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 Sevgili Rota Arkadaş Okurları,

Rota Eğitim Kurumlarının sekizinci yı-
lında beşinci kez sizlerle buluşuyoruz. Siz-
lerin eserleriyle taçlanan okul dergimizde 
Türk diline, edebiyata, sanata, kültüre ver-
miş olduğunuz değeri görmek bizler için 
gurur verici. 

Duygu ve düşüncelerinizin ürünlere 
dönüşmüş hali şiirleriniz, çizimleriniz, öy-
külerinizde görüyoruz ki akademik başa-
rınızın yanında kendini tanıma ve ifade et-
me yetilerini de kazanmışsınız. Biz eği-
timciler, bireyin kendini tanıyarak toplum 
içinde mutlu olacağı yolu seçmelerine ina-
nırız. Sanat da bunlardan biridir. 

Tolstoy'un ifade ettiği gibi "Sanat; dü-
şünebilen, gerçeği görebilen, toplumu an-
layabilen insanların işidir." Ne mutlu ki 
bizlere eğitim-öğretim çatımız altında siz-
ler gibi düşünebilen, gerçeği görebilen, 
toplumu anlayabilen bireyler yetişiyor.

Yeni sayımızda dergimizi eserleriyle 
destekleyen sizlere ve emeği geçen herke-
se şükranlarımı sunuyorum. Keyif ve il-
giyle okumanız dileğiyle…

 

Kadir AÇIKBAŞLAR
Özel Rota Eğitim Kurumları

Genel Müdürü – Kurucu Temsilcisi
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 Sevgili Öğrencilerimiz,

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı'nda da "Rota Arkadaş" der-
gimizle sizlere "Merhaba!" demenin mutluluğu ve sevinci için-
deyiz. Sizlerin büyük katkıları sayesinde bu yıl beşincisini çıkar-
dığımız dergimize, gerek sözcükleri ve düşünceleri harmanlaya-
rak oluşturduğunuz edebi eserlerle gerek bilimsel araştırmaları-
nızla gerekse renkleri bir araya getirerek oluşturduğunuz görsel 
tasarımlarla yepyeni bir soluk getirdiniz.

Bizleri yeni başarı ve övgülerle heyecanlandırıyor, bu başarı-
ları sergilerken aynı zamanda da yetenekleriniz doğrultusunda 
ilerlemekten geri kalmıyorsunuz. Bir eseri ortaya koymak özveri 
ister. Sizler göstermiş olduğunuz özveriyle, öz güveninizle, yete-
nek ve becerilerinizle oluşturduğunuz birbirinden güzel eserlerle 
Rota Koleji Kültür Yayınları serisine bir yenisini daha ekleme-
mize öncü oldunuz. 

Umudunuzu hiç yitirmeden, azimli ve kararlı bireyler olarak 
yolunuzda ilerliyor olmanızın vermiş olduğu haklı gurur içinde, 
en güzel eserimiz olan sizleri sevgiyle kucaklıyor ve emeği ge-
çen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. 

 

 Sevgili Gençler,

 Ders dışı etkinlikler, toplumsal yaşam için son derece önemli 
becerilerin ve yeteneklerin gelişmesine olanak sağlamakla birlikte 
öz saygı, öz denetim gibi olumlu psikolojik etkilerle öğrencilerin 
kendilerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmaktadır.

 Okullarda dersler her ne kadar öğretim programları doğrultu-
sunda öğrencilerin ilgi ve gereksinimlerine göre işlense de kaza-
nımların ulaşmadığı noktalar olabilmektedir. Bu noktalara ulaş-
mak ve bunların yanında öğrencilere bilgi, beceri ve yeterlilik ka-
zandırmak ders dışı etkinliklerle olabilmektedir.

