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Matematiğin, bilimin, sanatın ve edebiyatın eşliğinde bir maceraya 
hazır mısın? 

Bir anda bütün sınıf arkadaşlarınız, öğretmeniniz donup kalsaydı ve 
yaşadığınız yerde zaman dursaydı sizler ne yapardınız? Kitabımız, 
yeni ve gizemli bir çocuğun sınıfa girerek zamanı durdurmasıyla 
başlayan bir roman. Evet, yanlış duymadınız. Kitabımız bir matematik 
romanı.

Kahramanlarımız  Nehir, Efe ve Cafer;  yaşadıkları şehri zamansız-
lıktan kurtarmak için İstanbul’un tarihi yerlerinde gizlenmiş şifrelerin 
peşine düşüyorlar. Bu şifreleri bulup çözmeye ve zamanı geri getirme-
ye çalışıyorlar. Sizce başarabilecekler mi? 

Aslında bu macera kitabının üç kahramanı yok, dört kahramanı var. 
Bunlardan biri de sizsiniz. Yani bu kitabı okuyan kişi,  şifreleri kah-
ramanlarımız ile birlikte bulmaya ve çözmeye çalışacak. İstanbul’un 
tarihi mekanlarında gizlenmiş şifreler ile matematiğin eğlenceli dün-
yasına yolculuk edecek ve kahramanlarımızın yaşadığı şehre zamanı 
geri getirmek için büyük bir maceraya çıkacaksınız. Şifreleri çözerken 
matematiğe, mantık yürütmeye ihtiyacımız var. En önemlisi de bir 
dedektif gibi dikkatli olmaya ihtiyacımız var. 

Kitabımızın birinci şifresi, Ayasofya’da geçiyor. Ayasofya’da, dün-
yanın göbeğinde gizlenmiş şifreyi buluyorsunuz. Daha sonra hemen, 
İstanbul Arkeoloji Müzelerine gidiyorsunuz. Orada İskender Lahtin’de 
gizlenmiş şifrelerimiz var. Hemen arkasından Galata Kulesi’ne çıkı-
yor, Hezarfen Ahmet Çelebi ve esir kız Helen ile Galata Kulesi’nin 
zindanlarında bulunan şifreleri çözmeye çalışıyorsunuz. Galata Ku-
lesi’nden sonra Gülhane Parkı’na gelip Gotlar Anıtı’na çok dikkatli 
bakman gerekiyor. Çünkü orada da şifreler gizli. Ve son şifremize 
geldiğinizde bir “dahi” adamın yazmış olduğu kitabı bulmaya çalışı-
yorsunuz. Bu şifre de “Sahaflar Çarşısı”nda geçiyor. Tüm bu şifreleri 
çözdüğünüzde acaba zamanı geri getirebilecek misiniz? Kitabımız; 
böyle maceralarla dolu, hızlı bir kitap. Zamanla yarışıyorsunuz. Çünkü 
tüm bu şifreleri gün batmadan bulmanız gerekiyor. Ama merak etme, 
tüm şifreleri bulmanda bizim gerçek süper kahramanlarımız olan bilim 
insanları sana yardım edecekler. Sana söylemem gereken bir şey daha 
var. Bu olay 15 Eylül 2020 sabahı gerçekleşti. İşin tuhaf yanı; bu ina-
nılmaz olaydan etkilenenler, neler olduğunu hiç bilmeyecekler. Kahra-
manlarımız ve senin aranda bir sır olarak kalacak. 

Tabii ki macera burada bitmiyor ikinci kitap nerede geçiyor biliyor 
musun? Göbeklitepe’de!

Hasan Topdemir - Yazar

Matematik Romanı - 1, 
Şifrelerin Peşinde İstanbul
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Benim 
Mükemmel Hatalarım
Bu yaşıma kadar ne tam ütülenmiş bir takım elbiseli oldum ne de elbisemin yeterince buruşma-
sına, saçımın dağılmasına izin verdim.  Bir elimde balon bir elimde de yerine getirmem gereken 
sorumluluklar oldu hep. Hayat, tam da bu değil miydi zaten? 

Çocukken büyüklerin serzenişlerine rağmen yapmaktan keyif aldığımız küçük yaramazlıkları ye-
tişkin olunca çocuklarımızın yapmasına izin vermemek, her alanda en iyisi olmalarını beklemek ve 
hata yapmalarına asla müsaade göstermemek… 

Kahramanımızın adı da kendisi gibi Sürpriz. Az önce bahsettiğim gibi bir anneye sahip hatta daha 
kontrolcüsü desek yalan olmaz. Sürpriz ’in işi çok zor. Hiç hata yapmayan daha da kötüsü hata 
yapacak diye ödü kopan bir ablaya sahip. Bir de hatalarına büyük bir keyifle ortak olan babası var. 

