaptı ve arkadaşlarının 

yanına gitti. Bugün hafta sonu olduğu için okulları yoktu ve bu yüzden her hafta sonu yaptıkları 

gibi diğer gezegenleri gezmeye gideceklerdi. Uzay otobüsüne bindiler ve ilk önce en çok 

sevdikleri gezegen olan Jüpiter’e gittiler.  

 

Her gezegenin girişinde bir kulübe vardı ve oraya girince vücutlarını o gezegenin atmosferine 

hızlıca hazırlıyorlardı. Üç arkadaş sırayla 

kabine girdikten sonra Jüpiter Parkı’na 

gittiler ve orada biraz vakit geçirdikten 

sonra sıkıldılar. Jüpiter’den sıkılınca 

Satürn’e gitmeye karar verdiler fakat o 

saatte Satürn’de uzay otobüsü olmadığı için 

uzay taksisine binmeye karar verdiler.  
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Aslında Masha’nın annesi ona bu taksilerin çok güvenli olmadığını ve bazılarının uzay 

boşluğunda kaybolduğunu söylemişti ama Masha korkmuyordu. Her zaman böyle asi ve 

cesurdu zaten. “Bir şey olmaz!” diyerek uzay taksisine bindiler ve on beş dakikalık 

yolculuklarına başladılar. 

 

Bir süre sonra uzay taksisi sallanmaya başladı. Masha, bunun normal bir şey olmadığını 

biliyordu ama kendisini rahatlatmak amacıyla arkadaşlarına “Korkmayın bir şey olmaz.” dedi. 

Uzay taksisinin bir şoförü olmadığı için eğer uzay boşluğunda kaybolurlarsa onları kurtaracak 

birisi olmayacağını biliyorlardı ve bu yüzden daha da stres olmuşlardı. Bir süre sonra araç daha 

fazla sallanmaya başladı ve bir anda durup son hızla aşağıya düşmeye başladı. O kadar hızlı 

düşüyorlardı ki etraflarındaki hiçbir şeyi göremiyorlardı, her yer bulanıktı. Masha, her ne kadar 

kabul etmek istemese de artık korkuyordu. Keşke annesini dinleseydi! Araç aşağıya düştükçe 

daha da hızlanıyordu ve bir meteora çarpıp ölecekleri kesindi. Bir anda araç bir yere çarptı ve 

Masha’nın gözleri kapandı. 

 

Masha, gözlerini açtığında uzay hastanesindeydi. Annesi ve babası başındaydı. Annesi ona 

neler olduğunu anlattı. Uzay taksisinin çarptığı şey, aslında onları kurtarmaya gelen yardım 

aracıydı ve Masha ile arkadaşlarını kurtarıp uzay hastanesine getirmişti. Masha’nın diğer iki 

arkadaşı çoktan ayılmışlardı.  

 

Üçünün de durumu iyiydi ama Masha çok korktuğu için hafif de olsa bir travma geçirmişti. 

Birkaç gün sonra iyileşti ve annesine bir daha asla uzay taksisine binmeme konusunda söz 

verdi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
urbanbrush.net/en/downloads/ufo-illustrations-ai-free-download-vector-file 
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Kuşun Akıllısı Olur mu? 
Melisa Çalgüner 

Birdy Middle School'u bilir misin? Sen de bir Birdy'li olmak ister misin? Ama 

unutma! Burası bir kuş okulu! 

Bu okul, üç aşağı beş yukarı üç 

metredir. Kuşlar okulun etrafında 

uçuşur durur. Okulun girişinde 

çitler vardır. Çitin kapısını açıp 

kocaman bir bahçeye girilir. 

Bahçedeki kuşlar yumuşak sesle, 

güzel şarkılar söylerler. Buradaki 

her kuş çok evcildir. Ağaçların 

hepsinde cevizler vardır. Kuşların 

bu cevizleri tıkır tıkır 

tıkırdattıklarını duyabilirsiniz. 

 

Buradaki her kuş çok akıllıdır çünkü çınar ağacının dibinde, sürekli ders çalışırlar. Ağaçların 

oyuklarında dinlenirler. Kütükten yapılmış, bir ev gibidir bu okul ve kütük de bej rengidir. Bu 

okulda her yer yem ve kuşlarla doludur. Göz gözü görmüyor anlayacağınız. Okulun kapısında 

yüzünüze bir kuşun çarpması kaçınılmaz. Okulda her dakika bir curcuna vardır. Ya biri 

diğerinden bir parça daha fazla mama yemiştir ya da derste biri daha fazla söz almıştır. Hiç 

olmadı, derste en çok konuşanın kim olduğu kavgası çıkıyor. 

 

 

Bahçe zamanı dışında okulumuz sakin bir yerdir. Müzik öğretmeni olan kuşlar okul girişinde 

şarkı söyler, spor öğretmenleri ise formda kalmak için kanat çırpıp durur. Sınıfların her biri bir 

metre yüksekliğinde ve bir metre genişliğindeki kuş evleridir. Kütüphaneler ise minik kuş 

evleridir. Bu kuş evlerinin içinde ise tırnak kadar kitaplar vardır ve kütüphaneler ortalama bir 

kuş boyunda kitaplıklarından oluşur. Okul beş katlıdır ve okulun tamamı kuş ve kuş maması 

gibi kokar. Burası çok güzel bir okuldur. Bundan iyisi Şam’da kayısı! 
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Özgür Yaşam 
Leyla Moralı 

Hayatı, özgürce gökyüzünde uçarak geçiriyorum.  

Normal bir hayat yaşıyorum ve çok mutluyum. 

 

Yine de kuş olmayı istemeyin! Aslında kuş olmayı isteyebilirsiniz ama inanın ki kuş olmak çok 

zor.  Her gün uçarken kanatlarıma kramp giriyor. Yiyecek bulmak ve avcı kuşlar tarafından 

avlanmaktan kaçınmak ise başka bir dert.  

 

Bir gün yiyecek bulmak için aşağı inmeye karar verdim. Yavaş ve dikkatlice süzülerek bir 

dükkânın çatısına indim. Buradan aşağıdaki yiyecekleri kolayca görebilirdim. Bakarken çok 

büyük olmayan, pembe bir şey gördüm. Birilerinin onun üzerinden geçmemesi için de kaldırım 

boşalana kadar bekledim. Dikkatlice 

yaklaştım ve bir parça kaptım. Yapış 

yapıştı ve boğazıma takıldı. Beni 

öldürebilecek bir şey olduğunu 

nereden bilebilirdim ki? Kanatlarımla 

çırpınmaya ve ne olduğunu bilmediğim 

o şeyi ağzımdan çıkarmaya çalıştım 

ama yapamadım. En sonunda 

öksürerek bir şekilde ağzımdan o iğrenç 

maddeyi çıkardım. Kendime yeni 

notum: “Asla pembe, yapış yapış 

maddeleri ağzına sokma!” 

 

Uçarak ailemin yanına döndüm. Bugün güneye doğru gidecektik. Çok büyük bir grup değildik, 

geniş ailemle birlikte tatile gidiyorduk yani göç ediyorduk. Hep birlikte havalandık ve “v” 

şeklinde uçmaya başladık. Güneye doğru yol almaya başladık. Aslında oraya gitmek için 

sabırsızlanıyordum çünkü kendime hemen bir ziyafet çekmek istiyordum. Burada yemek 

bulmak çok zordu, resmen açlıktan ölüyorduk ama güneyde yemişler ve taze meyveler bizleri 
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bekliyordu. Bunları düşünürken ağzım sulanmaya başladı. Bir yandan soyumuzu 

düşünüyordum. Biz dağ bülbülü soyundan geliyorduk. Atalarımız dağlarda yaşardı ve onların 

çok güçlü kanatları vardı. Diğer kuşlardan düşen kırıntılarla beslenirdik. Bu değişecekti, artık 

dağ bülbülleri kırıntılardan beslenmek yerine taze, nefis meyvelerle beslenecekti. Ben de 

böylece atalarımızı gururlandıracaktım.  

 

Bunlara dalmış olmalıyım ki kafamı bir ağaca çarptım. Kendime geldiğimde ailem çok 

uzaklaşmıştı. Neyse ki rotayı biliyordum. Manyetik alan algımız sayesinde yönleri çok kolay 

belirleyebiliyorduk. Bu, ebeveynlerimizden öğrendiğimiz ve ayrıca doğuştan gelen bir 

yetenekti. Ben de manyetik algıma yani sezgilerime göre hareket etmeye başladım. Uçarken 

bir sürü şey gördüm. Farklı farklı ağaçlar, binalar, gemiler ve sonra çok farklı bir şekle sahip bir 

kule gördüm. İnce uzundu, bir anteni vardı ve bu anten çok ama çok uzundu. Sonra başım 

dönmeye başladı, gözlerim bulanıklaştı. Hangi yöne gideceğimi bilmediğimi fark ettim. Sanki 

bilgilerimin arasında boşluklar vardı. Bu nedenle biraz dinlenmek için yiyecek ve suyun olduğu 

bir yer bulmaya karar verdim.  

 

Alçalmaya başladım ve bir süre uçtuktan sonra bir ev buldum. Bu evin yanından bir nehir 

geçiyordu ve evin bahçesindeki ağaçlarda da çeşit çeşit meyveler yetişiyordu. Alçaldım, 

alçaldım ve en yakındaki meyve ağacının üzerine indim. Ağacın dalları kiraz doluydu. 

Yiyebildiğim kadar kiraz yedim, sonra susadığımı hissettim. Sonuçta o kadar kiraz yiyip buz gibi 

nehirden su içmemek olur mu? Tabii ki olmaz. Ben de nehrin kıyısına yaklaştım ve su içmeye 

başladım.  

 

Çok güzel ve içenin içini ferahlatan bir suydu. Sonra beni çok korkutan bir “Grrrrrrrrrrrrrrrrr” 

sesi duydum. Arkamı döndüm; bir baktım ki kocaman, bembeyaz, keskin dişleri olan kara bir 

kedi vardı ve saldırmaya hazırlanıyordu. Onun aklındaki sözcük büyük ihtimalle “lezizzzz”di, 

bende ise tek bir ses: “Aaaaaa!” 

 

Ben bu bağrışı sürdürürken kedi öne atlayıp saldırdı, arkamda nehir olduğu için ben de nehre 

atladım. Şunu sorabilirsiniz: Neden uçmadın? İki nedenim var. İlk nedenim: Tehlike anında o 

kadar da hızlı düşünemiyorsunuz. İkinci nedenim ise uçsam bile ben daha havalanamadan çiğ 

çiğ yemek olurdum.  
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Neyse, ben nehirde sürüklenirken kedi de avını kaçırdığı için surat asıyordu. Kanatlarımı 

çırpıyordum ama nehir daha güçlüydü. Kaçamıyordum. O nedenle ben de nehrin akışına göre 

sürüklenmeye başladım. Sonra bir kıyıya vurdum ama kıyıya vuran sadece ben değildim. 

Çöpler, su şişeleri, gazoz kutuları ve poşetler de kıyıya vurmuştu. O kadar fazla ve iğrençlerdi 

ki resmen midem bulandı. Çabucak toparlandım ve o çöp yığınından olabildiğince uzaklaştım.  

