
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         
 
 
 

    YARATICI 

YARAMAZLIK 
 Adında yaramazlık olduğu için mi yoksa yazarken çok 

yaramazlık yaptığım için mi bilmem bu kitabın bendeki yeri farklıdır. 

Çizer arkadaşım Rukiye Ulusan’la birlikte birbirimizi eğlendirdiğimiz 

anları okurlarımızla da paylaşalım düşüncemizle bu oyunlarımızı kitaba 

dönüştürdük. Ben oyun oynamaya bayılırım; kutu oyunları, sözcük 

oyunları, kart oyunları, drama oyunları diye uzar gider listem.  

 O yüzden bu kitapta da bolca oyun var. Oyunların ortak 

noktası hepsinin yolunun “kurmacada” kesişmesi. Örneğin, bir kalem 

çiçeği kurguluyoruz. Öyle bir çiçek resmi çizmelisiniz ki ona 

baktığımızda bunun bir kalem çiçeği olduğunu anlayabilmeliyiz. Artık 

yaprakları mı kalem gibi olur, yoksa sapları mı kalem gibi yazar ya da 

kalem açacağıyla açan bir çiçek mi olur ona siz karar veriyorsunuz. Tek 

koşul “araba” ve “kalem” kavramları arasında bir bağ kurmanız. Sonra 

bu çiçeğinizin resmini çizip onun kalem sözcüğüyle ilişkisini 

anlatıyorsunuz. Çiçeğin nerede ve hangi koşullarda yetiştiğini, ne işe 

yaradığını açıklamanız gerekiyor. Kim bilir belki de kalem çiçeği 

dediğiniz şeyin çiçekle bir ilgisi yoktur, belki de bir kalem ya da çiçek 

numarası yapan kılık değiştirmiş bir casustur bizim kalem çiçeğimiz. 
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 Bu oyunlarda tek koşulumuz birbiriyle doğrudan ilgisi 

olmayan sözcükler, kavramlar, olaylar ya da karakterler arasında onları 

birbirine bağlayan bir nokta bulmanız ve bunu gerekçeleriyle 

açıklayabilmeniz. Örneğin; “Batman” şehrine neden bu isim verildiğine 

dair sayısız sebep bulabilirsiniz. Amacımız gerçekçi bahaneler uydurmak 

ve söylediğimiz fikre karşımızdakileri inandırmak. Batman, belki de 

eskiden deniz kıyısında olan bir kentti ve yüzyıllar içinde sulara 

gömüldü; bölgenin geride kalan topraklarına yerleşenler de bu 

topraklar suya batmamış, bir daha da hiç batmasın diye düşünüp oraya 

Batman dediler. Ya da kim bilir belki Batman karakteri orada 

doğduğunu yeni öğrenmiştir, şehre gelmiş, görmüş, çok beğenmiştir; 

sonra da daha da güzelleşsin diye memleketine maddi yardım 

yapmıştır; orada yaşayanlar da ona teşekkür etmek için şehirlerinin 

adını Batman olarak değiştirmişlerdir. Buna benzer sebepler üretirken 

bütün şehir halkının aynı fikirde olmasını ve bu değişimi onaylamasını 

sağlayacak sağlam gerekçeler bulmanız gerekir. Sözcük geçmeyin, dilin 

en küçük birimi olan seslerde ve harflerde bile sayısız öyküler gizlidir. 

 Yaratıcı Yaramazlık’ın, harflerden karakter yaratmaca, sadece 

aynı harfle başlayan sözcükleri kullanarak şiir yazmaca, haiku 

bilmeceleri sormaca gibi yazma oyunlarıyla dolu bir kitap olduğunu 

söyleyebilirim. En ilginç kurguları oluşturan, en akla gelmedik 

bağlantılar kuran, en ilgisiz şeyleri ikna edici bir şekilde birbirine 

bağlayanları bu kitabın en yaramazları ilan ediyoruz. 

 Ben bu oyunları yazarken çok eğlendim, Rukiye de sözcüklerin 

resimlerini çizerken. Birbirimizin ne demek istediğini düşünmeyi de pek 

sevdik. Umarım oyunların, sebep sonuç ilişkileri kurmanın ve 

düşüncelerinizle birbirinizi şaşırtmanın keyfine siz de varırsınız. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

     

       Gizemli bir dünyanın kapılarını açmak, aklınızın sınırlarını 

zorlamak ister misiniz? Peki, bir macera yaşamak… İşte, bir 

solukta kitap okumak denince akla gelen ilk isim: Agatha 

Christie. 