Diğdem İLGAROĞLU
Türkçe Öğretmeni
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Bir zamanlar İngiltere’de Phileas Fogg diye bir be-
yefendi yaşarmış. Bir gün onu tehlikeye atacak bir 
iddiaya girmiş: 80 günde dünyayı gezmek! O zaman-
lar arabalar ve uçaklar olmadığı için bunu yapmak 
çok daha zormuş. Fakat iddiaya girerken bir banka 
soyulmuş ve suçlunun Phileas olduğuna inanılmış. 
Phileas, dedektif onu yakalamadan iddiayı kaza-
nabilecek mi? Bunu öğrenmek için kitap elinizde! 
Yanınıza sıcak bir çay alın ve okumaya başlayın.

Soğuk ve ıssız bir çölde terk edilen Arakan, ha-
fızasını kaybetmiş durumdadır. Zihni, geçmişten 
kalma savaş anılarıyla doludur ve ne yapacağı-
nı bilemiyordur. Bilinçsiz bir şekilde yürüdüğü 
yolun aslında bir amacı olduğunu Görünmezler’in 
kulesine hapsolduğunda öğrenen Arakan, bu sırrı 
çözmek ve geçmişten intikam almak amacıyla 
yola koyulur. Arakan, geçmişten sadece bir ses 
hatırlamakta ve bu sesin sürekli kulaklarında yan-
kılandığını hissetmektedir:
“Onu bul!”
 Ateş Taşı serisinin yazarından yine heyecan ve 
merakla okuyacağınız “Karanlığın Efendisi” sizi 
heyecanlı bir maceraya davet ediyor. Arakan inti-
kamını alabilecek mi dersiniz?

Ömer Rıfat – 6B

80 Günde
Dünya Turu

Karanlığın 
Efendisi

Gamze Güner – 6B
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“Stranger Things” ismi tanıdık geliyor değil mi? Çoğu-
nuz filmini izlemiştir ama kitabının da olduğunu biliyor 
muydunuz? İki kitabı olan bu serinin ilk kitabını beğen-
dim size onu anlatacağım. Eleven’ın geçmişini bildiği-
nizi sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Bu kitapta Eleven’ın 
çektiği acıları kendiniz yaşamış gibi hissedebilirsiniz. 
Eğer filmini izlemediyseniz bu kitabı okuduktan sonra 
izlemeniz keyifli olacaktır. İkinci kitapta da Jim Hop-
per adlı karakterle tanışacaksınız. Hopper‘ın tek dileği 
Eleven’la ilk Noel’inin sakin geçmesiydi ama Eleven’ın 
başka planları vardı. Devamı gizemlerle dolu olan bu 
kitapları okumanızı tavsiye ederim.

“Kitap Kafası”nın bu sayısında size önereceğim 
kitap “LEM” olacak. Ancak bu dokuz kitaptan 
oluşan bir seri. Benim en sevdiğim ise altıncı 
kitap olan “Kör Talih” oldu.  Bu kitapta geze-
gendeki yaratıkların insanları yok edip orayı ele 
geçirerek yaşam alanlarını büyütmelerini anlatı-
yor. Yaşamlarını sadece  bulundukları yerde geçir-
mek istemeyip ele geçirdikleri gezegenleri istila 
ediyorlar. En sonunda bu yaratıklar yüzünden 
neslinin tükeneceğini düşünen insanlar, bir kısım 
insanın sağ kaldığını fakat yaratıkların insanları 
deney faresi olarak kullandığını anladılar. Sonra 
mı? Sonrası diğer kitaplarla devam ediyor.

Ceylin Özerkan - 6B

Stranger Things

LEM- Kör Talih
Deniz Barış Ata – 6B
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Kitabın adı gibi masalları bir terapi olarak kullanan Judith 
Malika Liberman’ın yazmış olduğu kitaptır. Masallar hem çok 
net hem de çok eğlenceli bir şekilde anlatılmış. Sıkıldığımda, 
bir şeylere kızdığımda ve üzüldüğümde tekrar tekrar okuduğum 
bu kitap bende negatif duyguların etkisini büyük ölçüde azalttı. 
Örneğin bu masallardan “Şansı Uyuyan Adam” bana hiç yıl-
madan çalışmamız gerektiğini, “Kaplanlardan Korkan Çocuk” 
cesur olmayı, “Cebimdeki Elmas” umudumuzu yitirmememiz 
gerektiğini öğretti. Hem yetişkinlere hem de çocuklara uygun 
bir kitap. Okurken hem eğlenecek hem de birçok şeyin farkına 
varacaksınız. Üstelik kitabı okuduktan sonra iyi ki öğrenmişim, 
dediğim birçok bilgiyi de bu kitap sayesinde öğrendim. Bence 
zaman kaybetmeden okumaya başlamalısınız.