 

Tatil ve taze meyveler artık o kadar da cezbedici gelmiyordu. Birkaç günde gereğinden fazla 

macera yaşamıştım, artık eve gitmek istiyordum. Kafamı topladıktan sonra kanatlarımı açıp 

eve doğru uçmaya başladım. Öğrendiğim birçok şey de vardı. Karadaki yaşam çok pis ve bir 

sürü sorunla doluydu. Su kirliliği, kuşları sevmeyen kediler ve tabii ki şu uzun antenli kuleler... 

Havada uçarken de bir sürü sorunla karşılaşabiliyordunuz. Mesela doğduğunuzda ve ilk 

uçmaya başladığınızda ebeveynlerinizden ilk şu uyarı gelir: “Sakın fabrikaların üzerinde uçma 

yoksa o gaz kokusundan bayılabilirsin!” Uçarken hava kirliliği ve avcı kuşlar tehlikesi hüküm 

sürse bile karada yaşamanın da bir o kadar zor olduğunu fark ettim.  

 

Öğrendiğim ve bütün canlıların da hemfikir olacağı konu ise şuydu: Eğer bunları düzeltmek 

istiyorsak bir şeyler yapmaya başlamamız gerekiyordu ve çabuk olmalıydık! Benim ana 

sloganım şudur: Düşünmek yerine harekete geç! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.e-psikiyatri.com/olumlu-duygular-icin-dur-dusun-hareket-gec 
istockphoto.com/tr/search/2/image?mediatype=illustration&phrase=migrating+birds 

https://www.e-psikiyatri.com/olumlu-duygular-icin-dur-dusun-hareket-gec
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OKUR MUSUNUZ? 

 
Kitap Önerileri 

Ada Sanlı 

Eminim hepimizin yaz tatilinde okumak istediği kitaplar vardır. Ben de size, çok 

sevdiğim ve keyifle okuduğum bazı kitapları tanıtıp bu kitapların yazarları 

hakkında bilgiler de vereceğim. Ayrıca romanların kısa özetlerini de paylaşacağım 

böylece bu yazı, buradan seçtiğiniz kitapları okuyarak geçirebilirsiniz. 

 

1) 80 Günde Devri Alem 

Phileas Fog; kimsenin hakkında bir şey bilmediği, zengin ve 

kibar bir İngiliz beyefendisidir. Son derece düzenli bir hayat 

sürmesiyle, titiz ve dakik olmasıyla ünlüdür. Bir gün, üyesi 

olduğu Reform Kulübü’nde, gerçekleştirilmesi imkânsız gibi 

görünen bir konuda iddiaya girer. Dünyanın çevresini 80 

günde dolaşacaktır. Phileas Fogg, tek bir aksilikle her şeyini 

kaybedebileceğinin farkında olarak bu seyahate uşağıyla 

birlikte çıkar ama yolculuğunda karşılaşacağı zorluklardan 

haberi yoktur. 

 

Jules Verne  

Romanımızın yazar Jules Verne, yukarıda değinilen romanıyla üne kavuşmuştur. Dünyaca ünlü 

olan Jules Verne; Dünya’nın Merkezine Yolculuk, Denizler Altında Yirmi Bin Fersah ve Ay’a 

Yolculuk gibi eserleri de yazmıştır. 
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2) Çizgili Pijamalı Çocuk 

Bruno, Almanya’nın Berlin kentinde yaşayan dokuz yaşında 

küçük ve meraklı bir çocuktur. On iki yaşındaki ablası, annesi ve 

bir Nazi subayı olan babasıyla birlikte yaşıyordu. Bir süre sonra 

babası bir iş teklifi alır ve Out-with denilen bir yere taşınırlar. 

Buranın etrafında tel örgüler vardır ve Bruno; o tel örgülerin diğer 

tarafındaki toplama kampında bulunan Schmuel adlı bir çocukla 

tanışır ve onun tarafına geçer. Bir daha buradan geri dönemez. 

John Boyne 

John Boyne, Çizgili Pijamalı Çocuk kitabının yazarıdır. Genellikle kitaplarını yetişkinler için yazsa 

da 6 tane de çocuk romanı vardır. Olduğun Yerde Kal, Zirvenin Dibindeki Çocuk, Ormanın 

Kalbindeki Çocuk gibi çocuk kitapları vardır. 

 

3) Kiraz Ağacı ile Aramızdaki Mesafe 

Mafalda adlı bir kızın çok nadir görülen bir görme hastalığı vardır. 

Zaman içinde Mafalda’nın görme yetisini kaybetmesine neden 

olacak bu hastalık hayatını zorlaştırır. Anlatıda Mafalda, 

görmeden de yapabileceği şeylerin listesini çıkarmaya başlar. En 

büyük hayali ise okulundaki kiraz ağacında yaşamak. Estella ise 

onu bu zorlu zamanda en fazla destekleyen kişidir. Ailesi 

Mafalda’nın hayatını kolaylaştırmak için bir karar alır ve 

taşınmaya karar verirler. Mafalda, yeni evlerine geldiğinde 

kedisini hiçbir yerde bulamaz ve yeni taşındıkları bu eve kedi alınmadığı için ailesinin kediyi bir 

hayvan barınağına gönderdiğini öğrenir. Bu duruma Mafalda çok üzülür ve hayal kırıklığına 

uğrar. Bu nedenle evden kaçar ve görmeyen gözlere bir de bu kaybolma eklenir.  

 

Paola Peretti 

İtalya’da doğmuştur. Edebiyat ve felsefe eğitimi görmüştür. “Kiraz Ağacı ile Aramızdaki 

Mesafe” adlı kitabın yazarıdır. Bu roman onun ilk romanıdır. Buna rağmen birçok kişinin ilgisini 

çeken güzel bir kitaptır. Bu roman 20’den fazla dile çevrilmiştir.  

dr.com.tr/Kitap/Cizgili-Pijamali-Cocuk/John-Boyne/Cocuk-ve-Genclik/Genclik-10-Yas/Roman-Oyku/urunno=0000000240127 
dr.com.tr/Kitap/Kiraz-Agaci-ile-Aramizdaki-Mesafe/Paola-Peretti/Cocuk-ve-Genclik/Genclik-10-Yas/Roman 
Oyku/urunno=0001778049001 
iskultur.com.tr/seksen-gunde-dunya-gezisi.aspx 
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İki Yıl Okul Tatili 

Özkan İbar 
 

Bu yazımda, özellikle yaz aylarında macera kitapları sevenlere harika bir öneride 

bulunacağım!  

 

 

Yine, çok sevilen yazar Jules Verne’den bir kitap: 

İki Yıl Okul Tatili. Bu kitap, macera ve gizem dolu 

kitapları sevenler için çok ideal bir seçenek! 

Roman, bir grup çocuğun bir yanlışlık sonucu 

Yeni Zelanda'dan gemiyle açılarak yolunu 

kaybetmesi ve bir adaya düşmesini anlatır. 

Adada mahsur kalan çocuklar, yaşamları için av 

ve keşif seferleri düzenlemeye başlayınca adanın 

tamamen ıssız olduğu gerçeğini anlarlar. Adadan 

bir an önce kurtulup eve dönmeye çalışan 

maceraseverler, bir yandan da her ihtimale karşı 

adada kulübeler ve sallar yapmaya başlarlar. 

Denizin zorlu şartlarında su ve hava ile aynı anda 

mücadele ederler ve eve dönmek o kadar kolay 

olmayacaktır. 

  

İyi bir kitap yazmanın da iyi bir yazar olmak gibi 

zorlukları var elbette, değil mi? Gelin, şimdi de 

size ünlü yazar Verne’in hayat hikâyesi hakkında 

kısaca bilgi vereyim. 
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Jules Gabriel Verne, Fransız yazar ve gezgindir. 

Fransa’nın Nantes şehrinde 8 Şubat 1828’de doğmuş, 

24 Mart 1905 yılında Amiens’te vefat etmiştir. En 

önemli eserleri ise Ay’a Seyahat, Seksen Günde 

Devriâlem, Denizler Altında Yirmi Bin Fersah, 

Dünyanın Merkezine Seyahat, Esrarlı Ada ve İki Yıl 

Okul Tatili’dir. Dünyaca meşhur olan bu yazarın 

eserleri 148 farklı dile çevrildi. Birçok icadı önceden 

tahmin ettiği için de aynı zamanda ''bilim falcısı'' 

olarak anılır. 

 

 

 

 

 

Özetle, özellikle macera türünü 

okumaktan keyif alan okurlar için “İki Yıl 

Okul Tatili” romanını şiddetle tavsiye 

ederim. Bu romanın özellikle yaz 

aylarında okunması da biz kitapseverler 

için okuma sürecinin keyfini ayrıca 

artıracaktır çünkü bu romanın en iyi yaz 

aylarında okunacağını düşünüyorum.  

Bu romanı sadece biz çocuklar değil, 

büyükler de okurken büyük keyif 

alacaktır. 

 

 

 

 

 

hepsiburada.com/iki-yil-okul-tatili-pm-HB00000C4AQG                                                                                                   

tr.wikipedia.org/wiki/Jules_Verne 

hepsiburada.com/is-bankasi-yayinlari-klasikleri-jules-verne-set-6-kitap-pm-HBC00000AZ8N8 
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RENKLİ DÜNYALAR 

 
Tankların İlginç Tarihi 

Gökay Dilmen 
 

Günümüzde kara savaşlarında kullanılan araçlar sorulduğunda, pek çok kişinin 

vereceği ilk cevap tanklardır. Pekiyi, bu tanklar ne zaman ortaya çıktı? İlk olarak 

hangi savaşta kullanıldı? Almanlar tank üretiminde neden bu kadar iyiler? Gelin, 

bu soruların cevaplarına birlikte bakalım. 

 

İlk Tank: Mark 1 

Dünyanın ilk tankı olan “Mark 1” 1915 yılında Birleşik Krallık tarafından üretilmiştir. Bu tankın 

üretilmesinin sebebi, I. Dünya Savaşı’nın Batı Cephesi’ndeki savaşın zorlu olmasıydı. İngilizler, 

bu araç ile siperleri aşmayı, dikenli telleri geçmeyi ve makineli tüfek atışından kurtulmayı 

planlamıştı. Mark 1, ilk olarak Eylül 1916’da, Somme Muharebesi’nde Almanlar’a karşı 

kullanılmıştır. Söylentiye göre bir Alman askeri, bu tankı görmüş ve komutanına bir metal 

canavarın üzerlerine geldiğini söylemiş, komutan da buna inanmamıştı. Savaşın sonuna doğru 

ise Fransızlar da kendi tanklarını üretmeye başlamıştır.  
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Savaştan sonra İngilizlerin savaştaki müttefiki Amerika da tank üretmeye başlamıştır. Bu üç 

devlet, II. Dünya Savaşı’na kadar dünyanın en büyük tank üreticileri olarak kaldılar. 