      “İnsanlar düşünmemek için konuşmayı icat etmişlerdir.” 

der ünlü yazar. O halde kendisi de yazmayı tercih etmiştir. 

Polisiye kitaplarda çığır açan Agatha Cristie’nin eserleri 113 

dile çevrilmiştir. Tüm zamanların en çok satan İngiliz roman 

yazarı olmuştur. Kurgusal karakteri Hercule Poirot, pek çok 

farklı oyuncu tarafından canlandırılmış başarılı yazarın 

kitapları defalarca beyaz perdeye taşınmıştır. Gizemli 

romanlarının yanı sıra Mary Westmacott takma adıyla 

birçok aşk kitabı da yazan Christie, ayrıca beğenilen tiyatro 

oyunlarıyla da hafızalara kazınmıştır.  “Doğu Ekspresinde 

Cinayet, On Küçük Zenci” gibi tek solukta okunacak birçok 

kitabı olan Agatha Christie’ nin cinayetleri kitabın sonunda 

beklenmedik bir şeklide ve heyecanla çözülmüştür. 

  

 

GİZEMLİ BİR 
KALEM: 
AGATHA 
CHRISTIE 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bu nedenle de kitapları olabildiğince çabuk bitirmek 

istersiniz ve bitirene kadar da elinizden düşüremezsiniz. 

Hayatını da “Bitmemiş Roman” adlı otobiyografik 

çalışmasıyla kaleme almıştır. 

     Annesinin verdiği eğitimle yetişen usta yazar, eserlerinde 

birçok ülkeden ve şehirden bahsetmiştir. Öyle ki olayların bir 

anda yanınızda gerçekleştiği hissine kapılırsınız. Gerçeklik ve 

roman gerçekliği bir olmuştur adeta. Bu şehirlerden biri de 

İstanbul’dur. İstanbul’un büyüsüne kapılan yazar, “Doğu 

Ekspresinde Cinayet”  isimli romanını Pera Palas’ta yazmış ve 

hayatında bir gizeme daha imza atmıştır. 1926 yılında 11 gün 

boyunca ortadan kaybolmuş, bu hikâye de yıllarca insanların 

ilgisini çeken bir gizem olarak “Agatha Christie kimdir?” 

denildiğinde akla ilk gelenler arasına girmiştir. Okuma 

serüvenine başlayacak okuyuculara başucu niteliğinde olan 

eserleriyle unutulmaz ve gizemli anlar yaşatan yazar, 

evrensel bir kalem olarak edebiyat dünyasında yerini 

almıştır.    

                                                             TÜRKÇE BÖLÜMÜ 

 

 

                                                 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
''Sokakta Tek Başına'' babası vefat 

etmiş, küçük kardeşi Zeynep ve 

annesiyle yaşamını sürdürmeye çalışan 

Osman adındaki bir çocuğu anlatıyor. 

Osman'ın annesi, kardeşi Zeynep'i ve 

Osman'ı geçindirmek için evlere 

temizliğe gider ve daha küçük olduğu 

için Zeynep'i de yanına alması gerekir 

fakat hiçbir ev onu kabul etmez. Osman 

bir yerden sonra 

ailesi için üzülmeye başlar ve bazı şeyler 

yapması gerektiğini düşünür ve bu 

düşündüğü şeyler iyi yerlere gitmez. 

Okuldan kaçmaya, para kazanabilmek 

için küfecilik yapmaya başlar ve bu 

yolda kötü arkadaşlar da edinir. Dersleri 

kötüleşir, kardeşine vakit ayırmamaya 

başlar ona eskiden okuduğu masalları 

bile okumaz. Artık herkes ondan 

umudunu yitirir, annesi bile! Ondan 

umudunu kesmeyen, doğru yolu 

bulacağına inanan biri vardır ve 

Osman’ın hayatı bu güzel kişi sayesinde 

değişir. 

 

BERRU KÖRİCEKLİ 7-B 
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    NEHİR GÖYMEN 8-A  

     

 

William’ın, Güneydoğu Afrika’da bulunan Malavi 

ülkesinin Masitala adındaki küçük bir köyünde kuraklık sebebiyle 

açlık ile tanıştığında, bilimle tanışma öyküsü de başlamıştır. 

