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DERE TEPE
EFSANE
Merhaba sevgili arkadaşlar
“Uzanalım yurdun dört bir yanına,
Kulak verelim dağına, taşına,
Irmağına, ağacına,
Çiçeğine, böceğine,
Deresine, tepesine...

Bilinmedik çok çok eski zamanlardan,
Kim bilir bizi kimler selamlayacak uzaklardan,
Suyu çoktan kurumuş bir çeşme,
Surları, burçları yıkık dökük bir kale,
Neler neler anlatacak bize,
Dere tepe efsane…”
Yurdumuzun dört bir köşesinden derlediğim söylencelerle,
“Dere Tepe Efsane” diyor ve sizleri zengin kültür hazinemizi keşfe
çağırıyorum.
Ören yerlerine gittiğimde genellikle çok az yerli turist
görüyorum. Piknik yapmak için onca yolu aşıyoruz da antik kentleri
ziyaret etmek için aynı çabayı sarfetmiyoruz. Yaşadığımız şehrin,
önümüze konan bir tatlının adının, nereden geldiğini bilmiyoruz.
Efsanelerde; bir gölün oluşumu, değişik bir taşın, cevherin bulunuşu, bir
ağacın meyvelenmesi olağanüstü olaylarla anlatılır. Yere, taşa, meyveye
anlam kazandırılıp onlara farklı bakılması sağlanır, doğayı korumak,
kollamak için topluma yön verilir. Anadolu insanının hayal gücü ve
yaşam algısı ürettiği efsanelere yansıtılmıştır.

Kulak versek geçmişe, güzel yurdumuzun deresi, tepesi, taşı,
toprağı neler neler fısıldar bize. Bir çeşmenin, yüzlerce yıllık bir kalenin
burcunun, bir çiçeğin, bir şehrin olağanüstü hikayesini dinlerken eski
insanların yaşam biçimleriyle, coğrafyayla, tarih ile ilgili bilgiler ediniriz.
O halde;
“Çıkalım, zirvesi karlı Uludağ’a,
Şöyle bir bakalım Bursa’ya,
Duyana, duymayana,
Varana, varmayana,
Anlatalım neden cennet bura.”
Dere Tepe Efsane adlı kitabımda yalnız Bursa’nın değil, diğer
kentlerimizin de tarih boyunca adlarını ya da ünlerini nasıl
kazandıklarına dair hikayeler yer alıyor;
Zirvesi Karlı, Ağrı,
İstanbul Efsane, Çiçeği Lale,
Kütahya’nın Çinisi, Çıktı Dünyanın Çivisi,
Kıpır Kıpır Hamsi, Trabzon Şehri,
İzmir, Keçi Kalesi… bunlardan bazıları.
“Dorukları göğe sevdalı dağlar,
Kekik, fesleğen kokulu çayırlar,
Suları coşkun akan pınarlar,
Daracık sokaklarda uzanan taşlar,
Kim bilir bağrında ne hikâyeler saklar.”
Hepinize keyifli okumalar!

KORAY AVCI ÇAKMAN
Çocuk Kitapları Yazarı

PETEY

Ben Mikaelsen tarafından yazılan bu
kitap trajedik bir hayatın en iyi özetlerinden
biridir. Şansın hiç yüzüne gülmediği bir
hayattır Petey'in hayatı. Hani kötü bir günde
kapalı bulutların arasından ufak bir ışık ararız
ya, Petey'e o ışık hiçbir zaman gelmemiştir.
Gerektiği zamanlar kendisi çıkarmışıtr o ışığı,
o kurtarmıştır kara bulutlardan kendisini. Bu
kitap,
okuyuculara çok ciddi dersler
verebilmiştir. O engelli bedenden fazlasıdır
Petey ve bunu çok güzel bir şekilde ifade
etmiştir. Bırakın kendisini mutlu etmeyi,
yanındakilere de o duyguyu hissettirmiştir.
Petey , o hastanenin demir kapılarından ve o
engelli bedenden çok daha fazlasıdır. Umarım
siz de bunu, bu güzel kitabı okuyarak
anlayabilirsiniz.