 

II. Dünya Savaşı için, tank tarihinin dönüm noktası desek yanlış olmaz. Bu savaş sırasında 

üretilen tanklar, günümüz tank teknolojilerinin temelini oluşturdu. Gelin, bu tankları kısaca 

inceleyelim: 

 

Tiger 1-2 

1933 yılında Adolf Hitler’in iktidara gelmesinin ardından Almanya da kendi tanklarını üretmeye 

başladı ancak Almanlar asıl ünlü tanklarını 1942 yılında, yani Barbarossa Harekatı’nın başarısız 

olmasından sonra ürettiler. 1942 yılında üretilen “Tiger 1”, o zamana kadar üretilmiş en güçlü 

tanktı. Bu tank, günümüz tanklarının atası kabul edilir. 1943 yılında Almanlar “Panther”ı 

ürettiler. Bu tank, Tiger kadar güçlü değildi. 1944 yılında ise Almanlar “King Tiger” olarak 

bilinen “Tiger 2”yi ürettiler ancak Almanlar’ın yaşadığı kaynak sıkıntısından dolayı bu tanklar 

çok az sayıda üretildi.  
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T-34 

II. Dünya Savaşı sırasında Almanya’nın en büyük düşmanı olan Rusya, tank üretiminde 

Almanlar’dan daha farklı bir strateji izledi. Almanlar, tanklarının güçlü olmasına dikkat ederken 

Ruslar ise tanklarının ucuz ve   kolay üretilebilir olmasına dikkat etmiştir. 

 

Bu strateji sayesinde Ruslar tank kayıplarını yeni tanklar üreterek kapatıyordu. Almanlar ise 

tank kayıplarını telafi edemiyordu. Bu strateji sayesinde Ruslar savaşı kazandılar. Bu stratejinin 

en önemli örneği olan “T-34”, 84 bin adet ile dünya tarihinin en fazla üretilen tankı oldu. Ayrıca 

Ruslar, savaş sırasında KV tankı gibi ağır sınıf tanklar da üretmiş ancak bunların üretimini hiçbir 

zaman ön planda tutmamış, her zaman T-34 üretimini ön planda tutmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M4 Sherman 

I. Dünya Savaşı’nın ardından tank üretmeye başlayan ABD, II. Dünya Savaşı sırasında tank 

üretimi konusunda Ruslar ile aynı stratejiyi izledi. Savaşın başında Amerika’nın elinde “M3 

Lee”ler bulunuyordu. Amerika’nın 1941 yılında savaşa katılmasının ardından “M4 Sherman” 

üretilmeye başlandı. Bu tank, tıpkı T-34 gibi kolay üretilebilen bir tanktı ancak bu tanklar, T-34 

gibi güçlü değildi. Alman Tiger tankları, bu tanklardan 10 tanesini tek seferde yok edebiliyordu. 

Her şeye rağmen Sherman tankı 48 bin adet ile T-34’ün ardından en fazla üretilen tanktır. 
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II. Dünya Savaşı Sonrası 

 

Savaş sonrasında tankların gelişimi 

devam etti. Bu alanda en büyük 

yatırımı yapan ise Rusya idi. Ruslar, 

tıpkı II. Dünya Savaşı’nda olduğu gibi 

ucuz ve üretimi kolay tanklar ürettiler. 

Almanlar ise 1965 yılında, günümüzde 

hâlâ kullanılan ve dünyanın en iyi 

tanklarından biri kabul edilen “Leopard 1”i üretmeye başladılar. 1970’lerde ise Almanlar, 

Amerikalılar ile ortak bir tank projesine girdiler fakat daha sonra Amerikalılar bu projeden 

çekildiler ve Almanlar projeye tek başına devam etti. Bu projenin sonunda Almanlar, 

günümüzün en iyi tanklarından biri kabul edilen “Leopard 2”yi ürettiler.  

 

 

Amerikalılar ise Almanlar’dan 

öğrendikleri bilgileri kullanarak “M1 

Abrams”ı ürettiler. Daha sonra ise 

M1A1 Abrams tankı üretilmeye 

başlandı. Günümüzde 3 adet tank 

ekolü vardır: Anglosakson Ekolü, 

Alman Ekolü ve Rus Ekolü. 

Anglosakson Ekolü zırh korumasına, 

Alman Ekolü ateş gücüne, Rus Ekolü 

ise hareket yeteneğine önem verir. Tanklar, günümüzde hâlâ kullanılmaktadır ve savaşlarda 

kullanılan en önemli silahlardan biridir. 

 

 

 

tr.wikipedia.org/wiki/Tank 
youtube.com/watch?v=-OieCFaaDjg 
youtube.com/watch?v=fNIb1s1pR0E 
youtube.com/watch?v=988qqRW5uHA 
 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Tank
https://www.youtube.com/watch?v=-OieCFaaDjg
https://www.youtube.com/watch?v=fNIb1s1pR0E
https://www.youtube.com/watch?v=988qqRW5uHA
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İlginç Deneyler 
Derin Parlak 

 

Siz hiç deney yaptınız mı ya da size ilginç gelen deneyler oldu mu? Bu yazımda, 

size bazı bilim insanlarının gerçekleştirdiği ilginç deneylerden bahsedeceğim. 

 

Delgado Deneyi 

 

M. R. Delgado’yu birçok kişi bilir. Yaptığı ilginç deneylerle adını duyurmuş bir bilim insanıdır. 

Bir deney; 1964 yılında, hayvanların beyinlerine elektrotlar takarak sadece bir kumanda ile 

onların davranışlarını yönlendirebileceği düşüncesine dayanıyordu.  

 

Delgado, ilk deneyinde bir boğa kullanmıştır. Boğanın beynine elektrotları takmış, eline kırmızı 

bir pelerin ve kumanda alarak stadyuma çıkmıştır. İplerden kurtulan boğa, sahnede hızlı vücut 

hareketleriyle dolaşan Delgado’ya doğru koşmuştur. Delgado elindeki kumandayla boğayı 

sadece bir tuşta durdurmayı 

başarmıştı. Başka bir 

düğmeye bastığında da boğa 

ondan kaçmaya başlamıştı. 

Bu şekilde bu deneyi 

başarıyla yapmış oldu. Birçok 

bilim insanları Delgado’nun 

deneyini çürütmek için 

alternatif deneyler yapmıştı 

fakat Delgado durmadı ve 

daha farklı deneyler yaparak 

çalışmalarını geliştirdi. 
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Stephenson Deneyi 

 

Hayvan davranışlarını inceleyen bilim insanı G.R. 

Stephenson, maymunlar üzerinde muz-korku 

sistemine dayanan bir deney yapmıştır. 

Stephenson, bu deney için ilk başta bir kafese 5 

maymun koymuştur. Daha sonra kafesteki tüm 

maymunları ıslatabilecek basınç içeren soğuk su 

düzeneği oluşturmuştur. Kafesin ortasına bir muz asıp muzun altına bir merdiven 

yerleştirmiştir. Eğer bir maymun muzu almaya çalışırsa soğuk su sistemi devreye girer ve 

maymunlar ıslanır. Bu deneye göre başka bir maymunun muzu almaya kalkışması durumunda 

diğer maymunlar hemen o maymuna saldırmaktadır. Buna çözüm olarak Stephenson 

maymunlarını değiştirmiştir. En sonunda, soğuk suyla ıslatılan maymunların muzu almaktan 

vazgeçtiği gözlemlenmiştir. 

 

Üçüncü Dalga Deneyi 

 

Ron Jones, bu deney için Cubberley 

Lisesi’nde okuyan öğrencilerden 

faydalanmıştır. Bu deneye göre lisedeki 

öğrencilerin bir kısmından okulda okuyan 

diğer öğrencilerin üzerinde otorite 

kurmalarını ister ve de bunun için Nazi selamını kullanmalarını öğütler. Kurallara uyan ve 

katılım ile sahip olabileceklerine inandırılan öğrencilerin, çok kısa bir zaman içerisinde hem 

kendi sloganlarını hem de logolarını buldukları gözlemlenir. Bu deneye göre kendi gruplarının 

içerisinde olmayan kişiler, azarlanmış ve dışlanmıştır. Bir süre sonra, kontrol edilemeyecek bir 

noktaya gelen bu deney, 4. günde sona ermiştir. 

 

Bu bilim insanları, böyle ilginç deneyler gerçekleştirerek tarihteki yerlerini almışlardır. 

 

seyler.eksisozluk.com/bilim-insani-jose-delgadonun-insan-ve-hayvan-beyinlerine-cip-takarak-yaptigi-ilginc-deneyler 
tr.wikipedia.org/wiki/Be%C5%9F_maymun_deneyi 
 

https://seyler.eksisozluk.com/bilim-insani-jose-delgadonun-insan-ve-hayvan-beyinlerine-cip-takarak-yaptigi-ilginc-deneyler
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Koalalar 
        Mira Arslan 

Koalaları seviyor musunuz? O zaman bu yazıyı okumanız gerekiyor! 
 

Koalalar Avusturalya’da yaşayan, tatlı bir oyuncak ayıya benzeyen küçük memelilerdir. Keseli 

ayı olarak da bilinirler. Ayıya benzemelerine 

rağmen ayılarla bir akrabalıkları yoktur. 
Kuyruklarının olmaması, geniş tüylü kulakları, 

vücuduna göre iri siyah burunları ve gözleri önemli 

özelliklerindendir. Koalalar, çok uykucudur çünkü 

günde en az 20 saat uyuyabilirler. Yavrularını 

kangurular gibi keselerinde taşırlar. 
 

Koalalar, isterlerse çok iyi yüzen hayvanlardır. Yazın 

kavurucu sıcaklarda dallara sarılarak serinlerler. 10-15 

yıl yaşayabilen koalaların hamilelik süreleri 35 gündür 

ve bu sürenin sonunda yavrularını dünyaya getirirler. 

Bir çeşit hastalık nedeniyle nesilleri tükenme 

tehlikesiyle karşı karşıyadır. İlk doğduklarında 

annelerinin kesesinde yaşayan bebek koalalar, güçlü 

dokunma ve koklama yetenekleri sayesinde yönlerini 

bulurlar. Boyları genellikle 60 ile 85 cm olur. Kütleleri 

ise 4 ile 15 kg arasında değişmektedir. Bu boyutları ile Avusturalya’da yaşamını sürdüren en 

büyük memelilerdir.  

 

Otobur olan koalalar bir gün içinde 1 kg yaprak tüketebilir. Yaşadıkları ortamda zehirli 

yapraklar da vardır. Bunları ayırt etme şansları olmadığı için tükettikleri bazı yapraklar 

maalesef zehirli olabiliyor ancak mideleri ve vücut bağışıklık sistemleri bu zehirli yaprakları 

ayırt edebilecek güce sahiptir. 

Şakar, Recep. 22.08.2017. <.aa.com.tr/tr/dunya/avustralyada-beyaz-koala-heyecani/890871> 
Orhan, Hilmi. Mayıs 2011. <.zaferdergisi.com/makale/13709-koalanin-okaliptus-agaciyla-muhtesem-uyumu.html> 
tr.wikipedia.org/wiki/Koala 
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Michael Jackson ile İlgili Komplo Teorileri 

Lal Damla Türker 

 

Pop müziğin yıldızı Michael Jackson’un hayatı ve ölümü ile ilgili komplo teorileri 

bitmek bilmiyor. 

 

Pop yıldızı Michael Jackson hayatına son verdi fakat ölüm nedeni ile ilgili birçok teori var ve bu 

neden hâlâ tam olarak bilinmiyor. Ailesi ise durumun yeniden ele alınmasını ikinci kere istedi. 

Pop yıldızının ölümü ile ilgili “saçma” ve çizgisini aşan teoriler üretilmeye başlandı. Ölümü ile 

ilgili teorilere geçmeden önce Jackson’ın geçirdiği estetik operasyonlarla ilgili bilinenlere bir 

göz atalım.  