William, tarım ile uğraşan yoksul bir aileden 

gelmektedir. Bu sebeple küçük köyleri kuraklığa teslim 

olduğunda diğer pek çok insan gibi onları da zor zamanlar 

beklemektedir. William ve ailesi yoksulluk, kuraklık ve açlıkla 

mücadele ederken William, okulunu bırakmak zorunda kalmıştır. 

Ancak köy kütüphanesi hala William'ın öğrenip keşfedebileceği 

pek çok yeni bilgiyle doludur. Şimdiye kadar hep büyüye inanan 

Malavi halkı arasında yaşayan William, köy kütüphanesi 

sayesinde bilim ve fenle tanışacaktır. Aynı zamanda artık, yeni bir 

hayale de kavuşmuştur: Köyüne elektrik ve su getirecektir. Bu 

hayalini gerçekleştirmek için yeni bir yer de keşfetmiştir: 

Hurdalık. Herkesin çöp gördüğü yerde o fırsat görmüştür. Birçok 

deneme yapmış, bazen bu denemeler annesinin çömleğini, 

babasının radyosunu ve bisikletini parçalamasına sebep 

olmuştur. Ancak merak etmiş, denemiş ve sonunda da 

başarmıştır.  

 William Kamkwamba'nın kendi gerçek yaşam 

hikayesini anlattığı bu kitap, güzel anlatımı sayesinde bazen 

gülümseyerek bazen de hüzünlenerek okunacak güzel bir kitap. 

Okumanızı tavsiye ederim. 

                                                                                                                                

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

     Bu kitapta gerçekten imkânsızı başarmış güçlü kadınların yaşam 
öyküleri var. Birbirinden farklı kadınların hayat hikâyeleri bir kitap 
içinde buluşmuş, kimisi kraliçe, kimisi kâşif olan kadınların asla pes 
etmeden savaştıkları ve haklarını kimseye yedirmedikleri başarı 
öyküleri gerçekten ilham verici…  

     A’dan Z’ye gerçekleri umursamadan hayallerinin peşinden giden 
ve başaran bu kadınlar olağanüstü öyküleri, biz kızlara istedikleri her 
şeyi eğer pes etmezlerse başarabileceklerini gösteriyor. Bu harika 
kitapta sadece yaşam öyküleri değil aynı zamanda onların dokunaklı 
ve önemli sözleri de yer alıyor. 

     Kitaptaki bazı karakterleri ilk defa duyacaksınız bazılarını ise 
zaten biliyorsunuz örneğin; Beyoncé, J.K Rowling, Madonna, Coco 
Chanel, Kleopatra ve daha niceleri... Kimi kadın çok yoksul 
doğmasına rağmen ve başaramayacağına inananlara karşın 
hayallerinin peşinden giderek başardı. Kimisi ayrımcı bir toplumda 
doğdu, kadınların aşağılandığı ve siyahiler ile beyazların haklarının 
eşit olmadığı, kimisi de savaşın olduğu zamanlarda doğdu. Bu 
kadınların hayatı zorluklar üzerine kurulmuştu ama onlar hayal 
kurarak, umut ederek başarılı noktalara gelmeyi başardı. Başka 
insanlara da umut oldular, onlara yardım ettiler.  
 

  

 

ALEYNA CEYLAN 7-B 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

     Çoğumuz Frida Kahlo’nun sadece ressam 
olduğunu biliyoruz. Onun çocukluğunda neler 
yaşadığını bilmiyoruz. Şimdi size bu kitaptaki o 
güçlü kadınlardan biri olan Frida Kahlo’dan 
bahsedeceğim; 

     Frida Kahlo, altı yaşındayken çocuk felci 
geçirmişti ve neredeyse ölüyordu, felç yüzünden 
bir bacağı topal kalmıştı ama bu onu diğer 
çocuklardan daha farklı yapmamıştı. 
Oynayabiliyor, yüzebiliyordu. Sonra on sekiz 
yaşında çok kötü bir otobüs kazası geçirdi ve 
tekrar ölümden döndü. Aylarca yataktan 
çıkamadı. Frida’nın resim yapmayı her şeyden 
çok sevdiğini bilen annesi ona özel bir şövale 
yaptırmıştı. Bu sayede Frida yatakta bile resim 
yapabiliyordu. Yeniden yürümeye başladığında 
Meksika’nın en ünlü sanatçısı Diego Rivera’ya 
resimlerini gösterdi. Diego, Frida’nın resimlerini 
çok beğendi. Frida yaşamı boyunca çok fazla 
otoportre yaptı.  