MERT GENCER ŞİMŞEK 7/C

BATI ÇAYIRI
DEDEKTİFİ
Bu sene kitap fuarına gittiğimde en çok ilgimi çeken kitaplardan
biri olmuştu “Batı Çayırı Dedektifleri”. Belki de maceralı ve
heyecan dolu kitaplar sevdiğim için bu kitabı keyifle okudum ve
size tavsiye etmek istedim.
Esrarengiz bir şekilde kaybolan bir robot ve bir grup arkadaşın
hikâyesi… Acaba robotu bulup robot fuarına katılabilecekler mi?
Cuma sabahı saat 7.49’da kapı çaldı. Tuhaf bir şeyler
olduğunu gösteren ilk işaret de buydu. Myron Matthews,
yeniliklerden hoşlanmayan ancak gizemli olaylara bayılan bir
karakterdir. Ve o sabah saat 7.49 olduğunda yepyeni bir
macerayla karşı karşıya kalmıştır. Düzenli bir hayat, Myron için
çok önemlidir. Bu olaylar onu huzursuz etmeye başlamıştı.
Kapıya gelen ise arkadaşı Jordan’dı. Ve artık robotun çalındığını
Myron da öğrenmişti. Dedektiflerimiz, kaybolan robotu bulmaya
çalışırken onlara yardım eden “Usta Mucitler Minibüsü”nün de
kaybolmasıyla işler iyice sarpa sarmıştır. Robotu okuldan birinin
çaldığını düşünen dedektiflerin planı ne olabilirdi acaba?
Sizler de kitabı okuyarak hem tüm bu soruların cevabını bulabilir
hem de dedektiflerin kullandıkları ipuçları hakkında fikir sahibi
olabilirsiniz.

EGE BEKİL 5/A

BEYNİN
GİZLİ
HAYATI
İlgimi çeken kitaplardan biri olan
“Beyinin Gizli Hayatı” en sevdiğim
kitaplardan biri oldu. David Eagleman, bu
kitapta insan aklının aldığı uyarıların beyin
ile bağlantısını ve beyinle ilgili bilinmeyen
birçok ayrıntıyı anlatıyor. Unutmayın ki
beyin
vücudumuzun
en
önemli
bölümlerindendir. Üstelik sadece beyinle
ilgili bilgiler değil biyolojik alanla ilgili de
birçok şey öğreniyorsunuz. Eğer siz de bu
alanlara ilgiliyseniz ve yeni şeyler
öğrenmeye açıksanız beğeneceğinize
eminim. Keyifli okumalar!
VERA BANU GONZALES 6/B

Lata
Birbirinden
tamamen farklı olan iki
kentin
ve
buralarda
yaşayan
iki
çocuğun
hikayesi… Biri genişlerin
kenti Lata,
diğeri de
darların
kenti
Şiba…
Darların kenti Şiba’da
yaşayan Dara’nın yaşadığı
kentte her şey ince ve uzun
ama bunun tam tersine
Lata’da yaşayan Şlopgen’in
kentinde her şey geniş ve
fazladır. Bu iki farklı kentin
çocukları
karşılaştıkları
zaman
onları
neler
bekliyordu?
Bu
ilginç
hikâyeyi ve onların neler
yaşadığını öğrenmek için
yaz tatilinde muhakkak bu
kitabı okumalısınız…

Şiba

ELİF DİZDAR 5/C

ÇALINAN
TAŞ

BÜYÜK YARIŞ

Çalınan Taç, Mark Twain’in yazdığı en güzel kitaplardan biridir.
Bu kitap, yazarın en çok bilinen çocuk hikâyelerinden biri olarak tüm
dünyada da ilgi görmektedir.
16.yüzyılda iki tane bebek dünyaya gelir. Bu bebeklerden bir
tanesi kralın çocuğudur. Diğeri ise yoksul bir ailenin bebeğidir. Bir gün
yoksul çocuk kralın çocuğunun kıyafetlerini giyer, bunun üzerine
muhafızlar yoksul çocuğu kralın çocuğu sanıp diğer çocuğu saraydan
atarlar. Kitaptaki olaylar böyle başlar. İki farklı çocuk, iki farklı hayal, iki
farklı yaşam… Devamında daha başka olaylar… Kitabı okumanızı öneririm.
Çünkü seveceksiniz.