 

Ünlü pop yıldızı ile ilgili birbirinden farklı teoriler olsa 

da genellikle şarkıcının ölüm nedeni ve cilt rengini 

değiştirmesi ile ilgili teoriler daha popülerdir. 

Öncelikle, Michael Jackson’un ten rengini neden 

değiştirdiği merak ediliyor. Yaklaşık yüz 

operasyondan geçerek botoks ve ten rengi değişimi 

gibi estetik ameliyatlar oldu. Bunun nedeni, siyahi 

olmaktan nefret etmesidir. Doktorunun aşırı doz ilaç 

vermesi ve bunun yüzünden kalp krizi geçirip hayata 

göz yumması da ölüm nedeni olarak kayıtlara geçmiştir. Bu konuda ailesinin doktora dava açıp 

soruşturma başlattığı da günümüze kadar gelen bilgilerden. Bazı kaynaklara göreyse Jackson 

ünlü olmayı kaldıramamış ve kendi hayatına son vermiştir. 

 

Michael Jackson; eserleri, dansları, yenilikçi müzik anlayışı ve çalkantılı yaşamına dair 

haberlerle gündeme geldiği kadar kendisi üzerine kurulan bu teorilerle de hâlâ gündeme 

gelmeye devam etmektedir.  

 

hurriyet.com.tr/gunde m/olumuyle-ilgili-komplo-teorileribasladi-1203641 
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Melek Köpekbalığı 
Mehmet Balta 

Tehlike altındaki bir canlı ile karşı karşıyayız! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melek köpekbalığında, düzleşmiş kafalar ve gövdeler, kanat benzeri göğüs yüzgeçleri vardır. 

Kuyruklarında iki sırt yüzgeci ve bir kuyruk yüzgeci vardır. Başının üst yüzeyinde, gözleri 

bulunur. Melek köpekbalıklarının uzunluğu 2,5 metre kadardır. 

 

Uluslararası Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği, eğlence amaçlı balıkçılık, ticari balıkçılık 

(kasıtlı olmadan, ağa takılmaları) ve deniz kirliliği nedeniyle Melek Köpekbalıklarının yerel 

olarak bulunduğu alanlarda önemli bir düşüş olduğuna dikkat çekiyor. Araştırmalar, 

günümüzde, bilinen tüm melek köpekbalığı türlerinin yarısından fazlasını tehlikede veya kritik 

tehlikede olduğunu gösteriyor. 

 

 

 
"Angel shark,." Britannica School, Encyclopædia Britannica, 6 Aug. 2021. school.eb.com/levels/middle/article/Angel-
shark/309852. Accessed 5 Jan. 2022. 
google.com/search?q=melek+k%C3%B6pekbal%C4%B1%C4%9F%C4%B1&rlz=1C1GCEU_enTR979TR979&sxsrf=ALiCzsYUf2B
JmddK7QN7qYEVbMEhaOB18Q:1653391925601&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjH7pjzhPj3AhVRQ_EDHXOl
ABkQ_AUoAXoECAIQAw&biw=1536&bih=706&dpr=1.25#imgrc=x8G1hg1yYzwdCM 
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Uzayda Görülen UFO’lar 
Levent Uztuğ 
 

Uzayın sırlarını öğrenmeye hazır mısınız? Bu yazımda size uzayda görülen 

UFO’ları anlatacağım. Ben uzaydaki bilinmeyen şeyleri çok merak ediyorum. O 

yüzden bu yazıyı yazmaya karar verdim ve size aktardığım bilgiler NASA Pentagon 

tarafından doğrulanmış bilgilerdir. 

Bugüne kadar 3 tane UFO 

görüldü.  Nasa başkanı 

Nelson'dan yeni UFO açıklaması 

geldi.  “Evrenin çok büyük 

olduğunu söyleyip orada 

kesinlikle bir şeyler olduğunu 

düşünüyorum.” dedi.   

 

 

Görülen UFO’lar, çok hızlı gidiyordu ve onları yakalamak en yeni sistemlerle bile oldukça zordu. 

Fotoğraflarda görülen UFO’ların saniyede 10 km uzağa gittiği ve hızlarının da 3900 km hız 

olduğu hesaplanabiliyor. Bu bilgilerin hepsini Pentagon doğruladı. 2022, UFO’lar hakkında çok 

kritik bir yıl olacak. Bu bilgiler, insanlık 

için çok önemli. Belki bu bilgiler Dünya 

gibi bir atmosfere sahip bir başka 

gezegenin varlığının göstergesi 

olabilir. Bu bilgilerle ilgili birçok farklı 

yorum yapılmaktadır. Kimileri, 

bunların yalan olduğunu bile söylüyor.  

 

 

cumhuriyet.com.tr/bilim-teknoloji/nasa-baskanindan-ufo-aciklamasi-yalniz-oldugumuzu-dusunmuyorum-
1879554?utm_medium=Ilgili%20Haberler%20Widget&utm_source=Cumhuriyet&utm_campaig 
 

https://www.cumhuriyet.com.tr/bilim-teknoloji/
https://www.cumhuriyet.com.tr/bilim-teknoloji/nasa-baskanindan-ufo-aciklamasi-yalniz-oldugumuzu-dusunmuyorum-1879554?utm_medium=Ilgili%20Haberler%20Widget&utm_source=Cumhuriyet&utm_campaig
https://www.cumhuriyet.com.tr/bilim-teknoloji/nasa-baskanindan-ufo-aciklamasi-yalniz-oldugumuzu-dusunmuyorum-1879554?utm_medium=Ilgili%20Haberler%20Widget&utm_source=Cumhuriyet&utm_campaig
https://www.cumhuriyet.com.tr/bilim-teknoloji/nasa-baskanindan-ufo-aciklamasi-yalniz-oldugumuzu-dusunmuyorum-1879554?utm_medium=Ilgili%20Haberler%20Widget&utm_source=Cumhuriyet&utm_campaig
https://www.cumhuriyet.com.tr/bilim-teknoloji/nasa-baskanindan-ufo-aciklamasi-yalniz-oldugumuzu-dusunmuyorum-1879554?utm_medium=Ilgili%20Haberler%20Widget&utm_source=Cumhuriyet&utm_campaig
https://www.cumhuriyet.com.tr/bilim-teknoloji/nasa-baskanindan-ufo-aciklamasi-yalniz-oldugumuzu-dusunmuyorum-1879554?utm_medium=Ilgili%20Haberler%20Widget&utm_source=Cumhuriyet&utm_campaig
https://www.cumhuriyet.com.tr/bilim-teknoloji/nasa-baskanindan-ufo-aciklamasi-yalniz-oldugumuzu-dusunmuyorum-1879554?utm_medium=Ilgili%20Haberler%20Widget&utm_source=Cumhuriyet&utm_campaig
https://www.cumhuriyet.com.tr/bilim-teknoloji/nasa-baskanindan-ufo-aciklamasi-yalniz-oldugumuzu-dusunmuyorum-1879554?utm_medium=Ilgili%20Haberler%20Widget&utm_source=Cumhuriyet&utm_campaig
https://www.cumhuriyet.com.tr/bilim-teknoloji/nasa-baskanindan-ufo-aciklamasi-yalniz-oldugumuzu-dusunmuyorum-1879554?utm_medium=Ilgili%20Haberler%20Widget&utm_source=Cumhuriyet&utm_campaig
https://www.cumhuriyet.com.tr/bilim-teknoloji/nasa-baskanindan-ufo-aciklamasi-yalniz-oldugumuzu-dusunmuyorum-1879554?utm_medium=Ilgili%20Haberler%20Widget&utm_source=Cumhuriyet&utm_campaig
https://www.cumhuriyet.com.tr/bilim-teknoloji/nasa-baskanindan-ufo-aciklamasi-yalniz-oldugumuzu-dusunmuyorum-1879554?utm_medium=Ilgili%20Haberler%20Widget&utm_source=Cumhuriyet&utm_campaig
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İtalya’ya Gitmek İçin Birbirinden Güzel Nedenler 
Levent Uztuğ 

Bu yazı ile “İtalya’ya gideceğiniz” hızlı bir macera için 

hazır olun! 

 

Bergamo 

İlk olarak İtalya’nın Bergamo şehrini tanıtmak istedim çünkü 

ben İtalya’dayken Bergamo’da yaşadım. Yani en çok bildiğim 

şehirlerinden biri, Bergamo. Size burada bulunan iki önemli 

şeyi anlatacağım. 

 

Füniküler 

İlk olarak beni en heyecanlandıran şeyle 

başlamak istiyorum. Fünikülere binip 

manzarayı seyretmek çok güzel ve sizlere 

de binmenizi kesinlikle tavsiye ederim. Bu 

fünikülerde bitiş noktası 250 metre. Bütün 

şehri kuş bakışı görebiliyorsunuz. Bergamo 

şehri yukarı şehir aşağı şehir olarak 

ayrılmıştır füniküler şehrin iki kısmı arasında bulunur. 

 

Citta Alta 

Citta Alta, Bergamo’nun üst kısmıdır. En 

çok bilinen yerlerden biri Citta Alta’nın 

meydanıdır.  Burada Palazzo dello Ragione 

gibi çok sayıda 11 ve 17. yüzyıllarda 

yapılmış harika tarihi yapı bulunmaktadır. 

Citta Alta, 4 kapısı bulunan şehir surlarıyla 

çevrilidir. Bu surlar, Venedik Cumhuriyeti 

tarafından yaptırılmıştır.  
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 Venedik 

Bence Venedik, İtalya’nın en 

güzel şehri. Venedik’in nüfusu 

260 bin kişi civarında. En 

sevdiğim şeyleri Venedik’in 

müzeleri ve kano turu. 

Venedik’e gittiyseniz kano turu 

yapmayı unutmayın.  

 

 

San Marco Çan Kulesi, 98 metre 

yüksekliğindedir. Bu kule 12. yüzyılda 

inşa edilmiş ve 1902'de yıkılmıştır. 

Kule sonraki yıllarda yeniden inşa 

edilmiştir ve İtalya'daki en yüksek 

beşinci çan kulesidir.  

 

 

Pisa Kulesi 

Pisa Kulesi 1173'te yapılmıştır ve 56 

metre yüksekliktedir. Pisa Kulesi’nin 

inşası tam 200 yıl sürmüştür. Pisa 

Kulesi, 1987 yılında UNESCO Dünya 

Kültür Mirasları Listesi'ne alındı. Pisa 

Kulesi yaklaşık 260 milyon dolara 

yapılmıştır ve yapıldıktan 5 yıl sonra 

yana yatmaya başlamıştır. 

 

 

neoldu.com/pisa-kulesi-hakkinda-bilgi-37935h.htm 

oncasey.com/seyahat/venedikte-en-iyi-makarna-nerede-yenir/  

tr.wikipedia.org/wiki/Venedik 

 

https://www.neoldu.com/pisa-kulesi-hakkinda-bilgi-37935h.htm
https://www.oncasey.com/seyahat/venedikte-en-iyi-makarna-nerede-yenir/
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Yaz Tatili İçin Yurt Dışı Önerileri 
Lal Damla Türker 

 

Yaz tatilini çoğu kişi çok sever ve yazın gidilebilecek yerler de çok farklı, eğlenceli 

yerlerdir. Sizler için yazın gidebileceğiniz bazı seçenekler hazırladım. 