     Frida Kahlo’nunki gibi yüz tane kadının 
hikâyesini anlatıyor bu kitap, hikâyeler çok uzun 
olmadığı gibi akıcı ve sürükleyici. Bir tanesini 
okuduktan sonra diğerine geçmek için 
sabırsızlanacaksınız. Bu merak duygusu ise size 
çok şey öğretecek! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

  

   Beyaz Diş (White Fang) ilk kez seri halinde 1906 yılında yayınlanmış bir 

romandır. Eserin yazarı, tüm dünyaya romanlarıyla adını yaymış olan Jack 

London’dır. 

   Beyaz Diş romanı, ormanın zor şartlarıyla mücadele edip, sonrasında ise 

insanların eline düşüp çeşitli acılar çeken fakat hayata bağlı kalmaya her 

şeyden çok çabalayan bir kurt köpeğini konu almıştır. Henüz bir yavru iken 

babasını kaybeden ve annesiyle ininde bir süre huzurla yaşayan Beyaz Diş, 

kısa bir zaman geçtikten sonra insanlarla yaşamaya başlar. Beyaz Diş, 

Kızılderili kampında gördüğü şiddetle birlikte yaşadığı çekişmeler nedeniyle 

kendi türüne karşı nefret duyar. Köpek düşmanı olup, hiçbirinin gözyaşına 

bakmaz. Kızılderili kampında köpeklerle çekişmeleri devam ederken bir gün 

hayvan düşmanı bir adama satılır. Bu adamın elindeyken türlü köpek 

dövüşlerine katılmak zorunda kalır. Beyaz Diş daha da hırçınlaşır ve 

insanlara da nefret duymaya başlar.  

   Kimseye sevgi göstermeyen, sevgi göstermesini bilmeyen Beyaz Diş, bir 

dövüş ortasında onu kurtarmaya gelen kurtarıcısına kavuşur. Weedon Scott, 

Beyaz Diş’i evine alır, ona sevmeyi öğretir. Beyaz Diş, efendisine çok 

bağlanır, ona zarar gelmesine asla izin vermez. Bir gece evlerine 

beklenmedik bir misafir girer… 

   “Beyaz Diş” romanı, başınızdan ne geçerse geçsin hayata bağlı kalırsanız 

her kötülüğün yerini iyilik alacağını gösterir. 

 

 

 

 

  DEFNE YILDIRIM  7-B 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

    

    

 

A. MELİKE KULA EVİN-SINIF ÖĞRETMENİ 

   Bu tavşancık kayak yaparken çok eğleniyor ancak bir 

sorun var… Etrafta hiç kar yok!  

   Burada görev sevgili miniklere düşüyor.  

   Haydi kar yağdırmak için kitabı biraz sallayalım!  

   İşte kar yağmaya başladı. Sanırım biraz fazla 

salladık… Kitabın üzerine pıt, pıt, pıt diye birkaç kez 

vurup fazla karlardan kurtulmamız gerekecek. 

   Çocuklar bu kitapta sevimli Kayakçı Tavşan’ımızın 

eğlencesine ortak olurken ona yardım etmenin de 

mutluluğunu yaşayacaklar. Kayakçı Tavşan, okurken 

çocukların dikkatini sürekli canlı tutan okuyucuyu 

hikâyenin içine alan etkileşimli bir kitap. İki yaş üzeri 

okul öncesi çocuklarımızın gelişimine uygun. Üstelik 

kitabın sonunda, karlı bir günle ilgili hayaller kurarken 

yardımlaşma üzerine sohbet ederken ve belki de 

tavşanımızın yeni maceraları ile ilgili tahminlerde 

bulunurken yudumlamak için kayakçı tavşanımızdan 

size sıcacık bir sürpriz var. Keyifli okumalar. 
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JUMANA RABIE 6-C 

  En sevdiğim yazar olan Roald Dahl’ın 

kitaplarından biri olan “CADILAR” benim 

çok keyifle okuduğum bir kitaptır. Bu 

kitapta ana kahramanlarımız küçük 

çocuk ve babaannesi birlikte tatile 

çıkarlar. Kötü ve zalim olan cadıların bu 

otelde çocukları fareye dönüştürmek için 

bir plan yaptıklarını anlarlar. Çünkü 

cadılar çocukları günahları kadar bile 

sevmez. Ne yazık ki küçük çocuk da fareye 

dönüştürülür! Peki ama öbür çocuklar? 

