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PUSLU KITALAR
ATLASI
Bazı şarkılar var, dinlediğimde “Ya ben bunu hiç
dinlemeseydim!” diye hayıflandığım, bazı filmler var “Ya
İzlemeden ölseydim!” diye korktuğum, bazı insanlar var “Ya
tanımadan yanından geçip gitseydim!” diye endişelendiğim. Ve
bazı kitaplar vardır okuduğum için mutlu olduğum “Ya hiç
okumasaydım, ne olurdum?” dediğim… İşte, tam da böyle bir
kitap Puslu Kıtalar Atlası. Adeta bir şenlik yeri gibi... Arap İhsan,
Kubelik, Hınzıryedi…Kitap yazılırken binlerce cilt tarih kitabının
okunarak süzüldüğü besbelli. Uzun İhsan Efendi, kitabın
kahramanının babası. Kim bu adam? Bir zavallı (mı), dünyayı
delirircesine merak ettiği halde, onu yerinden oynatmayan bir
miskin (mi). Tüm varlığını gerçeğe adamış bir derviş (mi). Uzun
İhsan görmeye cesaret edemediği dünyayı gönül gözüyle
gezmiş, oğlu Bünyamin’e: “Bilmek ve şahit olmak en büyük
mutluluktur. Macera ise; en büyük ibadet çünkü O’nun eserini
tanımanın başka yolu olduğunu görebilmiş değilim.” diyerek
kalbindeki ateşin korunu karıştırmış bir adam. Kitap gerçeğin
peşinde koşan Bünyamin’i yazsa da biz biliyoruz ki hepimiz Uzun
İhsan Efendi’nin düşleriyiz.
Bu kitabı okumadan, masal gibi bir İstanbul’u
tanımadan, uyuyamadığı için rüya nedir bilmeyen Alibaz’a
acımadan, Hınzıryedi’yi sevmeden ve Ebrehe’yi anlamaya
çalışmadan bu dünyadan gitmeyin.
ESRA LALE- SINIF ÖĞRETMENİ

HARRY
POTTER
JK.Rowling’in yazdığı “Harry Potter” isimli kitap
serisi, içinde muhteşem maceralar bulunduruyor.
Serinin ilk kitabı olan “Felsefe Taşı” nı okuduktan sonra
diğer kitaplarını da okumak için sabırsızlanacaksınız.
Kahramanımız Harry Potter, arkadaşları Ron Weasley ve
Hermione Granger ile birlikte öğrenci oldukları
“Hogwarts Cadıcılık ve Büyücülük Okulu” nda her yıl
sırlarla dolu, farklı maceralara atılırlar. Hogwarts’ta
oldukları sürece kötülükler de onların peşini bırakmaz.
Fantastik- macera seven arkadaşlarımın elinden
düşüremeyeceğine eminim!

KUTAY ERDEM 5-A
Kutay ERDEM 5-A

"En güçlü büyülerimiz sözlerimizdir...
Kutay
Hem inciten hem de iyileştiren
sözlerimiz."

HAYVAN
ÇİFTLİĞİ
GEORGE ORWELL
DÖRT AYAK İYİ, İKİ AYAK KÖTÜ!
“Sizler aşağı kesimlerden hayvanlarınızla uğraşmak
zorundaysanız; bizler de bizim aşağı sınıflardan insanlarımızla
uğraşmak zorundayız.” Kitabın sonuna doğru, ayaksı ellerle
bardakları tutan domuzlarla insanlar arasında geçen bir
“kahkaha” konuşmasıdır sizde “Hayvan Çiftliği” ni önemli
kılan neden.
Hayvanlar, “Beylik Çiftiği”ni devirmiş yerine “Hayvan
Çiftliği”ni getirmiştir çünkü onların tek gerçek düşmanları
insanlardır . Hayvanların en zekisi olarak bilinen “domuzlar”
önderlik edecekti iki ayaklı ve kanatlı yoldaşlarına. Çiftlikte
domuzlar sağlıklı tutulmalıydı. Diğerlerinin çiftlikte kaybolan
süt ve elmaların boşa gitmediğine inanmalarına bu sağlık
neden olmuştu. Ne de olsa “Dört ayaklılar iyi, iki ayaklılar
kötü”ydü. Politik fabl niteliğinde olan romanda; domuzlar
yöneticileri, köpekler kanun adamlarını, koyunlar ise halkı
sembolize eder.
Bizim bu domuz alemi kendilerine “YEDİ EMİR”
çıkarır. Kısacası insan gibi yaşamanın yasak olduğunu anlatan
bir yasadır bu. En önemlisi de “Bütün hayvanlar eşittir!“ diyen
yedinci emirdir. Kitabı bitirdiğinizde görmeseniz de “Bütün