 
 

Maldivler 

 

Bu adalar topluluğu, Hindistan’ın güneyinde ve Sri 

Lanka’nın 750 km güneybatısındaki yer alır. 

Özellikle deniz turizmi anlamında çok popüler 

olan Maldivler; denizi, ortamı ve denizin üzerine 

kurulu otelleriyle dikkat çekmektedir. Bu 

özellikleri ile balayı çiftlerinin uğrak mekânı 

haline gelmiştir. Bazı kaynaklara göre burası 

yüzyıl sonunda sular altında kalma tehlikesi ile 

karşı karşıyadır. 

 

Tayland 

 

“Siam” olarak da Tayland bir güneydoğu Asya 

ülkesidir. Dünyanın en büyük 51. ülkesi olmakla 

beraber kalabalık bir nüfusa sahiptir. Denizi ile 

ünlü olan bu ülkede yazın yapılacak farklı 

aktiviteler bulunmaktadır. 
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Yunanistan 

 

Yunanistan’da yaklaşık 3.000’e yakın ada vardır. 

                               Bu adalar, hem doğaları ile ilgi çekicilerdir hem 

de konumları itibarıyla Türkiye’ye oldukça 

yakınlardır. Yunan adalarından Rodos, Sakız, 

Thassos, Halkidiki, Santorini ve Mikanos yazın 

gidilebilecek adalar arasındadır. 

 

İtalya 

 

İtalya, dünyanın en çok rağbet gören 

ülkelerinden bir tanesidir. Bu ülke; tarihi yapıları, 

mimarisi, köy ve kasabaları aynı zamanda da 

mutfağıyla ünlüdür. Yaz turizmi açısından 

bakıldığında Venedik, İtalya’da tercih edilen 

yerler arasındadır. Botlara binip gezebilir, mavi 

bayrak alan denizlerinde yüzebilir ve tarihi yerleri 

gezip görebilirsiniz. 

 

Bali 

 

Bali, daha çok balayı için gidilebilecek bir yer 

olarak bilinir fakat yaz tatili için gidilebilecek bir 

yer olarak da çok popülerdir. Bali’ye yapılacak bir 

gezi ekonomik açıdan da tercih edilebilecek bir 

mekândır. Dünyada “son cennet” olarak bilinen 

Bali, ormanları ve kültürel açıdan çok zengindir. 

Yoga sevenler, çiftler, yalnız gidenler ve 

sörfçüler için Bali çok iyi bir tatil seçeneğidir.  

tr.wikipedia.org/wiki/Tayland . 12.Ekim.2021 
bizevdeyokuz.com/bali/.26.Aralık.2019 Ulaşan.Oğuz<İtalya’ya gitmeniz için 7 
aiesec.org.tr/arsivler/2281.12.eylül.2018.https:// aiesec.org.tr/arsivler/2281 

http://www.bizevdeyokuz.com/bali/.26.Aral%C4%B1k.2019
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    Miami 
Derin Güler 

Merhaba sizlere bu yazımda Miami ile ilgili bilgiler vereceğim. Umarım 

beğenirsiniz. 
 

İlk olarak söylemek isterim ki ben Miami’ye gittim 

ve Miami kesinlikle çok güzel bir yer. Her şey orada 

bir kat büyüktür; yemekle, evler… Miami aslında 

çok pahalı bir ülke değil hatta Türkiye’ye göre çok 

daha ucuz ancak dolar sebebiyle bizler için her şey 

çok daha pahalı oluyor.  

 

Miami’deki en önemli şeylerden biri oradaki 

kumsal yani Shout Beach’tir.  Collins Sokağı da çok 

önemli bir sokaktır. Miami’nin kumsalı çok uzun bir 

kumsaldır. Eğer siz de bir gün giderseniz bu kumsalı 

çok seveceğinizden eminim.  

 

Burada hava çok sıcaktır ve alışveriş merkezlerinin üstleri açıktır. Mağazalar, alışveriş 

merkezleri, restoranlar… Hepsi birbirinden güzel ve büyük hatta kumsalın önünden uzun bir 

yürüyüş yolu geçiyor. Bu yoldan bisiklet ile de geçebilirsiniz ama araba ile geçmek maalesef 

yasak. Burada caddeler çok geniş ve herkes kurallara uyuyor.  

 

Miami’de herkes İspanyolca konuşuyor. İngilizce ikinci dil olmuş ancak çoğu kişi anlaşılır ve 

akıcı bir İngilizce konuşamıyor.  

 

Miami’ye çok fazla sayıda yolcu gemisi geliyor çünkü Miami’den Karayipler’e yolcu gemileri 

gidiyor. Miami, çoğu ünlünün de geldiği ve lüks yatlarını demirlediği yerdir.   
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Kurgusal Karakter Yaratımı 
Işık Akın 

 

Size farklı kurgusal dünyalara giriş yapabilen bir karakteriniz, bir avatarınız 

olabileceğini söylesem bana inanır mısınız? 

 

Ben farklı kurgusal dünyaların sosyal gruplara (Avatar: The Last Air Bender dizisinde farklı 

bükücüler, avatar olduğu gibi.) ayrıştırılabilir olanlarını buldum. Bu projede, herhangi bir 

kişinin bu gruplardan hangisine ait olduğuna karar vererek bilinen bütün kurgusal dünyalara 

uyum sağlayabilecek karakterler tasarlamaya başladım. Bu süreç içerisinde on farklı kurgusal 

dünyanın, olayların hangisine daha iyi uyum sağladığını seçebilen on farklı kişilik testi 

araştırdım ve buldum da. 

 

Testlerden bazılarında “Hangi Yunan mitolojisi tanrısının varisi olabilirsin?” (Percy Jackson), 

“Hangi Divergent grubuna aitsin?”, “Hangi Hunger Games mıntıkasına uygunsun?”, “Hogwarts 

evin nedir?” veya “Hangi elementi büküyorsun?” şeklinde ünlü film ve dizilerden alınmış 

kalsifikasyonlar var. 

 

Ortaya çıkan karakter, testlerin sonuçlarını yollayan kişinin bazı fiziksel ve kişilik özelliklerinden 

yola çıkarak ve esinlenerek tasarlanmış, kurgusal dünyalarda sizi temsil eden bir karakterdir. 

 

Aşağıda gördüğünüz örnekler Açı Dergisi grubundan Ali Yiğit Ünaldı’nın (7E) karakteri Haden 

Valrous, Reşat Kozikoğlu’nun (7C) karakteri Estar Cartrige ve Işık Akın’ın (7A) karakteri Luka L. 

Flux. 

 

Bunların dışında, yazının altında bulunan kare kodlarda verilen testleri yapanlar ve bütün 

testlerin sonuçlarını bana yollayanlara karakter tasarlayacağım.  
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                     Haden Valrous:               Estar Cartrige:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luka L. Flux:  

 

 

 

 

 

 

 

 

İstediğiniz fiziksel ve kişilik özellikleri e-postanızda da paylaşınız. Eğer insan olmayan bir 

karakter talep ediyorsanız onu da lütfen açık bir şekilde belirtiniz. Bana e-postadan 

ulaşamayanlar, Ms Teams platformundan da yazabilirler. 

E-posta adresim: isik.akin@stu.acischools.k12.tr    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:isik.akin@stu.acischools.k12.tr
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Bullet Journal 
Derin Adıgüzel 

 
Eğer siz de defterlerinizin güzel ve şık görünmesini istiyorsanız bu yazıyı okuyun 

derim! 
 

Herkese Merhaba, 

Bu yazımda özellikle arkadaşlarımın 

merak ettiği, bana nasıl yapıldığını 

sordukları genellikle kızların ancak not 

tutmayı seven ya da nasıl not 

tutulabileceğini öğrenmek isteyenler için 

çok güzel bir yazı hazırladım. Yazımın 

konusu, “Bullet Journal”. Kabul ediyorum 

sözcüğün okunması zor olsa da bence 

okuduktan sonra yazımı çok 

beğeneceksiniz. 

 

 

 

 

Bullet Journal, 2014 yılında Amerikalı Ryder Carroll tarafından icat edilmiştir. Bullet Journal 

kısaltılma olarak “Bujo” diyerek de söylenebilir ama kısaltma yapmadan söylemek bence daha 

güzel. Pekiyi, ne anlama geliyor Bullet Journal, diye soracak olursanız günlük yaşamda 

yaralandığımız ve İngilizce’de “planner” olarak adlandırdığımız bir kavramdır ancak biz 

Türkçe’mizden şaşmayalım ve onu “planlayıcı” olarak adlandıralım. Bullet Journal geçmişi, 

şimdiyi ve geleceği takip etmenize ayrıca derste öğrendiğiniz bilgileri not etmenize yarayan bir 

planlama sistemidir. 
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Bullet Journal sadece bir ajanda değildir. İçerisinde sizin tasarımlarınız, çizimleriniz, sizi 

yansıtan çıkartmalar, size özel planlar, şema ve tabloların bulunduğu bir defter tutma 

yöntemidir.  

 

Kısaca Bullet Journal’ın iki tekniği var denebilir: Dilerseniz amaçlarınızı veya isterseniz 

hayallerinizi bile yazabileceğiniz iki farklı not tutma tekniğidir bunlar. Bullet Journal içerisinde 

yazı bulunmaz ama hayal gücünüze bağlı olduğundan isterseniz kısa birkaç şey de 

yazabilirsiniz.  

 

Şimdi, biraz da sizlere kendi “bujo”nuzu oluştururken neler yapabileceğinize dair tüyolar 

vermek istiyorum. Bullet Journal’ı her zaman siz tasarlıyorsunuz ve siz şekillendiriyorsunuz. Bu 

sayede tüm kontrol sizde. İsterseniz tasarım defteri olarak veya planlayınca ajanda olarak 

kullanabilirsiniz. Genelde ikisi de birlikte kullanılıyor. Bullet Journal’ın malzemelerinden 

bahsedecek olursak: Bunlar renkli kalemler, bantlar, mini kağıtlar, çıkartmalar ve keçeli 

kalemler vb. bu işin olmazsa olmaz parçalarındandır. Şunu da eklemek isterim ki benim de 

yaptığım bazı “bujo” defterlerim var. Bu defterlerimden birkaç görseli aşağıdadır. 
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Önyargılarınızı Yıkın: “Bale”  

Ayşe Bennu Başakıncı 

Ben bu yazımı sadece insanlara karşı değil, hiçbir şeye karşı önyargılı olmamamız 

gerektiğini anlatabilmek için yazdım. İyi okumalar! 

 

İlk olarak 1581 yılında Fransa’da ortaya çıkmış 

olan “bale” bir spor değil, sanattır. Genellikle 

insanlar balenin kolay olduğunu düşünüyor 

ama bu yanlıştır. Sonuçta kolay olsa herkes 

bale yapar. Balede en önemli şey inanmaktır. 

Kendinize inanmazsanız hiçbir şeyi 

yapamazsınız!  

 

Ben de baleye başlarken kolay olduğunu 

düşünmüştüm ama şimdi biliyorum ki hiç de 

kolay değilmiş. Aslında önyargılı olmamak, 

sadece bale için geçerli değildir. İnsanlar 

genelde bir şeye başlamadan önce önyargılı 

olurlar ve bu sebeple ilk adımı atmakta 

zorlanırlar. Bence hayatta hiçbir şeye ön 

yargıyla yaklaşmamalıyız ve denemek 

istediğimiz, merak ettiğimiz her aktivite için fırsatlar yaratmalıyız.  

