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Atatürk’ü
unutmadığınız
bayramlarınız
kutlu olsun
“ÇOCUKLAR”!

KİTAPLARIMI
OKUDUKÇA
Sevgili Öğrenciler,
Kitap sevgisi ve kitap okuma tutkusunun sizi çok
zenginleştirdiğini biliyorum.
Yurdumuzun güzelliklerini görmek için Özgür, Can,
Barış bisikletle geziye çıkıyor. Birbirinden güzel köylerden,
ilçelerden, kentlerden geçerken gördükleri doğal güzellikler,
insanların konukseverliği, tarihimizin zenginliği onları
büyülüyor. Üç arkadaşın birbirleriyle düzeyli tartışmaları, sevgi
dolu arkadaşlıkları, sizi özendirecek; siz de onların arasına
karışmak, bu gezinin bir gezgini olmak için can atacaksınız.
Bilmediğiniz pek çok tarihi zenginliğimizi onlardan dinlemek
hoşunuza gider mi? “BİSİKLETLİLER” adlı kitabım, içinde
kendinizi bulacağınız bir gençlik romanıdır.
“Bir bahar günüydü. Babam; dedemin
evinden, öğrenciliğinde kitaplarını sakladığı kitap sandığını
getirdi. Bu sandıktan çıkan masallar, öyküler, bilmeceler,
piyesler ve şiir kitapları, kardeşlerimle beni büyüledi. Düş
kurmakta birbiriyle yarışan dört kardeştik. Bu kitapları
okudukça yaz tatilimiz daha da renklendi. Bize yeni ufuklar
açarken, bol bol düşler kurmamızı da sağladı. Siz de “BABAMIN
KİTAP SANDIĞI” adlı kitabımdaki öyküleri okuyunca, onlara
yürekten bağlanacak ve düşler kuracaksınız.

Ceren; doğayı, arkadaşlarını, ailesini çok seven; her
zaman başkalarını düşünen bir kız. Onun yaşadıklarını,
serüvenlerini “CEREN” adlı çocuk romanımda yazdım. Bu
kitabımı okurken siz de çevrenize onun yüreği ve gözüyle
bakmaya başlayacaksınız. Sonra da belki bir roman yazarsınız
Çocuklar, kardeşleriyle bazı çekişmeler yaşarlar
büyürken. Bazen büyük kardeşler küçükleri, bazen küçük
kardeşler büyükleri kıskanır. Bu kıskançlık duygularından çok
güzel yaşanmışlıklar, anılar doğar. “CEM İLE CEMİLE” adlı çocuk
romanı kitabımı okuyunca, içinde kendinizi, anılarınızın
benzerlerini bulacaksınız. Belki de yaşadıklarınızı hemen
yazmaya başlayacaksınız.
Sedef, dünyayı çok merak eden bir kız. Uçmak istiyor.
“SEDEF KIZ” adlı fantastik masal kitabımı okursanız, Sedef Kız’ı
kanatlarının altındaki torbaya koyan tılsımlı kuşun, ona
okyanusları, yanardağları, kıtaları, ekvator ormanlarını,
Japonya’yı gezdirdiğini göreceksiniz. Sedef Kız, çok ürküntü
verici üzücü olaylar da görüyor; eğlenceli, sevinçli olaylar da
yaşıyor. Sihirli kuş, Sedef Kızı 23 Nisan günü Ankara’ya getiriyor.
Dünya ülkelerinden Türkiye’ye gelen yabancı çocuklarla Türk
çocuklarının el ele tutuşup halay çekerek şunları söylediğini
duyuyor:
“Bir dünya bırakın biz çocuklara
Islanmış olmasın gözyaşlarıyla
Oynaya oynaya gelin çocuklar”
Sedef Kız çok seviniyor… Masal kitabımı okuyunca kendinizi
şarkı söyleyip halay çeken çocukların arasında bulacaksınız.

İNCİLÂ ÇALIŞKAN-Yazar

BAY VE BAYAN KIL

“Düşünceleriniz iyiyse,
yüzünüzden güneş ışını
gibi fışkırır bu düşünceler.
Her zaman çok hoş
görünürsünüz.”