 Temel alanlar çerçevesinde yürütülen tüm aktivite, yarışma, tö-
ren, tanıtım günü, mezuniyet günü, yayın, müzik, halk oyunu, ti-
yatro, kampanya, panel, imza günü, fuar, sergi, kermes, gezi ve pro-
je hazırlamak okullarda yürütülen ders dışı etkinliklerin kapsamı 
içindedir. Yapılan bu çalışmalar siz sevgili gençlerin sorumluluk al-
ma, girişimcilik, liderlik ve zaman yönetimi becerilerini geliştirdi-
ğini ortaya koymuştur.

 Sizlerin hazırlamış olduğu bu dergi; sizin eğitsel yaşantılarla, 
yaşamdaki dengeyi keşfetmenizi ve serbest zamanınızı yararlı bir 
biçimde geçirmenize bir fırsat sağlamıştır. Bu bağlamda hazırla-
mış olduğunuz Rota Arkadaş dergisi için öncelikle sizleri ve bu 
noktada sizi yüreklendirerek sizlere rehberlik yapan öğretmenleri-
mizi kutluyorum. Derginin hazırlanışında emeği geçen tüm pay-
daşlara sevgi ve saygılarımla teşekkür ediyorum.

OCAK 2019

Tuncer ÇELİK
               Özel Rota Bornova İlkokulu

ve Ortaokulu Müdürü 

H. İlker DURU 
Özel Rota Gaziemir
Ortaokulu Müdürü
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Öğrencilerimizin Çizimlerinden

Eli  ÜNA
7/D

Sud  A ÜN
7/F

Gay  ÇEÇ N
6/D
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 “Uyandım baktım ki bir sabah 

Güneş vurmuş içime 

Kuşlara yapraklara dönmüşüm, 

Pırpır eder durur bahar rüzgarında

Kuşlara yapraklara dönmüşüm 
Cümle azam isyanda 

Kuşlara yapraklara dönmüşüm 

Kuşlara yapraklara ...”

Orhan Veli'nin bu "Pırpır" şiiri ne ka-
dar özgür, yenilik ve heyecan kokuyorsa 
benim de Rota Kolejinde geçirdiğim beş 
gün öylesine akışkan, hafif ve etkileşim 
dolu idi. Şiirin mecazı ve duygularımızla 
olan bağını doğada ararken bir yandan şi-
irin dizlerinde bulduğumuz alt metinleri 
hem doğaçladık hem de yazdık. Yazar-
ken kendimize dokunduk bir yandan, şai-
rin hayata bakışının şiirdeki izdüşümleri-
ne dikkat kesildik. Diyoruz ya, farklı ol-
mak nasıl bir şeydir? Cesaret isteyen bir 
şeydir öncelikle. Orhan Veli'nin Garip 

Akımı'na katkısının en büyük yanı onun 
cesur oluşudur. Eleştiriye açık oluşu ve 
inandığına nasıl da özgürce tutunduğu-
dur. İşte Rota Koleji öğrencileriyle böyle 
bir samimiyet içinde duygu ve düşünce-
lerimizi paylaştık. Daha yolun başında 

iken gençlerimizin yaratıcılık ve yenilik 
kavramlarının öz güveni, cesareti, giri-
şimciliği, pes etmemeyi ve canlılığı nasıl 
barındırdığını şiirsel bir yolculukla dene-
yimledik. Haydi, sen de bir müzik aç ken-
dine ve karşısına geç, doğanın sende 

OCAK 2019

METAFOR
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uyandırdığı izlenimlerden yola çıkıp his-
lerini de ekleyerek bir şiir doğaçla! Biz 
yaptık, sıra okuyan sizlerde…