 

Baleyle ilgili fikriniz olması için baleye başlarken kullanılan en temel hareketleri listeledim:  

 plie: okunuşu piliye  

 tendu: okunuşu tandu 

 fondu: okunuşu fondu 

 port de bras: okunuşu por de bra 

 saute: okunuşu sote 

 jete: okunuşu jeute  
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Aşağıdaki görselde ise baledeki 5 ayak pozisyonu yer almaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 ve 7. pozisyonlar da vardır ama bunlar daha çok vücut tam olarak ısındığında ve genellikle 

modern dansta kullanılır. 

 

Eğer baleye başlamayı düşünüyorsanız veya bu yazı sizi etkilediyse hiç düşünmeyin ve 

ruhunuzu baleye verin. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bolerodans.net/balede-temel-ayak-pozisyonlari-2/ 
vogue.fr/fashion-culture/article/5-mythical-ballets-to-see-at-least-once-in-your-life 
detaykarot.net/bale-dans-fig%C3%BCrleri 
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Bilinmeze Bir Yolculuk: Burçlar 
Demir Delibaş 

İnsanların geleceği merak etme arzusu, insanlık tarihinin çok eski zamanlarına 

dayanmaktadır. Tarihin tozlu sayfalarından insanların bu merakın yanıtını 

gökyüzünde bulduklarını biliyoruz. Burçlar hem geçmişte hem de günümüzde 

kısa da olsa bizim hoşça vakit geçirmemizi sağlayan, merak ettiklerimizin 

yanıtlarını, emin ol(a)masak da almamıza imkân tanıyan yorumlamalardır. Ben 

de yazın okumanız için burçların hem erkekler hem de kadınlar ile ilgili 

bilinmeyen özelliklerini araştırdım. Umarım keyifle okursunuz. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
Koç: 21 Mart-20 Nisan 

 

Koç; genelde çok hareketli, dinamik, inisiyatif sahibi yani kendi kararlarını alabilen ve liderlik 

duygusu çok gelişmiş bir burçtur. 

 

Erkekler: Aynı bir komutan gibi bir yönetme arzuları vardır. Çok hızlıdırlar ve bir süreci 

tamamladıklarında diğer sürece geçmekte zorlanmazlar fakat çok çabuk sıkılan bir yapıya 

sahiptirler. İş, ortak bulmaya gelince ise çok sabırlı ve sakindirler. 

Kadınlar: Güçlü ve mücadelecilerdir. Cesurca davranmaktan ve harekete geçmekten 

korkmazlar. Ne istediklerini bilir ve onu almak için çok sabırsız ve aceleci bir ruhla ilerlerler. 
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Boğa: 21 Nisan-20 Mayıs 

 

Boğa burçları genelde güvenilir, rahatına ve konforuna düşkün olur. Ayrıca yemeği de çok 

severler. 

 

Erkekler: Güven ve sadakâte önem verirler. Onların güvenlerini kazanırsanız sizi kolay kolay 

bırakmazlar. Lüks ve maddiyat onlar için önemlidir. 

Kadınlar: Giyinmekten ve süslenmekten hoşlanırlar. Size sonsuz bir sadakât sunabilirler. 

İlişkilerinde güvene çok önem verirler. Alışverişi çok sever ancak hesaplarını da bilirler. 

 

İkizler: 21 Mayıs-21 Haziran 

 

İkizler burcu olanlar genelde uyumlu, çeviktirler ve çok konuşurlar. Ayrıca meraklı ve 

arkadaşcanlısı burçlardır. 

 

Kadınlar: Değişime çok ihtiyaçları vardır. Bulundukları ortamda çabuk sıkılır ve dışarı çıkıp hava 

almak isterler. İkizler burcu kadınlarının özgürlüklerine karışılmamalıdır. Çok tatlı dilli ve 

konuşkandırlar. Dostcanlısı olma özellikleri sayesinde bir sürü arkadaş edinirler. Ayrıca çok 

zekilerdir. 

Erkekler: Sevimli ve canayakınlardır. Beğendikleri kişileri güzel sözleriyle çok rahat 

etkileyebilirler. Gezmeyi çok severler. Zor durumlarda pratiktir çözüm yolları bulurlar. 

 

Yengeç: 22 Haziran-22 Temmuz 

 

Yengeç burçları evine ve ailesine çok düşkün olurlar. Duyarlı ve hassastırlar. Ayrıca yemeği de 

çok severler. 

 

Erkekler: Annelerine, evlerine çok düşkünlerdir ve bunu her zaman dile getirirler. Mutfağı ve 

yemek yapmayı severler. Anlayışlı ve şefkâtlidirler ancak bazen bunu çok abartabilirler. 

Kadınlar: Güzel ve çekicidirler. İyi bir eş ve anne olabilirler. Aynı erkekler gibi yemek yapmayı 

ve mutfakta zaman geçirmeyi çok severler. Çocuklarıyla da araları çok iyidir. 
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Aslan: 23 Temmuz-22 Ağustos 

 

Aslan burçları özgüvenli ve gururludurlar. Arkadaşlarını ve ailelerini koruyup kollayan bir 

burçtur. 

 

Erkekler: Övülmekten çok hoşlanırlar. Baba olmak için doğmuşlardır. Eğer kendileri baba 

olmazlarsa bir başkasının çocuğunu da çok güzel bir şekilde korur ve kollarlar. 

Kadınlar: Giyinmeyi ve süslenmeyi çok severler. Girdikleri ortamlarda güzellikleriyle hep dikkat 

çekerler. Onların gururlarını kıracak bir davranışta bulunmaktan özellikle sakınmalısınız. 

  

Başak: 23 Ağustos-22 Eylül 

 

Genelde temiz ve çalışkan bir burçtur. Çalışmasının asıl sebebi mükemmeliyetçi bir yapıya 

sahip olmasıdır. Ayrıca detaycı ve hizmet odaklı bir burçtur. 

 

Erkekler: Akılcıdırlar ve pratik bir zekâya sahiptirler. Dakiktirler, çalışkandırlar ve ayrıca 

ayrıntılara çok önem verirler. Titizlikleri ile öne çıkarlar ancak bu titizlik onları bazen zorlar. 

Hizmet odaklı yapılarıyla hayatınızı siz fark etmeden kolaylaştırırlar. 

Kadınlar: Bir şeyi kolay kolay beğenmezler. En küçük kusuru bile fark eder ve bunun 

düzeltilmesini ister. Bazen bu detaylar onları çok zorlar. Ayrıca seçim yapmakta çok zorlanırlar. 

 

Terazi: 23 Eylül-23 Ekim 

 

Adil, eşitlikçi ve uyumlu bir burçtur. Ayrıca sakinliği ve sabırlı karakterleri ile öne çıkarlar. 

 

Erkekler: Sakin ve uyumlu görünüşlerinin ardında ne istediğini çok iyi bilirler. Huzuru çok 

severler. Ayrıca resim yapmayı da seven bir burçtur.  

Kadınlar: Zarafetleri ve güzellikleri ile ön plana çıkarlar. Akıllı ve sabırlıdırlar, çatışmayı hiç 

sevmezler. Gizli bir mükemmeliyetçilik yönleri vardır. 
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Akrep: 24 Ekim-22 Kasım 

 

Mücadeleci ve güçlü bir kişiliğe sahip, çok hırslı bir burçtur ve istediğini almak için çabalar. Pes 

ettiğini düşündüğünüz bir anda anka kuşu gibi küllerinden tekrar doğar. Ayrıca güvenilir ve 

nitelikli insanlardır. 

 

Erkekler: Şeytan tüyü denebilecek gizemli bir yanları vardır. Pek çok şeyin farkında değilmiş 

gibi davransalar da aslında her şeyin farkındadırlar. Ayrıca yalandan nefret ederler. 

Kadınlar: Gizemli, sezgileri güçlü ve zorlayıcı bir kişiliğe sahiptirler. Kapalı kapıları açmak için 

çok çalışır ve asla vazgeçmezler.  

 

Yay: 23 Kasım-21 Aralık 

 

Bağımsız, özgür, hareketli, sportif ve maceracı bir burçtur.  

 

Erkekler: Özgürlüğü çok sever ve hep özgür olmak isterler. Harika bir seyahat ortağı olurlar. 

Ayrıca zamanınızın çok eğlenceli geçmesini sağlar.  

Kadınlar: Bağımsız bir ruha sahiptirler. Gezmeyi ve eğlenmeyi çok severler. Yeni dostlar 

edinmek ve kendi sınırlarını zorlamaktan çok zevk alırlar. Onlarla asla sıkılmazsınız ancak zor 

olan şey onların hızına ayak uydurabilmektir. 

 

Oğlak: 22 Aralık-20 Ocak 

 

Ciddi, soğukkanlı ve planlı bir burçtur. Gerekirse uzun mesafede de durabilirler. Disiplinli ve iş 

kariyerine önem veren bir burçtur.  

 

Erkekler: Güvenilirdiler, hiçbir şeyi kolay kabul etmezler. Çok az ve zor kabul ederler ancak bir 

şeyi kabul ederlerse sonuna kadar devam ederler. Çok dakiktirler. Ayrıca disiplinli ve düzenli 

bir burçtur. Bazen disiplin olayını biraz abartmaları, onlardan sıkılmanıza neden olsa da sizi asla 

yalnız bırakmazlar. 
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Kadınlar: Evlerine ve ailelerine düşkündürler. Yalnız kalmayı ve tek başına hareket etmeyi 

seven bir burçtur. Kendi kural ve disiplinleri vardır. Zaman zaman çok disiplinli ve soğuk 

olabilen bir burçtur.  

 

Kova: 21 Ocak-18 Şubat 

 

Bu burcun arkadaşcanlısı bir özelliği vardır. Sosyaldir, aynı zamanda çok da sıra dışıdır.  

 

Erkekler: Hareketli bir hayatı severler. Bazı arkadaşlıkları aileden bile önde gelir. Genelde 

zekâlarıyla yol gösterirler.  

Kadınlar: Sıra dışı ve zekidir. Onlara ayak uydurmak çok kolay değildir. Teknolojik cihazları çok 

severler.  

 

 

Balık: 19 Şubat-20 Mart  

 

Hassas, duyarlı ve empati yapabilen bir burçtur. Ayrıca her konuda yardımseverdir. 

 

Erkekler: Etraftakilerden kolay etkilenebilirler ve çok hassastırlar. Tam olarak anlaşılmayan, 

gizemli ve karmaşık bir yönleri vardır. Çok romantiklerdir. 

Kadınlar: Gerçek olduğuna inanmayacağınız güzellikte olabilirler. Giyinmeyi çok severler ve 

güzel giyinmek isterler. Çok hassas ve alıngandırlar ancak zor durumlardan kendilerini 

kurtarmayı iyi bilirler. 

 

Burçlar hakkında bulabildiğim bilgiler bunlar. Umarım okurken eğlenmiş ve iyi bir vakit 

geçirmişsinizdir.  

 

 

 

 

elle.com.tr/astroloji/burc-ozellikleri  

yuksektopuklar.com/burclar-ve-ozellikleri-53577 

https://www.elle.com.tr/astroloji/burc-ozellikleri
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YEMEKLER 
Çayların Asıl Hikâyesi 

Kaan Zabcı 
 

Bu yazımda, insanoğlunun öteden beri keyifle içtiği ve ülkemiz için de ayrı bir 

öneme sahip olan “çay”dan bahsedeceğim. 