Sizlere bu kitabı tanıtma
nedenim çok komik ve eğlenceli bir kitap
olmasıdır.
Bay ve Bayan Kıl, birbirlerine çok
kötü şakalar yaparlar, çocuklardan
nefret ederler. Her ikisinin de garip
kavgalarını
,hayvanlara
yaptıkları
acımasızlıkları ve hayvanların nasıl
onlardan intikam aldıklarını anlatır.
Ronald Dahl, hayvanların da hayatta
yaşama hakkı olduğunu ve bu hayatı
mutlu
bir
şekilde
paylaşarak
yaşayabileceğimizi bizlere gösterir.
Çocuk, yetişkin herkesin okumasını
tavsiye ederim.

BARKIN ER - 5C

SOFIE’NİN
DÜNYASI
Sofie, sıradan bir öğrenci olan, babasının işinden
dolayı annesi ile yaşayan ve hayvanları çok seven bir kızdır.
Sofie on beşinci yaş gününe hazırlanırken posta kutusuna biri
Sofie için bir mektup bırakır. Mektupta “Kimsin sen?”
yazılıdır. Sofie, bu sorunun cevabını düşünürken bir mektup
daha gelir. Bu mektupta da felsefe ile ilgili bilgiler, hikayeler,
efsaneler yazılıdır. Sürekli bu tür mektuplar almaya başlayan
Sofie’nin artık gizli bir felsefe öğretmeni olur. Bu anonim
öğretmenini annesinden, en yakın arkadaşı Jorunn’dan ve
tabii ki öğretmenlerinden saklamanın zor olduğunu anlar
fakat kimseye söyleyemez. Herkese bunların aşk mektubu
olduğunu söyler.
Bu kitap felsefe üzerine yazılmış bir romandır. İçinde
mitoloji ve Eski Antik Çağ’dan bilgiler vardır. Felsefeyi bir
roman üzerinde kullanılması kitabı sıkıcı bir hale getirmiyor
hatta insanın daha da fazla okuyası geliyor. Sofie’nin dünyası
ile tanışmanızı dilerim…

İLKE ÖZTÜRK - 8B

KIZLAR
ERKEKLERE
KARŞI
Zoe, işi gereği kamyon kullanan annesiyle birlikte
ev işlerinde ve bahçe işlerinde çok iyi olan dedesinin yanına
küçük bir kasabaya taşınır.
Zoe, bu küçük kasabada küçük bir okula başlar. Bu
okulda neyin erkeklere, neyin kızlara özgü olduğunu
belirleyen kuralların olduğu bir yarışma vardır. Kızlar ve
erkekler karşılıklı yarışırlar. Zoe ise oyunların, yapılacak
işlerin kız ve erkek ayrımı yapılmasına şaşırmış ve bunun
böyle olmaması gerektiğini, her cinsin her şeyi
yapabileceğini savunmuştur.
Kızlar ve erkekler arasındaki oynanan bu kurallı
yarışmanın sonucunda, okulda olan olayları ve daha
sonrasında birlikte ortak yapılabilecek şeylerin olduğunu
yaşayarak öğrenmişlerdir.
Ön yargılar üzerine bir kez daha düşünmeye,
öğretilmiş rolleri sorgulamaya ve cinsiyetçi –ayrımcı
kalıpları yıkmaya davet eden eğlenceli bir kitap.

HÜLYA AYDEMİR- 5C SINIFI VELİSİ

Dostu Portugaya’ya yazdığı ilk öykü
gibiydi Zeze bizim içimizde. Okurken bitmesin
diye dilediğimiz, bir daha bu kadar saf
duygularla yazılmış bir kitap okuyamayacak
olmanın hüznüyle son sayfasına geldiğimiz
kitaptır Şeker Portakalı…
Zeze, kimi zaman yüreğinde boş bir
kafes taşıyan, suratına garip garip bakıldığında
hayal âleminden uyanır gibi olan, hepimizin
yüreğine “Keşke seni tanısaydım!” hissini veren
tatlı bir hayalperesttir. Şeker Portakalı
damağımızda kalan en güzel meyve tadını çaldı
bizden. Umarım sizler de okur, Zeze ve
Xururuca ile tanışma imkânını elde eder,
içinizde şarkı söyleyen kuşla görüşme fırsatını
kaçırmazsınız.

Didem BARANSEL- Türkçe öğretmeni
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SAKIZ
SARDUNYA
Heyecanlı bir o kadar da eğlenceli bir yolculuğa
çıkmaya hazırlanın çünkü “Sakız Sardunya” yeni tanıştığı iki
minik arkadaşı ile hayatlarının en anlamlı yolculuğuna
çıkıyorlar. Çıktıkları macerada çok zor seçimler yapmak
zorunda kalıyorlar. En önemlisi Sakız Sardunya, kendini
tanıma ve sevme yolunda bir şey öğreniyor. Öğrendiği
şey…Bu kısım için sizleri okumaya davet ediyorum.

