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Üreten Açı 

Her Geçen Gün Okumanın Tadını Daha da Alan Sevgili Açı Ailesi, 

Bizler; yine bu dönemin başından itibaren sizler için keyifle okuyabileceğiniz, yeni şeyler öğreneceğiniz, 

Açı’dan haberler alacağınız bir dergi hazırlama heyecanı içindeydik. Ve hızımızı hiç kaybetmeden sizler için 

yaz sayısını hazırladık.  

Kış sayısı ile hep birlikte bir dergi çıkarma tecrübesi yaşamıştık, yaz sayısı ise bizim için çok daha yol 

göstericiydi. Kendimizi günden güne geliştiriyor, daha hızlı ve planlı çalışırken doğru içerik üretmeyi 

öğreniyorduk. 

Yine tüm dergi sınıflarıyla ayrı ayrı toplantılar yapıldı, 

çeşitli dergi örnekleri yorumlandı, öneriler paylaşıldı. 

Dergilerin hazırlık süreci hakkında fikir sahibi olabilmek, 

nitelikli yayınları sıcak ortamında görebilmek adına 

Pınar ve Peren Öğretmen ile bir e-dergi olan Keçi 

Edebiyat Dergisi’nin ofisine bir gezi düzenledik. E-

dergicilikte teknik ve içerik ile ilgili ayrıntılı danışmanlık 

desteği aldık. 

7. sınıflar ise geçen dönem olduğu gibi dergi işleyişinde daha deneyimli bir grup oldukları için içerik 

üretmenin yanı sıra 5 ve 6. sınıflardan gelen tüm yazıları punto, yazı karakteri, kaynakça gösterimi gibi teknik 

açılardan inceleyerek gerekli düzenlemeleri yapmaya devam ettiler.  

Hep söylüyoruz, tekrar edelim istedik: 

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

aittir.” demek istemeyiz. 

Sözün özü, bizler bu dergiyi bir ekip olarak hazırladık ve birlikte olmanın mutluluğunu tattık. 

7. sınıf öğrencilerimizden Vural Sinan Baltacı’ya ise özel olarak teşekkür etmek, isteriz. Sinan, tüm yıl 

boyunca derginin geliştirilmesi adına, hem arkadaşlarına hem de öğretmenlerine var gücüyle yardımcı oldu, 

derginin hazırlık sürecinde büyük sorumluluk aldı. 

Başka sayılarda buluşmak dileğiyle 

Açı Dergisi Öğrencileri 
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  AÇIDAN HABERLER  

Elmas Artkın ile Yeşil Nesil Restorancılık 

Hakkında Röportaj 

                                                                         Sarp Gökçen 

 

Yeşil nesil restorancılığın artık ne olduğunu biliyoruz. 

Okulumuz neden yeşil nesil restoran olmayı tercih etti? Bu 

oluşuma katılma fikri ilk olarak nasıl ortaya çıktı? 

Aslında bu konuda ilk adım, Ömer Kaan Pasinli’nin velisi olan 

Aslı Pasinli ile görüşmemiz ile atılmış oldu. Kendisi bana 

işlettiği restoranın yeşil nesil restoran olduğunu söyledi. Bu 

sayede biz de neden olmasın, dedik ve ilk adımı attık. 

 

Okulumuzun bu konudaki ilerlemeleri nelerdir? 

Bu proje ile birlikte hali hazırda okulumuzda yaptıklarımızın 

yanında daha fazla neler yapabileceğimizi düşünme fırsatı 

yakaladık. Örneğin; meyve ve sebzelerimizi kimyasallar 

kullanarak yıkama yerine ozon tekniği ile yıkıyoruz böylece 

ciddi miktarda kimyasalı hayatımızdan çıkarmış olduk. Küp şeker -tek tek ambalajlı olanlar- yerine artık 

toz şeker kullanıyoruz. Öğle yemeklerinde tatlı, cacık gibi servislerde kullandığımız plastik kapları 

hayatımızdan çıkardık. Yemek ve beslenme zamanında kullandığımız kâğıt bardaklar yerine artık cam 

bardaklar kullanıyoruz. Temizlik ürünlerimizi doğaya zararsız sayılan doğal ürünlerden seçtik. Bunun 

gibi pek çok detayı hep birlikte hayatımıza kattık. Bunlar sadece birkaç tane örnek. Bu projeyi 

hayata  geçiren tek ve ilk “okul” olarak tüm çocuklara bu bilinci kazandırmak adına da öncü olmayı  ve 

her okula gereken desteği göstermeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki günlerde de projemizi Maslak 

Vodafone Plaza’da paylaşacağız. Gelecek sene hedefimiz her gün yaklaşık 1200 kişiye yemek pişirilen 

mutfağımızdan çıkan organik atıkları kompost tekniği ile değerlendirip tekrar doğaya kazandırmak.  
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Araştırdığımıza göre bir restoran, su servisinde sürahiye geçse 10 000 adet cam ve plastik şişe atığını 

engelleyebiliyormuş. Aynı şekilde gereksiz tabak değişimi yapmasa yılda 15 ton su tasarrufu 

sağlayabiliyormuş.  Okulumuz, bu oluşum sayesinde bu sonuçları; somut olarak elde edebildi mi? 

Evet, çok büyük oranda su tasarrufu yapmayı başardık. 

 

Hiç aldığınız bir ödül var mı veya okulumuza bir sertifika verdiler mi? 

Bu soruyu tam zamanında sordunuz. Geçtiğimiz yıldan bu yana Doğal Hayatı Koruma Derneği (WWF) 

ile yürütmekte olduğumuz “Yeşil Nesil Restoran” projemizin bu yıl ilk aşamasını başarıyla sonlandırdık 

ve sertifikamızı almaya hak kazandık. 23 Mayıs Çarşamba günü sertifikamızı alacağız ve bildiğiniz gibi 

bu sertifikalar gerekli koşulları sağlamadığımız müddetçe kalıcı olmayacaktır. Onu korumak adına 

elimizden gelen çabayı, hep birlikte göstereceğimize eminim. 

 

O zaman bizim aracılığımız ile öğrencilere neler söylemek istersiniz? 

Öncelikle öğrencilerimizin bu durumu içselleştirmeleri en büyük arzumuzdur. Bu projelerde yapılanlar 

ne kadar sahiplenilir ve ait olma duygusu ile yapılırsa; projenin devamlılığı o kadar sağlanmış olur. 

Öğrencilerimizin okuldaki uygulamalarımızı evlerinde de devam ettirmelerini istiyoruz. Bu projeye 

gönüllü olarak da katılmak isterlerse sürece dahil olabilirler. Önümüzdeki sene aktif olarak yer almak 

isteyen tüm öğrencilerimizin öğretmenleri ile iletişime geçmelerini çok isteriz. 
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                           Okulumuzdaki Çardak  

                                                     Naz Uzunoğlu 

 

Herhalde herkes çardağın ne ve nerede olduğunu biliyordur. Kesinlikle tavsiye 

edeceğim bir mekân.  

Koşturmaya dalıp dinlenme ihtiyacı duyan küçük 

misafirlerimizi de ağırlayan bu çardak, her zaman 

gölgelik bir alan olduğundan dışarısı gibi çok sıcak 

da değildir.  

Oraya derslerde de gidebilirsiniz. Mesela biz 

çardağa bir derste sınıfça gitmiştik ve çok keyifliydi. 

Teneffüslerde de çardağı tercih edebilirsiniz. 

 

 

Oldukça geniş ve gayet eğlenceli bir yerdir. 

Orada oynanabilecek çok çeşitli oyunlar 

vardır ama ne oynayacağınız tabii size 

kalmıştır.  

Eğer çardağa daha önce gitmediyseniz, 

mutlaka gidin.   
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Diğer Seçmeli Derslerde Ne Oluyor? 

  Yasemin Albayrak ve Liv Leyla Seten 

5. sınıflarda pek çok seçmeli ders var ve hepsinde çok ilginç şeyler yapılıyor. Bu 

röportaj sayesinde derslerde neler yapıldığını öğreneceksiniz. 

 

Film Atölyesi: Derinsu Sorak  

Bu etkinlikte neler yapıyorsunuz? 

Film çekmenin nasıl bir şey olduğunu 

öğreniyoruz ve senaryo yazıyoruz.  

Grup çalışmasının yararları nelerdir? 

Görev dağılımı, işimizi kolaylaştırıyor. 

Bu ders, size nasıl katkıda bulunuyor? 

Detaylı film çekmeyi öğreniyoruz. 

 

Dijital Tasarım: Deniz Gül, Duru Beyazıt, Serena Yersumişi, Yaman Tayşi 

Bu etkinlikte neler yapıyorsunuz? 

Stop motion, imovie ve photoshop’u öğreniyoruz. 

Grup çalışmasının yararları nelerdir? 

İşimizi hızlandırıyor ve kolaylaştırıyor. 

Bu ders size nasıl katkıda bulunuyor? 

Video çekme taktiklerini öğreniyoruz. 

Film atölyesi öğrencileri senaryo yazıyor. 
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Destination İmagination: Alya Gündüz, Dalya 

Ataca Macdonald, Milana Tahincioğlu 

Bu etkinlikte neler yapıyorsunuz? 

Insant challenge ve team challenge 

Grup çalışmasının yararları nelerdir? 

İşimizi kolaylaştırıyor. 

Bu ders, size nasıl katkıda bulunuyor? 

Yaratıcılığımızı geliştiriyor. 

 

 

 

 

 

Maker: Kenan Çetin, Talya Besimzade, Kaan 

Dağlaroğlu, Poyraz Kaya, Alp Agalday 

Bu etkinlikte neler yapıyorsunuz? 

Şu ana kadar kodlamadan oyun ve karondan 

yaratıcı proje yaptık. 

Grup çalışmasının yararları nelerdir? 

Arkadaşlarımızı daha iyi tanıyoruz. 

Bu ders, size nasıl katkıda bulunuyor? 

Hayal gücümüzü geliştiriyor. 
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Bilim Kulübü: Aleyna Helvacıoğlu, Maya Alvon 

Bu etkinlikte neler yapıyorsunuz? 

Bu derste atık malzemelerden bilimsel nesneler yapmayı öğreniyoruz. 

Grup çalışmasının yararları nelerdir? 

Bu, bizim takım olmamızı sağlıyor.  

Bu ders, size nasıl katkıda bulunuyor? 

Bu ders, bize bilimsel farkındalığımızı artırarak 

katkıda bulunuyor. 

 

 

Eco School: Deniz Çolak, Defne Nur Sarıgül, Liel 

Kastoryoano 

Bu etkinlikte neler yapıyorsunuz? 

Geri dönüşüm, su sorunlarını çözme ve suyu 

koruma projeleri 

Grup çalışmasının yararları nelerdir? 

İşimizi daha hızlı yapabiliyoruz. 

Bu ders size nasıl katkıda bulunuyor? 

Doğayı korumayı öğreniyoruz.

Bu röportajı yapmamızda bize destek olan seçmeli ders öğretmenlerimiz 

ve sorularımızı yanıtlayan arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. 



11 
 

Okulumuzun Hemşiresi Suzan Hanım ile Röportaj 

Naz Uzunoğlu - Dilara İnci 

 

Ne zamandır Açı’da 

çalışıyorsunuz? 

7 senedir burada çalışıyorum. 

Neden bu mesleği seçtiniz? 

İnsanlara, çocuklara yardım 

etmeyi seviyorum.  

İşinizin zorlukları var mıdır? 

Varsa, bunlar nelerdir? 

Bazen çok yoğun olabiliyor ve 

hep dikkatli olmam gerekiyor. 

Bazen öğrencilerin yaşadıkları 

sağlık sorunları, ciddi olabiliyor 

ve öğrencileri hastaneye 

yönlendirmemiz gerekiyor.  

 

Çok ciddi yaralanmış 

öğrenciler geliyor mu? 

Evet; ciddi yaralanmalar, kırıklar, kafa travmaları ve dikiş atılma ihtiyacı olan durumlar geliyor. Ciddi 

yaralanmalarda diğer öğrencileri sakinleştirip etrafı sakin hale getirmem ve yaralı öğrenciyle 

ilgilenmem gerekiyor. 
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İlkokul Rehberlik Birimi ile Bir Sohbet 

İlyun Özbinar & Nehir Turhan 

Merhabalar, ilkokul rehberlik birimiyle konuştuk ve ilkokul öğrencilerin sıkça 

karşılaştığı sorunları öğrenmek için bir sohbet gerçekleştirdik. 

 

1) Neden bu işi seçtiniz? Kaç 

yıldır Açı Okulları’nda 

çalışıyorsunuz? 

Ben 7 yıldır bu okulda 

çalışıyorum. Bu işi seçtim 

çünkü çocukları çok 

seviyorum. 

2) Öğrenciler genellikle ne 

gibi sorunlar için size 

danışıyor? 

Öğrenciler çoğunlukla 

arkadaşlık problemleri için 

bana danışıyor ama genelde 

her çocuğun danıştığı konu 

faklı oluyor. 

3) Siz bu sorunlara ne gibi 

çözümler buluyorsunuz? 

Her sorunun farklı bir çözümü 

var. Mesela arkadaşlıkla ilgili 

konularda önce öğrencileri 

kendilerinin bir çözüm bulması için cesaretlendiriyorum. Eğer çözüm bulamazlarsa öğrencilerin 

görüşlerini alıyorum ve ortak bir nokta bulmaya çalışıyorum.  
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4) Çözmekte en çok zorlandığınız sorun neydi? 

Aslında çözüme ulaşılmayacak bir sorun yoktur ama çözmesi karmaşık olan sorunlar vardır. Bunlar da 

kişisel sorunlar ve arkadaşlıkla ilgili sorunlar oluyor. 

 

5) Rehberlik dersini planlarken neleri göz önünde bulunduruyorsunuz? 

İlk önce hangi yaş grubuyla rehberlik dersini yapacağımıza bakıyoruz. Sonra yaş gelişimine uygun ve 

onlara iyi gelecek konular buluruz. Bazen iş birliği, arkadaşlık, takım çalışması ve duygular ile ilgili 

çalışmalar yapıyoruz. 

 

6) Öğrencileri ortaokula nasıl hazırlıyorsunuz? 

1 ve 2. sınıflarda çocukların okula alışmasını sağlıyoruz. 3 ve 4. sınıflarda öğrencilerin stres, duygusal ve 

akademik konularda gelişmelerini sağlıyoruz ve onlara kişisel olarak destekte bulunuyoruz. Bu şekilde 

de ortaokula hazır oluyorlar. 

 

7) İlkokul öğrencileri, ortaokula geçerken sınav streslerini atmalarına nasıl yardımcı oluyorsunuz? 

İlkokul öğrencilerine sınav streslerini atmaları için bazı teknikler öğretiyoruz. Tabii ki her öğrencide farklı 

bir teknik işe yarıyor. Eğer hâlâ streslerini atamıyorlarsa onlarla özel görüşmeler yapabiliyoruz.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

8) Kendinizi, alanınızda geliştirmek için neler yapıyorsunuz? 

2 kere yüksek lisans okudum ama kendimi daha çok geliştirmek için çocukları ilgilendiren her şeyi takip 

ediyorum.  
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Açı Lisesi’ni Tanıyalım  

Derviş Üçok, Eren Erdem, Liv Leyla Seten, Yasemin Albayrak,           

Kerem Atakuru 

Ahmet Atakuru, Lizi Manisa ve Orhan Ali Keçeli ile yaptığımız röportajda lise ile 

ilgili merak ettiğiniz soruların yanıtlarını alacaksınız. 

 

Lisedeki derslerin içeriğinde ortaokula göre nasıl bir değişim var? 

Dersler ortaokula göre daha fazla çeşitleniyor. Fen yerine fizik, kimya ve biyoloji dersleri var. 

 

Ö&D’lerde bir değişiklik 

oluyor mu?  

Her Açı döneminde 1 sınav 

haftası var. Bu sınav 

haftalarında dersler 

yapılmıyor ve her gün 2 

sınav var. O haftada, 

dönemdeki tüm sınavları 

bitiriyoruz. 

 

Yemekler nasıl? Öğrenciler dışarıda yemek yiyebiliyorlar mı? 

Yemeklerde daha fazla çeşit var. Dışarıda yemek yiyemiyoruz. 
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Açı Dergisi gibi bir ekibiniz var mı? Eğer var ise ne yapıyorlar? 

Seçmeli dersimiz yok. Okul sonraları aktivitelerimiz oluyor. Bu aktivitelerimize yalnızca gönüllü 

olanlar katılıyor. 

 

Derslerde iPad hangi amaçlarla kullanılıyor? 

Notability, Google Classroom ve Google Drive uygulamalarını çok kullanıyoruz. Ev çalışmalarını 

öğretmenlere yollayınca çalışmalar Turnitin adlı uygulamadan taranıyor ve %25’ten fazla 

kopya olursa çalışma 0 olarak notlandırılıyor. 

 

Sınıflar arası spor turnuvaları düzenleniyor mu? 

Hayır, olmuyor çünkü herkes derslerden dolayı 

çok yoğun. Eğer turnuva istiyorsak 3 veya 4 kişi 

toplanıp bir kulüp açabiliyoruz. Bu kulüplerde 

spor yapıp turnuvalar düzenleyebiliyoruz.  

 

Hangi özel günler var? Nasıl kutlanıyorlar?  

10 Kasım, 29 Ekim vb. Çok anlamlı ve güzel bir 

biçimde kutluyoruz. 

 

Teneffüsler kaç dakika? Bizdeki teneffüslerden uzun mu? 

Teneffüsler daha kısa ve 1 tane uzun teneffüs var. En uzun teneffüsümüz 50 dakika sürüyor. 

 

Dolaplar nasıl? Kilitli mi? 

Dolaplarda kilit yok, sizinkiler gibi ama 8. sınıfta dolaplarda priz var. Şarj için kullanıyorlar. 
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Açı Dergisi ekibi olarak bize liseyi tanıma fırsatı sunan Ahmet Öğretmen’e ve röportajımızda 

sorularımızı yanıtlayan Lizi Manisa ile Orhan Ali Keçeli’ye çok teşekkür ederiz. 

                                                                                                        

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Röportajdan sonra Ahmet Öğretmen bize Açı Lisesi’ni gezdirdi. Aşağıda Açı Lisesi’nden bazı fotoğrafları 

bulabilirsiniz. 

Mini Futbol Alanı    Koridorlar ve dolaplar 

ICT Laboratuvarı 
Yemekhane 
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BULUŞLAR 

Arduino 

       Alfa Deniz Özaltın 

Merhaba Arkadaşlar, 

Bugün size hayalinizdeki elektronik projelerini, evinizde en fazla 250₺ ödeyerek 

yapabileceğinizi söylesem? 

İşte Arduino burada devreye girer. Arduino nedir? 

Arduino, açık kaynak kodlu bir yazılım portudur. 

Orijinal olanlar ve klon olanlar olarak 2 farklı şekli 

vardır: Klonlar, orijinal olanlar ile aynı görevi yapar. 

Orijinal ile aralarında sadece 50 ila 100 ₺ fark vardır. 

 

İşte bu orijinal Arduino:                                   

Bu da klonu:                                                                                        

 

Aralarında pek bir fark yok ama size klon ile başlamanızı öneririm. 

Nedeni: Eğer yanlış bir şey yaparsanız 17₺’nin mi yoksa 80₺’nin mi 

yanmasını mı göze alırsınız? 

Seçim sizin ama eğer tasarruf yapmak istiyorsanız bence klon ile çalışıp sonra orijinali ile 

çalışmaya devam edebilir, projeler yapabilirsiniz.  

 

Arduino ile yapılacak birçok proje vardır. İsterseniz yandaki linkten 

de Arduino UNO starter kitini sipariş edebilirsiniz.  