Yaşar Kemal'in yazdığı Filler Sultanı 
ve Kırmızı Sakallı Topal Karınca kitabını 
bu kez 7. sınıflarla okuduk. Herkesin 
içinde cesur, fark yaratan ve girişimci bir 
'kırmızı sakallı topal karınca' vardır sanı-
yorum. Bütünün hayrını düşünüp daha 
demokratik daha güzel ve daha özgür bir 
dünya nasıl yaratabiliriz? Öncelikle güç 

kavramı burada devreye giriyordu. Rota 
Koleji öğrencilerimiz bu gücü metafor-
larla deneyimlediler. Siz, bir sandalye-
den bir güç metaforu nasıl çıkartılır, hiç 
denediniz mi? Biz denedik. Öğrencileri-
miz gücün tek bir kişide toplanmadığını, 
ancak ve ancak o gücü korku ile sağlaya-

bileceğini kitaptan yola çıkarak buldular. 
O gün, korkunun başkasının eline geçti-
ğinde sizi nasıl da yönetebileceğini gör-
düler. Dünyanın bütün karıncaları topla-
nın, der kitapta Yaşar Kemal. Ancak o za-
man birliktelikten güç doğar, tüm korku-
lar sadece bizi koruyacak doğal bir duy-
guya dönüşür. Atölyede gücün ancak iki 
kişi ve dahası olduğunda ortaya çıktığını 
sorguladığımız etkinliklerde, gücü dışarı 
verdiğin zaman ezen-ezilen ilişkisinin or-
taya çıktığını deneyimledik. Bu takip bı-
rakıldığında gücün de tek taraflı yürütü-
lemediğini gördük. Haydi, bu gün kendin 
için bir şey yap. Özgürce bir şey dile. Bü-
tünün hayrına olacak bir dilek tut. Bütün 
insanlık ailesi adına ve dünya için bir şey 
olsun. 

Bu muhteşem beş günde bana alan 
açan tüm Rota Koleji Ailesi'ne çok teşek-
kür ederim. Sıcaklığınız, samimiyetiniz 
ve gönüllüğünüz bana çok şey kattı. Umu-
dum güçlendi. Sevgilerimle…

 Çiğdem ODABAŞI
Yaratıcı Drama ve Okuma Eğitmeni
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Düşünmediğim zaman, yaşamadığım zamandır.

ZAMANINI
DÜŞÜNEREK
GEÇİRENLERDEN…

 (Rembrantd)
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 "Düşünüyorum öyleyse varım." de-
miş Descartes. O zaman yaşamanın yani 
var olmanın temeli düşünmek mi?

Düşünmenin tanımı aklından geçir-
mektir, yani hayal etmek. Bence düşün-
mek yaşadıklarımız değil, yaşayacakla-
rımız yani yaşamak istediklerimizdir. Dü-
şündüğümüzde de tahmin yürütür ve o 
fikre yorum katarız, aklımızda anlamlı ha-
le getiririz o yüzden bence düşünmek var-
sayımdır.

 Peki, yaşadığımız süre boyunca dü-
şünmek zorunda mıyız? Bence düşün-
mek için sadece bilinç yeterlidir. Bebek-
ken bilincimiz zayıf olsa bile hangi 

oyuncakla oynamak istediğimizi, ne se-
vip sevmediğimizi yorumlayabiliyor-
duk. Peki ya düşünemeseydik? Bence dü-
şünemeseydik, gelecek kavramı olmaz-
dı. Daha sabahtan, akşam ne yesek diye 
düşünmezdik. Ertesi gün nereye gidece-
ğimizi planlayamazdık. Aslında sadece 
yaşamak için yaşardık ve mutlu olamaz-
dık.

Kısacası yaşamak, daha doğrusu mut-
lu yaşamak için düşünmek şart. Bu saye-
de Descartes'in sözünü de doğrulamış ol-
duk. Ama sadece düşünmek yetmez, dü-
şünürken aynı zamanda anlamak gerekir. 
Düşündüğünü anlamak…

Çünkü bunları doğrulayıp iyi bir süz-
geçten geçirmeliyiz. Unutmayalım ki her 
düşündüğümüz varsayım doğru değildir 
ve mutlu olmak istiyorsak bunları göze al-
malıyız.

 

DÜŞÜNMEK

Ada  YI R
6/D
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Düşündüm gündüz gece,
Uyku girmedi gözlerime.
Gözlerimden akan bir yaş, 
Camıma atılan bir taş.