BABAM VE BEN

EKİN NAZLI TAŞ 5-B
Paris’in nostaljik sokakları bir baba ve kızının
sıcacık
öyküsüyle
renkleniyor.
Babasının
işyerindeki gizemi çözmeye çalışan Catherine,
annesi gibi bir dansçı olmak istiyor. Amerika’daki
annesi kadar yetenekli mi henüz bilmese de babası
gibi o da gözlük takıyor. Dans ederken çıkardığı
gözlükleriyle keskinliğini kaybeder. Catherine’nin
çocukluğundaki büyülü dünya ile tanışmanızı
umarım…

ZEYNEP DURU KALELİOĞLU 5-C

ÇİZGİLİ
PİJAMALI
ÇOCUK

Babasının mesleğinden dolayı evinden ve
kendine ait dünyasından ayrılmak zorunda kalan
Bruno’nun acı hikâyesi… O ıssız yerde hiç arkadaşı
yoktur, bu da onu çok rahatsız etmektedir. Ama
araştırmayı seven Bruno, evlerinin karşısında
dikenli tellerle örülü bir alan görür ve çok merak
eder burayı. Bu esnada dikenli tellerin diğer
tarafında çizgili pijama giymiş, zayıf, kirli bir çocuk
görür. Samuel tel örgünün ardındadır fakat bu koca
tel örgü dostluklarına ve oyunlarına engel değildir.
Engeller başkalarının akıllarındadır aslında…Haydi,
siz de girin bu dünyanın içine…
Katılın onların oyunlarına…
ARDA IRMAK 6-B
ARDA IRMAK 6-B
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Dünya insanların kan rengine göre ikiye ayrılmış:
Kızıllar ve Gümüşler. Ülkeleri, kızıllardan farklı
doğaüstü güçleri olan gümüşler yönetiyor. Bu
gümüşlerin bazıları insan aklını okuyup kontrol
ediyor, bazıları ateşi ,suyu, havayı, metali kontrol
ediyor; bazılarının derisi taşa dönüşüyor. Kızıllar ise
onların gölgesinde kalıp küçük kasabalarda eğer bir iş
bulmadıysa
on
sekiz
yaşında
savaşmaya
gönderileceğini bilerek hayatlarını sürdürüyor. Bu
kadar karmaşa içinde Sütunkent’te doğmuş,
büyümüş bir kızıl kız var. Adı Mare Barrow. Üç
abisi(hepsi savaşta),bir kız kardeşi, savaşta
vücudunun yarısı işlevini kaybetmiş olan babası ve
annesiyle birlikte normal bir kızıl hayatı yaşıyor.
Ailesini geçindirmeye yardımcı olmak için yankesicilik
yapıyor. Ancak bir takım talihsiz olaylardan dolayı
Mare, bir gümüş sarayına düşüyor ve aslında diğer
herkes gibi olmadığını fark ediyor. Bu durum
sonucunda yalanlar, ihanetler, güç,kudret, gösteriş
dünyasının ve öğreneceği en büyük şeylerden biri
“Herkes herkese ihanet edebilir.” olacak bir dünyanın
tam ortasına balıklama atlamak zorunda kalıyor. Ama
bu sefer her şey peri masallarındaki gibi mutlu sonla
bitmiyor. Yazar Victoria Aveyard bu kitapla(hatta
kitaplarla) ırkçılık, adaletsizlik, savaşlar, medyanın
ürkütücü gücü ve hatta çevre kirliliği gibi bir sürü
soruna çok iyi bir şekilde değinmiş. Zevkle ve
heyecanla okuyacağınızdan eminim…

ZEYNEP AKDOĞAN 8-B

SON
ADANIN
ÇOCUKLARI
Her ne kadar çocuk kitabı olsa da yetişkinlerin
de kesinlikle okuması gereken bir kitap olduğunu
düşünüyorum. Yazar, kitapta bize duygularını o kadar
iyi hissettiriyor ki insan bir süre sonra kendini kitabın
içinde buluyor. Neşe içinde adada yaşayan insanların
bir gün hayatlarına girecek yabancı yüzünden bozulan
doğanın haykırışlarını duyduğum özgürlük dolu bir
kitap... Huzurlarına tekrar kavuşmak için ada halkının
ve çocuklarının verdiği bir mücadeleyi göreceksiniz.
Yazarın Son Ada kitabının çocuklar için uyarlanışını
severek okudum!