Kiki, sıradan bir ev kedisiydi. Tek yaptığı şey 
sıcacık yuvasında yatmaktı. Dünya hakkında 
hiçbir şey bilmiyordu, ta ki o güne kadar! Her 
şey sahipleri Bay Sıska Bacak ve Bayan Tüylü 
Şapka’nın tatile gitme kararıyla başlamıştı. Kiki, 
her zaman yaptığı gibi yatıyordu fakat yuvasında 
değil bir valizde! Uyandığında ise hiç tanımadı-
ğı bir yerdeydi Paris Havalimanı’ndaydı. Kiki, 
daha önce hiç havalimanı görmemişti. Kiki, bu 
yeni tanıdığı ülkeyi keşfetmek için yola koyuldu. 
Etrafta gezinirken bir fare görür. Nereden bilebilir 
ki o farenin arkadaşı olacağını. Eğer sen de Kiki’ 
nin başına gelecek olayları merak ediyorsan bu 
hikâyeyi mutlaka okumalısın.

Ali Demir Ertürk – 6B

Masal Terapi

Valizdeki Kedi
Deniz Türk- 5B
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Mehmet, bir sabah uyanır ve kasabadaki herkesin 
her şeyi abartmaya başlamış olduğunu görür. An-
nesi, sağlıklı yaşama takmış durumdadır. Babaan-
nesinin oteline zam gelir. Babası, kendini çalış-
maya verdiği için kimse onun yüzünü göremez 
olur. Okulda da bütün öğrencileri daha başarılı 
yapmak için teneffüsleri kaldırırlar ve hafta sonla-
rı da ders koyarlar. Daha neler neler…  Hayat, bu 
abartmalar içinde çok tuhaf bir hal alır. Abartma 
tozu severek okuyup eğleneceğiniz bir kitap.

“Cingo”, köpekleri ve maceraya atılmayı sevenle-
re tavsiye ettiğim bir kitaptır. Kitabı büyük bir ilgi 
ve merakla okumaya başlamıştım. Her şey Can’ın 
doğum gününde köpek istemesiyle başladı. Ama 
annesi bu durumdan hoşnut kalmamıştı! Ve Cin-
go’yu aldıkları gibi problemler ortaya çıkmaya 
başladı. Can’ın annesi (Binnur) Cingo’dan hoşnut 
kalmadığı gibi Cingo da ondan hoşnut kalmamış-
tır. Kitabın sonlarına gelirken “Keşke bitmese!” 
dediğim ve diyeceğinizi düşündüğüm bir kitap. 
Hele hele köpekleri seven biri olarak köpek mace-
ralarına bayılırım! Şermin Yaşar tarafından yazı-
lan bu kitap, yazarın en sevdiğim kitabıdır. Neyse, 
daha fazla detay vermeyeyim. Devamı Cingo’da!

Ayşe Çolak - 5B

Abartma Tozu

Cingo
Kerem Yıldız - 5B
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Yetimhanede yaşayan küçük bir kız ve bir devin hayatını 
anlatan bir kitap önereceğim size. Merak etmeyin, küçük kızla 
çok güzel ilişi kuran dev, iyi kalpli. Bir gece küçük kız, bir ses 
duyup balkona çıkmasıyla devi karşısında görüyor ve böylece 
yolları kesişiyor. Dev, küçük kızı yanına alıyor ve zamanla iki 
yakın arkadaş oluyorlar. Küçük kız ise bu deve “Koca Sevimli 
Dev” adını veriyor. Ama bütün devler Koca Sevimli Dev gibi 
iyi kalpli değil hatta korkutucudur. Üstelik diğer devler küçük 
çocukları da pek sevmiyorlar. Küçük kızla plan yapan Koca 
Sevimli Dev, kraliçeye giderek durumu anlatıyor ve kötü dev-
lerin hak ettiği karşılığı bulmasını sağlıyor. Kitabı okuduktan 
sonra isterseniz filmini de izleyebilirsiniz. Ne dersiniz? Okun-
maya değer değil mi?