Düşündükçe duymuyordum, 
Kendi sesimden başka.
Düşündükçe görmüyordum,
Kendi hayallerimden başka.

Böyle miydi gerçekten,
Düşündükçe her şey?
Yoksa başka bir dünya mı vardı,
Düşündükçe gözlerimizde?

Düşündüm gündüz gece,
Başka bir şey yapmadan,
Hiçbir şeye dokunmadan,
Gözlerimden okunmadan.

Düşündüm gündüz gece,
Başka hayalleri,
Başka dünyaları,
Hiç olmayacak düşünceleri.

Atalarımız demiş ki,
İki düşün bir söyle.
Önemlidir düşünmek,
Konuşmadan önce.

Aslında her şeyden önce,
Rastlarız düşünmeye.
Düşün de yap bence,
Düşünen ulaşır şevkine.

İki düşün bir yap,
Diyeyim ben size.
Çünkü her şeyden önce,
Düşünmek en önde.

Düşünen insan yol gösterir,
Bir deniz feneri gibi.
Biz de gemi,
İzleriz onu Ata'mız gibi.

Ýki Düþün Bir Söyle

Düþünmek

Bur  AC
6/C

İpe  D n Ü ER
6/A

7



OCAK 2019

Öğrencilerimizin Objektifinden

Ey ü  ŞİRİ OĞ
6/C

Cer  AT N
6/A

Sud  E K
6/A

Ere  S İ
7/A
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 Sevgili Arkadaşlarım,

İlk önce beni okul başkanlığına layık görerek oy veren 
herkese çok teşekkür ederim. Okul başkanı olarak elimden 
gelenin fazlasını yapacağıma, okulumuzu sizlerin istekleri 
doğrultusunda daha keyifli bir hale getirmeye çalışacağıma 
söz veriyorum. Size ilk olarak yapmayı düşündüğüm birkaç 
şeyden bahsetmek istiyorum:

- Bizim daha çok eğlenebileceğimiz etkinlikler yapılma-
sı.

- İlgili alanların öğretmenleriyle konuşup uygun olursa 
Özel Rota Bornova Ortaokulu 5, 6 ve 7. sınıflarına yönelik et-
kinlikler yapılması.

 - 8. sınıfların motivasyonlarını arttırmak için etkinlikler 
düzenlenmesi. Örneğin akşam yemeği, öğrencileri motive 
edici yazıların sıralara konması vb.

Daha bunlar gibi birçok şey. Ben sadece planlarımdan bir-
kaçını yazdım. Umarım yapmayı düşündüklerim hoşunuza 
gitmiştir. Bana destek veren Sayın Müdürümüze, Sayın Mü-
dür Yardımcılarımıza ve Değerli Öğretmenlerime çok teşek-
kür ederim. Güzel, eğlenceli bir yıl geçirmemizi diliyorum.

 

 Sevgili Arkadaşlarım,

İlk olarak, okulumuzdaki Okul Meclis Başkanlığı seçimlerin-
de okulumuzu temsil etmek için beni seçtiğiniz için hepinize gö-
nülden teşekkür ederim.

Okulumuzu hepimizin zevk alacağı şekilde düzenlemek, daha 
keyifli bir yer haline getirmek için gönülden çalışacağımı bilmeni-
zi isterim. Bu yoldaki planlarımın bazılarını sizlerle paylaşmak is-
tiyorum:

*Hepimizin yoğun okul temposundan uzaklaşıp biraz neşeli za-
man geçirmesi için okuldaki etkinlikleri artırmak ve çeşitlendir-
mek.

*Teneffüslerde ve yemek saatlerinde biz öğrencilerin seçtiği 
keyifli müziklerin çalınmasını sağlamak.

*Her öğrencinin şiir, öykü, resim vb. faaliyetlerini ve düşünce-
lerini herkesle paylaşmasını sağlayacak etkinlik panoları yaptır-
mak.