Kitapta hangi hayvan olmak isterdin diye sorsalar tabii ki
Moses derdim. Kendisi bir kuzgundur. BALBADEM diyarında
m pazar olduğu bir alemde yaşar. Hiçbir şey umrunda
her günün
olmadığından- ya da öyle olması gerektiğinden- kandırılmaz
da. Çünkü Moses çoktan kendi masalına kanmıştır

hayvanlar(?) eşittir ama bazı hayvanlar öbürlerinden daha
eşittir.” diyeceksiniz çayınıza dem olan suskunluğunuza.
İnsanlarla hayvanlar arasında savaşlar çıkmaya
başlar. Ağıl Savaşı biter, Napoleona Devri başlar. Çiftlikte en
azından artık doymak nedir bilmeyen “İnsan”ı beslemekten
kurtulmuşlardı, yalnızca kendilerini besliyor olmanın keyfi o
kadar büyüktü ki önderlerinin adaletsizliklerine ve çektikleri
güçlüklere seve seve katlanıyorlardı. Domuzlar eve yerleşir,
yataklarda yatar, kıyafet giyer, kağıt oyunu için kavga eder,
kısacası insanoğlunun yaptığı ne varsa ellerinden gelmeyeni
ardlarına koyuyorlardı. Ve ayaklarının üstünde yürümeye
başlayan domuzlar için artık “ DÖRT AYAK İYİ; İKİ AYAK
DAHA İYİ” devri başlamıştı.
Özgürlük şu an elinizdeki çaydan daha önemlidir.
Bunu bilin ve ona göre okuyun bu yazıyı. Tabii okurken
kitaptan esinlenerek çıkan Pink Floyd-Animals albümünü de
dinleyebilirsin.

DİDEM BARANSEL- TÜRKÇE ÖĞRETMENİ

Turgut Özakman’ın ilk baskısı 2005 yılında
yapılan ve şu an 400. baskıyı geçen bu kitap elli
yıllık bir çalışmanın ürünüdür. Bizlere tarih
derslerinde sınırlı müfredatla anlatılan Türk
Kurtuluş Savaşı’nın neden destansı olduğunu hem
mükemmel detaylarla hem de belgelerle anlatan
bir şaheser. Atatürk’ün, Türklerin Ata’sı
anlamındaki soyadını almasına sebep olan ve bir
milletin küllerinden yeniden doğuşuna şahitlik
edecek, Yüzbaşı Faruk’la birlikte sırtınızda top
mermisi taşıyarak ne zorluklarla savaşıldığını
anlayacak, uçmaz denilen ve kurtuluş savaşı
boyunca düşmanda 40 tane olmasına karşın bizde
sadece 4 tane olan, “İzmir” isimli savaş uçağını
havalandırmaya
çalışan
Yüzbaşı
Fazıl’la
ensenizden akan soğuk terleri hissedeceksiniz.
Yazarın sadece bu eseri değil diğer eserleri
de (Diriliş Çanakkale 1915, Cumhuriyet-I ve
Cumhuriyet-II) tarihimizi anlamak ve anlatmak
adına önemli mihenk taşlarıdır. Mustafa Kemal
Atatürk’ün “Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha
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büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır. “
sözünü anlaşılır kılmak için bu eserleri okumalı, yaşamalı
ve yaşatmalıyız.
YUSUF TAŞ – 5C SINIFI VELİSİ