 

 

www.cazda.com/arduino-nedir-nasil-programlanir 
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Bilimin Açıklayamadığı 4 Gizemli Şey 

Demir Mermerci 

Merhaba, bugün size bilimin açıklayamadığı 4 gizemi tanıtacağım: 

1)  BİMİNİ YOLU 

Bahama Adaları’ndaki Kuzey Bahama Adası açıklarında suyun altında 

bulunan bu kaya oluşumun nasıl meydana geldiğiyle ilgili birçok teori 

bulunmakta ama hiçbirinin doğru olduğuna dair bir kanıt yok. 

2)  DANS VEBASI  

Bu olay, 1518’in Temmuz ayında Frau Troffea adında İngiliz 

bir kadının Strazburg sokaklarında dans etmesiyle başlar. 

Daha sonrasında birçok insan bu kadına eşlik eder ve bir ay 

kadar süren dansın sonunda birçok insan kalp krizi, 

yorgunluk, felç gibi sebeplerden dolayı yaşamını kaybeder. Bu insanların neden ölene kadar 

dans ettiklerine dair bir kanıt yok. 

3)  JİM GRAY’İN KAYBOLMASI 

Jim Gray’in kaybolması olayı; 28 Ocak 2007 tarihinde San Francisco 

yakınlarındaki Farallon Adaları açıklarında, boyutla kaybolan ve daha 

sonrasında kendinden hiçbir şekilde haber alınamayan bilim adamının 

trajik ve gizemli olayıdır. 

4)  RONGORONGO YAZISI 

Rongorongo yazısı, 19. yüzyılda Paskalya Adası’nda keşfedilen ve 

halen daha çözülememiş bir yazı sistemidir. Rongorongo’nun 

çözülmesi için yapılan birçok girişim başarısızlıkla sonuçlanmıştır. 

Rongorongo’nun kimse tarafından çözülmemesi nedeniyle de hâlâ 

gizemini korumaktadır. 

www.youtube.com/watch?v=kQjmtU8bWLk  

http://www.youtube.com/watch?v=kQjmtU8bWLk


19 
 

Birbirinden Değişik 5 İlginç Ürün 

Yasmin Karadeniz 

 

Eğer çorba içerken sıkılıyorsanız bu tam sizin için. 

Çorbanızı tabağınıza koyarken ilginç ve güzel bir 

görüntü verir. Hem hoş ve eğlenceli hem de yaratıcı 

olan bu ürünü, Karınca Mağazaları’ndan 

bulabilirsiniz. 

 

Kardeşinizi veya bir bebeği pusetle taşıyarak yürümek 

uzun sürer ve bacaklarınız ağrır. Peki ya bu ürün ile ne 

olur? Bununla bebeği pusetle taşıyarak götürürsünüz. 

Ayrıca bacaklarınız ağrımaz ve yolculuğunuz uzun da 

sürmez hatta eğlenceli bile olur.  

 

 

 

Yemek yerken yapacak bir şey bulamayıp sıkılıyorsanız 

bunu eğlenceli hale getirebilecek bir ürün var. Balık temalı 

kaşık, çatal ve bıçaklar. Yemeğinizi yerken çatal denize 

dalıyormuş gibi olur ama dikkat edin, oynarken yemeğinizi 

soğutmayın da kızmasınlar.  

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjk0_7I9pPbAhUFfFAKHTs-DhgQjRx6BAgBEAU&url=http://chillin.sk/2015/11/longboard-kombinovany-s-kocikom-alebo-zabava-pre-deti-aj-rodicov/&psig=AOvVaw2kxjj6nj9EME0i2PgNVWmF&ust=1526893194696464
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Bir hesap makinesi geliyor ve kilo aldırmıyor. 

Gerçek çikolata kokusu da olan bu hesap 

makinesi ile kalori hesabınızı daha keyifli bir 

biçimde yapabilirsiniz. 

 

 

 

 

Waffle’nız pişerken tavaya yapışmasa ve 

sonrasında da şekli bozulmasa ne güzel olurdu. 

Bu ürün bunu sağlayabilir. Fotoğrafta da 

gördüğünüz gibi artık yaptığınız waffle 

mükemmel oluyor. 

depo61.com/kepce-spatula-masa-232 

chillin.sk/2015/11/longboard-kombinovany-s-kocikom-alebo-zabava-pre-deti-aj-rodicov/ 

tasarim.alternaturk.org/yamazaki-catal-bicak-takimi/ 

www.pinterest.fr/pin/86835099040387826/ 

 

https://depo61.com/kepce-spatula-masa-232
http://chillin.sk/2015/11/longboard-kombinovany-s-kocikom-alebo-zabava-pre-deti-aj-rodicov/
http://tasarim.alternaturk.org/yamazaki-catal-bicak-takimi/
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                              Uzay Asansörü 

                                                                   Deniz Kömür 

     Siz hiç uzaya gitmek istemiş miydiniz? Peki ya size bir uzay asansörüyle ilgili 

çalışmalar yapıldığını söylesek ne derdiniz? Haydi bu uzay asansörüne daha yakından 

bakalım. 

      

     Uzay asansörü 1900’lerin başında çılgınca bir fikirdi. 

Bilimkurgu yazarlarının romanlarında bahsettiği bu fikrin 

“gerçekleştirebilir” olduğunu görüyoruz. Uzay asansörü 

fikri, ilk olarak Rus bilim insanı Konstantin Tsiolkovsky 

tarafından ortaya atılmıştır. Daha sonra bilimkurgu yazarı 

Arthur C. Clarke bir kitabında uzay asansörüyle ilgili bir yazı 

yazmış ve fikir hızlıca yayılmaya başlamıştır.  

 

     Bugün çeşitli ülkelerde şirketler, uzay asansörü üzerinde çalışmalar yapıyor. Mesela Kanada 

merkezli bir şirket, roket kullanımının azalmasını ve bu sayede uzay seyahati için harcanan 

giderlerin düşürülmesini sağlayacak bir proje için uzay asansörünü kendi yetkileri altına aldı.  

 

    “Teknoloji” deyince aklımıza ilk gelen Japonya’dır. Japonya, uzay asansörünü geliştirmek için 

çalışmalar yapıyor. Bazı Japon şirketler, 2050 yılında yeryüzünden 36 bin km yükseklikte bir uzay 

istasyonu ve bu istasyona uzanacak bir asansör inşa etmeyi planlıyor.  
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      İstasyona yaklaşık saatte 200 km hızla ve 1 haftada ulaşılacağı tahmin ediliyor. Bu asansör yaklaşık 

30 kişi alabilir ve 1 haftalık yolculuk için gereken ihtiyaçlar da olacak. Uzay asansörünün yapımını 

zorlaştıracak birçok sorun var. Zaten kendisini inşa etmek çok zor; bir de üstüne meteorlar, güneş 

ışığı, yıldırım ve kasırga gibi tehlikeler de cabası. Bu yüzden bazı bilim insanları asansörü önce Ay’da 

test etmeyi, başarılı olursa Dünya’da inşa edilmesini öneriyor.  

 

Uzay asansörü ayrıca turistlerin uzay manzarası görmeleri için de inşa edilecek. Büyük ihtimalle bir 

gün biz de uzayı görebileceğiz. Eğer planlanan uzay asansörü yapılabilirse, Dubai’de bulunan 

dünyanın en yüksek gökdeleni Burj Halife’den 20 kat daha uzun olacak.  

 

     Şüphesiz, bir uzay asansörü inşa etmek insanlık için büyük bir adım olacak. 

www.radikal.com.tr/radikalist/japonlardan-mujde-ilk-uzay-asansoru-2050de-hazir-olacak-1214573/
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İlk Kafa Nakli Gerçekleştirildi! 

                                                             Begüm Gültekin                                                                              

Tıp dünyasında devrim niteliğinde olan kafa nakli başarılı bir biçimde 

gerçekleştirildi. Dünyada bir ilk olan kafa nakli, uzun süredir bu konu hakkında 

çalışan İtalyan Profesör Sergio Canavero tarafından yapıldı. Dünyanın da 

yakından takip ettiği ameliyat 18 saat sürdü. 

İtalyan Cerrah Prof. Dr. Sergio Canavero, canlı bir beden üzerinde kafa nakli yapabileceğini 

açıklayarak dünyanın ilk defa kafa nakli yapmak isteyen doktoru olarak adını duyurmuştu. Tıp 

dünyasında bir devrim niteliğinde olan kafa nakli, başarılı bir biçimde, bir ceset üzerinde Çin’de 

gerçekleştirildi. Dünyanın da yakından takip ettiği ameliyat, 18 saat sürdü. Çin’de yapılan 

operasyon sonrasında kafa naklinin başarılı bir biçimde gerçekleştirilmesinin mümkün 

olduğunu söyleyen Canavero, “Beyin ölümü gerçekleşmiş insanlar kullanılarak beyin nakli 

yapılması artık kaçınılmaz.” dedi. 

 

Kafa nakli ameliyatı nasıl yapılıyor? 

Öncelikle yeni ölen bir insan vücudu ve naklin gerçekleştirileceği kişinin kafası, beyin 

hücrelerinin ölmemesi için soğutulacak. Ardından alıcı ve vericinin boyunları kısmi olarak 

kesilecek. Sonrasında ölen kişinin omuriliği dikkatli bir şekilde kesilecek ve gönüllünün 

vücuduna yerleştirilecek. Polietil’in glikol maddesi kullanılarak omuriliğin vücuda tam olarak 

oturması sağlanacak. Son aşamada ise tüm damarlar ile sinirler vücuda bağlanacak. Daha sonra 

nakil yapılan kişi, 3-4 hafta yapay koma halinde tutularak omuriliğin vücuda iyice yerleşmesi 

sağlanacak. 

 

 

 

 

https://www.isilanlarikariyer.com/italyan-profesorun-kafa-nakli-operasyonu-tip-dunyasini-ikiye-ayirdi-4030h.htm 
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Sarp Gökçen 

Hiç göremediğimiz fakat varlığından haberdar 

olduğumuz kara delikleri merak ettiniz mi? 

Kara delikler; çok büyük kütleli ve çok güçlü çekim 

kuvvetleri nedeniyle yeteri kadar yakın mesafede 

bulunan her şeyi yutan kozmik yapılardır. 

S5 0014+813 adlı kara delik, şu ana kadar keşfettiğimiz en büyük kütleli kara delik konumundadır. 

Kütlesinin 40 milyar tane Güneş'in kütlesine denk olduğu düşünülüyor. Kıyaslama yapmanız için 

söyleyelim, galaksimizin merkezindeki süper kütleli kara delik Sagittarius A, 4 milyon Güneş 

kütlesindedir. 

Cygnus X-1 adlı gök cismi, keşfedilen ilk kara deliktir. 1964'te ilk defa varlığından haberdar olduğumuz 

bu yapının kara delik olduğunun anlaşılması ise 1971-1972 yıllarındaki araştırmalara kadar mümkün 

olmamıştır. 

Kara deliğe bir insan girerse yaşama ihtimali yoktur. Astrofizikçi Sir Martin Rees, kara deliğe çekilen bir 

insana olacaklar konusunda çok güzel bir terim ortaya atmış: Spagettileşme! Bu durumda kara deliğe 

yakın olan tarafınız hangisiyse o tarafınız daha çok çekim kuvvetine maruz kalıyor, dolayısıyla 

vücudunuz o bölgenizden başlayarak uzadıkça uzuyor, parçalanıyor; ta ki en küçük yapıtaşlarınıza, yani 

atom altı parçacıklarınıza kadar ayrılıp uzun ince bir çizgi haline gelene kadar. Pek iç açıcı olmasa gerek.  

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), en az 3 boyda kara delik olduğunu öne sürüyor. En küçük 

kara delik bir atom büyüklüğünden bir dağ boyutuna kadar olabiliyor. 

A0620-00, diğer bir adıyla V616 Mon adlı kara delik; şu ana kadar bilinen kara delikler arasında bize en 

yakın olanı. Bu kara delik ile aramızda yaklaşık 3 000 ışık yılı mesafe var ve Dünya’mız için herhangi bir 

tehlike yaratmıyor.                                                          

blogum.geliyoo.com/2017/06/kara-delik-ile-ilgili-8-ilginc-bilgi/                                                                                                                               

    Kara Delik 
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Mars 

Can Dennis Barlas 

Latince Mars veya Arapça Merih (Türkçe: Bakırsokum ya da 

Sakıt), Güneş Sistemi'nin Güneş'ten itibaren 4. gezegeni. 

Roma mitolojisindeki savaş tanrısı Mars'a ithafen 

adlandırılmıştır. Yüzeyindeki yaygın demiroksitten dolayı 

kızılımsı bir görünüme sahip olduğu için Kızıl Gezegen de 

denir.   

İnce bir atmosferi olan Mars, gerek Ay'daki gibi 

meteor kraterlerini gerekse Dünya'daki gibi 

volkan, vadi, çöl ve kutup bölgelerini içeren 

çehresiyle bir “yerbenzeri” gezegendir. Ayrıca 

dönme periyodu ve mevsim dönemleri 

Dünya’nınkine çok benzer.  

Mars’taki Olimpos Dağı (Olympus Mons) adı 

verilen dağ, Güneş Sistemi’nde bilinen en yüksek 

dağ ve Marineris Vadisi (Valles Marineris) adı 

verilen kanyon ise en büyük kanyondur. Ayrıca 

Haziran 2008’de Nature dergisinde yayımlanan 3 

makalede açıklandığı gibi, Mars’ın kuzey 

yarımküresinde 10 600 km. uzunluğunda ve 8 500 

km. genişliğindeki dev bir meteor kraterinin varlığı 

saptanmıştır. Bu krater, bugüne kadar keşfedilmiş 

en büyük meteor kraterinin 4 misli 

büyüklüğündedir. 

Mars, Dünya hariç tutulursa, halen Güneş 

Sistemi’ndeki gezegenler içinde sıvı su ve yaşam 

içermesi en muhtemel gezegen olarak 

görülmektedir. Mars Express ve Mars 

Reconnaissance Orbiter keşif projelerinin radar 

verileri gerek kutuplarda (Temmuz 2005) gerekse 

orta bölgelerde (Kasım 2008) geniş miktarlarda su 

buzlarının var olduğunu ortaya koymuş 

bulunmaktadır. 31 Temmuz 2008’de Phoenix Mars 

Lander adlı robotik uzay gemisi, Mars toprağının 

sığ bölgelerindeki su buzlarından örnekler almayı 

başarmıştır. 

Günümüzde Mars, yörüngelerine oturmuş 3 uzay 

gemisine ev sahipliği yapmaktadır: Mars Odyssey, 

Mars Express ve Mars Reconnaissance Orbiter. 

Mars, Dünya hariç tutulursa, Güneş Sistemi’ndeki 

herhangi bir sıradan gezegen değildir. Yüzeyi pek 

çok uzay aracına ev sahipliği yapmıştır. Bu uzay 

araçlarıyla elde edilen jeolojik veriler şunu ortaya 

koymuştur ki Mars önceden su konusunda geniş 

bir çeşitliliğe sahipmiş hatta geçen 10 yıllık sürede 

gayzer (kaynaç) türü su fışkırmaları meydana 

gelmiştir.

tr.wikipedia.org/wiki/Mars 

 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Mars
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Tesla Model S 

Kerem Atakuru ve Derviş Üçok 

Bu sayfada Tesla Model S’in tüm özelliklerini bulabilirsiniz. 

TESLA MODEL S, geleceğin en parlak arabalarından birisidir çünkü sadece 2.7 saniyede 0’dan 100 km 

hıza çıkabiliyor. Yani çok hızlı bir otomobildir. Yeni hızlanma rakamları Bugatti Veyron ile aynıdır. 

ABD’de 134 500$’dan satışa çıktığını 

düşünürsek herhangi bir Lamborghini, 

Ferrari, Bugatti gibi “süper araba”dan             

700 000$ daha az para verip 5 yetişkin 

koltuğu, oto-pilot ve ekstra konfor sahibi 

olabiliriz. Yeni 100kWh batarya, CEO Elon 

Musk’ın deyimiyle mevcut pil kimyasında 

teorik limittedir. 2012’den beri üretilen Model S bataryalarında bugüne kadar pil kimyası ve yazılım 

limitleri getirilmişti ancak batarya mimarisinde böyle farklı bir değişiklik olmamıştı. 

P100D ile batarya kapasitesi 100kWh’a 

ulaşırken şarj süresinde herhangi bir 

değişim olmaksızın aracın menzili de              

613 km'ye ulaşıyor. Bu da Tesla Model S’i 

yeni alınabilecek dünyanın en hızlı arabası 

yapıyor. Tesla Model S, Tesla Motors’un 

misyonu olan “Elektrikli Otomobillere 

Geçişi Hızlandırmak” amacını paylaşır ve 

buna katkıyı elektrikli otomobillerin içten yanmalı motordan birçok yönde çok daha iyi bir otomobil 

olduğunu kanıtlayarak yapar. Model S elektrikli motorların en büyük avantajı, “0” devirde, tam tork 

sayesinde ağırlığına rağmen müthiş hızlanabilmesidir.  

teslaturk.com/tesla-model-s-baslangic-fiyati-artik-64300e/  

tr.pinterest.com/pin/66639269466738796/ 

http://teslaturk.com/tesla-model-s-baslangic-fiyati-artik-64300e/
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OKUR MUSUNUZ? 

Cezayirli Hasan Paşa Heykeli 

                      Emir Sali                                                                    

Cezayirli Hasan Paşa’nın kim olduğunu biliyor 

muydunuz? Bu yazıda onun kim olduğundan ve 

birçok kez önünden geçip fark etmediğiniz 

heykelinden bahsedeceğim. 

Cezayirli Hasan Paşa kimdir? 

Cezayirli Hasan; Paşa 1714’te doğmuş ve 19 Mart 1790’da ölmüş bir devlet adamı, aynı zamanda bir 

Osmanlı askeridir. Paşa’nın ilginç bir özelliği o yıllarda bir aslanının olmasıydı. Heykelde de Hasan Paşa 

ve aslanı birlikte yürüyorlar. 

Peki, bu heykel nerede? 

Bu heykeli ziyaret etmek istiyorsanız, heykel Kasımpaşa’da 

bulunuyor. Burası hem oksijen almak için iyi hem de tarihi 

sevenler için de ideal bir yer. Paşa’nın bir başka heykeli de 

Çeşme Kalesi’nin önünde bulunmakta. 

Hasan Paşa neler yaptı? 

Deniz Harp Akademisi adını alacak Türkiye'nin ilk askeri 

denizcilik okulunu kurdurdu. 22 Ekim 1770 - 27 Şubat 1774 tarihleri arası kaptan-ı derya olarak görev 

yaptı. Ayrıca 1789'da Rus Karadeniz donanmasını mağlup etti.  

Kaptan-ı derya Osmanlı İmparatorluğu’nda donanma komutanlarına verilen addır. Ayrıca bu heykelin 

Türkçe dersinde seçmeli okumalar listesinde okuduğumuz “İstanbul’la Saklambaç” kitabında da bir 

mekân olarak geçtiğini biliyor muydunuz? 

www.aydinlik.com.tr/amerikayi-vergiye-baglayan-aslanli-pasa-cezayirli-gazi-hasan-pasa  

http://www.aydinlik.com.tr/amerikayi-vergiye-baglayan-aslanli-pasa-cezayirli-gazi-hasan-pasa
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Çanakkale Zaferi Hakkında 6 Bilgi 

                                         Deniz Kömür 

Çanakkale Savaşı, Türkiye tarihinde önemli bir rol oynamıştır. Yüzyılın en büyük 

ve en kanlı savaşıydı. Şimdi size Çanakkale Savaşı hakkında 6 ilginç bilgi 

vereceğim. 

 

1) Türkiye’nin Çanakkale’de kazandığı zafer nedeniyle İngiliz ve Fransız orduları, Rus 

Çarlığı’na yardım edemediler. Bu nedenle de Lenin’deki Bolşevikler devrim yapmış ve 

Rusya’daki diktatörlüğü yıkmışlardır. 