*Temizlik gibi konularda farkındalık yaratmak için çeşitli kam-
panyalar düzenlemek.

*Spor ve sanat dallarına ilgiyi artırmak için yarışma ve turnu-
vaların yapılmasını sağlamak.

Bu hedeflere ulaşmamda bana desteğini sürdüren Sayın Ortao-
kul Müdürümüze, bana yol gösteren öğretmenlerime ve Ortaokul 
Müdür Yardımcılarımıza teşekkürlerimi iletirim. Ve bir kez daha 
siz sevgili arkadaşlarıma bu göreve beni layık gördüğünüz ve oyu-
nuzu bana verdiğiniz için teşekkür ederim. Hedeflerimi en kısa sü-
re içerisinde gerçekleştirmeye çalışacağımı, elimden geldiğince si-
zin de isteklerinizi yerine getirmeye uğraşacağımı belirtmek isti-
yorum. İyi bir yıl dileğiyle…

 

Den  ü n AR N
7/G

Öze  R  az i
Or a lu O  B şka ı

 Neh   ÇE İN
7/A

Öze  R  or
Or a lu O  B şka ı

Okul Başkanlarımızdan
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 Bad  A D İ
5/C
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 Cer  O T
8/B

 Ez i f B A
7/A
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 Ir a  SA N
8/D  Naz ğ  Ö DE İ

7/C
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 İre  AP
6/B

 Efe GÜ AN
6/B
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 Bar  ÇETİ Y
7/C

 Ser  KA Mİ
5/E
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 Rota Koleji Ailesine Merhaba,

7 Kasım, benim için sevinç ve umut 
günü oldu. Çünkü Rota Kolejinin oku-
yan-okutan eğitimcileri ile okuyan öğ-
rencilerinin konuğu oldum. "Öğretme-
nim Atatürk" kitabımı okuyup değerlen-
diren öğrencilerle birlikte "Rotamız Ata-
türk" diyerek verimli bir söyleşi gerçek-
leştirdik. 

İlk soru benden öğrencilere geldi: 
"M. Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılı-
şından bu yana doksan yıl, iki kuşak geç-
miş. Dünya başka dünya, iklim başka ik-
lim olmuş. Ama biz Atatürk'ü büyük bir 

saygı, sevgi, minnet ve özlemle anmaya 
devam ediyoruz. Niye eskimiyor, niye bu 
denli canlı? Neden minnetimiz azalmı-
yor?"

Rota öğrencileri, her zamanki duyar-
lıklarıyla bu sorunun yanıtını verdiler: 
"Tarih, savaşlarda düşmana galip gelen 
büyük komutanlarla dolu. Tarihte millet-
lerini daha ileriye götürmek için çalışan 
pek çok önemli önder var. Ama hiçbiri 
Atatürk gibi anılmıyor, özlenmiyor. Tari-
hin sayfalarında uyuyorlar. Çünkü arala-
rında Atatürk gibi hem vatanını düşman-
lardan temizleyip yeni bir devlet kuran 
hem milletini sömürüden, hurafelerden, 

Orta Çağlılıktan kurtarıp çağ-
daş uygarlığa kavuşturan biri 
yok. Dünyada savaşların çok 
büyük çoğunluğu eşit kuvvet-
ler arasında geçmiştir. Oysa 
Milli Mücadele başladığı za-
man Türk ordusu dağıtılmış, 
silahları toplanmış, başkenti 
işgal edilmiş, ulaştırma ve ha-
berleşme sistemlerine el kon-
muş, önemli bölgeler üç ülke-
nin askerleri tarafından işgal 
edilmişti. Sevr ile Anadolu'-
nun önemli yerleri İngiltere, 
Fransa, İtalya arasında bölü-

şülmüş. Kuzeydoğuda Rumlar, Pontus 
Devleti kurmak için silaha sarılmış du-
rumda. Doğu Anadolu'nun bir bölümü Er-
menilere vaat edilmiş. Ege ve Trakya'nın 
bir bölümü Yunanlara veriliyor. Para 
yok, örgüt yok, İstanbul yönetimi tesli-
miyetçi… Bu koşullarda silahlanıp sa-
vaşmak, galip gelmek mümkün olmayan 
bir hayal gibi görünüyor. Fakat M. Ke-
mal işte bu hayali gerçekleştiriyor." 