Mahalle Kahvesi
‘’ Bir insanı sevmekle başlar her şey.’’ diye söze
başlayan Sait Faik, doğan günün tadını çıkarıyor her
satırda. İki öyküsünün birinde mutlaka deniz kokusu gelir
burnunuza. Zaten Sait Faik’le yolunuz kesişip de samimi
olduğunuz an, sizi Burgazada’daki balıkçılarla tanıştırıyor
hemen. Dostluğunuz biraz daha ilerledi mi de İstanbul’un
ara sokaklarındaki kahvehanelerde derin bir sohbete
dalıyorsunuz; ne dert kalıyor ne tasa… Sohbet o kadar
sarıyor ki bitiremiyorsunuz çünkü mahalledeki kedinin
mahzunluğuna bile kederlenecek kadar güzel yürekli bir
adam Sait Faik.
Hani bazı kitapları elinizden bırakamazsınız,
bitirmeye kıyamazsınız ya… İşte o kitaplardan Mahalle
Kahvesi. Yazarın içtenliği, duru dili, yaşananların bizden
oluşu daha da bağlıyor sizi kitaba. Hep konuşup bir şeyler
anlatmak istiyor yazar. Zaten, ‘’ Nereden gelirse gelsin
dağlardan, kuşlardan, denizden, insandan, ottan,
böcekten, çiçekten. Gelsin de nereden gelirse gelsin! Bir
“Hişt!” sesi gelmedi mi fena. Geldikten sonra yaşasın
çiçekler, böcekler, insanoğulları.’’ diyen birinin yalnız
kalması mümkün mü?
DİĞDEM İLGAROĞLU-TÜRKÇE ÖĞRETMENİ

POSTAYLA GELEN DENİZ KABUĞU
Hayatımızdaki en muhtaç olduğumuz
tek şey internet mi? Posta ile gelen
çözüm yolu hemen yanı başınızda
olabilir mi? İnternetle beraber gelişen
olaylar, sizi içine mi çekiyor? Çözüm
yanıbaşınızda ama göremiyor musunuz?Ahtapot olmasa
kurtulabilir miydiniz? Sizce de gözlüklerin çıkarılma
zamanı gelmedi mi? Tabletlerinizi fırlatıp kitabı okuma
zamanı…
NEHİR KESER 6-A

TUNA KILAVUZU
Jules Verne’nin yazdığı bu kitap, Tuna Nehri’nde
yaşanan bir olaydan bahsediyor. Tehlikeli bir çete, kurnaz
bir balıkçı ve Kral Dragoh adında kılık değiştirmiş bir polis
şefi işleri birbirine katıyor. “Çetebaşı kim?” sorusuyla
arama başlıyor. Tuna Nehri’nde rekor denemesi yapan
balıkçının başına gelmeyen kalmıyor. Hapse girip çıkıyor,
çete tarafından kaçırılıyor. Devamını merak ediyorsan
haydi kitabı al ve tadını çıkar!
ŞEVVAL DENİZ TAŞ 5-C

ÖLÜ OZANLAR
DERNEĞİ
Tam üyelik için bir ömür
boyu çıraklık yapmak
gerekir. Yazarın ne dediğine
kafa yormadan ne
düşündüğünüze kafa
yoracağınız bir kitap…

Öldüğünde aslında hiç yaşamamış olduğunu
fark ettirmemeye çalışan Bay Keating, rolleri
kapabilirse
düzinelerce
muhteşem
hayat
yaşayabileceğini düşünen Neil, sıradan olmamayı
önce öğrenen Charlie, aşka teğet geçtiğine göre
trigonometriye giren Knox, köşe taşı Todd ve tabii ki
Ölü Ozanlar ruhu…”Bir Yaz Gecesi Rüyası”ndan alıntı
yapılan bölümde akla gelen arkadaşlar…Kitaba
Hakkını veren Carpe Diem! Ve selam sana Robin
Williams…

GÜNAY YÜCEL- ORTAOKUL MÜDÜR YARDIMSI

ÇOCUK KALBİ

Üçüncü sınıfa giden Enrico bir
günlük tutmaya başlar. Bu günlük
Enrico’nun hayatı öğrenmesini sağlar.
Bu kitap bana çok şey öğretti.
Ailesinden, aldığı notlardan, kendi
düşüncelerinden hayatın bambaşka
yönlerini gösterdi bana. Başka
insanların hayatlarına açılan bir
pencere gibi… İnsanları görünüşleriyle
değil kalpleriyle ayırt etmemiz
gerektiğini de öğretti. Her sayfa farklı
bir hikaye…
İşte bu kitap size insanlığı anlatıyor.
Kitabı okurken hüzünlendim. Duygusal
yönü baskın olan bu kitabı herkese
tavsiye ediyorum.