Onlar kurtulabilecek mi? Peki 

kahramanımız kurtulabilecek mi? Yoksa 

hep fare olarak mı kalacak? Bu keyifli 

kitabı siz de okursanız hem cadılar 

hakkında daha çok bilgi edinirsiniz hem de 

küçük kahramanımızla birlikte kocaman 

bir macera yaşarsınız! Ama dikkatli olun! 

Sizi izleyen bir cadı olabilir. 

 

CADILAR 

 

CADILAR 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

SEDA AKSU-TÜRKÇE ÖĞRETMENİ 

 Zeynep Cemali’den dokuz güzel öykü 

okuyacaksınız bu kitapta. Ben sizler için altı çizilesi 

cümleleri not almak istedim, ilginizi çekerse diye… 

Bir Şişe Mürekkep: “Suları deniz gibi olsun istedim. 

Daha mutlu olacaklarını düşündüm.” 

Fosil ile Tüysüz: “Boşuna tasalanıyorsun, dostum. 

Unutma ki, bir parkta her zaman sadık bir köpekle avcı 

bir kediye gereksinim vardır.” 

Küçük Bir Serüven: “Böyle bir gün, ailesinin ona 

duyduğu güveni yitirmeye değer miydi? 

Aileme neler oluyor? : “Evde çok şey değişti. Ama 

olsun. O küçük bebeği öyle çok seviyorum ki…” 

Gül Sokağının Dikenleri: “Kayadan kıyıya atlarken, 

kendisine ve başkalarına güvenebilmenin gücünü 

hissetti yüreğinde ilk kez.”  

Deniz Kulübünde Balo: “Ve az sonra, büyük bir sirkte 

gösteri yapan iki palyaço olacaklardı. Daha sonra da iki 

balerin… O gün iki arkadaş, her yerde herkes 

olabilirlerdi.” 

Küçük Kayabalıkları: “Üzgün Küçük Kayabalığı başını 

sallayarak, “Hayır” demiş ona. “Hayır, buraya boşuna 

gelmedim ben! Yapılacak hiçbir şey yok, demiş öteki 

inatla!” 

Kardeşlik Bağları: “Boşuna mı konuşuyorum, oğlum? 

Ailelerimiz, kızlarını korumak uğruna onları neredeyse 

kilit altında tutuyorlar.” 

Çekirge Bir Sıçrar: “Anneciğim, görüyorsun artık 

tutumlu oldum” dedi tüm şirinliğini kullanarak. 
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Her biri sıcacık ve içinize işleyen olaylarla örülmüş. 

Konular öyle güzel seçilmiş ki sanki bizim başımızdan 

geçmiş gibi hissettiriyor.  Dili oldukça sade ve akıcı. 

Okuyucu bunu ben de yazabilirim özgüvenine kapılıyor. 

Ve belki de bu yönüyle küçük yazarlar kazanıyor edebiyat 

dünyası ne dersiniz?  

 Zeynep Cemali bir konuşmasında, çoluk çocuk 

için yazılar yazdığını ve bir gün birinin onu okumasını çok 

istediğini ifade eder ve ekler: “Biri derken birileri 

okumaya başladı. İşte o günden beri, sevinçten düz 

duvara tırmanıyorum.” Kitapta okuyacağınız öyküler işte 

böyle bir doğallıkla kaleme alınmış bizden bir hale 

bürünmüştür.  

 Tüm öğrencilerime ve tabii büyüklere de 

tavsiyemdir. Kim bilir belki de kitabı okuduktan sonra 

teması “Doğa Sevgisi” olan “Zeynep Cemali Öykü 

Yarışması”na katılmaya karar verirsiniz. Son başvuru 

tarihi 25 Mayıs 2021 olan yarışma ülkemizde 2011 

yılından beri düzenlenmektedir ve edebiyat alanında son 

derece nitelikli bir yarışmadır.  

 Keyifli okumalar için çevresine duyarlılıkla 

bakabilen siz sevgili öğrencilerim, satırlar arasında 

buluşmak dileğiyle…   
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DEMİR EGE ÇELİK 6-C 

   Hayatta bir şeyi kalpten istersek olur mu? 