Size önereceğim kitap “Benim Adım Messi” dir. 
Genellikle futbolseverlerin tercih ettiği bir kitap 
olsa da herkes rahatlıkla okuyabilir. Bence herkes 
okumalı da. Çünkü bu kitap bize insanların başa-
rıyı kolay elde etmediğini, emek verip zorluklara 
göğüs germeden başarılı olunamayacağını anlatı-
yor. Kitap aslında Messi’nin yaşamını anlatıyor; 
o da çok zorluk çekmiş ama asla pes etmemiş ve 
günümüzdeki ününü kazanmak için çok çalışmış. 
Kitabı, futbol ile ilgili olduğu için okumak iste-
miştim ama okuduğum zaman anladım ki sadece 
futbolla sınırlı kalmıyor. Yaşama dair her şeyi 
bulabilirsiniz. Keyifli okumalar.

Ezgi Kopal – 5B

Koca Sevimli Dev

Benim Adım Messi
Boran Toprak Göral-5A
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Uzay serüvenine çıkmaya ve bilinmeyende keşif-
ler yapmaya hazır mısınız? 

“Evet, hazırız.” diyorsanız bu kitap tam size göre. 
Uzayın gizemlerini keşfetmek için gönderilen 
uzay aracı Göktürk, uzayın derinliklerinde kay-
boldu. Gezgin Perde ve arkadaşları kayıp aracını 
bulabilmek için heyecanlı ve bir o kadar tehlikeli 
bir yolculuğa çıkıyor. Kaptan Dağhan ve arkadaş-
ları bir kurtarma operasyonuna çıkıyor. Yolculuk 
sırasında onları en çok etkileyen ve bir o kadar 
da korkutan Jüpiter’e gitmek adeta bir çileye 
dönüyor. Gizemli sesler, kurtarılmayı bekleyen 
Göktürk ve arızalanan sistemler bu operasyonu 
zorluyor ama sonunda tüm sıkıntılar mutluluğa 
dönüşüyor. 

Öykü boyunca göktaşı yağmuruna ve bilinmeyen 
zamanlarda yörüngesinden çıkmış birçok uzay 
aracı bulan gezginler, Jüpiter’in üç yüz yıldır esen 
kırmızı kasırgasını aşabilecekler mi?
Kitapta ayrıca astroid kuşağı, atom, çekirdek, 
güneş, hidrojen, kozmik alem gibi fen bilimle-
ri dersinde gördüğümüz konuları da hatırlamış 
oluyoruz. Bilime meraklı olan herkesin okumasını 
tavsiye ederim. 

Keyifli okumalar…

Suat Emir Bıyık - 5A

Jüpiter’den Kaçış

 “Manzara güzel değil mi?””
 “Evet! Uzay çok etkileyici fakat insanda yalnızlık hissi uyandırıyor. Sonsuz bir ve korkutucu 
bir boşluk…” 
“Evren o kadar büyük ki insanın bu duyguya kapılmaması mümkün değil.” 
“Haklısın, evren ne kadar büyükse insan da o kadar küçük!”
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Nutuk, çağdaş Türkiye Cumhuriyet’inin 
nereden başlayıp hangi olumsuz koşullar 
altında ne gibi zorlukları aşarak kurul-
duğunu belgelerle anlatan bir kitaptır. 
Kitaba kendinizi kaptırınca kimi yerlerde 
duygulanmamak elde değil. Okunanlar 
kurgu değil;  Kurtuluş Savaşı döneminin, 
yaşanılan beş büyük savaşın, cumhuriye-
tin ilanı sürecinin gerçekliğidir. İletişimin 
telgrafla sağlanması sebebiyle eserde 
telgraf alıntıları çok yer alıyor. Anlatımda 
okuyucuyu tetikleyen ve heyecanlandıran 
hitap şekilleri de kullanışmış. Özellikle 
giriş cümleleri çok etkileyici. Ve bu kitap 
Gençliğe Hitabe ile son buluyor:

“Ey Türk istikbalinin evladı! İşte bu ahval 
ve şerait içinde dahi vazifen; Türk istikbal 
ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç 
olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda 
mevcuttur!”

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün yo-
lunda, onu anlayarak okumak dileğiyle…

Kağan Acar - 6B

NUTUK
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Kitap Kafası okuyucuları için seçtiğim Filozof 
Meşe, çocuk dilinde yazılan büyüklerinde severek 
okuyabileceğini düşündüğüm ve alt metinlerinde 
derin anlamlar içeren en sevdiğim öykülerden 
biri. Beğenerek okuyacağınız ve farklı bakış açı-
ları yakalayacağınız Filozof Meşe’yi seçmemin 
bir başka anlamlı nedeniyse kitaplarındaki felsefi 
öyküleriyle düşünmeye, sorgulamaya ve gerçeği 
bulmaya yönelten harika bir enerjiye sahip, bilgi 
dolu ve çok sevilen yazar Anooshirvan MIAND-
JI’nın bu ay okulumuzda öğrencilerimizle buluş-
ması ve Filozof Meşe’yi kendisinden dinleyerek 
farklı bir deneyimi yaşamamızdır.