ECE HIZLIATEŞ 5/B
“Büyük Yarış ”hüznü seven okuyucular için
uygun bir kitaptır. Willy, o sabah büyükbabasının
yatakta görünce endişelenir. Acaba büyükbabanın nesi
vardı? Willy doktora gider. Doktor sorunun ‘para’
olduğunu söyler. Willy ve Willy’nin köpeği Kutupyıldız’ı,
büyükbabaya yardım etmek için yarışa girerler. Fakat
yarışmada çok güçlü rakipler vardır. Acaba
kazanabilecekler mi? Büyükbaba iyileşebilecek mi?
Kutup Yıldızı’na bir şey olacak mı? Siz de tüm bu
soruların cevaplarını merak ediyorsanız kitabı okumaya
başlamalısınız.

NURHAN KURT 5/B

OZ
YAZILIMCISI

Merhaba! Hiç kız yazılımcı gördünüz mü? Bu kitap,
yazılımcı olmak isteyen bir kızın yani Dorothy’nin rüzgar
esintisiyle bir oyun dünyasına ışınlanmasıyla başlar.
Orası Crazy66’nın diyarıdır. Dorothy de tam
Crazy66’nın üstüne düşer ve bütün köylüler onu alkışlar.
Çünkü Crazy66 onlara zarar vermektedir. Ardından
Dorothy evinin yolunu sormak üzere bilge gözüken bir
kadının yanına gider. Kadın onu bir televizyonun olduğu
yere götürür. Televizyona evinin yerini sorar. Ama
bilemez. Köylü çok şaşırır. O zaman ona son çarenin Oz
olduğunu söyler. Ama Oz’un şatosu çok uzaktadır. Köylü
kadın Dorothy’nin yanından ayrılır ve Dorothy için
eğlenceli ama zor bir yolculuk başlar. Yolda bazı kişilerle
tanışır ve onlarla Oz’un yolunu tutarlar. Acaba yolda
başlarına ne gelecek? Bunu öğrenmek için sizi kitabı
okumaya davet ediyorum…

GÖKSUN YILMAZ 5/C
ARDA IRMAK 6-B
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Bu kitap bir üçlemenin ilk
kitabıdır
arkadaşlar.
Eğer
uluslararası
bir
coğrafya
dergisinde muhabirlik yapan
çılgın bir büyükanneyle, 15
yaşındaki bir çocuğun kurduğu
ekibin efsanevi bir canavar
hakkında bilgi toplamaları ilginizi
çekerse bu kitabı bir çırpıda
okuyacaksınız demektir. Bu
seriye “Ejder Krallığı” ve
“Pigmeler Ormanı” ile soluksuz
devam edebilirsiniz. Serüven,
doğa, büyü ve eğlencenin bir
arada olduğu bu kitap, hayata
farklı açılardan bakmamı sağladı.
Bu yönüyle ilgimi öylesine çekti
ki size de önermek istedim.
CEYDA KUZUCU 5/A

“Tutum Her Şeydir” Jeff Keller'in
yazdığı ,hayata atılan gençlerin
başarı basamaklarını çıkarken her
alanda faydalanabileceklerine
inandığım bir kitaptır. “Dünyada
değiştirebileceğimiz bir tek şey
vardır: O da kendimiz!”
Düşünceleri değiştirince tavrımızı, tavrımızı değiştirince
alışkanlıklarımızı,
alışkanlıklarımızı
değiştirince
de
kaderimizi
değiştiriyoruz.
Jeff Keller, 1980'lerde avukat iken kişisel gelişim yazarlığına nasıl
yöneldiğini anlatarak başlıyor kitabına.
Kitabın “Başarı Zihinde Başlar” isimli birinci bölümünde
tutumun ve inancın kaderimizi şekillendirmesindeki gücüne odaklanıyor.
Başarının öncelikli olarak “düşünüş” tarzımıza bağlı olduğunu anlatıyor.
“Sözlerinize Dikkat Edin” isimli ikinci bölümde nasıl
“konuştuğumuza” odaklanarak tutumunuzun sözlerimize nasıl yansıdığını
ve pozitif bir dil kullanmanın bizi hedeflerimize doğru itme konusunda
nasıl fayda sağladığını gösteriyor.
Üçüncü bölümde ise “Harekete (Eyleme) Geçen Kişiye Bütün
Dünya Yol Verir” diyerek: “Arkanıza yaslanıp başarının size gelmesini
bekleyemezsiniz. Harekete geçinceye dek hayallerinize ulaşamazsınız!”
diyor ve eylem planını açıklıyor.
“Başarınızı destekleyecek şekillerde düşündüğünüzde,
konuştuğunuzda
ve
harekete
geçtiğinizde
tam
gücünüzde
çalışıyorsunuzdur ve hayatınızda fevkalade sonuçlar elde etmek üzere
yolunuzdasınız demektir!” diyor Jeff Keller.