   Charlie’nin hikâyesinde bunun olabileceğini gördüm… 

   Charlie diğer çocuklar gibi maddi imkânlara sahip değildi. İki 

büyükannesi, iki büyükbabası, anne ve babası ile yaşadıkları 

küçücük bir evleri ama sıcacık, sevgi dolu bir hayatları vardı.  

Bir gün kimsenin yıllardır içeri giremediği Çikolata Fabrikasının 

sadece beş çocuk ziyaretçiyi kabul edeceği haberini aldı. Çocuklar, 

çikolata paketlerinden çıkan beş biletle seçilecekti. Sadece beş 

bilet… Başta imkânsız gibi göründü ama hayat sizi bekleyen tatlı 

sürprizlerle dolu ve bu sefer sanırım sıra Charlie’deydi.   

   Ziyaret günü geldiğinde Charlie fabrikada her şeyi merakla 

izledi. Diğer çocuklar hırsa, heyecana kapılıp başlarına türlü işler 

açtılar. Kitabın bu kısmı oldukça eğlenceliydi.   

   Charlie’nin hikâyesini çok sevdim çünkü Charlie bana durum ne 

kadar kötü olursa olsun umut olduğunu hatırlattı.  

Roald Dahl’ın keyifle okuduğum kitabının filmi de Umpa 

Lumpalarla tanışmak için iyi bir fırsat… 

     

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

          IŞIK TARIM 7-B 

        İngiliz yazar J.K. Rowling zorlu ve mücadele ile dolu 

hayatında Harry Potter kitaplarını yazdıktan sonra bu seri 

tüm dünyada 400 milyon kopya satarak hem kitabı hem 

de yazarını büyük bir üne kavuşturdu. Ardından kitaplar 

Warner Bros tarafından filmlere dönüştürüldü ve ünü her 

geçen gün katlanarak artmaya devam etti.  

        Ben yediden yetmişe herkese hitap eden ‘’Çağlar 

Boyu Quidditch ‘’ kitabını severek okudum. Bu sihirli 

Harry Potter dünyasının büyüsüne kapılmaya sizi de davet 

ediyorum… 

 

 

 

        Okurken en keyif aldığım 

kitaplardan biri olan ‘’Çağlar 

Boyu Quidditch‘’  J.K. Rowling’ 

in yarattığı büyülü Harry Potter 

dünyasında Kennilworthy 

Whisp tarafından yazılmış, 

Hogwarts kütüphanesinde 

öğrenciler tarafından 

okunmuştur. Kitap, bu büyülü 

dünyada ünlü bir spor olan 

‘’Quidditch’’ ve quidditch 

takımları hakkında tarihsel 

bilgiler vermektedir.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yılların sancısını her köşesinde barındıran otelin önüne 

attığı bir sandalyede oturup kaldı bir ömür Mürşit. Oysa kök salmak 

değildi istediği, uçsuz bucaksız dünyada “kendince” var olabilmekti, 

“yolcu” olup yaşayabilmekti.  

      Düşündüğü gibi olmuştu: “İddialı babalar en çok oğullarının 

istikbaliyle oynar.” O da yatalak olan babasına bakmak, zamanında 

dolup taşan ama şimdi zar zor ayakta kalan oteli işletmek için 

başladığı yere geri dönmüştü. Oysa İstanbul’da felsefe eğitimi alıyor, 

gönlünce yaşıyordu. Başladığı her şey yarım kaldı: hayatı, hayalleri, 

ailesi, arkadaşları…  

         Dünya ağrısını yüeğinin ta derinlerinde hissedenlerden biri de 

Madenci. O da madeni her kazışında yüreğine ulaşmaya, yüreğindeki 

sesi susturmaya çalışıyor. Yolu kesişen bu iki adam her akşam 

oturdukları masada birbirlerinin hayatına dokunmadan, konuşmadan 

her şeyi anlatıyor.  

        Kitaptan yaptığım -ki bence en güzel cümlelerden biri- 

alıntıyla bitirmek istiyorum:  

 “İnsanın yaşlandıkça kısalmasının nedenin kemiklerin 

kısalmasıyla ilgisi yok. Yerçekimi denen şey dünyanın yorgunluğu 

aslında, bizi yere çeken şey dinmeyen bu yorgunluk.” 