BANU BOZTEKİN- 5B SINIFI VELİSİ
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Türkçeye çevrilmesinin büyük kazanç olduğunu
düşündüğüm kitap: “Olduğun Yerde Kal” John BOYNE’nin
yazdığı bu kitapta üç şey çok önemli: ayakkabı boyası, tren
sofası ve beyaz bir tüy. Zihinsel ve fiziksel cesaret ile acının
doğru zamanlamayla sorgulandığı bu romanda Alfie
SUMMERFİELD adlı bir çocukla güzel bir maceraya
atılıyorsunuz. Bu öyle bildiğimiz hazine avı gibi bir macera
değil. Öyle bir macera ki kendimizi duygularımıza bırakıp
kitabın içine girdiğimizde güzel ve hüzünlü olur. Güzel ve
hüzünlü birbirine yakın anlamda sözcükler değil ama ilk
cümlelerime tekrar bakarsanız ne demek istediğimi
anlarsınız. Umarım bu kitabı keyifle okur çıkarılması
gereken dersi bulabilirsiniz.

MERT GENCER ŞİMŞEK 6-B

FADİŞ
Cemile, tek odalı evinde yaşarmış. Kocasını
kaybedince başkasıyla evlenmiş. Bu adam Toroslu
köyünden uzakta yaşarmış. Çok da zengin biriymiş.
Günler geçmiş Cemile’nin bir kızı olmuş. Adı Fadiş olmuş.
Fadiş bir yaşına gelene kadar mutlu bir aile olarak hep bir
arada yaşamışlar. Fadiş’in babası İstanbul’a iş kurmaya
gidince Cemile ile tatlı kızı yalnızlık ve zorluklarla baş
başa kalmış. Sorumsuz baba işlerini yoluna koyup
karısını ve kızını yanına alma vaadinde bulunmuş ancak
aklından geçenler başkaymış.
Ben bu kitabı acaba Fadiş’in başına babası
yüzünden ne gelecek merakıyla okudum. Umarım siz de
aynı merakla okur benim kadar keyif alırsınız…

DEFNE GACAL 6-B

DİYOJEN
KÖPEK ADAM
Diyojen, MÖ 413-327 yılları arasında
yaşamıştır. Sinop’ta doğup Yunanistan’da öldüğü
söylenmektedir. Kitap, Dijojen’in Yunanistan’da
Androsthenes isimli gençle yaşadığı hikayeyi anlatır
bizlere. Dijojen, adeta bir delidir. Fıçının içinde hiçbir
şeye ihtiyacı olmadan yaşamaktadır. Etrafındakiler
onun aklını kaçırdığını söylemiş ama o insanların
doğal ihtiyaçları dışında bir şeye ihtiyaçları olmadığını
kanıtlamaya devam etmiştir. Kendisi “gölge etmek”
deyiminin hikayesinin başkahramanıdır. Büyük
İskender karşısına çıkıp “Benden ne istersin?” diye
sorduğunda “Gölge etme yeter!” diyecek bir cesarete
sahiptir. Kitap, “Küçük Filozoflar Serisi”nin bir
kitabıdır. Seride filozofların hikayeleri anlatılıyor. Bu
kitabı severek okuyacağınızı düşünüyorum.

ALP KARADENİZ 5-B

KÜÇÜK KARA
BALIK
Cemrenin suya düştüğü ilk geceydi Küçük Kara Balık’ın
aklına özgürlük düştüğünde. Küçük Kara Balık, bir dağ yamacındaki
ırmakta annesiyle birlikte mutlu mesut yaşıyordu. Yaşıyordu
yaşamasına da merak da ediyordu bu ırmağın başı neresi sonu neresi
diye.
Küçük Kara Balık, koymuştu bir kere aklına uzaklara
gitmeyi, araştırmayı, keşfetmeyi. Bu kadar meraklı ve kararlı
olmasaydı bütün ömrü boşa geçerdi ama umudu onu ayakta tuttu ve
karşılaştığı tüm zorluklara rağmen ulaştı o çok merak ettiği denize.
Geri döner mi bilinmez ama eminim ki yolculuğu, içindeki
‘’yoksunluk’’ duygusunu gidermiştir.
Çocuk kitabı kategorisinde yer alan Küçük Kara Balık,
düşünmekten çok harekete geçmek isteyen tüm yetişkinlere hitap
ediyor. Yaşamı olduğu gibi kabul etmeyip sınırları zorlamak geçiyor
insanın yüreğinden. Çünkü dünya sadece yaşadığımız yerden ibaret
değil.
‘’ Sevgili Küçük Kara Balık,
Azimle ve inançla yüz özgürlüğe doğru. Yuvanı, yosunlarla kaplı
siyah bir kayanın dibi değil bir okyanus olsun. Etrafındakilerin fikirleri
değil kendi fikirlerin rehberin olsun. Dokunabildiğin, yüzebildiğin her yer
senindir. Bir gün yolda bir kertenkeleye rastlarsan eğer korunabilmek
için küçük çakın benden sana hediye. ‘’