Meltem Birmeç -   Sınıf Öğretmeni

Filozof Meşe

Kahramanımız Küçük Meşe, kitabın satır aralarında haklarımız için mücadele etme, sorun çözmek 
için elimizdeki bilginin güvenilir olmasının gerekliliği, toplumsal bilinç kazanmanın önemi, sorum-
luluk almanın olgunlaştırması ve vazgeçmemenin önemi gibi meselelere dikkat çekerek düşünme 
metodumuza katkı sunmaktadır.

Yazarın “Samanadam, Bilge Çiçek, Muz Cenneti, Karakaz, Ben Yanılabilirim, Farkında” diğer 
çocuk kitaplarıdır. Gündelik, anlaşılır ve akıcı dil kullanarak yazılmış olan öykülerinde çocuklara 
düşünmeyi ve düşünmenin araçlarını ustalıkla vermektedir. 

Her şey bir düşünceyle başlar ve vazgeçmediğin takdirde sana gelir.
Keyifle okuyun, okutun.

Sayın Dr. Anooshirvan Miandji ilkokul öğrencilerimiz ile buluştu.
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Denir ki yüzüklerin efendisi söz konusu oldu-
ğunda insanlar ikiye ayrılmıştır: Kitabı okumuş 
olanlar ve okuyacak olanlar.
Oxfordlu bir profesör olan JRR Tolkien’in torun-
larına hikâye olarak anlattığı “HOBBİT” kitabın-
dan sonra yarattığı evrende geçen hikâyenin adı. 
Hikâyemiz, günümüz dünyasında geçmemekte 
ve karakterlerden çok azı şu anda var olan dünya-
da halen yaşamaktadır. Buna rağmen wikipedia  
“Tüm zamanların en çok okunan ikinci romanı” 
olarak adlandırmıştır 1000 sayfalık bu eseri.

Fantastik kurgu akımının ilk kitabı olarak orta-
ya çıkmıştır. Kitap, konu olarak iyi ve kötünün 
savaşında dünyanın kaderini “en güçsüz görünen 
varlıkların” değiştireceğini bizlere anlatıyor. Buna 
rağmen yaratılan evrenden esinlenip ortaya çı-
kan müzik grupları (Blind Guardian), kendisine 
bu eserden bir isim seçen şarkıcılar (Sting), bu 
evrenden esinlenip yapılan eserler( Led Zeppe-
lin- Ramble On), yaratılan evrenden ortaya çıkan 
binlerce başka kitap, film hale getirilince alınan 
Oscar ödülleri vs. saymakla bitmeyecektir.

Siz de kendinize bir iyilik yapın ve bu evrene 
girebilmek için eseri en kısa zamanda okumaya 
başlayın. Kitabın son cümlesi “Eh, döndüm işte!” 
okunduğunda bu dünyaya geri döndüğünüze üzü-
leceksiniz.

Murat Akkuş - Lise Müdür Yardımcısı

Yüzüklerin Efendisi
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Bu kitap 1959 yılında Natalie Savage Carl-
son tarafından yazıldı. Kitapta köprü altında 
yaşayan adamın gün içindeki normal hayatı 
anlatılır. Bu adamın  yokluk içinde yaptığı 
hareketler insanlar tarafından pek normal 
karşılanmazdı. Etrafta ne bulursa -çöpe atılmış 
eşyalar- her yere götürdüğü bebek arabasına 
koyuyordu. Evsiz yaşamaya alışmış bir ev-
sizdi o. Karnını doyurmak için ya dileniyor 
ya da tuhaf işler yaparak geçimini sağlamaya 
çalışıyordu. Bunlara rağmen hayatından hiç 
de şikâyetçi bir adam değildi aksine çok da 
memnundu. Kira ödeme veya fatura ödeme 
gibi derdi yoktu çünkü bütün Paris sokakları 
onundu, sokakları evi gibi kullanıyordu. Yalnız 
kalmayı seven birisiydi. Ev, iş ve sorumluluk 
onu hiç ilgilendirmezdi sadece macera arıyor-
du. Çocukları  gördüğünde korkar ve kalın 
mantosuyla sıkı sıkı örtünürdü. Ama bir gün 
sokakta kalmış üç çocuk ve anneleriyle karşı-
laştı ve böylece hayatı değişti. Korktuğu tek 
şey hayatına birisinin girmesiydi ve korktuğu 
başına gelmişti. Çocuklar çekirge kuşunun 
özenle sakladığı kalbini çalıvermişti. Kalbini 
çaldıkları günden beri hiç kimse için endişe-
lenmemişti Evsiz Armand! Sadece ona sığınan 
çaresiz aileye kol kanat germişti. Peki bundan 
sonra neler oldu? Merakla ve ilgiyle okuyaca-
ğınız bir macera sizleri bekliyor. 