 Hayatı sorgulayan, yaşamak ağrısını yüreğinde hisseden 

herkese tavsiyemdir. 

 

   DÜNYA AĞRISI 
 

 
DİĞDEM İLGAROĞLU- TÜRKÇE ÖĞRETMENİ 
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Okurken çok keyif aldığım bir kitap olan 
“Kraliçeyi Kurtarmak”ı size tanıtmak 
istiyorum. Çok eğlenceli, matematiği 
sevdiren ve çok seveceğinizi düşündüğüm 
bir kitap. Her şey matematikle arası iyi 
olmayan Aleks’in  yolda bulduğu ilginç 
kalemin matematik problemlerini 
çözdüğünü keşfetmesiyle başlar. Aleks, bu 
kalem sayesinde sınavlardaki başarısını 
artırır fakat bu başarının tadını tam 
çıkaracağı sırada kalemi kaybolur, ardından 
kitaplığında önceden olmayan bir kitabı fark 
eder ve kendisini Kraliçe Jaeden’i 
kurtarmaya çalışmak zorunda bulur. 400 
matematik sorusunu doğru bilerek 
yapabileceği bu zorlu görevi başarabilecek 
mi sizce? Peki, ama nasıl?   
 
 

 

   EZGİ SU 

 MOLLAOĞLU 7-A  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

KAĞAN ACAR 5-A 

 

 

 

Ben bu kitabı çok 

beğeniyorum çünkü Victor Hugo’nun 

yazdığı bu kitap, Fransa’nın ne kadar 

zorluktan geçtiğini ve size hayatta 

nelerle karşılaşabileceğinizi anlatıyor.  

     “Sefiller” sizi 21. yüzyıldan alıp 19. 

yüzyıldaki Fransa’ya götürmektedir ve 

bu yolculukta kitabı okurken Victor 

Hugo bize sadece karakterleri 

anlatmamaktadır, bize Fransa devleti 

hakkında da bilgi vermektedir. Bu 

kitapta bir suçlunun yaşam öyküsü 

anlatılmaktadır. Ekmek çaldığı için 

kürek cezasına çarptırılan Jean 

Voljean’a cezası bittikten sonra da 

kimse güvenmez. Ama bir piskoposun 

ona iyi davranmasıyla hayatı değişir. 

Kitapta hem karakterlerin hayatındaki 

zorluklar hem de sürükleyici bir hikâye 

anlatılmaktadır.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

 

OYUN 

LABİRENTİ 

Yazar Ivan Babiano Nieto’ nun kaleme aldığı 

“Oyun Labirenti” adlı bu kitaptaki oyunun 

kahramanı biziz. Kendimizi bir anda 

bilgisayardaki oyunun içinde buluyor ve 

labirentin içinde Pac Man'den kaçmaya 

başlıyoruz. Her bölüm sonunda karışımıza çıkan 

seçeneklerden birini tercih ederek hikâyeye yön 

verip sonuca ulaşıyoruz. Yol boyunca karşımıza 

çıkan sorulara vereceğimiz cevaplarla ya eve 

döneceğiz ya da sonsuza kadar oyunun içinde 

kalacağız. Üstelik her okuyuşumuzda farklı bir 

sonuca ulaşabiliyoruz. Keyifle okuduğum bu 

kitabı tüm macera severlere tavsiye ediyorum. 
 

 

 

DURU KOÇ  5-A  



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Yazar Yaşar KEMAL, çeşitli iş kollarında çalışarak işçi 

sınıfından sivrilmiştir. Başyapıtlarından biri olan İnce Memed  kırkı 

aşkın dile çevrilmiştir. Yalnızca Türk edebiyatının değil dünya 

edebiyatının da önde gelen isimlerinden biri olmuştur. 

     Çukurova, bataklıklarıyla tanınır. Kurtuluş Savaşı sonrası bazı 

etnik kökenlerin bırakıp gittikleri köy ve araziler gözü açıklar 

tarafından sahiplenmiştir. Bunlar yerlerini hazine arazileriyle 

büyüterek köy ağası olmuşlardır. Köylüler boğaz tokluğuna 

çalışmakta, ağaya kul olmaktadır. Kimileri de dağlara çıkıp 

eşkıyalık yapmaktadır. Eşkıyaların köylerde destek verdikleri 

ve  beslendikleri ağalar vardır. 