DİĞDEM İLGAROĞLU- TÜRKÇE ÖĞRETMENİ

BEYAZ
DİŞ
Beyaz Diş, bir kurtla köpek kırmasının
hayat hikayesini anlatıyor. Beyaz Diş, küçükken
annesinden yanında, küçük bir mağarada yaşar.
Altı yaşına geldiğinde dışarı çıkıp avlanmak ister
fakat yolunu kaybeder. Mağarasını arar fakat
bulamaz. Ormanda dolaşırken bir kabile bulur
ve hemen oraya gider. Hayatını orada işkence
yiyerek ve diğer köpeklerle kavga ederek geçirir.
Bir de Beyaz Diş’i kaçmasın diye zincirle
bağlarlar.
Ben bu kitabı okudum ve çok beğendim.
Umarım siz de okur aynı keyfi tadarsınız.

SELEN DÖNMEZ 5-B

GEORGE’S
MARVELLOUS
MEDICINE

George, wants to make his own mixture of
medicine for his granmda who is a grumpy
lady. He mixes up a lot of different things like
brown paint, washing up soap, etc. He tries the
medicine on his grandma, the chickens, cows and
sheep. Then comes the unexpected results; the
grandma flies in the air, a thick smoke comes out
of her mouth, her belly swells and finally she gets
taller and taller. Do you wonder what will come
next? so if you want to have an adventure with
him; read on.
MARGARET JALE ELİZ CORDAN 5-B

ÇITIR

Brigitte Labbe’nin kaleme aldığı seri kitaplar
her yaştan okuyucuya hitap ediyor. Bu serinin hangi
kitabını elinize alsanız pişman olmazsınız. Yazar önce
küçük öyküler kurguluyor sonra da size sorgulama
alanı yaratıyor. Kitap kurguyu öyle güzel
aşamalandırmış ki sırayla sizi istenen seviyeye
taşıyor. Böylece, düşünmeyi öğretiyor aslında size.
Farklı pencereler açıyor dimağlarınızda.
Benim aklıma ilk önce “Savaş ve Barış” kitabı
geliyor. Babası Savaş, oğlu Barış olan bir anne olarak…
Hayat, zıtlıklarla dolu. Bazen gözler iyilikle
bakıyor bu hayata bazen haset ve kibirle. Maalesef ki
çoğu zaman ikincisi oluyor. Anlatmak gerek küçük
çocuklara, sızmak gerek iç dünyalarına ve belki de sırf
onlar kadar temiz kalabilmek için yapmak gerek bunu.
Sevginin tek silah olduğu bir dünya yaratmak için…

ÇITIR FELSEFE
Önce koşulsuz şartsız okumak sonra
sorgulamak elbette ama yargılamadan empatiyle…
Anlamaya çabalamak gerek. Belki de en zor olanı:
“İnsan” olmaya çalışmak değil de “Çocuk” kalmaya
çalışmaktır. Ne dersiniz?
Bir mücadele içinde hayatın anlamını
sorgulayamadığımız günlerden geçerken belki de en
doğru olan, barışmak için savaşmayı bırakmak
gerçeğinin itirafındadır. Doğru nedir? Kime ve neye
göre doğru… Hangi değerlere göre “Barış” tesis
edilecek tüm dünyada? Önce vicdanda barış
gerekmez mi? Önce insanın kendi doğasıyla barışı
imzalanmamalı mı? Önce özüne dönüp uyanmamalı
mı gönül?
Atatürk’ü unutmadığın bayramların kutlu olsun,
“ÇOCUK”

SEDA AKSU -TÜRKÇE ÖĞRETMENİ

SUDENAZ ÖZYİĞİT 5-C