Keyifli okumalar…

Arda Keskin - 6/A

Köprü Altındaki Aile
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Merhaba,  size çok severek okuduğum “KAH-
RAMAN FENERCİLER” kitabından bah-
setmek isterim. Çoğunuz maceralı kitapları 
seviyordur diye düşünüyorum. Bu da macera 
dolu kitaplardan biri. Yazarını da tanıyor ola-
bilirsiniz. Benim en beğendiğim yazarlardan 
biri. Adı da Jules Verne. Öbür kitaplarını da 
okumanızı tavsiye ediyorum.  Bu kitapta Ar-
jantin açıklarında okyanusta bulunan Devletler 
Adası’nın olduğu yere bir tane deniz feneri 
inşa edilir. Fener sayesinde gemiler dalgalar-
dan korunabilecekler ve güvenli bir alan bula-
bileceklerdir. Fenerde üç bekçi görevlendiril-
miştir ve her üç ayda bir bekçiler değişecektir. 
Ancak bir gün, bu adaya kötü insanlar gelir o 
günden sonra fenerciler için sıkıntılı durumlar 
başlar…

Kitabın bundan sonrası en maceralı kısmı. O 
kısmı sizin okumanızı tavsiye ederim. Umarım 
kitabı beğenirsiniz. Hoşça kalın, kitapla ka-
lın…

Bora Geşli - 6/A

Kahraman Fenerciler
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Hikayelerden hikayelere sürüklenmeye hazır mısı-
nız?

Yoksa siz hiç övünmeyi seven bir padişah görmedi-
niz mi?

Ahmet Ümit’in sizi birbirinden büyüleyici masallar-
dan alıp masallara sürüklediği “Masal Masal İçinde” 
adlı kitabı küçük kusurlu padişahımızdan başlayarak 
bizlere ders veren bir kitaptır. 

Bir varmış bir yokmuş... Bir adişah varmış, bu 
padişah iyi yürekli bir adammış fakat bir küçük 
kusuru varmış övünmeyi pek severmiş. Bir gün 
padişah dalkavuklarından birine sormuş: “Benden 
cömerti var mı?” demiş ama dalkavuktan önce vezir 
cevaplamış ve “Kusura bakmayın ama var.” demiş. 
Padişahın buna inanmaması sonucunda başlamışlar 
gezmeye. Bu yolculuklarında şapkacıdan müezzine, 
müezzinden kör adama, kör adamdan kuyumcuya 
birçok cömert insan tanımışlar, hepsinin de farklı 
farklı durumları varmış. Karısını kaybeden şapkacı, 
sabrına yenik düşüp sevdiğini kaybeden müezzin, 
aç gözlülüğü yüzünden yaptığının bedelini çeken 
demirci, arkadaşları için babası olmasa az kalsın 
kendini öldürecek olan kuyumcuya kadar birçok 
insanla tanışmışlar. Ve o günlerden sonra padişah 
ülkesini daha iyi yönetmiş.

İyi okumalar :)

Defne Günevi - 6/A

Masal Masal İçinde
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1971 yılında İrlanda’da doğan John Boyne’un 
“Çizgili Pijamalı Çocuk” kitabı 2006 yılında 
İngiltere’de  “The Boy in the Striped  Pyja-
mas” adıyla yayımlanmıştır. Kitabı okurken 
dokuz yaşında ve meraklı olan Bruno adındaki 
bir çocukla yolculuğa çıkacaksınız. 

Bruno’nun babası bir Nazi subayı olduğu 
için görev nedeniyle Berlin’in dışında olan 
Out-With’e gönderilir. Bu yüzden Bruno, 
anlaşamadığı ablası Gretel ve annesiyle 
Out-With’e taşıır. Bruno, arkadaşlarından 
ayrılıp taşınmak istemez ama buna mecburdur. 
Eve yerleştikten sonra keşfe çıkan Bruno, evin 
bahçesinden dışarı çıkabileceği bir pencere 
bulur. Evin dışına çıkan Bruno, ilerledikten 
sonra bir kamp görür ve  bu kamp bir Yahudi 
kampıdır. Ancak  o bunu bilmez ve oradaki 
insanların çizgili bir pijama giymesi ona çok 
garip gelir. Kampa yaklaştığında tellerin diğer 
tarafında oturan çocuğu görür ve onunla ar-
kadaş olmak ister. Bruno artık her gün kam-
pın dışında oturup arkadaşı Shmuel’e yemek 
getirip onunla sohbet etmeye başlar.  Bir gün 
Shmuel’in babası kaybolur ve Bruno onu 
aramaya Shmuel’in yanına gider. Tellerin açık 
olduğu bir noktadan içeri girer ve Shmuel’in 
babasını aramaya başlarlar. Kitapta çocuk-
ların masum duygularını  ve zor şartlardaki 
dostlukların güzelliğini fark edeceksiniz. Bazı 
yerlerde gülecek ama en sonunda gözyaşları-
nızı tutamayacaksınız.