Yoksul, ilkel, geri, çağ dışı toplumu; 
Anadolu aydınlanmasının ışığına sokan, 
Türkiye'yi kalkındıran Mustafa Kemal 
Atatürk ve Milli Mücadelede onunla 
omuz omuza verenleri Rota öğrencile-
riyle birlikte konuşmak, öğrencilerin say-
gısını, vefasını görmek beni çok duygu-
landırdı. Tarihini doğru bilen gençler ye-
tiştiren tüm öğretmenlere, ailelere yürek 
dolusu teşekkürüm var. 

Rota Koleji öğrencileri kitabımdan 
yola çıkarak "Dersimiz Atatürk" dediler, 
örnek bir çalışma sergilediler. Unutul-
maz bir insanı unutulmaz bir etkinlikle 
andık. Gelecek adına umut veriyor Rota 
Ailesi… Kutlarım.

 

DERSİMİZ ATATÜRK

Mavisel YENER
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Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizindir.
Cumhuriyeti biz kurduk, onu devam ettirecek sizlersiniz. 

Cumhuriyetimizi
Devam Ettirenlerin

 Kaleminden…

 (Mustafa Kemal ATATÜRK)
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Taktı şapkayı geliyor,   Güzelce giydirdi,
Kastamonu'da yürüyor, Rahatça gezdirdi,
Mavi mavi gözleriyle, Alfabeyi okuttu,
Gökleri süzüyor. Harfleri çizdirdi.

İlk harfleri o yazdı,   En önemlisi de,
A'yı b'yi o çizdi,       Cumhuriyeti ilan etti,
Latin Alfabesini de,   Türkiye Atatürk'ün,
Tüm halkıyla öğrendi.  Elleriyle şekillendi.

Cumhuriyeti o kurdu,     Kahramandan korktular,
İlk cumhurbaşkanı o oldu,           Türklerden hep kaçtılar,
Milletimiz umutlandı,   Atatürk ölmedikçe,
Türkiye resmen tarihe kazındı. Türkiye'ye yaklaşmadılar.

Artık kızlar, kadınlar      Bir de baktılar 10 Kasım,
Sokakta rahatça geziyor,        Ata'm Dolmabahçe'de,
Seçmek ve seçilmek,                 Hareketsiz yatıyor,
Onlarında hakkı oluyor.              Tüm Türkiye ağlıyor.

 Ber  Ö DE
6/B

Ölmeyen Atatürk

1938 sonsuzluktur…

Cumhuriyetin Ýzinde
Sen kurtardın bizi derinlerden,
Çıkardın göklere.
Şimdi yükselme sırası bizde,
Cumhuriyetin izinde.

Sen gidince değişti buralar,
Yükseldik göklere,
Özgür bir kuş gibi, başımız ileriye.
Rahat uyu sen, bu iş bizde.

Sen bizim yüreğimizde,
Hep yaşarsın Ata'm.
Seni hatırladıkça korkusuz bu ülke,
İlerleriz sonsuzluğa
Cumhuriyetin izinde.  Yiğ t ER Y

7/G
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Cumhuriyetle
Benim vatanım Anadolu'dur,
Üç denizi ile dünyaya bağlanan.
Her karış toprağı
“Cumhuriyet!” diye haykıran

Kahraman Türk kadınıdır, 
Anadolu'suna kurban olan.  
Yıllar içinde
Cumhuriyetle yeniden doğan

Yurdumun istikbalidir Türk gençliği,
İnkılaplarla geleceği kucaklayan
Her bölgeyi, her kenti
Işığıyla aydınlatan

Olmasını istiyorsan egemenliğin elinde
Belirlemek istiyorsan kaderini bir oy ile
Yaşamak için özgürce, hürriyetle
Vermek için aldığın nefesi “Ne mutlu 'Türk'üm.' diyene!” diye.
Daima git,  cumhuriyetin izinde!