CEM TANGAY 7/C SINIFI VELİSİ
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Jane, Michael, John ve Barbara’nın bakıcıları bir
gün işten ayrılır. Banks ailesi bu duruma çok telaşlanır
fakat bu telaşları çok da uzun sürmez. Çünkü
çocuklarına yeni bir bakıcı bulmuşlardır: Mary Poppins!
Çocuklar
ilk
zamanlarda
yeni
bakıcılarını
benimseyemeseler de günler geçtikçe Mary Poppins’e
daha çok alışır, onu daha çok severler. Mary Poppin
sihirli güçleri olan bir dadıdır. Çocuklar yeni dadılarıyla
her gün yeni maceralara atılıp yeni kişilerle
tanışırlar…Ancak
bir
gün
Mary
Poppins’in
maceralardan sıyrılma ve evden ayrılma zamanı gelir.
Acaba Mary Poppins gidecek mi? Sence çocuklar ona
engel olabilecekler mi? Sevgili arkadaşlar, sorulara
cevap bulabimeniz için kitabı okumanız gerekiyor.

Hadi! Neyi bekliyorsunuz?
CANSU SÖĞÜT 5/C

ALİCE
HARİKALAR
DİYARINDA

“Alice Harikalar Diyarında” benim çok severek
okuduğum, sonlarına yaklaştığımda ise bitmesini
istemediğim bir kitaptı.
Her şey Alice’nin bir ağacın altında otururken beyaz
yelekli ve sürekli saatine bakan bir tavşan görmesiyle
başladı. Alice, tavşanı takip etti ve maceradan maceraya
koştu. Düşes, Çılgın Şapkacı, Gülen Kedi ve hatta
kartlardan oluşan bir ülke… Hepsi ve daha fazlası kitapta
saklı!Kitabın sonunda ise... Onu ben söylemeyeyim,
kitabı okuyunca kendiniz öğrenirsiniz.
Herkese keyifli okumalar dilerim…

ECE HACIOĞLU 5/C

GÖR BENİ
“Doğru daima doğrudur, ta ki birileri onun yanlış olduğunu kanıtlayana
kadar. Ve tarih doğru sanılan yanlışlarla doludur.” der kitabın yazarı Azra Kohen.
“Bedenimin içindeki canı gör, sadece tenimi değil. Gözlerimin içindeki hayatı gör,
sadece bakışımı değil. Hissettiklerimi gör, sadece tepkilerimi değil, beni gör!”
Cumhuriyetin kadınları, kadınlarımız, insanımız ne kadar güçlüymüş
dedirten bir aile düşünün. Onların yanında da savaşı İstanbul’da yaşayan yani hiç
yaşamayan insanlar… Kitabı okurken Cumhuriyet kadınlarının tek başlarına
verdikleri mücadele gözümüzün önünden geçer. Birbirlerine tutunuşlarını,
zamanında taş üstünde taş kalmamış dünyalarında küllerinden nasıl doğduklarını,
yaralarını nasıl “cumhuriyet kadını” olarak sardıklarını ve saracaklarını görürüz.
“En iyi eğitim okullarda mı alınır?” diye sordurtan bir kitaptır. Savaşın kızı
Ülkü ve sadrazamın oğlu olan Selim vardır. Selim, iyi okullarda okur, dünyanın tüm
nimetlerinden yararlanır ve Osmanlı’yı tekrar canlandırma düşüncesiyle yanıp
kavrulur. Bu esnada akla hiç gelmeyen bir şey olur: Aşk. Aşkın adı ise Ülkü’dür.
Kitabın kapak tasarımında sade bir renk üzerine yırtılmış bir yerden fırlayan
bir kadın ve bir atın gözü… Kitap iki cildin birincisidir. Kısa bir zaman sonra “Dinle
Beni“ ile devam edecektir. Platon’un dediği gibi: “Konfor alanının dışına
çıkamazsan değişemezsin. Değişemezsen geleceğin parçası olamazsın!”