2) Türkiye’nin başkenti İstanbul’da İngiliz ve Fransız gemileri demirlemiş, Osmanlı 

topraklarını paylaşıyorlardı ama Atatürk bu zaferdeki büyük yardımı sayesinde 

duyulmamış olsaydı, Samsun’a çıktığında Kurtuluş Savaşı için bu kadar insan 

toplayamazdı. 
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3) İngiltere kolonisi olan Avustralya ve Yeni Zelanda askerleri, Çanakkale’ye gelmiş ve 

İngiltere ve kralları için hayatlarını vermişlerdir. Atatürk ise ölen askerlere ve onların 

ailelerine “Onlar bu topraklarda canlarını verdikten sonra bizim de evlatlarımız 

olmuşlardır.” demiştir. 

4) Türkiye’nin 3 büyük spor kulübü Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş; Çanakkale’de 

kazanılan zaferde de rol almıştır. Resmi kayıtlara göre 30 oyuncu farklı cephelerde şehit 

olmuştur. Sonradan İstanbul’a kadar gidip futbol maçı oynamışlardır. Maçtan sonra 

tekrar cephelere dönmüşlerdir. 

5) Çanakkale Savaşı’nda bir sürü asker hayatını kaybetti. 490 bin askerle savaşa gidilmiş, 

300 bin’den fazla asker ölmüştür. Aynı zamanda da Osmanlı 315 bin askerle savaşmış 

ve 250 bin askerle geri dönmüştür. Bu savaşta yarım milyon kişi hayatını kaybetmiştir. 

6) Aylarca süren savaşta karşılıklı siperlerdeki iki taraf bazen ateşkes yaparlardı. Kısa süre 

önce birbirleriyle savaşan askerler, ateşkes olduğunda, hep birlikte hayatlarını 

kaybeden arkadaşlarını gömerlerdi.                                                                                        

 

https://www.sozcu.com.tr/2017/gundem/canakkale-zaferi-hakkinda-bilmeniz-gereken-7-gercek-1738911 
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Çatalhöyük Öyküleri 

                                                                  Ömer Ersu 

 “Çatalhöyük Öyküleri” adlı kitabı ve yazarı Bilgin Adalı’yı tanıyor musunuz? 

KİTAP 

Ningur ve Ninlil, güzel yurdumuzda bugün 

Çatalhöyük diye adlandırılan bir köyde, 

günümüzden tam on bin yıl önce yaşamış 

iki kardeş. Bu iki kardeşin en önemli 

özelliklerinden biri, köy halkının daha rahat 

yaşamasını sağlayacak buluşlar 

yapmaları.  Ningur, birçok yeni buluş 

yapıyor ve köy başkanlığına seçiliyor. Kız 

kardeşiyle birlikte bugün bizim 

kullanmakta olduğumuz birçok madeni 

keşfediyor ve onlardan alet yapmayı 

öğreniyor. Bu aletler, bakırdan silahlar ve 

başka türlü araç gereçler… Ben, bu kitabı 

macera sevenlere kesinlikle öneririm. 

YAZAR 

11 Aralık 1944'te Safranbolu’da doğdu. 

İlkokul öğrencisiyken öykü ve şiir yazmaya 

başladı. Babasının görevi nedeniyle 

çocukluğu Antalya, Mersin ve Alanya'da 

geçti. Ortaöğrenimini Tarsus Amerikan 

Koleji, Alanya Ortaokulu ve Mersin Tevfik 

Sırrı Gür Lisesi’nde yaptı. İlk şiir ve öykü 

denemeleri lise çağında iken Kıbrıs’ta  

 

çıkan Beşparmak dergisi ile Mersin’de 

birkaç genç arkadaşıyla birlikte 

çıkardığı Kıyı dergisinde yayınlandı. Ankara 

Siyasal Bilgiler Basın Yayın Yüksek 

Okulu’nda Radyo ve Televizyon 

Programcılığı konusunda öğrenim gördü. 

 

https://www.okuoku.com/urun/detay/kitap/dunyamizin

-ilk-safagi-catalhoyuk-oykuleri--1/27410
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         Yaz Tatilinde Gidilebilecek En Değişik Oteller 

                                                                               

Demir Soysal 

Liberty Hotel 

Bu ilginç otel, 125 yıl boyunca Boston’un azılı suçlularını 

barındırmış. İnanmak çok zor, değil mi? Bugün gayet lüks 

bir otel ve eski hapishane günlerinin kasvetli ruhunu 

üzerinden atmış gibi. 

Jamala Wildlife Lodge 

İlginç otellerden Jamala Wildlife Lodge’da ayıların bakışları 

altında köpük banyosu yapın ya da yatağınızdan devasa 

akvaryumlar içindeki ilginç türleri ve köpekbalıklarını 

gözlemleyin. 

Hotel des Galeries  

Tarihi bir anıtın içinde uyuyun ve Brüksel’deki Galeries Royales 

Saint-Hubert’in sinema ve dükkânlarının tadını çıkarın. 

Kex Otel 

Eğer ev yapımı kurabiyeleri seviyorsanız bu otele 

bayılacaksınız. Bu arada “kex” İzlandaca “bisküvi” demek. 

 

Locando La Scuola 

Okul sıralarını mı özlediniz? Bu oteldeki odalar son 

derece “vintage” dekorasyonlarıyla sizi ilkokul 

zamanlarınıza ışınlayacak. 

 Daha fazlası için: room5.trivago.com.tr/ilginc-oteller/ 

 

https://www.trivago.com.tr/?cpt=313288202&iRoomType=7&iPathId=44371&iGeoDistanceItem=3132882&aDateRange%5Barr%5D=2017-02-27&aDateRange%5Bdep%5D=2017-02-28&iViewType=0&bIsSeoPage=false&bIsSitemap=false&cip=90110000000001
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              Diller Hakkında Neler Neler… 

     Rauf Ömer Çadırcı 

 

Dünya’da en az konuşulan dil 

nedir? 

Wintu-Nomlaki denilen dili 

sadece 1 kişi biliyor. 

 

 

Dünyada en fazla hangi dil konuşuluyor? 

Dünyada en fazla konuşulan dil, Çince’dir. Çince’yi 1.200.000.000 kişi konuşuyor ve aslında 

Türkçe en fazla konuşulan 5. dil olarak bilinir ve Türkçe’yi 220.000.000 kişi konuşuyor. 

 

Dünyanın ilk dili neydi? 

Dünyadaki ilk dilin bir ismi yoktu ama insanlar “hihi” veya “hoho” diye konuşuyorlardı.  

 

Türkiye’de kaç dil konuşuluyor? 

Türkiye’de tam olarak 36 dil konuşuluyor.  

 

Dünyada kaç tane dil vardır? 

Dünyada 2200 tane dil konuşulduğu tahmin ediliyor. 

 

https://www.google.com.tr/search?q=d%C3%BCnyada+ka%C3%A7+dil+var&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj

7juD_rsPZAhXEh6YKHRsaDLkQ_AUICigB&biw=1280&bih=903#imgrc=A2MJQPVZTd-zpM: 
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Dünyada En Az Konuşulan Diller 

  Emir Sali 

Dünyada en az konuşulan dilleri duydunuz mu?    

Andoa 

Bu dili dünyadaki sadece 2 insan birbirleriyle iletişim kurmak için 

kullanıyorlar. 

 

 

Anambe 

Bu dili dünyadaki sadece 6 kişi konuşuyor. 

 

Ayapanec 

Bu dili dünyadaki 8 kişi konuşuyor.  

 

Mawayana 

Mawayana Brezilya bölgesinde 10 

kişi tarafından konuşuluyor.  

 

 Jingulu 

  Bu dili 7,6 milyar insandan 14 kişi konuşuyor. 

 

www.sabah.com.tr/galeri/dunya/dunyada-az-konusulan-diller/11 
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Dünyanın Farklı Yerlerinden 5 İnanılmaz Okul 

Demir Mermerci 

 

Merhaba, bu yazımda sizlere dünyanın farklı yerlerinden 5 inanılmaz okulu 

anlatacağım. 

 

1)  Steve Jobs Okulu 

Her öğrencinin farklı yetenekleri ve ilgileri olduğunu 

savunan bu okul, Hollanda’da bulunuyor. Dünyanın 

eğitim açısından en iyi örneklerden biri olan bu okul, 

her 6 ayda bir eğitim sistemini değiştirmektedir.  

 

2) Japon Okulları 

Muhtemelen dünyanın en iyi eğitim sistemine 

sahip olan Japonya, aynı zamanda oldukça gelişmiş 

olan okullara da sahip durumda. Örneğin Japon 

okullarında puanlama sistemi bulunmamakta. 

Ayrıca Japonya cep telefonları konusunda da çok 

hassas. Ayrıca okulda temizlik görevlileri yerine 

öğrenciler yerleri temizliyor. 
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3) Tekne Okulu 

Bangladeş’te bulunan bu tekne okulunda 

öğrenciler her sabah bir tekneye binip orada 

eğitim görüyorlar. 2002’den beri öğrenci alan 

bu okulda şu anda 71 öğrenci eğitim görüyor. 

Ayrıca bu okul, servis ihtiyacınızı da karşılıyor. 

 

4)  Sihirbazlık Okulu 

11 farklı ülkeden 200 tane öğrencinin 

bulunduğu bu sihirbazlık okuluna kayıt olmak 

isterseniz, vereceğiniz ücret 345 Dolar’dır. Bu 

para, sihirbazlık öğrenmek için çok idealdir.  

 

 

5) Hamburger Üniversitesi 

McDonald’ın işletmesinde olan bu ilginç 

üniversite, burada okumayanların bile ilgisini 

çekmekte. Dünyanın belki de girilmesi en zor 

üniversitelerinden biri olan bu okulda 5 bin 

öğrenci eğitim görüyor.  

 

 

 

www.youtube.com/watch?v=6OSzuxMiMUE  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6OSzuxMiMUE
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                       Hayvan Çiftliği  

                                              Tibet Sütçü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.markafoni.com/george-orwell-hayvan-ciftligi-2401306 
 

 

 

Hayvan Çiftliği, alt başlığı bir “peri masalı” olan politik 

bir romandır. Bu romanda hayvanlar, çiftçiyi kovup 

kontrolünü ele geçirdikleri çiftliği bütün hayvanlar için 

adil ve eşit bir şekilde yürütmeye çalışırlar.  

 

Bütün hayvanların en akıllısı olan domuzlar, diğer 

hayvanlara akıl verecek önder bir grup oluştururlar 

ancak kısa süre sonra çiftlikte tarım için uğraşıp didinen 

hayvanlar için işler zorlaşmaya başlar. Bu kalkınmanın 

amacı başta bütün hayvanların eşit olmasıyken bu 

eşitlik giderek azalır. 

 

Bu kitabı roman ve özellikle de peri masalı sevenlere 

öneririm. 
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J.K. Rowling 

Yasemin Albayrak 

JK Rowling, tarihteki en popüler kitap ve film serilerinden biri olan “Harry Potter”  

adlı fantastik serinin yaratıcısı olarak bilinir. Acaba yaşamı boyunca neler yaşamıştır? 

Joanne Rowling, İngiltere'de 31 Temmuz 1965'te doğdu. 

Harry Potter kitabını ilk yayınlayacak yayınevi, kadın olduğu 

anlaşılırsa daha az satış yapacağını düşünüp ona ismini 

kısaltmasını söylemiş;  Joanne de adını büyükannesinin adı 

olan Kathleen'le birleştirerek “J.K” kısaltmasına ulaşmış ve 

kitaplarında bu ismi kullanmıştır.  

Joanne’nin bir kız kardeşi vardır, adı Dianne Rowling’dir ve 

Joanne’den iki yaş küçüktür. Joanne’nin annesinin MS hastalığı vardı ve Joanne annesini bu hastalığı 

yüzünden 25 yaşındayken kaybetti. 

Annesi vefat ettiğinde 45 yaşındaydı.  

Joanne’nin üç çocuğu vardır:  Mackenzie 

Jean Rowling Murray, David Gordon 

Rowling Murray ve Jesscia Isabel Rowling 

Arantes. Joanne iki kere evlenmiştir. Jorge 

Arantes ile 1992–1995 arasında evli kalmış 

ve 2001’den beri Neil Murray ile evliliğini sürdürmektedir. JK Rowling, İskoçya'da Edinburgh’da yaşıyordu 

ve ilk kitabı Harry Potter ve Sorcerer's Stone'dan önce bekâr bir anne olarak geçinmeye çalışıyordu.  

Rowling, 2012 yılında Casual Vacancy adlı romanını yayınladı. 2016'da ise “The Cursed Child” adlı bir 

tiyatro ve “Fantastic Beasts and Where to Find Them” adlı bir film sundu. 

J.K Rowling’in hayatı ile ilgili bir film bile vardır: Magic Beyond Words 

www.biography.com/people/jk-rowling-40998                               

 www.imdb.com/title/tt1979269/?ref_=nv_sr_1  

https://www.biography.com/people/jk-rowling-40998
http://www.imdb.com/title/tt1979269/?ref_=nv_sr_1
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                     Meslekler Tehlikede! 

Deniz Kömür 

Teknolojinin gelişmesiyle beraber birçok yok olan meslek vardır. Bazı mesleklerin 

başı dertte. İşte bazıları… 

Terzi: Eskiden herkes kıyafetlerini diktirmek için terziye giderdi. Şimdi teknolojinin gelişmesiyle 

bütün bu işleri fabrikalardaki makineler yapar. Günümüzde mağazalar olabilir ama bu 

kıyafetleri insanlar elleriyle yapıyor anlamına gelmez. Bu meslek, Türkiye’nin çok az 

bölümünde kaldı ve kısa sürede tamamen yok olabilir.  

 

Bakırcı: Bakırcı; bakırdan vazolar, çanak-çömlek, 

tabaklar vb… yapan ustadır. Tabii teknolojinin 

gelişmesiyle birlikte bu meslek hızlıca 

kayboluyor. Artık her şeyi fabrikalar yapıyor ve 

ustaların el işlerine, emeklerine gerek kalmıyor. 

Bu meslek sadece Gaziantep gibi birkaç ilde 

kalmıştır. 

 

Bıçakçı: Bıçakçı da bakırcıya çok benzer. Bıçakçı, el emeğiyle silahlar yapar. Bu mesleğin de başı 

derttedir. Artık çok fazla kişi bıçakçıya gitmez ve bu meslek hızlıca kaybolmak üzere. 

Bıçakçıların işlerine devam edebildiği illerden biri yine Gaziantep’tir. 

 

Eşekli Satıcı: Eşekli satıcılar; bir sürü araç-gereç, çanak-çömlek ve daha fazla eşyayı bir eşeğin 

üstüne yüklerdi ve sokakta satardı. Artık bunlara hiç gerek kalmadı. Herkes mağazalara gidip 

istediklerini alıyor. Bu meslek, kısa sürede tamamen yok olacak. 
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Macuncu: Eskiden herkes sokağa çıkar ve 

macuncudan nefis macun alırlardı ama bu 

mesleğin de başı dertte. Artık macun 

fabrikalarda yapılıyor ve hazır olarak alışveriş 

merkezlerinde satılıyor. Edirne’de bu meslek 

hâlâ devam ediyor ama kısa sürede tamamen 

yok olabilir. 

 

Halıcı: Teker teker düğümler atılarak el emeğiyle 

yapılan halılar, artık fabrikalarda yapılır ve satılır 

halde. Bu nedenle de elle yapılmak zorunda değil 

ve bu meslek tamamen yok olmuş olarak 

sayılabilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.ntv.com.tr/galeri/yasam/kaybolanmeslekler,2TCgAtEpB0Swq1dAucTkUQ/yaa8Yf9vvEadzhZRuETzuA 
www.fotografturk.com/gaziantep-bakir-ustasi-p359729 

 

  

http://www.ntv.com.tr/galeri/yasam/kaybolanmeslekler,2TCgAtEpB0Swq1dAucTkUQ/yaa8Yf9vvEadzhZRuETzuA
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Yıldızlarımızdaki Kusur 

                                          Dilara İnci 

 

Siz de bu kitabı okuyunca; okuyan milyonlar gibi 

gözünüz yaşlı, yanınızda kullanılmış onlarca peçete 

olacak.  

 

“Yıldızlarımızdaki Kusur” veya orijinal adıyla “The Fault in 

Our Stars”, yazar John Green’in  yayınlanan dördüncü kitabı 

ve dünyada en çok okunan romanlar arasındadır. 

 

“Yıldızlarımızdaki Kusur”da, 17 yaşındaki Hazel Grace’in 

ailesinin zoruyla gitmeye başladığı destek grubundaki  17 

yaşındaki Augustus Watersl’a tanışıp sayılı günler içinde 

sonsuzluğa doğru uzanan bir aşk hikâyesine tanıklık 

ediyoruz. 

 

Hazel Grace, kendini ölüme alıştırmıştır ve kendisini 

bir el bombası olarak görmektedir. İnsanlar 

tarafından sevilmek istemiyordur ama sevgi dolu 

Augustus’a karşı koyması bir hayli zordur hele 

birbirlerine âşıkken.  

 

 

"Acının olayı bu." dedi Augustus ve ardından bana baktı. "Acı hissedilmeyi talep eder."  

                                                                                                                       Aynı Yıldızın Altında, John Green 

 

ew.com/article/2014/06/07/fault-in-our-stars-cry                     

https://1000kitap.com/kitap/ayni-yildizin-altinda--7145
https://1000kitap.com/yazar/John-Green
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RENKLİ DÜNYALAR 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü 

                                            Nehir Turhan-İlyun Özbinar 

 

Bildiğiniz üzere kadına şiddet uygulanıyor ve kadınlar zor, kısıtlı bir biçimde yaşamak 

durumunda kalıyorlar. Bu yazımızda sizlere 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nden 

bahsedeceğiz. 

 

Dünya Kadınlar Günü Nedir? 

Dünya Kadınlar Günü, her yıl 8 Mart’ta kutlanan uluslararası bir gündür. İnsan hakları temelinde 

kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesine; ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının 

kutlanması için ayrılmıştır. Clara Zetkin ve Rosa Luxemburg, 8 Mart’ın Dünya Kadınlar Günü olması 

önermişlerdir.  

   Sağdaki Rosa Luxemburg ve soldaki Clara Zetkin, 8 Mart Kadınlar Günü’nü kutluyor. 
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   Neden Kutlanıyor? 

8 Mart 1857 tarihinde, ABD'nin New York kentinde;             

40 000 dokuma işçisi, daha iyi çalışma koşulları 

istemiyle bir tekstil fabrikasında greve başladı ancak 

polisin işçilere saldırması ve işçilerin fabrikaya 

kilitlenmesi, arkasından da çıkan yangında işçilerin 

fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamaması 

sonucunda 129 kadın işçi can verdi. İşçilerin cenaze 

törenine 10 000'den daha fazla kişi katıldı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forward.com/sisterhood/194061/clara-zetkin-and-international-womens-day/ 

issuu.com/petroliskadin/docs/8_mart_in_tarihcesine_damga_vuran_y_e2981a1791121b 

http://www.milliyet.com.tr/abd/
http://www.milliyet.com.tr/new-york/
https://forward.com/sisterhood/194061/clara-zetkin-and-international-womens-day/
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2018 Yılında Beklenen 10 Film 

                                                      Tuna Aydın 

2018 yılının vizyona girmesi heyecanla beklenen 10 filmini sizler için derledik. 
 

1. Spider-Man: Into the Spider-Verse:  

Öncelikle bu bir animasyon filmidir. Başka bir evrende 

bir Spiderman olduğu için yeni bir hikâyedir. Yeni çıktığı 

için hakkında fazla bir bilgi bulunmamaktadır. 

2. X-Men: Dark Phoenix: Birçok filmde Phoenix’in 

kötü olması hikâyesini izledik. Bu filmde de Jean Grey 

yani Phoenix, Dark Phoenix ve kötü oluyor. 