Kuzey Şahutoğlu - 6/A

Çizgili Pijamalı Çocuk
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Notalardan aşka, ayrılığa, çaresizliğe, soykırıma ve insan-
lık ayıbına uzanan bir roman….
Bir kitapla neler anlatılabilir, sorusunu zaman zaman 
düşündüğüm oldu. Öyle bir kitap olsun ki aşkı, ayrılığı, 
savaşı, insanlığı, mücadeleyi, ön yargıları kırmayı anlatsın. 
Zülfü Livaneli’nin Serenad romanı tüm bunları sentezle-
yen muhteşem bir kurgu ve üslupla okuyucusuna sunan bir 
eser.
2011 yılında yayımlanan bu romanda dokunaklı bir aşk 
hikâyesi anlatılmasına rağmen, yazar aşk romanı kav-
ramına vurgu yapmadığını belirterek, “Kitaba özellikle 
aşk romanı demedim. Aşk kelimesi çok kirletildi.” diyor. 
Okuduğunuz zaman da yazarın bu sözünde ne kadar haklı 
olduğunu anlayacaksınız. Wanger ve Nadia farklı dinlere 
inanan ve aşklarını tüm inançların üzerinde tutan iki genç. 
Nazi dönemi soykırımından kaçmak ve sadece aşklarını 
yaşayabilmek için türlü zorluklarla mücadele ediyorlar. Ne 
yazık ki Nadia ülkemizin de içinde bulunduğu ülkelerin 
belki de tarihteki en büyük ayıplarında olan Struma  Faci-
ası’nda savaşın en çirkin yüzüyle karşı karşıya kalıyor ve 
ölüyor. Wagner da Şile yakınlarında olan bu kazada belki 
serenad melodisini tekrar sevdiğine ulaştırmak belki de 
ölümü sevdiğinin hayaliyle karşılamak için Türkiye’ye ge-
liyor. İşte tam da burada Maya’nın hikâyesi başlıyor. Maya 
ve Wagner’ın tanışmasıyla Maya’nın hayatı değişiyor bu 
kez de onun hikâyesini öğrenmeye başlıyoruz. 
Her karakter bir hayat, her hayat yeni bir deneyim sunuyor 
okuyucuya. Okudukça sayfalar birbirini takip ediyor ve 
zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz. Geçmişe dair ya-
şanan her olayı şimdiki aklınızla irdeliyor, bazen üzülüyor 
çokça da kızıyorsunuz.

Okudukça şaşıracağınız, sorgulayacağınız, kızacağınız, 
yaşamadığınıza şükredeceğiniz, neden diye durup düşü-
neceğiniz bu güzel kitabın sizde de farkındalık yaratması 
dileğimle…

Sevda Bıyık - Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Serenad
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Bahar mevsimi, yoğun bir kışı geride bırakıp güzel do-
ğamıza kucak açtığımız mevsimdir. Yine bir bahar ve 
yine kalplerimizi sarıp sarmalayan çiçek kokuları, aşka 
tutkuyla bağlı olan güzel ruhlar şimdi güneşin gelmesini 
bekliyordu ve bunlardan biri de Mislina’ydı. Mislina,  
bir edebiyat öğrencisiydi ve hep bir şair olmak istemişti.
Aslına öyleydi de. Onun kalbi bir şairdi ve şiirlerindeki 
karakter bir mavi mürekkepti. İki tutkulu şair, birbirlerine 
ne kadar bağlanabilirdi? Bir çift mavi gözde hayat bulan 
Mislina, o mavi gözlere aşık olmuştu. O masmavi renk 
ile boyamıştı sardunyalarını, her ne kadar o sardunyaları 
koklayamasa da Mislina aşkını ve tutkusunu orada hisse-
diyordu. İlk görüşte aşktı bu. Gördüğü anda vurulmaktı. 
Hem de masmavi bir mürekkep ile... Mislina’nın aşık 
olduğu o mavi mürekkep onu her gün görme isteği uyan-
dırmıştı Mislina’da. Seviyordu, hem de delicesine. Bir 
insan kalbine söz geçirebilir mi? Mislina geçirememişti. 
Masmavi bir mürekkep ile vurulan temiz kalbi; o mavi 
mürekkep için bina değiştirmişti. Her sabah o mürekke-
bi görebilmek için kapı deliği, cam ve pencere arasında 
koşturuyordu Mislina. Kalbini o mavi mürekkebe ada-
mıştı. Gözünü o mavi mürekkepten ayırmıyordu. “insanın 
kalbi kimdeyse evi de ondadır.” derler. Mislina’nın evi 
bir mavi mürekkepti. Her perşembe şiir yazıyordu kendi-
ni adadığı o masmavi mürekkebiyle. O mavi mürekkep 
Akif Selim’di.  Sınıfta, binasında, her gün gittiği markette 
görüyordu onu fakat konuşmuyordu. Uzaktan seviyordu 
onu, uzak mesafe sevgisiydi onunki. Kimse onun aşkını 
bilmiyordu ta ki karşılık almak isteyene kadar. Onların 
tutku ile yaşadığı aşkını anlatan, sürükleyici bir kitaptır 
‘Mürekkebe Boyanan Sardunya’. Sümeyye Demirkan’ın 
yazarlık yaptığı bu tutkulu aşk romanın şu anda iki kitabı 
bulunmaktadır fakat biz okurlar olarak devam kitapları-
nı büyük bir heves ile bekliyor olacağız. Sizi de okurlar 
arasında görmek isterim…      