BARIŞ AKSU 6-C

ERİK ÇEKİRDEĞİ
Büyük

yazar Tolstoy’un birbirinden güzel

öyküleri… Ben bunları okurken olaylara farklı bir
açıdan bakmayı öğrendim. Her sayfayı çevirdiğimde
içimde merak duygusunun uyandığı bu öyküler,
sıkılmadan okuyabileceğiniz kadar kısa ama ders verici
olaylarla kendinizi içinde bulabileceğiniz kadar derin…

ELİF KOPAL 6-A

MARTIYA
UÇMAYI
ÖĞRETEN
KEDİ
Bu

kitap okyanusları aşmaya çalışırken, petrolden

zehirlenen bir martının yumurtlamayı başarıp yumurtasını
bir kediye emanet etmesi ile başlar. Kediye emanet ederken
ondan üç konuda söz vermesini ister. Kedi, zavallı martıya
acıdığı için düşünmeden söz verir. Bu kitapta kedinin, bu
yavru martının annesine verdiği sözleri tutma çabasını
anlatıyor. O şanslı yavru martı hiçbir şeyin farkında değilken
acaba kedi nasıl zorluklarla karşılaşıyor?

DEFNE ARASIL 5-A

GRK KAPLUMBAĞA OPERASYONU
Masmavi gökyüzünün, bembeyaz kumsalların
ve sıcacık güneşin dünyasına hoş geldiniz!
Ama burada yolunda gitmeyen bir şeyler var. Hint
Okyanusu’nun ortasındaki şahsa mahsus bir adada,
dünyanın en zengin adamlarından biri hain planlar
yapıyor.
Tim ve Grk Seyşeller’de huzur dolu bir tatil
geçireceklerini düşünüyorlardı. Ama onun yerine
kendilerini dev kaplumbağaları kurtarmak için özel bir
orduyla savaşırken buldular. Kitabı okurken siz de
kendinizi bu maceranın içinde bulacaksınız!

TOLGA SARP SEZER- 5B

ARKADAŞIMA
VEDA
Ülkemizin kurucusu Atatürk’ün hayatının
sade bir üslupla çocukların anlayacağı bir ifade
tarzıyla vücut bulduğu bu kitabında Zülfü Livaneli,
elimizden tutan bir dostun sıcaklığını hissettiriyor.
Selanik’te kargaları kovalarken arkadaş olan Salih
Bozok ve Mustafa dostluklarında da birçok sınavı
beraber veriyor. Tıpkı ülkenin kurtuluşunda olduğu
gibi. Hayatlarını ilkelerine adayan eşsiz insanların
nesliydi onlarınki. Bir tek Mustafa değil birçok
Mustafa vardı kurtuluş yıllarında. Ancak dahi olmanın
ne demek olduğu da anıların arasında gizliydi.
Bazen düşünürsünüz insanları ve yaptıklarını
ama bulduğunuz yer yapmadıklarıdır. Okurken ben
tam da bunu düşündüm. Acaba Atatürk neleri
yapmamıştı? Bir anısında örneğin ben diktatör olmak
istemiyorum, cumhuriyeti kurmak istiyorum diyordu.
Yapmadığı neydi burada? Sesleri duyar gibiyim…

Öğretmenine
Salih’i
ele
vermiyor, susuyor. Kaçmıyor
cezalardan, sonucu ne olur
diyerek
geri
dönmüyor
yolundan.
İşte
yapmadıklarından biri daha.
Yaptıklarıysa hep anlatılmaya
çalışıldı.
Salih Bozok yaveriydi Ata’nın ve Dolmabahçe
Sarayı’nda önce oğluna bir veda mektubu yazdı sonra
da biz okuyucularına. Bir ömür ki vatana adanmış,
davaya adanmış, bir insana yoldaş olunmuş. Bir ömür
ki vefa örneği, duygu yüklü, anılarla öylesine
yoğrulmuş ki uğruna ölecek kadar bağlı… O vedasını
günümüzde emsali olmayan bir şekilde son nefesiyle
veren Salih dedi ki: Oku!

“”Yüreği daima vatan sevgisi ile dolu iki
arkadaşın, hayallerini gerçekleştirme
masalı…”
SEDA AKSU TÜRKÇE ÖĞRETMENİ

BİR ÖNERİMİZ
VARDI! HEM DE
KİTAP MİTAP
MESELESİ…