AYÇA ALADAĞLI- MATEMATİK ÖĞRETMENİ

MUSTAFA
KEMAL

Atamızın hayatının, kurtuluş mücadelesinin ve o
döneme ait gizli kalmış olayların kaleme alındığı bu kitap,
bize sadece gerçekleri göstermekle kalmayıp aynı
zamanda o dönemdeki zorlukları ve halkın bağımsızlık
mücadelesini anlatıyor.
Yazarın ustalıkla yazdığı bu kitapta Mustafa Kemal
ATATÜRK’ün sadece savaş hayatı değil özel hayatı da
detaylıca anlatılıyor. Onun aile hayatı, arkadaş ortamı,
geçirdiği hastalıklar gibi birçok karanlıkta kalmış bilg,i
yazarımız tarafından günyüzüne çıkartılıyor. Ayrıca
atamızın insanlığa verdiği dersler ve öğütler, onun hayata
bakış açısının kitaba ustaca yansıtılmış olması kitaba ayrı
bir güzellik katıyor.
Usta yazar Yılmaz ÖZDİL’in bu mükemmel kitabı
sizi o zamanda yaşatacak. İyi okumalar dilerim.

YAĞIZ İSMET KENAR 6/C

TOM
AMCA’NIN
KULÜBESİ
Dünya edebiyatı klasiklerinden biri olan bu
kitapta kölelik, özgürlük, mücadele gibi kavramlar
ön plana çıkmaktadır. Kitap, Amerika’nın 1800’lü
yıllardaki sosyal ve ekonomik durumunu da
anlatmaktadır. Ben bu kitabı okurken en çok “Tom
Amca” karakterinden etkilendim. Yaşadığı tüm
olumsuzluklara karşın asla doğru bildiklerinden
vazgeçmeyen ana karakter kalbinin temizliğini
korumasıyla bana örnek oldu. Ayrıca kitapta Eliza ve
oğlunun mücadeleleri çarpıcı bir şekilde anlatılmıştı.
Sonunda özgürlüklerine kavuşan Eliza ve oğlu, Tom
Amca’ya kavuşabilecek mi? Sorusunun cevabı ise
kitabımızda gizli. Klasikleri okumanın çok önemli
olduğunu bu kitap bana bir kere daha göstermiş
oldu. Umarım size de keyif verir…

SELİN ERÇEN 5/A

MUCİZE
E
“Size nasıl göründüğümü anlatmayacağım.
Aklınıza
ne
geliyorsa
ondan
daha
kötü
görünüyorumdur.”
Bu kitapta, on yaşındaki sıradan çocukların
yaptığı sıradan şeyleri yapan ama sıradan bir çocuk
olarak görülmeyen August’un hikayesini okuyoruz.
August, doğumundan beri geçirdiği yirmi yedi
ameliyattan dolayı daha önce hiç okula gitmemiş, evde
annesi tarafından eğitilmiştir. Annesi onun artık okula
gitmesi gerektiğini düşünmüş bu durumu August’la
konuşmuştur.
Okula başlamasına kısa bir süre kala, kendisini
gideceği okulda; yanında annesi, okulun müdürü ve
orada bulunan Julian, Lack Will ve Charlotte isimli üç
çocukla birlikte bulmuştur. Okulda yaşadığı zorlukları ve
mutlulukları içten yaşamış, okuyucuya da yaşatmıştır.
Herkese dostluk ve birliğin asıl önemini ve sevginin
kuvvetini güzelce anlatan, içinde kaybolmak istediğiniz
bir kitap arıyorsanız, Mucize içindeki kelimelere sımsıkı
bağlayan yapısıyla karşınızda olacaktır.