3. Jurassic World: Fallen Kingdom: Bir adaya kamp 

yapmaya giden bir aile, bir anda dinozorlar ile karşılaşır 

ve buradan nasıl kurtulacaklarını düşünürler. Oradan 

kurtulmak için zorluklarla mücadele ederler. Bu arada, 

filmi merak edenlerin oranı düşmektedir. 

4. Solo: A Star Wars Story: Başlıktan da anladığınız gibi solo olarak Han Solo’yu 

anlatacaklar. Bu filmin hikâyesi başka bir evrende geçecek ve geçmişi anlatacak. 

5.  Maze Runner: The Death Cure: 

Maze Runner’ır son filmi olacak bu film, 

aslında vizyona girdi. Ben de izledim. Diğer 2 

filme göre bilimkurgu oranı azaltılmış ve 

aksiyon sahneleri artırılmıştır. Filmin son 30 

dakikası çok uzadı ama bence güzel bir filmdi 

ve izlemenizi öneririm. 
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6. Red Sparrow: Çok uzun süreden beri 

görmediğimiz bir film türü. Marvel’ın Black Window 

karakteri çok iyi dövüşen bir kızdır. Bu filmde de 

suikastçı ve yetenekli bir kızın hikâyesini 

öğreneceğiz. 

7. Aquaman: Justice League filminde gördüğümüz 

agresif kahramanımızın şimdi de solo filmi çıkıyor ve 

filmi suda çekmiyorlar, görsel efekt ekliyorlar. 

Bunun için koca bir havuz yaptırılmıştır ve bu havuz 

boşa gitmiştir ama belki yazın yüzerler   

8. Avengers: Infinity War: Öncelikle bilin ki çoğu 

sevdiğim kahraman vefat edecek ve çoğu takım 

birleşecek çünkü bütün evreni ilgilendiren bir savaş 

var. Baş kötümüz güçlenmek için 8 tane olan evren taşlarını bulmaya çalışacak ve bu film 2 

farklı filmden oluşacak. 2. film 2019 yılında vizyona girecek. 

9.  Black Panther: Black Panther, çoğu filmde ana karakter olmadı ama şimdi solo filmi 

çıktı. Filmde bir kral var. Bu kralın zırhındaki maden çok nadir ve sadece kralın ülkesinde 

bulunan bir maden. Acaba filmde bu madenle ilgili neler yaşanacak? 

10.  Mission: Impossible 6: Mission Impossible’ın 6. filminde çoğu karakter ve oyuncu 

değişmedi, sadece 1-2 oyuncu eklendi. Serinin her filmi gibi bu filmi de heyecan ile 

bekliyoruz. 

 

 

 

 

 

 

 

  www.imdb.com/  

  www.movieinsider.com/movies/-/2018  

 

http://www.imdb.com/
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       En Sevilen Animasyon Karakterleri 

                                             Ziya Hacısüleymanoğlu 

       

Quote: Savaştığı herkes ondan nefret ediyor ve bazen de ondan korkuyor. Quote kendi yüzünü 

değiştirebiliyor. Mesela Troll face, Villiger ve Mağara Adamı Süngerbob yüzünü de taklit 

edebiliyor. 

Smg4: Smg4 çok komik animasyonlar çeker ve çoğunlukla “memes” kullanır. Çok çılgın ve 

anlamsız videolar çeker. Buna rağmen yine de çok komik olur. Yaşadığı dünya çok gariptir ama 

o her şeye rağmen mutludur. Bu yüzden Smg4’ ün videoları çok keyifli olur. 

Aege: Diğer adıyla “The Chrono Breaker” kendisi Strike Force grubunun bir üyesidir. Kolayca 

sinir bozucu biri olabiliyor ve zamanı kontrol edebiliyor. Gruptaki arkadaşı Saito’yu pek sevdiği 

söylenemez.  

 

thelieutenantsurge.deviantart.com/art/Aege-DestructionSeries-3D-Update-589090526                                                          
universe-of-smash-bros-lawl.wikia.com/wiki/SMG4                                                                   

thelieutenantsurge.deviantart.com/art/Kirby-FCs-Quote-SquirrelKidd-581494028 

 

http://universe-of-smash-bros-lawl.wikia.com/wiki/SMG4
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                               Bilinmeyen Ülkeler  

                                                     Begüm Gültekin 

Ben sizlere adı pek bilinmeyen 2 tane ülkeyi ve o ülkeyi özel kılan özellikleri 

anlatacağım. 

Kiribati 

Kiribati konum olarak belki de dış dünyadan soyutlanmış olabilir.  İklim değişikliğinin sonuçlarını 

doğrudan yaşayan ülke, bu konu hakkında dünya üzerinde gerçekleştirilen neredeyse tüm 

toplantılarda yer alıyor. Zira her sene su seviyesinde yükselme yaşanıyor. Dolayısıyla Kiribati halkı 

şimdiden toplu göç alternatiflerini düşünmeye başlamış durumda ancak Kiribati’yi daha da özel 

kılan bir şey var; o da ülkenin doğu ucunun tarih değiştirme çizgisine sınırı olması. Bu durum, 

Kiribati’nin dünya üzerinde yeni güne başlayan ilk ülke olmasını sağlıyor. Dolayısıyla da yeni yıla ilk 

giren ülke de yine Kiribati oluyor. 

Zaman dilimi sınırında bulunan ada, milenyuma giren ilk yer olduğu için adanın ismi Milenyum 

Adası olarak değiştirilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Milenyum Adası olarak değişen Kiribati Adası 
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Lesotho 

San Marino ve Vatikan gibi Lesotho da dört tarafı tek bir ülke ile çevrili bir krallık konumunda. 

Etrafını çevreleyen ülke ise Güney Afrika Cumhuriyeti… 

Lesotho, Güney Afrika coğrafyasında dağlık olan tek bölgede konumlanmış hatta kışın kar yağan 

nadir Afrika ülkelerinden biridir. Bu özelliği ile denize çıkışı olmayan ülke, “Gökyüzündeki Krallık” 

olarak da adlandırılır. Ama işin ekonomik yanına baktığımızda bir San Marino değil… 

Ülkede her ne kadar elmas madenciliği yapılsa da Lesotho’nun ekonomik durumu pek iyi değil. 

Elmas madenciliği ile birlikte ülkenin bir numaralı gelir kaynağı su ihracatı. Bir dönem 

bağımsızlığından vazgeçerek Güney Afrika Cumhuriyeti ile birleşmeyi ciddi şekilde konuştu, tartıştı.  

 

 

 

 

 

 

                                             “Gökyüzündeki Krallık” olarak da bilinen Lesotho 

                                     

 gezimanya.com/lesotho                                                                                       

 www.worldatlas.com/oc/ki/where-is-kiribati.html                                  

 tr.depositphotos.com/58829565/stock-illustration-lesotho-political-map.html 

 

https://www.worldatlas.com/oc/ki/where-is-kiribati.html
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                                         Bulmacalar, Bilmeceler 

 

7 sözcüğü bulunuz. 

İÇERİK, AÇI, DERGİ, KONU, BULMACA, EĞLENCE, KIŞ 

A A A Ç I H D V H Ö 

F B İ F N X N F Z K 

K V Ö R S T B Ş X H 

H O B K İ G Ş D U R 

N V I M Ç N Ç Ç N C 

M V Y Ö E Ş B H Ş J 

J D D K R N F M B K 

M D Ç F İ M E Ö R E 

J C M S K F K I T Ğ 

K I Ş H F V B M U L 

M K Ş K B N G J T E 

G G F F G H B A Ş N 

F X B T E H G C G C 

D K V H F N J J D E 

J M E C F D S H Ç F 

Ş B Ğ N F T E T Ö F 

K J T F Ö G H R L D 

O N T B J J F K G D 

N F Y U N F J L İ E 

U İ H N G M B H E U 

Y R J O Ö V M O W O 

B C B U L M A C A F 

D J F K B F M N C M 

N V N Ö H Y L M G Ç 
 

Farklı olanı bulunuz. 















 

 

Padişah tahta çıkınca ilk ne yapar? 

Sarp Gökçen 

Çıkan tahtayı yerine 

oturtur. 
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BURÇLAR 

                                                          Nehir Turhan 

Merhabalar, bu sayımızda sizlerle burçlar ile ilgili bilmediğiniz özellikleri ve burç 

taşlarının neler olduğunu paylaşacağız. 

KOÇ BURCU                                                             TERAZİ BURCU 

Yönetici gezegeni: Mars                                        Yönetici gezegen: Venüs 

Elementi: Ateş                             Elementi:  Hava 

Gün: Salı                           Gün: Çarşamba 

Burç taşı: Yakut                                        Burç taşı: Opal/zümrüt 

 

BOĞA BURCU                                                          AKREP BURCU 

Yönetici gezegeni: Venüs                                      Yönetici gezegen: Plüton/Mars 

Elementi: Toprak                                                    Elementi: Su 

Gün: Cuma                                                               Gün: Çarşamba 

Burç taşı: Zümrüt                                                    Burç taşı: Topaz 

 

İKİZLER BURCU                                                       YAY BURCU 

Yönetici gezegeni: Merkür                                   Yönetici gezegeni: Jüpiter 

Elementi: Hava                                                       Elementi: Ateş 

Gün: Çarşamba                                                       Gün: Perşembe 

Burç taşı: Akik                                                         Burç taşı: Turkuaz 

 

YENGEÇ BURCU                          OĞLAK BURCU 

Yönetici gezegeni: Ay                                            Yönetici gezegeni: Satürn 

Elementi: Su                                                            Elementi: Toprak 

Gün: Pazartesi                                                         Gün: Cumartesi 

Burç taşı: İnci                                                           Burç taşı: Grena 

 

ASLAN BURCU                      KOVA BURCU  

Yönetici gezegeni: Güneş                                     Yönetici gezegeni: Uranüs 

Elementi: Ateş                                                        Elementi: Hava 

Gün: Pazar                                                               Gün: Çarşamba  

Burç taşı: Elmas                                                      Burç taşı: Ametist 

 

BAŞAK BURCU                                                        BALIK BURCU 

Yönetici gezegeni: Merkür                                   Yönetici Gezegeni: Neptün 

Elementi: Toprak                                                   Elementi: Su 

Gün: Çarşamba                                                      Gün: Cuma 

Burç taşı: Meryem taşı                                         Burç taşı: Akuamarin 
www.astroloji.org/burclar.asp 
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                          Burj Khalifa  

                                                             Ceylin Ergüney 

Burj Khalifa dünyanın en yüksek binasıdır. Burj 

Khalifa Dubai’de yer alır. Binanın yapımında 

tam 12 bin  işçi  görev almıştır ve bu binayı tam 

22 milyon saatte yapmışlardır. Binaya başlama 

tarihi  21 Eylül 2004, binanın  bitiş tarihi  ise 1 

Ekim 2009’dur. Binanın açılışı ise 4 Ocak 

2010’da yapılmıştır. Açılışı Dubai Şeyhi 

Muhammed Bin Raşid El Maktum 

gerçekleştirdi.  Açılışta 

havai fişek gösterileri, 

paraşütçülerin yaptığı 

gösteriler ve Arap dansları 

mevcuttu. Bu binaya 

harcanılan para ise 4.1 

milyar dolardır.  

Bina 828 metre ve 165 

kattır ama bina sadece 160. 

kata kadar kullanılıyor. 

Binanın 150. katından 

sonrası çelikten yapılmıştır. Şubat 2007’de ise 

dünyanın en yüksek katlı kulesi olarak bilinen 

Sears Kulesi’ni geçmiştir. Burj Khalifa tam 95 

kilometre öteden görülebilir. Aslında bu 

yapının ismi Burj Dubai 

olacakmış ama o zamanlar 

kralın yeterli parası 

olmadığı için Abu Dhabi 

Kralı’ndan yardım istemiş 

ve en sonunda bu yapıyı 

Abu Dhabi’nin kralı 

yaptırdığı için adı Burj 

Khalifa olmuştur.  

Binanın cephelerine gelen 

rüzgâr yüklerini en aza 

indirmek için binanın hiçbir cephesi düz olarak 

tasarlanmamıştır. Köşeleri ise keskin değildir, 

dairesel birleşimlerle yapılmıştır. Burj 

Khalifa’da 160 tane  lüks otel odası, suit, 57 

tane asansör, 1044 daire ve 300 araç kapasiteli 

bir otopark vardır.

www.bilgiustam.com/dunyanin-en-yuksek-gokdeleni-burj-   halife/ 

 

http://www.bilgiustam.com/dunyanin-en-yuksek-gokdeleni-burj-%20%20%20halife/
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Debby Ryan 

                                                             Liv Leyla Seten 

Debby Ryan, Amerikalı ünlü bir oyuncudur ve birçok filmi vardır.  

13 Mart 1993’te Amerika’nın Alabama’ya bağlı 

Huntsville kentinde doğmuştur ve şu an 24 yaşındadır. 

Debby Ryan’ın asıl ismi Deborah Ann Ryan’dır.  

Sanat dünyasında insanlar Debby Ryan’ı diğer 

sanatçılardan ayırt etmek için ona “hoş yüzlü” 

derlermiş. 

Debby Ryan; aktris, müzisyen, şarkıcı ve şarkı sözü 

yazarıdır. İlk profesyonel tiyatrosunu 7 yaşında 

sahnelemiştir. Kiliselerde, çeşitli tiyatro performans 

gruplarında ve yetenek yarışmalarında yer almıştır. 

Disney Channel’ın dizilerde oynatmak üzere ulusal 

düzeyde yaptığı araştırma sonucunda keşfedilmiştir.  

2007 yılında Barney & Friends ismindeki DVD filminde yer almıştır. 2008 ile 2011 yılları arasında 

yayınlanan Zack & Cody Güvertede isimli Disney Channel yapımı dizide Bailey Pitckett karakterini 

canlandırmıştır. Bu dizi Amerika’da 6-11 yaş aralığının en çok izlediği birinci; 9-14 yaş aralığının ise en çok 

izlediği ikinci dizi olmuştur. Ayrıca ünlü oyuncu, 2009 yılında Selena Gomez ve David Henrie gibi ünlülerin 

rol aldığı Waverly Büyücüleri adlı dizide konuk oyuncu olarak yer almıştır. Aslında burada yer aldığı 

bölüm Zack & Cody Güvertede ve Waverly Büyücüleri dizilerinin birleştirildiği bir bölüm olmuştur. Ünlü 

oyuncunun başrol oynadığı ve “Abby” karakterini canlandırdığı 16 Dilek adındaki 2011 yapımı Disney 

Channel filmi 18-34 yaş grubundan insanlar arasında yüksek bir izlenme oranı elde etmiştir. Bu filmlerde 

elde ettiği başarılar sayesinde The Suit Life Movie ve Radio Rabel gibi filmlerin önünü açmıştır. 

 

 

 

vignette3.wikia.nocookie.net/disneyjessieseries/images/1/17/JESSIE_Cast.jpg/revision/latest?cb=20160110203836 
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Dünyanın Farklı Ülkelerinden En İlginç Yasaklar 

Demir Mermerci 

 

Dünyanın farklı yerlerinden en ilginç yasaklar hakkında bilgi sahibi olmak ister 

misiniz? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.ensonhaber.com/galeri/dunyanin-cesitli-ulkelerinden-en-ilginc-yasaklar  

İsviçre’de akşam saat 10.00’dan sonra sifonu çekmek yasaktır. 

 

Tayland’ın parasının üzerinde kral olduğu için paranın üzerine basmak yasaktır. 

Çin’de yaya geçidinde durmanın cezası 5 yuan (Çin’in para birimi).  

İtalya’da yumruk atmak kesinlikle yasaktır. 

Londra’da salgın hastalığınız varken taksi durduramazsınız. 

   

 

http://www.ensonhaber.com/galeri/dunyanin-cesitli-ulkelerinden-en-ilginc-yasaklar
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             Görsellerle Dünya Rekorları   

Yasemin Albayrak 

                    Dünyanın En Uzun Adamı:      Dünyada En Fazla Ödül Kazanan Film: 

 

 

 

 

 

 

  Dünyanın En Büyük Squishysi:                                   Dünyanın En Şirin Köpeği: 

Dünyanın En Çok Sevilen Şarkısı:           Dünyanın En Uzun Saçlı Kadını: 

 

 

 

 

 

 

 
www.ntv.com.tr/galeri/sanat/guinness-dunya-rekorlari-aciklandi-2018,EdtesPZJ_E2XYAtG84czlw 
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Dünyada Yılbaşı 

Liv Leyla Seten 

ABD - New York 

New York’ta yılbaşı Times Square’de (Times 

Meydanı’nda) kutlanır. Tüm yol ışıklarla çevrilir ve 

konfetiler binalardan aşağı atılır. Her yıl yılbaşında 

Times Square’e yaklaşık 1 milyon kişi gelir. Yeni yıl 

kutlamalarının ritüeli, saat tam 00:00’da meydana 

indirilen devasa toptur. Her yıl saat tam 12’yi 

vurduğunda büyük top atılır. Bu kutlama sabah güneş doğana kadar devam eder. 

Londra-Trafalgar Meydanı 

Londra’da bulunan Trafalgar Meydanı yılbaşını kutlamak için 

güzel bir fikirdir. Trafalgar Meydanı’nda yılbaşı için 25 

metrelik bir ağaç kurulur ve ağacın etrafında milyonlarca 

insan eğlenerek dans eder. Trafalgar Meydanı’nda saat 

00:00’da Big Ben çanlarının sesi duyulur ve havai fişek 

gösterileri başlar. Daha sonra da meydandan korolar ve dans 

grupları geçer. 

Avustralya-Sidney Limanı 

Avustralya’da yılbaşı yaz günlerine denk gelmektedir. 

Bu yüzden Noel Baba’yı yazlık kıyafetleri ile görmek 

mümkündür. Ayrıca Avustralya’nın simgesi olan 

kangurular bu özel günde Noel Baba’ya eşlik 

etmektedir. Avustralya’da yılbaşı kutlamalarında öne 

çıkan şehir Sidney’dir.  Yeni yıl, Sidney Köprüsü ve Opera Binası’nda havai fişek gösterileriyle 

kutlanır. Bir keresinde hava 40 dereceyi aştığı için kutlamalar iptal olmuştur. 

       blog.goldstore.com.tr/dunyada-yilbasi-kutlamalari.html/ 
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Rehber Köpekler 

 Emir Sali 

Merhaba bu yazımda sizlere rehber köpekler ile ilgili bilgiler vereceğim. Rehber 

köpekler gelecekte işimize çok yarayacağı için bu yazıyı yazmaya karar verdim. 

Rehber köpekler görme engelliler için 

eğitilmiş köpeklerdir. Rehber köpekler, bir 

insanda ortalama 8-10 yıl kalır. Bu köpekler 

sizi A noktasından B noktasına götürebilir. 

Yani evden-işe, işten-eve, evden-markete, 

restorana, kafeye götürebiliyor.  

Rehber köpekler, tehditkâr ya da tehlikeli 

olmayan köpeklerdir. Seçimleri buna göre 

yapılmaktadır. Bu nedenle sokak köpekleri ile karşılaşıldığında genel olarak diğer köpekler bu 

köpeklerin bir tehdit olmadığını anlıyorlar ve sizi rahat bırakıyorlar. Bu köpekler kesinlikle evde 

kalmalı çünkü onlara evin bir bireyi olarak davranılmazsa görevlerini başarı ile 

tamamlayamazlar.  