     İnce Memed, fakir bir köy çocuğudur. Anasıyla yaşar. Abdi 

Ağa’nın çiftini sürer fakat yine de yaranamaz hep eziyetini görür. 

İnsanın insana kulluğu onun kişiliğiyle hiç mi hiç bağdaşmaz. 

Köyden kaçmasına rağmen yıllar sonra anası için köyüne döner. 

Abdi Ağa köylüye kan kusturmaktadır. Hatçe’ yi yeğenine almayı 

ister. Memed Hatçe’yi kaçırır. Memed dağa çıkmak zorunda kalır… 

    Tek kitap olarak yayınlanan İnce Memed sonraki yıllarda 

Çukurova’nın benzer yaşantılarının anlatımıyla dört cilt olarak 

yayınlanmıştır. Her ne kadar betimlemelere fazlaca yer verilmiş 

olsa da okurken insanın kendini alamadığı bir sürükleyiciliği vardır. 

Dört cildi de aynı okuma hızıyla okunup bitirilmektedir. 

                        

   İNCE MEMED 

 

MÜGE GÜLBAYRAK- KÜTÜPHANE ÖĞRETMENİ 
 

 

 



 

  

 

  

 

 

 

 

 

   Cumhuriyet tarihinin en 
önemli kaynaklarından biri 
olarak kabul edilen “Nutuk”, 
Mustafa Kemal Atatürk’ün, 
kurucusu olduğu Cumhuriyet 
Halk Fırkası’nın 15-20 Ekim 
1927 tarihleri arasında 
düzenlenen kongresinde, altı 
gün boyunca gerçekleştirdiği 
36 saat 31 dakika süren 
konuşmasıdır.  

 

    
   Nutuk, Atatürk’ün bizzat kendi ağzından aktarılan ve 19 
Mayıs 1919’da Samsun’a çıkmasıyla başlayıp 1926 yılı 
ortalarına kadar olan zaman dilimini kapsayan kendisinin ve 
silah arkadaşlarının faaliyetlerini özetlediği tarihi belge 
niteliği taşıyan önemli bir eserdir.  
 
   Pek çok yayınevi tarafından basılan Nutuk bazı 
kaynaklarda “Söylev” adıyla da yayınlanmıştır. Bizim 
okumayı tercih etmiş olduğumuz “Gençler İçin Nutuk” kitabı 
ise Elvan TORUN ve Serap ARSLAN tarafından yayına 
hazırlanmıştır ve 192 sayfadan oluşmaktadır. Bizim 
seçtiğimiz yayın, neredeyse 1000 sayfayı bulan orijinal 
eserin  içeriği bozulmadan hazırlanan gençlerin rahatlıkla 
okuyup yorumlayabileceği sadeleştirilmiş halidir.  
 

 

 



 

 

 

   Nutuk,  Kuvâ-yi Milliye Dönemi,  Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dönemi ve Cumhuriyet Dönemi olmak üzere üç önemli dönemi 
anlatmaktadır.  8. sınıf inkılap tarihi derslerinin konularının da 
bu dönemi kapsıyor olmasını dikkate alarak derslerde işlenen 
konuları Atatürk’ün ağzından okumanın heyecan verici 
olacağını düşünerek bu şaheseri seçmeyi ve sizlere tanıtmayı 
istedik.    
 
    Milli birlik ve beraberliğin öneminin vurgulandığı Nutuk'ta, 
işgal altındaki ülkemizin durumu, bu süreçlerde neler yaşandığı, 
zorlu geçen bu zamanlarda işgalden nasıl kurtulduğumuz ve 
cumhuriyetin nasıl ve ne kadar zor şartlar altında kurulduğu 
anlatılıyor. Her fırsatta “Cumhuriyet”in önemi ve onu korumak 
için bizlere düşen görevler vurgulanıyor.  
 
   Bu eserin bizlere de, bizden sonra gelecek olan nesillere de 
Ata’mızdan kalan en önemli miraslardan biri olduğunu 
düşünüyoruz. Atatürk’ün Nutuk’unun “Gençliğe Hitabe” ile 
bitiriyor olması da cumhuriyetimizi ve geleceği gençlere 
emanet ettiğini açıkça ifade ediyor. Her Türk gencinin keyifle ve 
öğrenme tutkusuyla okuması gereken önemli bir eser olduğunu 
düşünüyoruz.  
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