 

Bildiğimiz gibi çay, Türkiye’de en sık 

tüketilen ve keyifle içilen içeceklerin 

başında geliyor. Belki şu an bu yazıyı 

okurken de çayınızı yudum yudum 

içiyorsunuzdur. Birçoğumuzun yaz-kış 

demeden keyifle içtiği bu içeceğin 

tarihini merak ediyor musunuz? 

 

Çay, ilk defa M.Ö. 2737 yılında medikal amaçlarla kullanılmaya başlamış. Tabii ki uyarcılığı ve 

eşsiz tadıyla çay, tüketicileri büyülemiş ve zaman geçtikçe çayı suyla karıştırıp bir içecek haline 

getirmişler. Çayın ilk içilebilir halde kullanılması M.Ö. 10. yüzyılda başlamıştır. Bugün 

kullandığımız “çay” kelimesi, Çin’in bir lehçesi olan Mandarin’den gelmiştir. Tarihi bu kadar 

eskilere ve uzak coğrafyalara dayanan bu keyifli içeceği, dünya üzerinde en çok hangi ülkenin 

tükettiğini biliyor musunuz? 

 

Türkiye, dünya üzerinde en çok çay tüketen 

ülkedir. Günümüzde çay, genellikle her 

öğünde içilebiliyor. Bu mucizevi ve insana iyi 

gelen içeceğin, her şeyde olduğu gibi 

gereğinden fazla tüketildiğinde sağlığı olumsuz 

etkilediği de biliniyor. Uzmanlara göre, aşırı 

çay tüketirseniz baş ağrısı, sinir bozukluğu, 
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uykusuzluk gibi birçok soruna yol açabiliyor. Bazı insanlar, kanlarındaki demir oranı fazla 

çıkınca günde 2-3 kere çay içmek yerine 5 kere çay içebiliyorlar. Onun sebebi çayın kandaki 

demir oranını azaltmasıdır. 

 

Biliyorsunuz ki çayların birçok türü vardır. Dünyadaki çay içicilerinin %75’lik kısmı, siyah çayı 

tercih ediyorken sadece Türkiye’nin çay içicilerinin %97’si siyah çay içiyor. O zaman size yazımı 

sonlandırırken çaylar hakkında ilginç birkaç bilgi veriyim: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Dünyada yaklaşık 1500’ün üzerinde çay türü vardır. 

- Her yıl dünyada yaklaşık 3 milyon tondan fazla çay üretilmektedir. 

- Çay, sudan sonra en çok tüketilen ikinci içecektir. 

- Dünyanın en pahalı çayının 1 gramı yaklaşık 1400 dolardır. (19.383 TL) 

- Bir kilogram çay yaprağından yaklaşık 200 bardak çay çıkar.  

- Çin’de siyah çay, “kırmızı çay” olarak adlandırılır. 

- ABD’de çayların %85’i buzlu çaydır.  

 

Umarım sizlere verdiğim bilgiler işinize yaramıştır! Çay keyfiniz bol olsun 😊😊 

 

yoldaolmak.com/cay-hakkinda-bilgiler.html  
yemek.com/cay-hakkinda-ilginc-bilgiler/  
blog.obilet.com/istanbulda-cay-keyfi-icin-en-iyi-10-mekan/  
ntv.com.tr/saglik/gunde-bir-bardak-cay-beyni-guclendiriyor,mDAcJDYD0UCorwXmTk6-Uw   
koremidendi.blogspot.com/2018/05/cay-seremonisi-darye.html  
listelist.com/cay-cesitleri/ 

https://yoldaolmak.com/cay-hakkinda-bilgiler.html
https://yemek.com/cay-hakkinda-ilginc-bilgiler/
https://blog.obilet.com/istanbulda-cay-keyfi-icin-en-iyi-10-mekan/
https://www.ntv.com.tr/saglik/gunde-bir-bardak-cay-beyni-guclendiriyor,mDAcJDYD0UCorwXmTk6-Uw
http://koremidendi.blogspot.com/2018/05/cay-seremonisi-darye.html
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SPOR AJANDASI 
Giannis Antetokounpo 

Alp Bulutlu 

Mükemmel bir basketbolcu ile tanışmak istiyorsanız yazımı okuyabilirsiniz.  

 
Giannis; 6 Aralık 1994’te, Yunanistan’da Athens şehrinde doğdui ve şu an 27 yaşında. Sporcu, 

2 metre 11 cm’dir ve 110 kilodur. 

 
Giannis’in iki tane ağabeyi ve iki tane de kardeşi 

vardır. Giannis’in ağabeyleri, Francis 

Antetokounpo ve Thanasis Antetokounpo’dur. 

Francis 33, Thanasis ise 29 yaşındadır. Giannis’in 

küçük kardeşleri Kostas Antetokounpo ve Alex 

Antetokounpo’dur. Kostas 24, Alex ise ailenin en 

küçüğüdür ve 20 yaşındadır. 

 

Giannis, kariyeri boyunca sadece bir takımda oynadı. O takım da Milwaukee Bucks’tır. Giannis 

Antetokounpo 2019-2020 sezonunda MVP ve yılın savunma oyuncusu seçildi. Süperstar 

oyuncu Hakem Olajuwon ve Michael Jordan’a katıldı ve Giannis, bu iki kategoriyi de 

başarabilen üçüncü oyuncu oldu.  

 

Bu sene All Star’a girdi. Doğu Konferansı’nda ise ilk 5’te başlıyor ve sezona bu sene 29.4 sayı, 

6 assist ve 11 reboundla başladı.  

 

Giannis, Milwaukee Bucks’la 2021-2022 sezonunda NBA şampiyonu oldu. Giannis, basketbola 

110 kilogram ile devam ediyor ve yılda 27.53 milyon dolar kazanıyor. 

rotowire.com/basketball/player.php?id=3456 
espn.com/nba/player/_/id/3032977/giannis-antetokounmpo 
the-sun.com/sport/3321734/giannis-antetokounmpo-brothers-family/ 
playersbio.com/giannis-antetokounmpo-girlfriend-bio/ 

https://www.rotowire.com/basketball/player.php?id=3456
https://www.espn.com/nba/player/_/id/3032977/giannis-antetokounmpo
https://www.the-sun.com/sport/3321734/giannis-antetokounmpo-brothers-family/
https://playersbio.com/giannis-antetokounmpo-girlfriend-bio/
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Yazın Yapılabilecek İlginç Sporlar 
Demir Akçalı 

 

Daha önce yazın yapılabilecek ilginç sporları düşünme fırsatınız oldu mu? Bu 

yazımda, sizin için yazın yapabileceğiniz ve daha önce çok fazla duyduğunuzu 

düşünmediğim ilginç sporları derledim.  

 

Kitesurfing 

“Kitesurfing” paraşütle yapılan rüzgâr sörfüne denir. Adrenalin yüklü olması sebebiyle ekstrem 

sporlar arasında yer alır. Bu sporun en iyi yanı amatörler ve yeni öğrenmek isteyenler için 

rahatlıkla keşfedebilecek bir spor olmasıdır. Rüzgârın havalandırdığı “dev” bir uçurtmanın 

gücünü kullanarak hareket etmek bence çok eğlenceli olabilir. Bu spor ilginizi çektiyse 

Türkiye’de İzmir, Muğla, Antalya ve Çanakkale’nin kıyılarında bu harika sporu yapabilirsiniz. 
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Bungee Jumping 

Bungee jumping, adrenalini tüm 

damarlarınızda hissetmeniz için en uygun 

sporlardan biridir. Bu sporda, bireyler 

yüksek bir yerden aşağı atılır ve esnek bir 

halatla yukarı çekilirler. Bungee jumping, 

bu kadar heyecan verici olması yanında; 

her ekstrem sporda olduğu gibi bir miktar 

tehlike içerir. Bu sporda yüksek kaliteli halatlar ve diğer ekipmanların kullanılması, tehlike 

oranını çok aza indirir. O yüzden kalitesi yüksek bir bungee jumping noktasında rahatlıkla bu 

sporu deneyebilirsiniz. Bu şahane sporu; Türkiye’de İstanbul, Muğla, Antalya ve İzmir’de 

yapabilirsiniz. Yazın boş bir zamanınızda yapmanızı şiddetle öneriyorum.  

 

 

Wakeboard 

Su kayağı, diğer bir adıyla “wakeboard”, 

tüm vücudu çalıştırması yanında çok 

eğlenceli bir spordur. Bu spor diğer 

ekstrem sporlara kıyasla daha kolay ve 

güvenlidir. Türkiye ve dünyanın birçok 

yerinde bu sporu deneyimlemek 

mümkündür. Ayaklarınızın bir tahtanın üzerinde sabitlenmesi ve sürat teknesinin sizi 

çekmesiyle yapılabilir. Wakeboard için gerekli malzemeler diğer sporlara kıyasla daha azdır. Bu 

spor denizlerde sürat teknesiyle yapılırken göllerde teknenin yerini kablolu sistemler alır. Bu 

iki seçenekte de sistem sporcunun deneyimine göre ayarlanır. Türkiye’de bu sporu Antalya, 

İstanbul, Samsun, Sakarya, İzmit ve Bursa’da yapmak mümkündür. Bu sporu, birçok şehrimizde 

yapabileceğiniz için önermek istedim.  

 

Bu yaz için anlattığım, adrenalin ve keyif dolu bu üç sporu herkese öneriyorum.  

 

flypgs.com/ekstrem-sporlar/wakeboard 
flypgs.com/ekstrem-sporlar/bungee-jumping 
flypgs.com/ekstrem-sporlar/kitesurfing-ucurtma-sorfu 

https://www.flypgs.com/ekstrem-sporlar/wakeboard
https://www.flypgs.com/ekstrem-sporlar/bungee-jumping
https://www.flypgs.com/ekstrem-sporlar/kitesurfing-ucurtma-sorfu
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Dünya Listesindeki En İyi 10 Voleybolcu 
Mira Arslan 

 

Dünya listesinde yer alan en iyi 10 voleybolcuyu tanımak ister misiniz? 

 

REGLA TORRES 

12 Şubat 1975 yılında Regla, Havana’da 

dünyaya gelen Regla Radames Torres 

Herrera tüm zamanların en iyi 

voleybolcusu olarak kabul edilir. 

Voleybola 8 yaşındayken başlamıştır. 

Daha 16 yaşındayken Küba ulusal takımı 

ile 1991 Dünya Kupası’nı kazanmıştır. 

 

 

 

TING ZHU 

Ting Zhu, 29 Kasım 1994 tarihinde 

doğmuştur. Çinli voleybolcu, beden 

eğitimi öğretmeninin yönlendirmesi ile 

tanınmıştır. 2010 yılından itibaren 2 yıl 

boyunca milli takımda oynamıştır. Daha 

sonra 2010 Çin Junior takımına seçilmiştir. 

2011 yılında takımı ile 2011 FIVB voleybol 

kızları U18 Dünya Şampiyonası’nda gümüş 

madalya kazanmıştır. 
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JASQUALINE CARVALHO 

31 Aralık 1983 tarihinde dünyaya gelmiştir. 

Brezilyalı voleybolcu Jasqualine Carvalho, 

voleybol hayatına 1998 yılında Sport Club 

do Recife’de başlamış ve 2006 yılına kadar 

kariyerini ülkesinde sürdürmüştür. 2006 

yılından sonra Avrupa ülkelerinde forma 

terleten sporcu, bir sezon İspanya ve bir 

sezon da İtalya’da geçirmiştir. 