1916’da ilk rehber köpek okulu, 

Almanya’da 1. Dünya Savaşı’nda görme 

yetilerini kaybetmiş gazilerin bağımsız 

hareket ihtiyaçlarını karşılamak için 

açılmış. Eğitim yöntemi olarak pozitif 

pekiştireç çok önemli. Bu bazen bir 

oyuncak, bir yiyecek ya da “aferin” 

diyerek köpeği okşamak olabiliyor. Koşu bantları da eğitimin bir parçası olarak kullanılıyor. Bu, 

köpeklerin düz olarak ve belli bir hızda yürümeyi öğrenmeleri için kullanılıyor. Üçüncü aşamayı 

da başarıyla tamamlayan köpekler, artık bir rehber köpek olarak sahipleri ile buluşmaya hazır 

oluyorlar.  

engelsizerisim.com/eeeh/yazi/18/rehber_kopekler  

http://engelsizerisim.com/eeeh/yazi/18/rehber_kopekler
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En Çok Para Kazanan 3 Marka 

                                                            Ege Şenyıldız 

1. Çin Endüstri ve Ticaret Bankası – 42,7 Milyar Dolar 

Çin Endüstri ve Ticaret Bankası, piyasa değeri ve 

toplam varlıklarına göre dünyanın en büyük 

bankası kabul edilmektedir. 1 Ocak 1984’te 

Pekin, Çin’de kurulan devlet bankasıdır. Bankanın 

net kârı 42,7 milyar dolardır. 

2. Apple – 37 Milyar Dolar 

Efsane teknoloji insanı Steve Jobs başta olmak 

üzere Steve Wozniak, Ronald Wayne tarafından 

ABD’de kurulan Apple; dünyanın en çok kâr 

getiren ikinci şirketidir. Dünya genelinde 98 bin 

çalışanı bulunmaktadır. Ayrıca, çıkardığı iPhone 6 

modelleriyle ilk 7 günde 10 milyon adet satış 

rakamına ulaşmıştır. 

3. Gazprom – 36,7 Milyar Dolar 

Rusya’nın en büyük şirketleri arasında yer alan 

Gazprom, dünyada en çok doğalgaz çıkaran 

şirketlerden biridir. Avrupa Birliği’nde pazar payı 

%27’dir. Rusya başbakanı ve ayrıca Gazprom’un da 

en yetkili ismi olan Dimitri Medvedev’in 2017 

tahminlerine göre Gazprom’un hisse değeri dörde 

katlanacak ve aynı yılı takiben dünyanın en değerli 

şirketi olacak. Şirketin günümüz kârı 36,7 milyar dolardır. 

www.google.com.tr/search?q=gazprom&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj0ycrDlvjZAhUDXCwKHRXHCj4Q_AUI

CigB&biw=1517&bih=718#imgrc=IaCNo5JQ__bApM: 

http://www.google.com.tr/search?q=gazprom&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj0ycrDlvjZAhUDXCwKHRXHCj4Q_AUICigB&biw=1517&bih=718#imgrc=IaCNo5JQ__bApM
http://www.google.com.tr/search?q=gazprom&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj0ycrDlvjZAhUDXCwKHRXHCj4Q_AUICigB&biw=1517&bih=718#imgrc=IaCNo5JQ__bApM


57 
 

Dünyanın En Zeki Hayvanları 

                         Deniz Kömür 

Biz insanlar, kendimizi dünya üzerindeki en zeki varlıklar sanıyoruz. Oysaki bizim 

kadar veya bizden daha zeki hayvanların hiç farkında değiliz. Haydi bazılarını 

tanıyalım… 

Filler: “Fil Hafızası” diye bir şey hiç duymuş muydunuz? Bu söz, hafızası çok iyi olan insanlar için 

kullanılır. Bunun nedeni, fillerin gördükleri yüzü hiç unutmamasıdır. Filler, hafızalarındaki 

görüntüleri 10 yıl süreyle taze tutabiliyor.  

 

Yunuslar: Kısa bir süre öncesine kadar herkes fillerin en güçlü hafızaya sahip olduklarını 

düşünüyorlardı. Artık biliyoruz ki yunuslar, fillerden daha çok şey 

hatırlar.  Bir yunus, 20 yıl geçse de eski bir dostunun sesini hatırlar. 

Yunuslar gerçekten çok zeki hayvanlardır. Discovery News’a göre 

yunusların büyük beyinleri vardır ve bu beyinde planlanmış, fazlasıyla 

uyanık bir karar mekanizmasıyla çalışan sistemleri vardır. Yunusların 

beyni, insanların beyninden daha karmaşık bir yapıdadır. 

 

 

Şempanze: Şempanzelerle ilgili uzun süren araştırmalardan sonra çok ilginç sonuçlar elde edilmiş. 

Bu araştırmalar sonucunda, şempanzelerin kısa süre hafızalarının bizimkinden daha iyi olduğu 

ortaya çıkmıştır hatta dünya hafıza şampiyonu Ben Pridmore bile 7 yaşındaki bir şempanzeye 

yenilmiştir. 
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Fareler: Tom ve Jerry’yi izlerken bunu pek belirtmeyiz ama 

asıl hınzırın Jerry olduğunu kabul etmeliyiz. Bunun nedeni, 

farelerin hiçbir zaman kendilerine nasıl davranıldığını 

unutmamalarıdır. Eğer onlara iyi davranırsanız, onlar da size 

iyi davranırmış. Ayrıca, farelerin düşünce stratejileri 

oluşturup hedeflerine ulaştıkları düşünülüyormuş.  

 

 

 

Domuzlar: Domuzları bazılarımız sadece obur ve tembel sanırız. 

Oysaki gerçekte çok akıllı hayvanlardır. Yemeklerini kendilerine 

saklamak için bir aynayla diğer domuzları kandırıyorlarmış.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
www.milliyet.com.tr/dunyanin-en-zeki-hayvanlari--mola-1608/ 

http://www.milliyet.com.tr/dunyanin-en-zeki-hayvanlari--mola-1608/
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                                   Fener Balığı 

                                                                Eren Erginoğlu 

Bu balıklar denizlerin altlarında çok derinlerde bulunur… Aşağıda neredeyse hiç 

ışık yoktur ama o ışık yapar. Çok derinlere inmeniz gerekebilir…  

 

Bu balıklar, tropikal suların 500m altında 

bulunabilirler ama denizlerin 1000 ile 

4000m derinlikleri 

arasında 

yaşayabilirler. Çok 

yırtıcı bir balıktır ve 

yarısı kafa, yarısı ise 

kuyruktan 

oluşmaktadır.  

Genel olarak  Lophiidae ve Myctophidae 

olarak ayrılırlar. Bazılarının görünüşleri çok 

ürkütücü olabiliyor. Titremesi sayesinde 

yakamoz gelir ve bu yakamoz, avı kendisine 

çekebilir.  

Fener balığı, önüne gelen her şeyi yer ve 

bazen karabatakları bile yuttuğu olur. Bu 

balık marttan ağustosa kadar yani 

ilkbaharın başından yazın sonuna kadar 

yumurtlar. Larvalar 6 santimetreyi bulunca 

derinlere inmeye başlarlar. Bu balıkların 

boyu 1m hatta bazılarının boyu 2m bile 

olabiliyor.   

Avlanmak için 

kuma veya 

çamura gömülüp 

kamufle olurlar. 

Mermer gibi 

damarları ve 

değişken renkleri vardır. 200’den fazla 

türleri bulunur. Ağızları kendi vücutları 

kadar açılabilir ama dişi olanların ağzı 

vücudunun 2 katına kadar açılabilir. 

Erkekler dişilere göre daha küçüktürler. 

www.balikvadisi.com/node/399                                

www.nationalgeographic.com/animals/fish/group/anglerfish/                                                 

 

http://www.balikvadisi.com/node/399
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Farklı Ülkelerdeki En İlginç 4 

 Yasak 

                                                     Efe Egeli 

 

Pennsylvania'da buzdolabının kapısı açıkken 

önünde uyumak, banyoda şarkı söylemek yasaktır.  

 

 

Kanada’da margarinin sarı olması yasak. 

Tereyağı ile karışır, diye var olan bu yasak şaka 

gibi ama gerçek. 

 

 

İsrail’de illegal radyo yayını yapmak yasak 

ancak illegal radyo yayınını 5 sene sürdürmeyi 

başarırsanız, artık resmi yayına 

dönüşüyorsunuz. 

 

 

 

Houses of Parliament’te ölmek yasak.  

 

 

 

www.ensonhaber.com/galeri/dunyanin-cesitli-ulkelerinden-en-ilginc-yasaklar 
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Kapadokya 

                                 Dilara İnci 

Yaklaşık birkaç yıl önce Nevşehir Kapadokya'ya 

gitmiştim. Oraya giderken öyle heyecanlıydım 

ki annemle oturup bir plan yapmıştık. Yol 

boyu, yarım saatte bir, anneme “Geldik mi?” 

diye sorup durdum. Kapadokya'ya 

vardığımızda o harika peribacalarını gördüğüm 

an ağzım açık kaldı. 

Rehberimiz kayaların sabah genleşip akşam da büzülmesi sonucu kırılarak peri bacalarının oluştuğunu 

anlattı. Gezerken bazı bölümlerin diğerlerinden daha soğuk olduğunu fark ettim. “Acaba niye bazı 

bölümler daha soğuk da bazı bölümler daha sıcak?” diye rehberimize sordum. Rehberimiz ise eskiden 

buzdolabı olmadığı için yiyeceklerin kısa sürede bozulabildiğini, bu nedenle bu soğuk bölümlerin 

yiyecekleri saklamak için kullanıldığını anlattı. 

Biraz gezdikten sonra acıktığımı hissettim. Anneme yemek yemek istediğimi söyledim. Bir restorana 

girdik, orada menüye baktığımda adlarını hiç duymadığım yemekler gördüm. Benim için en dikkat çekici 

olan "Dıvıl" adlı bir yemekti. Diğer farklı yemekler ise “Düğün Çorbası”, “Sütlü Çorba” ve “Ağpakla”ydı. 

Etrafı gezerken annemlere nereye gittiğimizi sordum. Annem önce bir çömlek atölyesine gideceğimizi, 

rehberimiz de Kapadokya'nın çanak çömleklerinin turistlerin ilgisini çektiğini söyledi. Oraya gidip çanak 

çömlekleri gördüğüm anda, “Bunların yabancıların dikkatini çekmesine şaşmamalı.” diye düşündüm. 

Avanos'taki atölyeye gittiğimizde ben de bir çömlek yapmak istedim. O zamanlar küçüktüm ve ısrar 

ederek annemin izin vermesini sağladım. Uyduruk bir çömlek yaptım ama o çömleği hâlâ saklarım. 

Atölyeden çıktıktan sonra ünlü yöresel şaraplardan almak için bir şarap imalathanesine girdik. Orada 

öyle çok çeşit şarap vardı ki annemler hangi şarabı alacaklarını bilemediler. Bu nedenle satıcıdan yardım 

istediler. Satıcı koskoca raflardan annemlere hemen bir tane seçip verdi ve seçimin nedenini açıkladı. 

Kapadokya'nın kırmızı üzümü çok ünlü ve kaliteli olduğundan bize kırmızı şarabı tavsiye etmiş.  

www.elele.com.tr/plus/gezi/peri-bacalari-sizi-bekliyor-kapadokya 
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Kaplanlar Tehlike Altında! 

                                                              Deniz Kömür 

Dünyada birçok nesli tükenen hayvan var. Bunlardan biri de kaplan. Eğer kötü 

yönlerimizi durdurmazsak kaplanların nesilleri tamamen tükenebilir… 

1900’lerde sayısı 100 bini aşarken günümüzde dünyada 

sadece 3 200 kaplan bulunuyor. Bu noktadan sonra geri 

dönüş yok. Kaplanlar sonsuza kadar yok olabilir.  

Kaplanlar adlarını, Latince “Dicle Nehri” anlamına gelen 

Tigris’ten alırlar. Anadolu, Çin, Sibirya ve Hindistan’a 

kadar yayılış gösteriyorlar. Bir zamanlar Anadolu’da 

yaşayan Hazar Kaplanı en son 1970’lerde görüldü. 

Genellikle yalnız avlanırlar. Dünyada dokuz kaplan alt 

türü vardır. Bunlardan dördünün nesli tükendi. Sumatra, Sibirya, Bengal, Malay ve Hindiçin 

kaplanlarının da nesilleri tehlikede. 

Kürklerine duyulan ihtiyaç, insanlara tehlike yaratmaları, yaşam alanlarını tarımsal faaliyet için 

kullanmak, 1930’lardan itibaren sportif amaçlı avlanmak, yaşadıkları ormanların evler için kesilmesi 

ve 1990 yıllarında kemiklerinin tedavi amaçla kullanılması; kaplan neslinin tükenmesinin en temel 

nedenleri.  

WWF, kaplanlar için bir gelecek yaratmak amacıyla bu 

türün yaşadığı 13 ülkeyle çalışıyor. WWF, 2022’ye kadar 

doğal ortamında yaşayan kaplan nüfusunu iki katına 

kadar çıkarmayı planlıyor. WWF, kaplanların korunması 

için çalışmalarını 3 başlık altına alıyor: Kaçak Avlanmayı 

Önlemek, Kaplanların Yaşam Alanlarını Korumak, 

Kaplanlardan Yapılan Ürünlerin Ticaretini Durdurmak.  

 
 
www.hayretedeceksin.com/canl-lar/hayvanlar-alemi/57-kaplan-nesli-tuekeniyor 

http://www.hayretedeceksin.com/canl-lar/hayvanlar-alemi/57-kaplan-nesli-tuekeniyor


63 
 

                                                                                Miniatürk    
                                                       Mert Oal 

Miniatürk’ü hiç gezdiniz mi? Eğer gezmediyseniz bu yazımda sizlere Miniatürk 

hakkında bilgiler vereceğim.    

                                                                                                                                             

Miniatürk; Türkiye ve Türk kültürü ile 

sınırlanmayan, Anadolu’yu Anadolu yapan 

tüm değerlerle birlikte, yakın coğrafyadaki 

bütün bir yaşanmışlığın izlerini taşıyor. 

Burada 3 000 yıl öncesine dek uzanarak 

barış, hoşgörü ve adaletin hüküm sürdüğü 

uygarlıkların bıraktığı izler bir araya 

getiriliyor.  

Miniatürk’te kervansaraylar, külliyeler, 

medreseler, köprüler, garlar, iskeleler, 

kaleler, surlar, türbeler, camiler, kiliseler, 

sinagoglar, saraylar, yalılar, dikilitaşlar, 

anıtlar, heykeller vb. şeyler bulunur. 

Alanda ayrıca, Anadolu’da inşa edilen ve 

bugün yerinde olmayan, dünyanın antik 

çağdaki yedi harikası arasında sayılan 

Artemis Tapınağı ve Halikarnas Mozolesi de 

sergileniyor. 

Miniatürk’te, her şey aslına o kadar uygun 

ki sanki doğudan batıya, kuzeyden güneye 

bütün ülkeyi bir anda dolaşmış gibi 

hissediyorsunuz kendinizi. Tabii ki eserlerin 

aslını görmekle aynı şey değil ama 

minyatürleri görünce aslını da görmek için 

özlem duymak bir yana, o eşsiz yapıları bu 

açıdan seyredebilmek de başka bir keyif 

olabilir.

miniaturk.com.tr/mİnİaturk/hakkımızda.aspx   

 



64 
 

South Park: The Fractured but Whole 

                     Levent Çakır  

South Park’ın başka oyunları da vardır ama ben bu sayıda sadece bir tanesini tanıtacağım. 

“South Park the Fractured but Whole” en son çıkan oyunlarındandır ve şimdiden popüler 

olmuştur.  

South Park Fractured But Whole, şimdiden popüler olmuş bir oyundur. Oyunda kendi karakterini 

yaratabilir ve hikâyende kullanabilirsin.  Karakterin yani “yeni çocuk” önce arkadaşlarıyla oyun oynamaya 

başlar ama Cartman oyunu süper kahramanlara çevirir. Tabii seni oyuna almaz. 

Cartman’ın seni oyuna alması için senin bir şeyler yapman gerekir. Bunları tamamladığında Cartman sana 

nasıl bir süper kahraman olacağını açıklar ve sen de yeni kostümün ile şehirde işlenen gerçek bir suçu 

araştırmaya koyulursun. Oyunun gerçek kötü karakteri olan Cartman’ın kuklasının hain planları vardır. 

Tek kötü adam o değildir. Yolculuk sırasında diğer kötü adamlarla da mücadele edersin. Bu yüzden her 

zaman dolaşırken bulduğun materyalleri almalı ve arkadaş olduğun diğer süper kahramanlarla işbirliği 

yapmalısın. Oyunda dolaşırken gerçek hayatta zaten olan kişilerle de karşılaşabilirsin. Mesela: Morgan 

Freeman, Subway Jared ve başkaları… 

Oyunun fiyatı yaklaşık 306 TL. Umarım bu oyunu indirebilirsiniz. Tabii almadan önce ailenizden izin 

almayı unutmayın. 

 

 

 

 

 
www.vulture.com/2017/09/south-park-recap-season-21-episode-2-put-it-down.html 
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Poseidon Undersea Otel 

                                       Yasmin Karadeniz 

 

Evet, bu yaz için çok heyecanlıyım çünkü ne zamandır görmek istediğim suyun 

altındaki o otele gideceğiz! 

 

Pasifik Okyanusu’nda bulunan Fiji Adası, denizin altına yapılmış bir oteliyle ünlüdür. Bu otel, 

2008’de açılmıştır. Otelin ilginç özelliği ise burada her yer cam olduğundan bütün balıkların 

görülebilmesidir hatta biraz korkunç olsa bile köpek balıklarıyla karşılaşma ihtimaliniz de var! 

 

Bence yemek zamanı da çok keyifli olacaktır. Bu otelin her bir yeri (tuvaletler dışında) cam 

olduğu için yemek yerken balıkları izleyebilirsiniz. 

 

Metrelerce suyun altında kalmak… Aslında bu his birazcık korkutucu olabilir ama o anda bunu 

düşünmek yerine sadece “an”ın tadını çıkarıp mutlu, huzurlu ve rahat olabilirsiniz.  

Bu yazı heyecanla bekliyorum.  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

raredelights.com/underwater-hotel-poseidon-undersea-resorts-in-fiji/6suiteliving- 

www.farmandbeachhouses.com/the-underwater-resorts-are-truly-a-paradise-on-earth/ 
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                                Tristan Da Cunha 

  Ege Şenyıldız 

Tristan da Cunha, dünyanın üzerinde yerleşim olan bir karaya en uzak adasıdır.  

 

En yakın kara parçası, 

kuzeyde 2334 km uzaklıktaki 

St. Helena Adası’dır. En 

yakın kıta şehri ise 2778 km 

doğuda, Güney Afrika 

Cumhuriyeti'nde Cape 

Town'dır.  

1506 yılında Portekizli 

Amiral Tristao da Cunha tarafından keşfedilmiştir. Nüfusu 275 kişidir. İngiliz Milletler 

Topluluğu'na bağlıdır. Aktif volkanik kökenli bir adadır. Adada yerleşim, sadece Edinburgh of 

the Seven Seas adlı merkezdedir. Adada havaalanı bulunmamakta, sadece küçük bir liman 

bulunmaktadır. Adada sosyal tesis olarak 1 okul, 1 hastane, 1 postane, 1 müze, 1 pastane, 1 

bar ve 1 yüzme havuzu mevcuttur.     

 

 

 

 

 

 

 

www.youtube.com/watch?v=SCCUEcPhp 

http://www.youtube.com/watch?v=SCCUEcPhp
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SPOR AJANDASI 

Dünyanın Gelmiş Geçmiş En İyi 5 Basketbol 

Oyuncusu 

Demir Mermerci ve Emir Sali 

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi basketbol oyuncuları hakkında ayrıntılı bilgi 

edinmek ister misiniz? 

 

1)  MICHAEL JORDAN 

Gerçek adı Michael Jeffrey Jordan olan bu basketbolcu 17 

Şubat 1964 yılında Brooklyn’de doğmuş ve kısa sürede 

dünyanın en iyileri arasına yerleşmiştir. Şu anda dünyanın 

gelmiş geçmiş en iyi basketbolcusudur. 