EZGİ HAZAL ÖMEROĞLU 7/C

GEORGE VE
Bir bilim insanı olan Stephen Hawking’in aynı zamanda bir
yazar olduğunu biliyor muydunuz? Üstelik sadece bilim kitapları değil,
insanı şaşırtacak kadar macera dolu çocuk kitapları yazarı. Evet, ben
de bu kitapları tesadüf eseri raflarda gördüğümde çok şaşırmıştım.
Kitapları alıp şöyle bir baktığımda içeriklerinin farklı uzay
maceralarından oluştuğunu gördüm. Büyük bir merakla birinci kitabı
aldım ve okumaya başladım. Kitap, saygın profesörlerin evrenle ilgili
son teorilerini de içeriyor. Sakın bu teoriler sizi korkutmasın! Öyle ağır
terimler değil, biz çocukların çok rahat anlayabileceği bir dil
kullanılmış ve anlatım, ufak çizimlerle desteklenmiş. Ben seriyi
bitirdim. Benim gibi büyük bir ilgiyle bu kitapları okuyan ve şu anda
“EIB the Victor School”da eğitim gören arkadaşım Metehan ile sizlere
serinin ‘’George ve Kırılamayan Şifre’’ adlı kitabı hakkındaki
düşüncelerimizi paylaşmak istiyoruz.
Merhaba, ben Şevval. Stephen Hawking, yine soluk soluğa
okuyacağınız bir kitap ile karşınızda. Kahramanlarımız George ve
George’nin en yakın arkadaşı olan Annie, bir süredir uzay macerası
yaşamadığı için çok mutsuzdu. Ama fark etmedikleri bir şey vardı ki o
da tuhaf olayların çoktan başlamış olmasıydı. Bankalar karşılıksız para
dağıtıyor, süpermarketler yiyecekleri için para talep etmiyor ve
uçaklar uçmamakta diretiyordu. Anlaşılan dünyanın en gelişmiş
bilgisayarları çökertilmiş durumdaydı. George ve Annie'nin bu
sorunların arkasında neyin ya da kimin olduğunu öğrenmeleri için
uzayın daha da derinlerine gitmeleri gerek. Yapacakları bu yolculukta
yanlarında olmak istiyorsanız sadece kitabı alıp okumanız yeterli.

KIRILMAYAN

ŞiFRE

Şevval: Sence kitabın en heyecanlı yeri neresiydi?
Metehan: Bence iki yer vardı: Bir George ve Annie’nin kalabalığa
karışması, diğeri de Annie’nin George’a ağaç evden “SOS” atması.
Seni en çok heyecanlandıran bölüm neresiydi?
Şevval: Eski Kozmos ’un kapı açtığı an var ya, ben orada uzay
mekiğine mi düşecekler, yoksa uzay boşluğuna mı düşecekler diye
çok heyecanlandım.
Metehan: Evet, o kısım da çok iyiydi. Peki, senin kitapta olmasaydı
keşke ya da daha iyi olabilirdi dediğin bir yer var mı?
Şevval: Evet, var. Bence Etnasch fazla kolay yenildi. Sonuçta çok
büyük bir deha. Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
Metehan: Bence de haklısın. Ayrıca Stephen Hawking kendini
hikâyeye katabilirdi. Böylece biz çocuklar bilim için önümüzde hiçbir
engel olmadığını görebilirdik. Çünkü 21 yaşında yakalandığı bir
hastalığa rağmen hayattan hiç kopmamış, üretmeye sürekli devam
etmiş ve 76 yaşında yine bilim konuşarak hayata veda etmiş bir
dâhidir Stephen Hawking. Evet, lütfen bu kitapları okuyun. Uzayın
derinliklerinde farklı maceralara sürükleneceğiniz George serisi tüm
kitapçılarda sizleri bekliyor.
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2001 : BİR UZAY DESTANI

Arthur C. Clarke’in yazmış olduğu
gizemlerle dolu bu kitap kurgusuyla sizi içine
çekiyor. Kitap çok sürükleyici giderken
olaylar birden yavaşlamaya başlıyor. Bu
kısımlarda biraz sıkılabilirsiniz.
Dört bölümden oluşan bilimkurgu
kitabının ilk kısmında ilk maymunlar
anlatılıyor. Bu sayede maymunların gelişimi
hakkında bilgi sahibi oluyorsunuz. Hikâyenin
öz kısmında ise kahramanların Satürn’e gidiş
nedenleri ve yaşadıkları maceralardan
bahsediliyor. Kitabın en heyecanlı kısmı ise
“Uzay Macerası” dır. Son bölümde ise uzayla
alakalı bir hikâye yer alıyor. Devamında neler
mi oldu? Gizem arttı, insanlar uzaylılarla ilk
kez iletişime geçti. Haydi, şimdi de sıra
sizlerin harekete geçmesinde!