İpek Aytı - 7/C

Mürekkebe Boyanan 
Sardunya
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Seyir eden misin, seyreden mi bu âlemde?

Tam olarak bir insanın dönüşüm hikâyesidir, Seyir.
Genç bir kadın olan Mina’nın kendine olan öz saygısını 
kaybetmesi ve en önemlisi kendini sevmemesi üzerine 
yaşadığı depresif günlerin ardından bir kahraman gibi 
hayatına dokunan Ma ile tanışmasını ve mükemmel dönü-
şümünü sanki okumuyor da izliyorsunuz. “Ben sandığım 
ben değilim, çocukluğumdan bu yana yaşadığım deneyim-
ler, zihnimin kodladığı mesajların yarattığı düşünceler beni 
yönetiyor. Ben kendimi bulmalıyım.”
Zihnimiz bize oyunlar oynar, filmler çeker ve bazen biz 
sadece izleyiciyizdir. Hele ki olumsuz düşünceler zihnimize 
geldiğinde izleyip geçmenin en önemli meziyet olduğu ve 
“AN” da kalmanın, doğru nefes almanın önemini anlatan 
bu ders kitabı niteliğindeki roman, bir başucu kitabı niteli-
ğinde yolunuza ışık tutabilir. Bir kadının dönüşüm hikâye-
sine bu kadar yakından tanıklık etmek büyüleyiciydi.

Yazar diyor ki: “Sevdiğin şeyleri yapacaksın Mina. Erte-
lemeyeceksin, boş vermeyeceksin.  Her an keyif, neşe ve 
sevgi hissetmek Can’a (kendine) sorumluluğundur.”
Anda kalmanız ve hayatı ertelememeniz dileğiyle…

Filiz Seyde Kolburan - Fen Bilgisi Öğretmeni

Seyir
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Ay ile bir dağın buluştuğunu düşünebiliyor musunuz? Bu 
kitapta tam da bu konu anlatılıyor. Ay’ın Yaşlı Adamı,yani 
kader kitabının sahibi, Minli adında bir kızın merak konusu 
olur. Minli, anne ve babasının mutluluğu için kaderlerini 
değiştirmek ister ve değişik maceralara atılır.

Minli ve ailesi çok fakirdir, verimsiz bir dağın yamaçların-
da otururlar. Verimsiz Dağ, Yeşim Ejderhası’nın yağmu-
ru durdurmasıyla oluşmuştur. Minli’nin babası Minli’ye 
masallar anlatmayı çok sever, Minli de bunları keyifle 
dinler. Minli, mutsuz annesine ışığı getirmek için çok uzak 
diyarlara yola çıkar.  Minli’nin amacı Ay’ın Yaşlı Adamı’na 
gidip ailesi ve özellikle de annesi için zenginlik dilemektir 
ama yolculuğun sonunda zenginliğin çok daha farklı bir şey 
olduğunu öğrenecektir. Verimsiz Köy’de mucize gibi görü-
nen her şey, bu küçük kızın yolculuğunda paylaştıklarıyla 
ve minnettarlığıyla olmuştur. Kitabı okursanız çok sevece-
ğinizden eminim. 

Arın ILIMAN 7-C

Dağın Ayla Buluştuğu Yer
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Aslı Sevindik - 7/C