 

 

2)  KOBE BRYANT 

Gerçek adı Kobe Bean Bryant olan basketbolcu, 23 Ağustos 

1978’de Pensilvanya’da doğmuştur. Kısa süre önce 

basketbolu Los Angeles Lakers takımında bırakmış ve giydiği 

24 numaralı forma emekliye ayrılmıştır. 
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3)  STEPHEN CURRY 

Gerçek adı Wardell Stephen Curry olan basketbolcu 14 

Mart 1988’de doğmuştur. Şu an basketbol kariyerine 

aktif olarak Golden State Warriors’ta devam eden Curry, 

dünyanın en iyi 3’lük atan basketbolcularından biridir. 

 

 

 

4)  LEBRON JAMES 

Gerçek adı LeBron Raymone James Sr. olan bu 

basketbolcu, 30 Aralık 1984’te Akron, Ohio’da 

doğmuştur. Bu basketbolcu, basketbol kariyerine aktif 

olarak Cleveland Cavaliers’ta devam etmektedir. 

Ayrıca mükemmel smaçları ve izlemesi çok keyif veren 

blokları vardır. 

 

 

5)  WILT CHAMBERLAIN 

Gerçek adı Wilton Norman Chamberlain olan basketbolcu, 21 

Ağustos 1936’da doğmuş ve 12 Ekim 1999’da ölmüştür. 

Kariyerinde Harlem GlobeTrotters, San Fransisco Warriors, 

Philadelphia 76ers ve Los Angeles Lakers formaları giymiştir. 

 

www.basketball-reference.com/players/c/chambwi01.html/www.espn.com/nba/player/_/id/3975/stephen-curry 

www.basketball-reference.com/players/j/jamesle01.htmlhttps://www.basketball-

reference.com/players/b/bryanko01.html http://www.espn.com/nba/player/_/id/1035/michael-jordan  

           

https://www.basketball-reference.com/players/c/chambwi01.html
https://www.basketball-reference.com/players/c/chambwi01.html
https://www.basketball-reference.com/players/j/jamesle01.html
https://www.basketball-reference.com/players/j/jamesle01.html
https://www.basketball-reference.com/players/b/bryanko01.html
http://www.espn.com/nba/player/_/id/1035/michael-jordan
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Futbol Tarihinde Yaşanmış 5 İlginç Olay 

Batu Güven, Kaan Erciyes 

Bugün size futbol tarihinde yaşanmış 5 ilginç olay ile ilgili bir yazı yazdık. 

 

 İtalyan hücum oyuncusu Luigi Riva, güçlü bir şutla taraftarlardan birinin kolunu kırdı. 

 Karl Power isimli taraftar, Manchester United kadrosuna sızdı. 

 Tottenham-Aston Villa maçında hakem de gole sevindi. 

 David De Gea’nın Real Madrid’e transferi, 1 dakika ile yetişmedi. 

 Real Madrid- PSG maçında Ronaldo, penaltıda topa vurmadan önce top, 2 santimetre 

havada süzüldü. 

 

 

 

www.fanmail.biz/mboard/viewtopic.php?t=855519 

 

http://www.fanmail.biz/mboard/viewtopic.php?t=855519
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Giannis Antetokounmpo 

Eren Ege Erdem 

 

Bu yazıda sizlere Giannis Antetokounmpo’yu tanıtacağım ve onunla ile ilgili bazı 

bilgiler vereceğim. 

 

Giannis Antetokoumpo 1994 yılının Aralık ayında, Yunanistan’ın Atina şehrinde doğmuştur. 

Boyu 2.11 cm’dir. Şu anda 23 yaşındadır. 

 

2013 draftında ilk turda 

Milwukee Bucks tarafından 

seçilmiştir. Bu oyuncu, hem 

Milwaukee Bucks hem de 

Yunanistan milli takımında 

oynamaktadır. Pozisyonu 

oyun kurucu ve forvettir. Bu 

oyuncunun numarası 34’tür.  

 

Giannis’in dört tane kardeşi daha vardır: Thansis Antetokounmpo, Kostas Antetokounmpo, 

Francis Antetokounmpo ve Alexis Antetokounmpo. En büyükleri Giannis Antetokounmpo’dur. 

2012-2013 sezonunda o da Filathlitikos’ta oynuyordu. Takma adı ‘‘Yunan Ucube’’dir. 4 senedir 

Milwaukee Bucks’da oynamaktadır.  

 

 

en.wikipedia.org/wiki/Giannis_Antetokounmpo 
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                            Lonzo Ball 

Eren Erdem 

Bu yazıda dünyanın en ilginç şut şekline sahip olan basketbolcusunun 

biyografisini okuyacaksınız. 

27 Ekim 1997’de Kaliforniya’da doğan Lonzo Anderson Ball, 

Los Angeles Lakers takımının oyuncusudur. Aynı zamanda 

Ulusal Basketbol Federasyonu’nda profesyonel basketbol 

oynamaktadır.  

2016’da Chino Hills Lisesi’nde kıdemli olan Ball, yılın birçok 

ulusal lise oyuncusu ödülüne layık görüldü. Takımını hem 

aşılmaz bir rekora hem de ulusal bir şampiyonaya götürdü. 

Lonzo Anderson Ball; Lakers, 2017 NBA taslağının ikinci 

genel seçimi ile onu seçmeden önce, UCLA Bruins 

Üniversitesi’nin basketbol takımında oynadı ve 2017’de 

draft’a girmeyi başarmıştı. 2016-17 yıllarında üniversite 1. 

sınıfında ülkenin UCLA asist rekoru ondaydı. 

Lonza Ball’un 2’si basketbolcu olmak üzere 3 kardeşi vardır. Diğer kardeşi ise rapçidir. Lonzo 

Ball, şu anda Los Angeles’ta yaşıyor. 

 

Yandaki fotoğrafta görebileceğiniz gibi 

Lonz Ball’un özel bir şut atma stili 

vardır. Bu atış, rakipleri karşısında ona 

avantaj sağlar. 

 

 

Uproxx.com/dimemag/isaiah-thomas-lonzo-ball-ugly-as-hell-jump-shot-form-fix/ 

https://uproxx.com/dimemag/isaiah-thomas-lonzo-ball-ugly-as-hell-jump-shot-form-fix/
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YAZAR OLMA YOLUNDA 

                     Alçakgönül Meleği 

                              Rosa Selçuk  

 

 

Kaybedecek hiçbir şeyim yoktu ama kimilerine göre 

kazanacak şeyim çoktu.  

 

Üzerinde İspanyolca bir şeyler yazılı olan defteri aldım. Açtım ve 

arasından eski bir kartpostal çıktı, kartpostal çok güzel bir zarfın içine 

konmuştu. Zarfın üzerinde her ülkeyi sembolize eden eserler vardı. 

Saat Kulesi, Eyfel Kulesi, Pizza Kulesi… Kule, kule, kule ama bir tane 

bile bizi temsil eden eser yoktu. Zarfın üzerinde “13 yaşına kadar 

açma!” yazıyordu. Tam o sırada bir ilham şimşeği çaktı, unutmayayım 

diye telefonumun notlar uygulamasına girdim. Şappadanak not ettim, 

sonra odadan bilgisayarı aldım. Kapıyı yavaşça kapatacaktım ki güm 

diye kapandı. Sıçrayıverdim yerimde. Sonra da usulca yerime 

yerleştim ve sırtımı duvara yasladım. Hemen telefonumu açtım ve yazdığım şey aklımda 

canlanmadı, olamaz unutmuştum! O kadar adaletsiz geliyordu ki dünya, o küçücük kafamı 

böyle şeylere yoruyordum işte.  

*** 

Ama artık on üç yaşındaydım ve açmamam gereken o zarfı açma vakti gelmişti. Annemdendi 

bu, kıymetini bilemediğim annemden. İçinde gençlik, aşk, öğütler, her şey vardı ve bunlar bir 

ömre bedeldi ama annem yanımda değildi, ona sarılıp öpemezdim artık. Gözlerimden yaşlar 

döküldükçe dökülüyordu ama ne yapsam boştu, annem geri gelmeyecekti. Ağlaya ağlaya 

uyuyakalmışım.  
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*** 

Kafamı ne kadar da küçük şeylere takıyormuşum bir zamanlar, halbuki takılacak ne kadar çok 

şey varmış bu ölümlü dünyada. “Ölümlü” deyince tekrar annem aklıma geldi. Önümdeki 

testlere odaklanamıyordum. Kendimi rahatlatamıyordum, umudum kalmamıştı, bir gün 

olacaktı elbet ama bu kadar erken mi olmak zorundaydı bu belalı iş? “Kahretsin!” diye bağırdım 

ve o kuvvetsiz kollarımla kapıya öyle sert vurdum ki parmaklarım neredeyse kırılacaktı ama 

içimdeki derin kuyulara attığım derdim, elimdeki acıyı geçirmeye yetti.  

 

Babam gelmiş o sırada, ondan sonra hatırladığım tek şeyse hastanede gözümü açmamdı. 

Öğleden sonra eve geri geldim. Okula gitmeyecektim o gün. Çocukken gitmek için can attığım 

o prestijli okul şimdi bana cehennemin en gözde köşkü gibi geliyordu. Vesile adındaki, bana 

gülmeyi öğreten şirin yardımcımız bir kâse çorba getirdi ve usulca koyuverdi önüme. O şirin 

gülümsemesiyle her zamanki gibi güldürdü beni. Kadıncağız, garibim, o koca yüreğiyle beni 

güldürmeye çalışıyordu. 

 

Ertesi gün cehennem çukuruna gidebilmek için erkenden kalktım, eşyalarımı çantama koydum, 

üstüme rahat bir şeyler geçirdiğim gibi mutfağa koşturdum. Dolaptan bir tas çilek alıp 

tencereye sütü ve bir poşet yulafı boca ettim. Dirseğimi gri mermerin üstüne yasladım, kafamı 

üzerine koydum, tahta kaşıkla yulafı karıştırmaya başladım. Dalıp gitmişim ama beynim o kadar 

boştu ki hiçbir şey düşünecek halim yoktu zaten.  Bir anda servisin teki “düt düt” diye ötmeye 

başladı. Benim servisim; böyle acımasızca, insanları uyandırırım, demeden öttüğü için 

numaraya bile bakmadan aşağıya koştum. Evet, tahmin etmem gerekirdi ki servis bir saniye 

bile beklemeden uçup gitmişti. Babamı böyle şeylerle yoramazdım. Bu yüzden güvenliği arayıp 

bir taksi çağırmalarını rica ettim. Yıllardır ellemediğim kumbaramı, gözümü bile kırpmadan 

yerle bir ettim. Gereken parayı alıp kendimi aşağı olabildiğince hızlıca sürükledim. Babam 

içeride horul horul uyuyordu. Bu yüzden sorun olmadan evden çıktım fakat akşam bana 

kumbarayı niye kırdığımı sorunca söyleyeceğim bahaneyi düşünmeye başlamıştım bile.  
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Cehennem çukuruna vardığımda arkamdan konuşmasınlar, diye taksiden biraz erken indim ve 

gül yüzümü normalde çok alçakgönüllü olsam da bu konuda açık olmak gerek ismimin de 

anlamını taşıyan gül yüzümü eğip okula girdim. Sanki ruhum adım atmamı istemiyor, bana 

yalvarıyor da ayaklarım acımasızca yürümeye devam ediyor gibiydi ama eninde sonunda 

girmiştim içeriye. Güvenliğimizin okuldaki bütün çocukları ve ana babalarını tanımak gibi bir 

yeteneği vardı. Ona “günaydın” dedim o da beni başını eğerek kibarca selamladı. İçeri girdim. 

Birkaç kişi koridorda yürürken gülerek aşağıladılar beni ama bu bir şey değildi bana göre hatta 

bunu iyilik olarak bile kabul edebilirdim. Arkadaşlarım çoktu ama sınıfım beni sevmiyordu. 

Sınavlara o kadar çalışıyordum ki hep 100 alıyordum ama mutluluğumu içime atıyordum, hiç 

kimse sormadıkça notlarımı söylemiyordum ki düşük not alanlar kendilerini suçlamasınlar. 

Zaten öyle üstün bir yeteneğim falan yoktu, sadece çok çalışıyordum.  

 

Günlerden bir gün dertlerimi derin kuyulara atmaktan bıktım ve her şeyimi, duygularımı, 

düşüncelerimi, umutlarımı ve geri getiremeyeceklerimi kâğıda dökmeye başladım. O kadar iyi 

geliyordu ki bu bana… Hayatım boyunca hep romanlar, destanlar, şiirler okurdum ama o gün 

ilk defa yaşamla ilgili işime yarayacak, bana öğütler veren, beni mutlu eden, beni üzen, gerçek 

hayatı barındıran bir şey yazmıştım. Bu bana yeni bir deneyim kazandırıyordu. Ortalık 

alabildiğine karanlıktı, aynı içimde solmuş umut tomurcuklarımdan biri gibi. O an beni mutlu 

eden şeyi anlamıştım, yazmaktı benim tutkum. Emindim artık, özgürdüm, mutluydum, kendi 

kendime dersler çıkarıyordum; kimse bana karışmıyordu, kimse beni ağlatmıyordu. O benim 

tutkumdu, o benim hayalim, geleceğe bırakacağım ürünümdü. İlk defa bu dünyaya bir katkım 

olacağıma inandım, kalbim öylesine dolup taşmıştı ki bu coşkuyla fikirler dolup taşıyordu 

aklımda. Huzurluydum, ben oradaydım, umutsuz insanların ilacı olacaktım. İnsanlar kendi 

enerjimle doldurduğum kitapları okuyacaklardı ve onlara da keyif verecekti bu enerji. Ben; 

benim umudum olan kitapları güvercinler gibi salacaktım, insanlara umut dağıtacaktım.  

 

Yıllar geçmişti. Ben öylesine alçakgönüllüydüm ki insanlar deneyimlerimden yararlansınlar, 

diye onlarca kitap yazdım yazmasına ama hiçbir kitabımda kimlik belirtmedim. Benim amacım 

şöhret, övgü değildi. Benim amacım insanlara umut olmaktı, insanların şükretmesini 

sağlamaktı. Amacıma da ulaşmıştım. Herkes hayrandı kitaplarıma, beni merak ediyorlardı. 
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Çocukluk aşkımla evlenmiştim, çocuklarım vardı ama bunların hepsini, umutlarım olan ve beni 

yaşama döndüren kitaplarıma borçluydum. Türkçe öğretmenim Pınar Baysal’a beni yazmaya 

yönlendirdiği için borçluydum. Alçakgönüllülüğümden taviz vermedim, ülke hatta dünya 

ismimi merak ediyordu. Bense asla söylemiyordum. Kimliğimi hep sakladım.  

 

Yıllar yılları kovaladı artık seksen beş yaşıma gelmiştim. Çok mutlu bir hayatım olmuştu.  Son 

nefesime kadar yazmaya devam ettim. Çocuk yaşlarımda kaderimin mahkumu olmuş, annemi 

kaybetmiştim; öykülerimle yaralarımı sarmıştım ama artık annemin yanına gitme vakti 

gelmişti. Okurlarımla ismimi paylaşmaya karar vermiştim sonunda. Yine annemin ölüm günü 

olan o perşembe, gösterişli bir sarayın konferans salonuna çağrıldım. Eşimi de koluma taktım 

ve artık iyice cılızlaşan ayaklarımı kendimi tanıştıracağım o görkemli balkona çıkarttım. İnsanlar 

beni alkışlıyor, ıslıklar çalıyordu. Gözlerimden akanlar,  mutluluk gözyaşlarıydı. Ben ben olalı 

bu kadar sevildiğimi hissetmemiştim. İsmimi bilmedikleri için teslim edemedikleri onlarca 

ödülü, o gün teslim ettiler.  

 

Yüreğim titriyordu yerinden fırlayacakmışçasına. İşte ben tam o sırada, oracıkta Hakk’ın 

rahmetine kavuştum. Ama mutlu bir veda etmiştim bu dünyaya, herkes beni öykülerimle 

hatırlayacaktı. Lakabım ALÇAKGÖNÜL MELEĞİ idi.        
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              Alçakgönüllüler Kükrer mi? 

                               Doruk Kaprol 

 

Koç Okulları'nın düzenlediği öykü yarışmasında, 

Doruk Kaprol'ün öyküsü 51 öykü içinden 3. oldu. 

Koç Okulları'nda yapılan ödül töreninde Doruk'a 

ödülünü, yarışmanın seçici kurulunda yer alan 

İshak Reyna verdi.  

 

Bu öyküyü okumak ister misiniz? 

 

Evvel zaman içinde bir diyar... Dağlardan denizlere kadar 

herkes alçakgönüllü… Denize sorduğunuzda: “Zor değil mi ey deniz, kendi içinde milyarlarca canlı 

bulundurmak? Nasıl bir his, yaşamın ilk örneğinin senin içinde bulunması?” Deniz ne mi derdi? 

“Milyarlarca değil o kardeşim, anca bin tane vardır... Üstelik yaşam benim sayemde mi oluştu? 

Hayır, ben sadece yaşamın oluştuğu yerim.” Dağ da bir başkaydı tabii. “Ey dağ! En büyük, en 

yüksek sensin!” Dağ bütün bu pohpohlamaları dinler, bir şey demezdi. Sözünüzün bitmesini 

bekler, “Benden de yükseği var, benimki hiçbir şey. Yüksekten bakmanın iyi bir şey olduğunu size 

kim söyledi? Sizin gibi olmak için nelerimi vermezdim!” derdi. 

 

Orada yaşayan insanlar da alçakgönüllüydü tabii. Bedavaya simit dağıtan simitçiler, yaptıklarının 

hiç öyle düşünceli bir iş olduğunu düşünmez “Beslenmek herkesin hakkı, karnını doyurmak 

herkesin ihtiyacı! Benim davranışım çok da özel değildir ve hatta bu benim görevimdir!” diye 

açıklarlardı. 
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Bu diyardaki hayat böyle devam ediyordu ve edecekti ta ki bir insanın yalnızlığı her şeyin 

değişmesine sebep olana kadar... Hikâyemiz Suha’da başlıyor, alçakgönüllü diyarın bin bir 

kentinden biri. Alçakgönüllü diyarın en dağlık kenti. Her ev dip dibe, birbirine girmiş; dağın en 

yüksek tepesinde sıralanmıştı çünkü bu tepe, uzamasına uzuyordu göklere ama genişti de. 

İnsanlar bunun için dağa ne kadar iyi kalpli olduğunu söyler, onlara yaşama şansı verdiği için 

teşekkür ederlerdi. Tabii bu çok yakında çok beklenmedik bir şekilde değişecekti.  

 

Suha’da kan kırmızısı bir sıvı... Buranın ilk insanları sıvının adını “Devrim” koymuştu. Bu sıvı; 

diyarın her tarafına yayılır, dağın yamaçlarındaki akarsulardan akardı. Akarsular da Suha’dan 

başlayıp bütün diyarı gezerdi, ardından da beş farklı kol halinde denize dökülürdü. Buraya 

gelenler, diyarın bu suların üzerine bile bile yapıldığını bile düşünebilirdi. Diyara yağmur yılda bir 

yağardı, yılda bir dediğime bakmayın, öyle bir yağardı ki bu yağmur, üst üste yirmi gün dışarı 

çıkılamazdı. Halk, doğum yapmak için en iyi günün devrimin en coşkun olduğu yani yağmurdan 

bir sonraki gün olduğuna inanırdı. Bunun da nedeni, en taze günün o gün olmasıydı. İnanışa göre, 

devrim ne kadar tazeyse çocuk da büyüyünce o kadar taze gönüllü, o kadar doğal ve o kadar güzel 

olurdu.  