MURAT KAAN KIZILKAYA 6/C

Momo, çok az kişinin hatırladığı eski bir köyde
bulunan anfitiyatroda üstü başı yırtık bir şekilde
bulunan küçük bir kız çocuğudur. Momo’nun
kimsenin tahmin edemeyeceği bir süper gücü
vardır, o da dinlemek. Dinlemek denilince aklınıza
müzik dinlemek gelmesin. Momo’nun gücü
insanları dinlemek. Tartışan iki insanı sadece
dinleyerek barıştırmış bir süper kahramandır o! O
eski köyde bulunan herkes Momo’ya yardım eder.
Kimisi ona yemek götürür, kimisi
evinde
ağırlar,kimileriyse ona küçük bir kulübe yapar.
Kendisine yapılan bu küçük kulübe Momo için
adeta bir saraydır.Bir gün dünya kurnaz ve çok iyi
matematik bilen duman adamlar gelir. Bu duman
adamların tek bir isteği vardır, o da insanların
zamanıdır. Bu kitapta “zaman” kavramı üzerine
çok durulmuştur. Bize zamanın ne kadar değerli
olduğunu anlatır. Bir gün Momo bir kaplumbağa
görür bu kaplumbağanın üzerinde yazılar belirip
gider ve üzerinde ‘’Beni takip et! “ yazar Momo da
takip eder. Ve…Benim sizlere ipucu vereceğimi
düşünmediniz değil mi? Ben burada özet
yazmıyorum sadece kitap tavsiyesi yapıyorum. Bu
nedenle olup bitenleri öğrenmek sizin işiniz. Keyifli
okumalar. Unutma! Momo’nun süper gücü
dinlemek peki seninki ne?
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Her
savaşın
sonunda
kaybeden
taraf
cezalandırılır… 13. mıntıka zor şartlardan dolayı
başkente karşı ayaklanma başlatmıştır. Bunun
sonucunda başkent 13. mıntıka ile savaşmak
zorunda kalmış ve çareyi o mıntıkayı yok etmekte
bulmuştur. İşte bu olaydan sonra bir antlaşma
hazırlanır. Bu antlaşmaya göre her yıl “Açlık
Oyunları” yapılacaktır. Her mıntıkadan kura ile 1218 yaş aralığında olan bir kız ve bir erkek haraç
seçilecek ve bir arenada kıyasıya savaşacaklardır.
Panem ülkesinde 12 mıntıka bulunduğu için
toplam 24 haraç seçilir ve sadece bir kişi
aralarından sağ çıkacaktır. Açlık Oyunları’nın
yapılmasının nedeni ise yapılan bu savaşı Panem
halkına unutturmamak ve başkentin her daim
güçlü olduğu algısını yaratmaktır. Bu kitabı
okurken çok hüzünlendiğim ve gözlerimin
dolduğu anlar oldu. Çünkü kitabın okuduğunuz
her sayfası sizi hikayenin özüne götürüyor ve
üzücü anıları sanki siz yaşıyormuşsunuz gibi
hissettiriyor. Bu da kitabın büyüsü oluyor… Keyifli
okumalar dilerim! şans hep sizden yana olsun !
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SEYYAHATNÂME
Küçük bir talihsizlik sonucu zengin olacağına GEZGİN
olan Bekir Bey, kendi dilinden bir macera anlatıyor
bizlere. Mahallenin Amerika’da yaşayan genci
Tuncer, ülkemizi gezmek isteyen Bayan Redmavs’ı
Bekir Bey’e gönderir. Bayan Redmavs’ı gezdirmeye
çalışan mahallenin erkekleri Bekir, az buçuk İngilizce
bilip ülkemizi yalan yanlış anlatan Erkal, mahallenin
imamı Selim Hoca ve Abbas Bey’dir. Bu beş adam ve
Bayan Redmars’ın başına türlü türlü işler
gelmektedir. Otobüs, troleybüs…Bindikleri her şey
arızalanmaktadır. Beşlinin komik maceraları ve Aziz
Nesin’in mizahı birleşince fevkalade bir eser çıkmış
ortaya. Hepinizin okumasını tavsiye ediyorum.
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