 

 

KERRİ WALSH JENNİGS 

15 Ağustos 1978 yılında dünyaya gelen 

Amerikalı plaj voleybolcusu Kerri; 1993, 1994 

ve 1995 yıllarında okuluyla devlet 

şampiyonaları ile voleybol kariyerine başladı 

Gatorade National High School ile Volleyball 

Player Of The Year ödülünü kazandı.  

  

 

FRANCESCA PİCCİNİNİ 

10 Ocak 1979 yılında Massa’da doğmuştur. 

İtalyan’dır.  Voleybola profesyonel olarak 

ilk kez San Carlo Borromeo’da başlamıştır. 

İlk milli takım başarısını 1995 yılında 

yakalamıştır. İtalya kadın milli voleybol 

takımı ile 2002 Dünya Şampiyonası’nda, 

2007 Dünya Kupası’nda, 2009 Avrupa 

Şampiyonası’nda ve 2009 World Grand 

Champions Cup şampiyonluklarını 

yaşayarak ismini tarihe yazdırmış voleybolculardandır.  
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GABRİELLE REECE 

Voleybol kariyerine üniversite mezunu olduktan sonra başlamıştır. 6 Ocak 1970 yılında 

doğmuştur. Amerikalı profesyonel voleybol oyuncusu, spor spikeri, manken ve aktiristtir. 

Eğitim hayatından sonra plaj voleybolunda 4 

kişilik takım ile sürekli birincilikler kazanan Reece, 

üniversite yıllarında ise solo bloklarında (240) ve 

toplam bloklarda (747) istatistikle kırdığı 

rekorlarla kariyerinin parlak olacağını 

gösteriyordu. 

 

 

APRİL ROSS 

Amerikalı profesyonel plaj voleybolcusu April 

Ross, 20 Haziran 1982 yılında dünyaya gelmiştir. 

Eğitim aldığı Newport Harbor High School’un yıldız 

sınıfı voleybol oyuncusuydu. Ülkesinin en iyi 

voleybolcuları arasındaki yerini sağlam bir şekilde 

koruyan Ross, 2000’li yıllarda 5 yıl boyunca 

Orange County Voleybol Kulübü için forma 

terletirken yine aynı yıllarda millî takımda yer aldı. 

  

DESTİNEE HOOKER 

7 Eylül 1987 doğumlu Amerika Birleşik Devletleri 

kadın voleybol takımı oyuncusudur. Lakabı 

“Destine”dir. Teksas Üniversitesi’nin voleybol 

takımında 2006-2009 yılları arasında oynamıştır. 

Liseye Teksas’ta devam etti. Burada 2004-2005 

yıllarında eyalet şampiyonluğu kazandı. 2008 yılında 

Amerikan Milli Takımı’yla beraber, 2 FIVB Dünya 

Grand Prix Şampiyonluğu yaşadı. Ayrıca olimpiyat 

oyunlarında bir ikincilik ve bir de dünya ikinciliği 

kazandı. 
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PRİSİLLA RİVERA 

29 Aralık 1984’te Santa Domingo Dominik 

Cumhuriyeti’nde doğmuştur. Dominik 

Cumhuriyeti takımıyla 8. oldu. 2003 Pan 

Amerikan Olimpiyatları’nda atın madalya 

kazandı. 2005-2006 sezonunda Los Prados 

takımıyla şampiyon olup MVP (en değerli 

oyuncu) seçilirken kupada da en iyi hücum 

oyuncusu ödülünü kazandı.  

  

 

 

 

 

 

FERNANDA GARAY 

10 Mayıs 1986’da Porto Alegro Brezilya’da 

doğdu. Lakabı “Gara”dır. 2012 Yaz 

Olimpiyatları’nda Brezilya Milli Takımı ile beraber 

altın madalya kazandı. 2011 Güney Amerika 

Şampiyonası’nda altın madalya kazanma başarısı 

gösterdi. Kişisel kariyerinde birçok 

şampiyonluklar bulunmaktadır. 2015 Pan 

Amerikan Olimpiyatı’nda gümüş madalya 

kazanmıştır.   

 

 

 

 

banafikirver.com/spor-ve-outdoor/dunyanin-en-iyi-10-kadin-voleybolcusu 
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Serena Williams 
Leyla Köksal 

Uzun zamandır tenis oynuyorum ve “Serena Williams” benim en sevdiğim tenisçi 

ve motivasyon kaynağım, diyebilirim. Bu yazıyı yazarak sizin de onu tanımanızı 

istedim. 

 

Serena Williams, Amerikalı profesyonel bir tenisçidir.  

26 Eylül 1981’de doğmuştur.  

 

 

Richard Williams, Serena Willams’ın babasıdır ve ünlü bir tenis koçudur. Richard Williams’ın 

diğer kızının adı Venus Wlliams’tır. Babaları Richard Williams, kızlar doğmadan önce ikisinin de 

tenisçi olmaları için 78 sayfalık bir plan hazırlamıştır ve bunu hayata geçirmek için çalışmalara 

başlamıştır. 

 

Serena Williams, hem profesyoneldir hem de başarılı bir tenis oyuncusudur. 23 Grand Slam 

şampiyonluğu ve çift kadınlarda 3, tek kadınlarda bir olimpiyat altın madalyası vardır.  

2005 yılındaki dünyaca ünlü bir tenis dergisi tarafından son 40 yılın en iyi 17. oyuncusu 

seçilmiştir ve dünyanın en çok kazanan kadın sporcusu olarak bilinir. Serena Williams, sert 

hücum vuruşlarıyla ünlü bir tenisçidir.  

t2.gstatic.com/licensed-image?q=tbn:ANd9GcSgjR0kPkCxtjJ-uJ 0iYgBWUbcAKoo5ho7QzHXaX7dTy4HECaTnjLsY4BUdfTISbu4 
tr.wikipedia.org/wiki/Serena_Williams 
basedistanbul.com/king-richard-filmi-ne-hissettirmek-istiyor/ 
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Yelken ile İlgili Her Şey 
Reşat Kozikoğlu 

 

Bu yazıda size yelken ile ilgili birçok bilgi vereceğim ve yelken yarışlarını, 

klasmanlarını anlatacağım. 

 

Yelken çok derin bir konu ve bu sporun milyonlarca detayı var ancak ben size bu detayları 

elimden geldiğince basit bir biçimde anlatacağım. 

 

İlk konumuz klasmanlar. Yelken 

sporunun içinde birçok farklı 

klasman ve grup var. Dünyanın 

her yerinde sporcular, farklı 

klasmanlarda şampiyonluk için 

yarışıyor. Başlangıç klasmanı 

minik bir tekne olan “optimist” 

teknesidir. Başlangıçta kolay 

gelebilir ama tekniklerini 

öğrenince biraz daha zorlaşır. 

 

Daha büyükler için yapılan klasman ise “lazer”dir. Bu klasmanın tekneleri tekniğe değil, güce 

dayalıdır. Lazer teknesinin hızına şaşırabilirsiniz. Bu klasmanda, çoğunlukla 15 yaşından büyük 

sporcular yarışıyor. 

 

Takım sporu sevenler için ise “420” teknesi var. Bu, anlattığım diğer klasmanlara göre daha 

büyüktür, çok daha fazla sabır ve teknik ister. Bu teknenin avantajı ise diğer teknelerin aksine 

2 kişilik olmasıdır.  
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Buraya kadar size anlattığım tekneler, “haraketli salma” klasmanındandı. Şimdi “sabit 

salma”ya geçiyorum. Bu klasmanda teknelerin süratleri şaşırtıcı derecede yükseliyor ve 

tekneler büyüyor. Buna verebileceğim örnek “yat” teknesidir. İnanılmaz büyüklükte olan bu 

teknede çok fazla kişinin takım olarak mücadele ettiğini görüyoruz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bir de tamamen farklı bir alan olan “rüzgâr sörfü” var. Rüzgâr sörfü inanılmaz süratli ve harika 

bir odaklanma gerektiren bir sörf şeklidir. Onun da yarışları haraketli salma teknelerine göre 

çok daha uzun parkurlarda yapılır. 

 

 

 

 

 

pin.it/1cb75ta  
tyf.org.tr/kategori/sabit-salma-siniflari 
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Tahmin Edemeyeceğiniz NBA Rekorları 
Reşat Kozikoğlu 

Bu yazıda, dünyada en çok izlenen spor organizasyonlarından biri olan “National 

Basketball Association” veya kısaca NBA’yle ilgili ilginç bilgiler okuyacaksınız. 

 

Öncelikle size en kısa boylu NBA oyuncusundan bahsedeceğim. Onun adı Mugssy Bogues ve 

boyu tam tamına 1.60. Evet, doğru okudunuz, 160 cm. Muggsy 14 yıllık basketbol kariyerinde 

Charlotte Hornets Washington Bullets, Golden State 

Warriors vb. takımlarda forma terletmiştir ve hepsinde 

“oyun kurucu” olarak oynamıştır. Muggsy’nin en unutulmaz 

başarılarından biri ise ligde 6 sene üst üste en çok asist 

yapanlarda ilk 7’deki yerini korumasıdır. Muggsy’nin aynı 

zamanda bir antrenörlük kariyeri de olmuştur. 2006’dan 

2014’e kadar yaptığı antrenörlük sürecinde çok büyük bir 

başarısı olmamıştır. Üniversite yıllarında oynadığı Wake 

Forest Üniversitesi’nde giydiği 14 numaralı forma, onun 

hatırasına kimse tarafından giyilmemektedir.  

 

Şimdi ise size bir art arda en çok şampiyonluk alan takımın 

hikâyesinden bahsedeceğim. 60’lı yıllarda NBA’i domine 

etmiş bir takım olan Boston Celtics, 8 kere üst üste 

şampiyonluk kazanmıştır. Bu takım, 1959’un başından 

1966’nın sonuna kadar NBA’e damgasını vurmuştur. Bu 

başarı öyküsünde, o zamanki teknik direktörleri olan Red 

Aurbach’ın şüphesiz büyük bir etkisi olmuştur. O zamanların 

en önemli oyuncuları Larry Bird ve Bill Russel’dır. Bu 

oyuncular, tartışmaya açık olsa da NBA tarihinin en 

iyilerindendir. 

pin.it/1dbvIyA 
pin.it/1dbvIyA 
 

https://pin.it/1dbvIyA
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EMEĞİ GEÇENLER 
 Bir Olma Yolunda… 

 

 

Ada Sanlı 

Alp Bulutlu 

Ayşe Bennu Başakıncı 

Ali Yiğit Ünaldı 

Can Güven 

Demir Akçalı 

Demir Delibaş 

Derin Adıgüzel 

Derin Güler 

Derin Parlak 

Duru Pirhasoğlu 

Duru Özaydın 

Gökay Dilmen 

Işık Akın 

Kaan Zabcı 

Lal Damla Türker 

Levent Uztuğ 

Leyla Köksal 

Mehmet Balta 

Melisa Gürsoy 

Mira Arslan 

Özkan İbar 

Reşat Kozikoğlu 
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