 

Günler geçtikçe devrim tazeliğini yitirir, doğallığını kaybederdi. Yağmurdan bir önceki gün artık 

devrim tehlikeli bir hal almış olur, zehirlemese de tadı garipleşirdi. Halk, devrimin artık yararlı 

değil zararlı olduğunu düşünürdü ve yaşa bakmaksızın direk yakarlardı devrimden içmek zorunda 

kalan çocukları. Niye öyle yapıyorlar ki? Nerden bilecekler, diye düşünebilirsiniz ama her şeyin bir 

nedeni olduğunu lütfen aklınızdan çıkarmayın. İşte bizim hikâyemiz, yağmurun dört gözle 

beklendiği günlerde başlıyor. Etrafta koşuşturan anne olacak kadınlar ve baba olacak erkeklerle 

doluydu Suha. Her ev birbirine yakın olduğundan koşuşturacak da pek yer yoktu aslında.  

 

Felenk Hanım da bugün doğum yaptı. Kocası evden kaçmış, yalnız başına yaşayan bir kadındı. 

Otuzlu yaşlarında olmasına rağmen çok daha genç duruyordu. Uzundu ve devrim renginde 

gözlere, saçlara sahipti. Bu, onu her ne kadar ürpertici gösterse de herkes ona, gözlerinin 

güzelliğini anlatıp dururdu. Oğlu da tıpkı onun gibiydi, kırmızı çok güzel gözlere sahipti ve 

neredeyse yok denecek kadar az olan saç telleri de aynı renkteydi, devrim renginde. Felenk 

oğlunun ismini Devrim koydu ve küçük Devrim’i sevip durdu. Ama otoriter bir kadındı Felenk. 

Bırakın kimseyi şımartmak gibi bir hali, amacı da yoktu. Oğluna ilk iş; sorumlulukları öğretecek, 
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yapması gerekenleri ve görevlerini, saygılı olmayı ve iyi bir insan olmayı öğretecekti. Çok iyi bir 

oğul olacaktı Devrim. Yaşıtlarına göre hep daha akıllı ve bilgili olacaktı. Ama genç kadının aklına 

bile getirmemişti. Devrim öyle olmayacaktı.  

 

Çok meraklı bir bebekti Devrim, her şeyi öğrenmek, nedenleri çözmek ve anlamak istiyordu, 

bilmediklerini öğrenmek, bildiklerini de unutmamak istiyordu. Önce şekilleri, hayvanları ve yavaş 

yavaş ilgi çekici başka bir sürü şeyi öğrendi. İnsanlar Felenk’e gelip, “Çocuğu vallahi harika 

yetiştirmişsin. Nasıl bu kadar güzel bir çocuğun var? Hem sen güzelsin hem de oğlun!” Felenk tabii 

ki kabul etmezdi bu övgüleri. “Yok canım ne alakası var, ben mi güzelmişim, hem onun güzelliği 

benden değildir.” derdi. Hanımlar da henüz konuşamayan Devrim’e “Çok güzelsin, çok akıllısın…” 

demeyi sürdürürlerdi. Normalde bu yaşta çocukların övgü duyduklarında utanıp annelerinin 

arkasına saklanmaları beklenirdi ama Devrim’de yoktu böyle bir şey hatta ve hatta söylenenleri 

başıyla onaylardı. İnsanlar bunu, henüz konuşamamasına ve denilenleri tam olarak anlamamasına 

bağlarlardı. 

 

Devrim gittikçe büyüyordu ve maşallah konuşabiliyordu artık ama bu, Felenk’in Devrim hakkında 

yeni bir şey daha öğrenmesine sebep oldu. Devrim çok açık sözlüydü. Yanlış gördüğüne yanlış, 

doğru gördüğüne doğru derdi. Başkasının duyguları hiç umurunda değildi. Annesi bir gün fazlaca 

yemişti. Bunu gören Devrim “Anne, göbeğin çıkmış; nasıl da yemişsin.” demez mi? Annesi ne çok 

üzülmüştü.  

 

Çok güzel bir çocukluk geçirmişti Devrim, bir şey dışında... Bebekliği dışında hiç dışarı çıkmamıştı. 

Annesine göre Devrim’in fazla açık sözlü oluşu, insanları üzebilirdi. İnsanlar, Devrim’e hep ne 

kadar yakışıklı olduğunu söylüyordu ve bunun karşılığında Devrim’se yakışıklı olduğunu kabul edip 

bunu ona söyleyenin de ne kadar tipsiz olduğunu söyleyiveriyordu.  

 

Suha’da okul yoktu ve çocuklar eğitimlerini ailede alırdı. Bizim ailede ise bu iş, Felenk’e düşmüştü. 

Felenk iyi bir öğretmendi ve Devrim annesinden öğretmen olarak çok memnundu ama onu 

dışarıya çıkarmamasından hiç memnun değildi. Dışarıya sadece tek bir pencereden bakmak ona 

yetmiyordu. Annesi çok otoriterdi ve Devrim, ona karşı çıktığı an ayvayı yiyordu. Annesinin ona 

izin vermesi için onu pohpohlamaya ve hatta “İyi ki varsın!”  diye onu övmeye kalkışırdı ama 

yooo… Annesi, bunları alçakgönüllülükle reddederdi. Devrim işte insanların bu yönünü hiç 
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anlamıyordu. Zor bir şey yaptığında insanların bunu takdir etmesi hoşuna giderdi ve “E herhalde, 

ben hiç kötü yapar mıyım?” derdi. Yaptıklarının ne kadar önemli olduğunu bilirdi. Ve işi kötü 

yapanların da bu şekilde yargılanması gerektiğini düşünürdü. Bu, onu bütün Suha’dan ayırırdı. 

 

Felenk Hanım, Devrim’in dışarı çıkmasını hiç istemezdi, şükürler olsun hiç de çıkmamıştı. 

N’apacaktı ki çocuk, Suha’nın düzenini bozmak dışında... Felenk’in oğlu severdi övgüyü, bu da 

oğlunun bütün diyardan farklı olduğu anlamına gelirdi. 

 

Bir gün Felenk Hanım’ın aklına bir şey geldi, oğlu on bir yıldır dışarı çıkmamıştı! Delirmiş olabilir, 

diye düşündü çünkü Felenk Hanım delirirdi. Evde bağırıp çağırmaya başlardı nedensiz yere. Bu 

yüzden onu dışarıya çıkarmaya karar verdi. Önce konuşmasını engellemek için ağzına bir şey 

takmayı düşündü ama garip gözükeceği için bu düşüncesinden hemen vazgeçti. Belli bir 

popülarite yapmıştı kendisine Suha’da. Bunun oğlu yüzünden mahvolmasına izin vermeyecekti. 

Ona matematik gibi bir ders daha verecekti: davranış. Devrim yeni bir ders haberini duyunca 

sevindi, ne de olsa öğrenmeyi seviyordu. Annesinin dediğine göre dışarıda nasıl davranılması 

gerektiğini öğretecekti.  

 

Bu ders, bir ay sürdü ve Devrim’in öğrendiği tek şey kesinlikle kimseye kötü bir şey söylememesi 

gerektiğiydi. Devrim bunun nedenini anlamıyordu ama dışarıya çıkacakları gün yaklaştıkça 

annesinin tedirginleştiğini fark diyordu. O gün gelip çattığında, annesi korkuyla uyandı. Çok garip 

bir rüya görmüştü ve rüyasıyla ilgili hatırladığı tek detay, bir şeylerin pek iyi gitmeyeceğiydi. 

Devrim onu hiç böyle görmemişti, kendinden emin ve özgüvenli bir kadın olarak bilinirdi Felenk 

Hanım.  

 

“Devrim bak... Biri sana herhangi bir övgüde bulunursa veya güzel bir şey söylerse sakın kabul 

etme, reddet, hayır de. Sakın kabul etme. Alçakgönüllü davran. Öyle olduğunu düşünüyor 

olabilirsin ama sakın renk verme, ANLADIN MI?”  

 

“Tamam.” dedi. Dışarıya çıkmak için can atıyordu çünkü. Devrim gözlerine inanamadı, dışarısı 

içeriden çok güzeldi. Havaya baktı, masmaviydi ama küçük kırmızı bulutlar da oluşmaya 

başlamıştı. Tam koşmaya başlayacakken annesi onu kolundan yakaladı ve “Hayır!” dedi. “Yanımda 

kalıyorsun ve iyi davranırsan bunu düzenli bir şekilde yaparız.”  
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Kısa bir süre sonra etraflarında bir sürü insan toplandı, bunun nedeni de tabii ki kimsenin Devrim’i 

bebekliğinden beri görmemiş olmasıydı. “Felenk Hanım oğlunuz ne kadar da güzelmiş! Ne kadar 

yakışıklı! Bu delikanlı çok akıllıya benziyor! Suha’da gördüğüm en devrim şey. Ha, adı da 

Devrim’di, di mi?” Devrim bütün bunları dinleyip hayır demekte çok zorlandı ama sonunda “Kesin 

öğrenmeyi seviyordur!” sözüne “Yooo” demesi gerekirken kendini tutamayıp “Eh herhalde yani, 

ne sanıyorsunuz ki? Yakışıklı olduğumu da kabul ediyorum, niye alçakgönüllü olayım?”  

 

Herkes sustu... Herkes kızgındı, çok kızgındı...  Biri seslendi: “Felenk, oğlun ne zaman doğmuştu?” 

Felenk hiçbir şey söylemedi ve Devrim’in kulağına fısıldadı: “Koş!!!” Devrim koştu ve koştu, 

insanların ona kızdığını o da anlamıştı, dağın tepelerinden atladı zıpladı, ardından yolun sonuna 

vardı. Aşağısı uçurumdu, atlamak intihar olurdu, insanların sesleri geliyordu ve bulduğu en yakın 

çukura atlayıp kendini çamurun içine gömmeye çalıştı ama tabii ki başaramadı. Bulunmamayı 

diledi. Arkasından, altından, yanından ve çukurun üstünden, daha doğrusu her yerden gelen bir 

ses duydu. Ses sakindi ve “Saklanmak mı istiyorsun, istersen insanların seni bulamamasını 

sağlayabilirim.” dedi. Devrim sessizce “Lütfen…” dedi ve çukurun üstü kapandı… İnsan sesleri 

yaklaşıyordu ve kısa bir süre sonra tam da çukurun üstüne geldiler. Bir ses “Aşağıya atlamış olmalı, 

bizden kaçamayacağını anlamış.” dedi. Başka bir ses “Evet, eve dönelim, annesi de gözden 

kayboldu. En iyisi onu bulalım.” dedi.  

 

Devrim annesi için üzüldü ama elinden bir şey gelmezdi, çukura büzüşüp oturdu, biraz gözyaşı 

akıttı.  

 

 

Sesler uzaklaşınca çukur açıldı, dağ çocuğu kurtarmıştı. Devrim hiç olmadığı kadar minnettardı. 

Dağa “Teşekkürler dağ, hayatımı kurtardın, dünyanın en merhametlisi sensin. Verebileceğim bir 

şey olaydı verirdim ama ne yazık ki yok, çok özür dilerim.” dedi. Dağ alçakgönüllüydü, tüm diyar 

gibi, “Sen çocuksun onlarsa garip büyükler, seni korumak görevim.” dedi. Çocuk devam etti “Çok 

büyüksün ey dağ, herkes bunu bilmeli, hayatımı kurtardın sana minnettarım.” Dağ ise bu sefer 

daha memnun bir ifadeyle “Zaten biliyorlar. Sözde büyükmüşüm de, önemliymişim de… Hiç 

anlamıyorum. Ben sadece sizin barınmanızı sağlıyorum. Bu benim görevim!” Devrim teşekkür 

edip gidecekti ama gideceği bir yer yoktu. Meğerse o da erken doğmuş ve yağmur öncesine 
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yakalanmıştı. Bu yüzdendi bütün kendini beğenmişliği, diyar gibi alçakgönüllü olmayışı. Ama 

muhakkak onun gibi başkaları da olmalıydı, yalnız olamazdı ki. 

 

Bunu sorabileceği tek kişi dağdı. Hem yağmurların yağmasına da az kalmıştı, dağın üzerinden 

geçen devrim kurumuştu, gücü azalmıştı. Dağın gittikçe daha az alçakgönüllü hale geldiğini 

düşündü. Dağa yine övgüler yağdırdı, “Çok büyüksün, herkesi sen yaşatıyorsun…” Ama yine işe 

yaramadı. Dağ hep ondan daha iyisi olduğunu söylüyordu ama sonra Devrim’in aklına bir şey 

geldi:  

“En çok hangi özelliğini beğeniyorsun?”  

“Hiçbirini beğenmiyorum.  

“Ama birini beğenseydin hangisi olurdu?” 

“Hiçbiri olmazdı.” Bu böyle devam etti ama sonunda dağ, “Biri olsa herhalde bu kadar sert ve 

güçlü olan devrim yağmurundan hiçbir yerime hiçbir şey olmaması olurdu.” 

 

Devrim bu şansı kaçırmadı ve alçakgönüllü olmayışın, kabul edebilmekten geldiğini düşündü. 

“Yani denize bile bir şey oluyor ama sana hiçbir şey olmuyor. O zaman sen denizden daha 

güçlüsün!” Dağ uzun süre düşündü ve hafifçe “Sanırım evet.” Ardından tekrar düşündü ve daha 

yüksek ama neşeli olmayan bir sesle: “Evet, denizden daha güçlüyüm. Onun damlaları hareket 

ederken bende bir değişiklik bile olmuyor. Evet, ben denizden daha güçlüyüm!” Artık sesi 

neşeliydi ve Devrim’in de sesi neşeliydi “Evet, ben denizden daha güçlüyüm.” Artık dağ sadece 

Devrim’in duyabileceği bir sesle değil, bütün köyün duyabileceği bir şekilde konuşuyordu. “Bir 

dakika, eğer ben denizden daha güçlüysem ve insanları yaşatıyorsam ama deniz hiçbir insanı 

yaşatmayıp onlara bir tek tuzlu olan içilmeyen bir su veriyorsa, niye ona çiçekler atarken her 

yağmurda, benim çukurlarıma atmıyorlar!”  

 

Son cümle bir kükremeydi. Dağ kükremişti ve dağ kükreyince bunu bütün Suha duydu ve hatta 

deniz bile duydu. Halk fırlayıp “Ey dağ, affet bizi dağ, lütfen dağ, sana da çiçek atarız, senin de her 

istediğini yaparız.” Ama dağ bundan memnun değildi “Ben sizi yaşatıyorum ve siz bana 

n’apıyorsunuz, beni övüyor musunuz? Benim yaptığım işi kimse beceremez!” 

 

Halk dizlerinin üzerinde yalvarıyordu, “N’oldu sana, alçakgönüllüydün, yaptıklarını büyük 

görmezdin!”  
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Nereden geldiği belli olmayan bir rüzgâr esti. Rüzgâr, bir sesi fısıldıyordu, bu denizin sesiydi. Dağın 

aksine sakindi. “Dağ, sana çiçek atmıyorlar çünkü benim daha güçlü olduğumu biliyorlar!” Devrim, 

bütün bunları dinlerken istediği şeyin bu olmadığına karar verdi. Bunu istemiyordu, böyle 

olmamalıydı. Tek amacı onun gibi olan birini bulmaktı. Denizin fısıltısı, dağı çok kızdırdı ama bir 

şey söylemedi. Bir tek kükredi, öyle bir kükremeydi ki bu, bütün Suha’yı sağır etti, ağaçlar 

kökünden koptu, denizlerin, göllerin suları oldukları yerden fışkırdı, insanlar etrafa dağıldı… 

 

Derken, deniz ve dağ savaşmaya başladı, kaos her yerdeydi. İnsanlar kaçacak yerler bulamadı, 

tepelere tırmanırlarken dağ onları aşağılara atıyordu. Her şey havada uçuşuyordu, bütün diyar 

sanki bir hortumun içindeydi. Devrim ise sebep olduklarını görünce önce olduğu yere yığıldı, sonra 

o da hortuma kapıldı. 

 

Ve derken bir şey oldu. Yağmur başladı. Devrim yağmuru. Savaş durdu. Hortum durdu, insanlar 

büyülü bir şekilde evlerine geri uçtular. Ve dağın sesi duyuldu, hüzünlüydü ve pişman: Özür 

dilerim. 
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Bir Kafede Çalışıyorum… 

                  Zelena Kondok 

Bir kafede çalışıyordum. Aynı menü, aynı üniforma, aynı görevliler… 

Her şey aynıydı, hiçbir şey buralarda değişmezdi. Ailem yüzünden 

burada çalışıyordum. Bu benim kendi isteğim üzerine yaptığım bir 

şey değildi yani. Sabah yedi buçuktan akşam on buçuğa kadar 

çalışıyordum. Ailem hep benim sabah beş, hafta sonları da altıda 

uyanmamı isterdi. Daha geç olmasına iznim yoktu. Okula da 

gitmiyorum. Ailemin parası yetmiyordu. Öyle diyorlardı. Bu sebeple 

okuma yazmayı madenlerde çalışan abimden öğrendim.  

 

O gün bir müşteri siparişini vermek istiyordu, beni yanına çağırdı. Tereddütle yaklaştım. Kadın haşin 

birisine benziyordu. Yeni fön çekilmiş kestane saçları ve keskin koyu kahverengi gözleri vardı. Siyah deri 

çantasının içinde de minik bir süs köpeği duruyordu. “Siparişimi verebilir miyim, çocuk?” dedi kadın, bana 

şüpheli şüpheli bakarak. “Bir tane cappuccino olsun. Üstünde de bol krema… Yanına da bir tane çikolatalı 

kek getir, çocuk.” dedi. Söylediği her şeyi not ettim ve hevessizce mutfağa ilerledim. Defterden o sayfayı 

koparttım ve kahveleri hazırlayan barista’lardan birine verdim.  

 

Arkamdan başka bir çalışan -diğerleri gibi bir yetişkindi- “Çok yavaşsın Ayça, hızlan ve daha çok sipariş al!” 

diye bağırdı. İç çektim ve mutfaktan çıktım. Birkaç sipariş daha geldi ve mutfaktaki o barista’ya verdim.  

 

Neden böyle olmalıydı? Neden ben okula gidip oyunlar oynayamıyordum? Benim ne yanlışım vardı?  

 

Tüm siparişleri büyük metal tepsilerin üzerine koydum ve masalara dağıttım. Çıkış saatim yaklaşıyordu. 

Baristalar önlüklerini çıkartıyordu ve kahve makinelerinin üstünü örtüp kekleri -bozulmasınlar diye- 

alüminyum folyo ile sarıyorlardı. Patron odasından çıktı ve herkese gündeliğini verdi. Bir on ve bir beş lirayı 

da benim elime tutuşturdu ve çıkmamı söyledi. Dışarıya çıkarken parayı ucuz bez çantama koydum. 

Koştum ve bir çayırlığa ulaştım. Gökyüzü açıktı. Milyarlarca yıldız bana göz kırpıyordu. Ay, tüm asaletiyle 

gökyüzünde asılı duruyordu. Ne yapacağımı şimdi biliyordum. Kaçacaktım. Geri dönüş yok. 
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                                                       Mutlu Ol Yeter  

                                                  Serena Yeruşalmi 

Siz daha önce hiç havada asılı bir okul gördünüz mü? 

Görmediyseniz sorun etmeyin, birazdan göreceksiniz. Okulum 

havada asılı. Etrafı ise havada asılı olan, yürüyebilen dost canlısı 

ağaçlarla dolu. Eğer güzel kokulu bir okul arıyorsanız bu okul tam 

size göre, içi pasta kokuyor. Bu mis gibi kokuyu hepimiz içimize 

çekmek isteriz, öyle değil mi?  
 

Eğer çocuğunuzun en büyük hayali uçmaksa onu okuluma beklerim.  

 

Burada özgürce uçabilir. Bu okulu eğlenceli yapan birçok şeyden bir tanesi de yukarıya çok uzun bir 

merdiven ile çıkılıp inmek için çok uzun bir kaydırak kullanılması.  

 

Eğer çocuğunuz sessiz bir ortamda çalışmayı seviyorsa ona da bir çözüm bulduk. Sınıflarımızı ses 

geçirmez yaptık. Sınıfların duvarlarını pamuk şeker ile kapladık böylece sınıfların duvarlarını 

yiyebiliyoruz. Yedikçe sihir gibi yerine yenisi çıkıyor. Sandalyelerimizi marshmellow’dan yaptık böylece 

daha rahat oldular.  

 

Okulumdaki çocuklar genellikle okulun şeklini ve etrafını daha çok sevdikleri için size oraları daha 

detaylı anlatayım. Okulum havada asılı olmasına rağmen etrafında çok büyük ve güzel bir bahçenin 

ortasında. Bahçede hem oyun parkı hem de çocukların beraber oynayabileceği dost canlısı ağaçlar 

var.  

 

Bu okulu, çocukların mutlu olabilmesi için düzenledim ve bundan çok memnunum. Diğer okullardan 

farklı bir okul yapmamın tek sebebi, çocukların mutlu olmalarını istemem.  
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YEMEKLER 

Basit Sushi Yapımı 

 Emir Sali 

Nasıl sushi yapılacağını öğrenmek ister misiniz? 

Malzemeler: 

 Küçük taneli pirinç 

 Somon füme 

 Nori (İthal ürün satan marketlerde 

bulunuyor.) 

 Pirinç sirkesi (Büyük marketlerde 

bulunuyor.) 

 Avokado (Olgun olması tercih 

edilir.) 

 Bambu mat 

 İstersiniz soya sosu ve wasabi 

koyabilirsiniz. 

 

Pirinç Nasıl Hazırlanır? 

Pirinçleri iyice yıkayıp yarım saat kadar suda bekletin. Sonra pilav yaparken olduğu gibi 1 kap pirince 1,5 

kap su ölçüsüyle kısık ateşte pişirin. Yağ veya tuz eklenmeyecektir. Pirinçler suyu çekince tencereyi 

ocaktan alıp pirinçleri bir tabağa koyarak kendi kendilerine soğumalarını bekleyin. Soğuduktan sonra 

üzerine pirinç sirkesi dökerek iyice karıştırın. Bu pirinci, farklı sushi türleri için kullanabilirsiniz. 

 

Shake Maki 

Bambu matınızı tezgâhın üstüne açın ve nori yosununu matın üzerine serin. Bir miktar pirinci yosunun 

üzerine koyarak elinizle eşit miktarda yayın. İnce ince kesmiş olduğunuz somon füme dilimlerini pirincin 

üzerine yerleştirin. Bambu matı katlayarak rulonuzu oluşturun. Ruloyu buzdolabına koyun ve 15 dakika 

bekletin. Sonra ruloyu istediğiniz genişlikte dilimleyerek servise hazır hale getirin. 
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Nigiri Sushi 

Nigiri sushi yapmak için pişirmiş olduğunuz pirinci avucunuzda sıkarak köfte biçiminde şekillendirin. 

Pirincin elinize yapışmasını önlemek için elinizi, içine sirke damlatmış olduğunuz bir kâse suya batırarak 

şekillendirmeyi deneyebilirsiniz. Şekillendirmiş olduğunuz pirinçlerin üzerine kare şeklinde kesmiş 

olduğunuz somon füme parçalarını yapıştırarak Nigiri sushinizi hazır hale getirin. 

 

Avokado Sushi 

Vejetaryenler için uygun olan avokadolu sushi için yine daha önceki adımları izleyerek bambu matın 

üzerine nori yosununu ve pirincini yerleştirdikten sonra uzunlamasına kesmiş olduğunuz avokado 

dilimlerini pirincin üstüne koyun ve bambuyu yuvarlayarak rulonuzu hazırlayın. Yine ruloyu buzdolabında 

yeterince soğuttuktan sonra keskin bir bıçak ile istediğiniz genişlikte dilimler kesip sushileri servis 

edebilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.hayatkolay.com/yemek/evde-kolay-sushi-yapimi/  

http://www.hayatkolay.com/yemek/evde-kolay-sushi-yapimi/
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Dünyanın En Meşhur Yemekleri 

                                               Deniz Kömür 

Tatillerde yeni yerlere gittiğimizde her zaman en güzel yemekleri yemek isteriz. Size şimdi 

dünyanın en meşhur yemeklerini tanıtacağım. 

Paella-İspanya: İspanya’nın meşhur yemeklerinden biri paella. Pirinç ve zeytinyağıyla karıştırılıp içine et, 

tavuk, sarımsak, domates ve deniz ürünleri atılınca ağzınıza muhteşem bir tat geliyor. Eğer bir gün 

İspanya’yı ziyaret ederseniz bu yemeği tatmanızı öneriyorum. 

Yaprak Dolması-Azerbaycan: Azerbaycan’la benzerliklerimiz 

dilimizle bitmiyor. Enteresan yaprak dolması yaparlar. İçinde 

baharat ve farklı malzemelerle bizimki kadar güzel olur ama 

şekilleri daha tombul ve dikdörtgendir. 

Crepe-Fransa: Fransa’da birçok turistik alan ve çeşit çeşit 

yemekler bulunur. Çoğumuzun bildiği crepe ise en meşhur yemeklerinden biridir. İncecik kesilmiş, 

buğday unundan yapılan crepe’in içine istediğin her şeyi doldurabilirsin. İster mantar, peynir, jambon ya 

da sosis; ister çikolatalı sos, çilek, krema veya reçelle bulandırılmış bir şekilde yiyebilirsiniz. 

Musakka-Yunanistan: Komşumuz olan Yunanistan’la 

birçok benzerliğimiz var ama onların yaptığı musakka 

bizimkinden daha farklıdır. Yunanistan’da musakka, sote 

edilmiş patlıcan ve patatesin kuzu etiyle birlikte 

karıştırılması ve sonra beşamel sosla tatlandırılması 

şeklinde yapılır. Yunanistan’a giderseniz bu yemeği denemenizi öneriyorum.  

Gulaş-Macaristan: Macaristan’ın ünlü yemeklerinden biri gulaştır. Muhteşem bir tadı vardır. İçinde et, 

patates ve biber bulunur. İsteyenler içine erişte de katabilir. Sulu suludur ve insanın bir daha yiyesi gelir. 

Köfte-İsviçre: İsviçre, köftesiyle ünlüdür ve hemen tatmanız lazım. Köfteler et suyuyla özel bir sosa 

bandırılır ve sonra isteyenlere servis edilir. Tatilde İsviçre’ye gidip hemen tatmanızı öneririm. 

 www.google.com.tr/search?q=crepe&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiVpvKr8dTZAhXC8ywKHTanDzkQ_AUICigB&biw=1680&bih=880#i
mgrc=aCofHAFLvY7K8M: 
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Farklı Mutfaklar 

                                          Derviş Üçok 

Bildiğimiz gibi her ülkenin kendine özgü yemekleri vardır. Şimdi sizlere bunlardan 

bahsedeceğim.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almanya: Almanya’da ise daha çok et yenir. 

Örneğin sosis ve hamburger. İçecek olarak da 

büyükler her zaman bira içer. Almanya’da çok güzel 

biralar vardır. 

Japonya: Japonlar’ın kendi yörelerine özgü çok 

farklı ve lezzetli yemekleri vardır. Her zaman 

dengeli beslenirler. Tabaklarında genellikle et, pilav 

ve yeşillik benzeri besinler bulunur. 

 

İtalya: İtalya’da tabii ki de en ünlü iki yemek pizza 

ve makarnadır. Siz de bir gün İtalya’ya giderseniz, 

bu yemekleri mutlaka yiyin. 
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Brezilya: Brezilya’nın etleri çok ünlüdür. 

Pişmemiş eti de pişmiş eti de çok güzel yaparlar. 

Kanada: Kanada denince akla ilk gelen tatlılardan 

biri kesinlikle waffle’dır. Dünyanın en güzel 

waffle’larını yaparlar. Benim en sevdiğim çilekli 

ve muzlu waffle’dır.  

Rusya: Rusya’nın tarihinde bin yıldan eskiye 

giden çorba; lahananın soğan, havuç, kereviz 

ve mantar gibi sebzelerde zenginleştirilmesiyle 

yapılıyor. 

www.lezzet.com.tr/yemek-tarifleri/tatli-tarifleri/pasta-tarifleri/cilekli-waffle-pasta 

Fransa: Fransa’da kahvaltı olarak kruvasan 

yenir ve kahve içilir. Öğlen ve akşam yemeğinde 

ise et yenir. Fransızlar çok güzel bonfile pişirir. 

https://www.google.com.tr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjckq_HvK_bAhVMFywKHZxeApcQjRx6BAgBEAU&url=http://www.rusyadaegitim.com/rus-yemekleri&psig=AOvVaw0nCOYJ9pKaTstzYxF7v07l&ust=1527839599273884
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Fransa Mutfağının En Lezzetli Yemekleri 

                                                     Tibet Demirtaş 

Çeşitliliği, zenginliği ve lezzeti ile oldukça ünlü olan Fransız mutfağı; ayrıca yemek 

pişirmenin sanatsal yönünü ön plana çıkararak da ilgi çekiyor. 

Soupe à l’oignon 

Soğan ve et suyunun kullanılması ile yapılan çorba, 

üzerine peynir eklenerek servis ediliyor. Orijinali Roma 

dönemine kadar uzanan bu çorbanın güncel halini alması, 

18. yüzyılı bulmuştur. Lezzeti çok güzel olan ama yapması 

bir o kadar zor olan bir yemek. 

Confit de canard 

Kendi yağı dışında herhangi bir yağ kullanılmadan 

hazırlanan ördek bacağına verilen isimdir. Uzun sürede 

pişirilen yemek; tuz, sarımsak, kekik ve isteğe göre diğer 

baharatların da eklenmesi ile aroma kazanır ve kıvamını 

alması için de bir günden fazla bekletilir. 

Flamiche 

Kuzey Fransa’ya özgü bir tatlı olan flamiche, Flamanca 

dilinde kek anlamına geliyor. Sebze ve peynirin bir araya 

gelmesi ile hazırlanan tart hamuru, kısa bir pişirme 

süresinden sonra kolaylıkla hazırlanıyor. Oldukça farklı 

bir lezzete sahip olan flamiche mutlaka tadılmalı. 

www.iga.net/fr/recettes_inspirantes/recettes/soupe_a_l_oignon  
www.iga.net/fr/recettes_inspirantes/recettes/cuisses_de_canard_confites_et_chutney_aux_pet 
www.taste.com.au/recipes/tarte-flamiche-paprika-thyme-pastry/fee24622-5ddd-4b31-a140-8477dfae4c10 

http://www.iga.net/fr/recettes_inspirantes/recettes/soupe_a_l_oignon
http://www.iga.net/fr/recettes_inspirantes/recettes/cuisses_de_canard_confites_et_chutney_aux_pet
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Glütensiz Pancake Tarifi 

İlyun Özbinar 

Merhaba arkadaşlar, bildiğiniz gibi glütensiz yemek yiyen insanlar var. Ben de 

onlar için glütensiz pancake tarifi vereceğim. Haydi başlayalım…  

Malzemeler: 

 3/4 fincan glütensiz un   

 1/2 çay kaşığı guar sakızı 

 1 ½ çay kaşığı pudra şekeri 

 1/2 çay kaşığı tuz 

 1 çay kaşığı şeker 

 2/3 fincan süt 

 2 adet yumurta 

 2 yemek kaşığı sıvı yağ 

Nasıl Yapılır? 

Bütün toz malzemeleri bir kapta birleştirin. 

Ayrı bir kapta süt, yumurta ve sıvı yağ ile 

birlikte çırpın. Toz malzemelere bu süt 

karışımını ilave edin ve iyice karışana kadar 

çırpın. Yaklaşık 10 dakika bekleyin. 

Yapışmaz kızartma tavasını, yağ koymadan 

orta ateşte önceden ısıtın. Karışımı, sıcak tavaya 1 kepçe yardımıyla dökün. Kenarları artık 

yayılmaz olduğunda pancake çevirmeye hazırdır. Oluşan kabarcıklar piştiğinin habercisidir. Bir 

spatula yardımıyla pancake’in diğer yüzeyinin de pişip pişmediğini kontrol edin. Pudra 

şekeriyle süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun… 

 

 

www.geniuskitchen.com/recipe/gluten-free-pancakes-208556 
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                        Gordon Ramsay    

               Tuna Serger 

Gordon James Ramsay Jr (8 Kasım 1966); İngiliz şef, 

restorantör ve televizyon kişiliğidir.

İskoçya'da doğan Ramsay, Stratford-upon-Avon'da büyüdü. Lokantalarına 

toplamda 16 Michelin yıldız ödül verildi. Londra'nın Chelsea kentinde yer 

alan Restaurant Gordon Ramsay, 2001 yılından bu yana 3 Michelin yıldızı kazandı.  

1990'ların sonunda televizyonda Ramsay tarafından yapılan ilk görüntü, İngiliz popüler kültürünün en 

ünlü şeflerinden biri haline geldi ve izleyicileri daha maceracı olmaya itti. Jamie Oliver, Nigella Lawson 

ve Delia Smith gibi diğer şefler ile birlikte diziler, yemek programları ve yemek yarışmaları düzenleyerek 

daha da popüler olur. Gerçek bir televizyon kişiliği olarak Ramsay, ateşli öfkesi ve sıkı tavırları ile 

ünlüdür. Çoğu kez, yarışmacılar hakkında pişirme becerileri de dahil olmak üzere tartışmalı yorumlar 

yapar. Televizyon, film, misafirperverlik ve gıda endüstrilerindeki faaliyetleri birleştirir ve kanatları 

altında çıraklık yapmış çeşitli şefleri teşvik eder ve işe alır.  

2015 yılında Forbes, onu dünyanın en iyi 21. kazananı seçti. 

Gordon’un Yaptığı Programlar 

                    Master Chef                               Hell’s Kitchen                         Kitchen Nightmares 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Gordon_Ramsay                                                                                                                               

http://on-camera-audiences.com/shows/Hells_Kitchen                                                       

https://mothership.sg/2018/02/masterchef-singapore-channel-8-application/                                      

https://www.hulu.com/kitchen-nightmares 

https://en.wikipedia.org/wiki/Gordon_Ramsay
http://on-camera-audiences.com/shows/Hells_Kitchen
https://mothership.sg/2018/02/masterchef-singapore-channel-8-application/
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Şekersiz Tatlı Tarifleri 

                                                           Tibet Sütçü 

Formunu korumak isteyenlere leziz ama şekersiz tatlı tarifleri… 

1. En harika pasta artık şekersiz: Şekersiz mozaik pasta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kocakalem.com/sekersiz-glutensiz-mozaik-pasta/ 

 

  Malzemeler 

 3 su bardağı yulaf 

 2 adet olgun muz 

 1 su bardağı süt 

 5 yemek kaşığı 

pekmez 

 5 yemek kaşığı kakao 

 1 su bardağı ceviz içi 

 Püf Noktası 

Pastanızın daha tatlı olmasını 

isterseniz pekmez miktarını 

artırabilir ya da keçiboynuzu 

tozu ekleyebilirsiniz. Ceviz 

yerine fındık veya badem 

kullanabilirsiniz. 

 

Nasıl Yapılır? 

1. Sütü çok sıcak olmayacak şekilde ısıtın ve yulafla 

karıştırın. 

2. Muzları ezerek ya da blenderdan geçirerek süt-yulaf 

karışımına ekleyin. 

3. Pekmez ve kakaoyu karışıma ekleyerek homojen bir 

hale gelinceye kadar karıştırın. Ceviz içlerini ekleyin. 

4. Karışımı yağlı kâğıdın üzerine dökerek karışıma 

piramit şekli verin ve son halini dondurucuya 

koyarak birkaç saat bekletin. 

5. Pastanız donduğunda dilimleyerek kakao ya da 

Hindistan cevizine bulayarak afiyetle tüketin. 

 

Servis Önerisi 

Mozaik pastanızı bir top dondurma                          ilavesi 

ile servis edebilirsiniz. 
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2. Sabahlarınız aydın olsun: Şekersiz muzlu pancake 

   Malzemeler 

 1 adet büyük boy 

olgun muz 

 5 yemek kaşığı süt 

 1 adet büyük boy 

yumurta 

 1 çay bardağı yulaf 

ezmesi 

 2 yemek kaşığı 

zeytinyağı 

 1/2 çay kaşığı 

karbonat 

 1 çay kaşığı vanilya 

özütü (arzuya göre) 

Püf Noktası 

Pancake hamurunu 

dolapta bekletmek tüm 

malzemelerin daha çok 

oturmasını 

sağlayacaktır. 

Nasıl Yapılır? 

1. Yulaf ezmesini rondonuzda un kıvamına gelene kadar 

çekin. 

2. Orta boy bir kabın içerisine yumurtayı kırın ve köpürene 

kadar tel çırpıcı ya da çatal yardımıyla çırpın. 

3. Ayrı bir yerde olgun muzun kabuklarını soyun ve iyice 

ezin. 

4. Çektiğiniz yulaf ezmesini, sütü, muzu, zeytinyağını, 

karbonatı ve birkaç damla limonu çırptığınız yumurtanın 

üzerine ekleyin ve koyu kıvamlı bir karışım elde edin. 

5. Son olarak içerisine dilerseniz vanilya özütünü ilave edin. 

6. Üzerini kapatın ve dolapta en az 15 dakika, vaktiniz varsa 

1 saat bekletin. 

7. Tavanızı hafifçe yağlayın ve ısıtın. 

8. Dolaba kaldırdığınız karışımı kepçe yardımıyla tavanıza 

dökün. Arkası önü kızarana kadar pişirin. 

9. Karışım bitene kadar işlemi tekrarlayın. Bir tabağa alın. 

Dilerseniz üzerini bal, badem ve muz dilimleriyle 

süsleyerek servis edin.  

Servis Önerisi 

Dilerseniz üzerini badem, 

bal ve muz dilimleriyle 

süsleyebilirsiniz. 

 

yemek.com/tarif/sekersiz-muzlu-pancake/ 

 



 

95 
 

3. Bu kez sadece şekersiz değil: Şekersiz unsuz kurabiye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.youtube.com/watch?v=9Gk_3VRveLE 

    Malzemeler 

 1 su bardağı dut 

kurusu 

 1 yemek kaşığı 

kakao 

 1 su bardağı çiğ 

fındık 

 1 adet yumurta akı 

 

Püf Noktası 

Kurabiyeye rengini 

vermesi için kakaoyu 

dolu dolu kullanın, 

koyu bir kakao tercih 

edin. 

 

Nasıl Yapılır? 

1. Kabukları ayrılmış olan fındıkları, yüksek devirli mutfak robotunda 

un haline gelene kadar çekin. Un yerine fındık içi kullanın. 

2. Aynı şekilde dut kurularını da şeker tanesi haline gelene kadar 

mutfak robotunda çekin. Şeker yerine de dut kurusu tozu hazırlayın. 

3. Yumurta akı ve kakao ilavesiyle tüm malzemeyi geniş bir kap içinde 

özleşene kadar yoğurun. 

4. Hazırladığınız hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp avuç 

içinde yuvarlayın. 

5. Yağlı kâğıt serilmiş fırın tepsisine aralıklı olarak dizin. Arzuya göre 

üzerlerine bir çatal yardımıyla bastırıp şekil verin. 

6. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, 20 dakika kadar pişirin. 

Soğuttuktan sonra kahvenin yanında sevdiklerinizle paylaşın. 

 

https://www.google.com.tr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi0p96p6JnbAhUG26QKHeaWCqsQjRx6BAgBEAU&url=https://www.youtube.com/watch?v%3D9Gk_3VRveLE&psig=AOvVaw09aHSn4793HvcykUcK4-Sb&ust=1527095523747895
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