 Doğ  ri  AY
8/E

Cumhuriyeti yaşamak,
Geleceğe umutla bakmaktır.
Karanlık düşünceleri,
Cumhuriyet ışığıyla,
Aydınlığa kavuşturmaktır.

Biz Türk çocuğuyuz,
Kalpleri cumhuriyetle aydınlatacağız,
Cumhuriyetin yılmaz bekçileriyiz.
Cumhuriyetin izindeyiz.

Cumhuriyet ışığı demek,
İnsanlarla kol kola yürümek.
Çocukların yüzünde gülümseme,
Işığından nasıl vazgeçilir, cumhuriyet!

Cumhuriyet Iþýðý

 Ber  A C
5/D

Evler, okullar, caddeler 
Donansın bayraklarla.
Coşkular sel olsun,
Akıp gitsin çocuklarla. 
   
Bayram var bugün ülkemde, 
Atatürk'ün sayesinde. 
Unutulmaz 29 Ekimler,
Unutulmaz şehitler.

Al bayrağı eline,
Salla bütün gücünle. 
Dalgalan şanlı bayrağım göklerde.
Sen dalgalandıkça düşman gelmez ülkeme. 

Çanakkale'de başladı destan,
Kurtuluş Savaşı ile bozguna uğradı düşman.
29 Ekimler unutulmadıkça,
Bölünmez bu vatan.

29 Ekim

 Eli  N  U
7/B
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 Atatürk, Türk milleti ve tüm dünya üze-
rinde büyük etkiler bırakmıştır. Başarılı bir 
komutan, büyük inkılaplara imza atan bir 
devlet adamı ve elbette ölümsüz eserler ya-
ratan bir lider olarak tarih sahnesindeki yeri 
ve önemini korumaktadır. 

Bıraktığı en büyük eser olan cumhuri-
yetin yanı sıra pek çok eser kaleme almıştır: 
"Genel Durum ve Görünüş" ile başlayıp 
"Gençliğe Armağan" ile biten "Nutuk" bun-
ların en bilinenidir. Atatürk'ün deyişiyle "U-
lusal ve Çağdaş Bir Devletin Kuruluşudur." 

Geometri kitabı da Atatürk'ün çok yön-
lü biri olduğunu gösterir. Kullandığımız ge-
ometri terimlerinin çoğu Atatürk sayesinde 
vardır. Örneğin: dikey, düşey, dörtgen, üç-
gen, çarpı, bölü, artı, eksi, eşit... Bu kelime-
ler dilde sadeleştirmeden önce Arapçaydı 
ve karmaşıktı. Atatürk'ün bu kitabı ile te-
rimler Türkçe olmuş ve anlaşılması kolay-
laşmıştır. 

Atatürk'ün askerliğe yönelik eserleri de 
vardır. Bunlar: "Takımın Muharebe Eğiti-
mi", "Bölüğün Muharebe Eğitimi", "Taktik 
ve Tatbikat Gezisi", "Cumalı Ordugâhı", 
"Zabit ve Kumandan ile Hasbihâldir".

Türkiye Cumhuriyeti için "En büyük 
eserimdir." demiştir. Biz de ona "Ulu Önder 
Mustafa Kemal Atatürk" deriz. Bunun se-

bebi, Türk halkını en kötü zamanlarında bir 
araya getirmesi ve halkının vatanı için mü-
cadele etmesini sağlamasıdır. Askeri deha-
sını cepheden cepheye koşarak büyük za-
ferler kazanarak göstermesidir. Türk mille-
tine ve dünyanın her tarafından insanlara il-
ham vermesidir. Türk milletinin başarabile-
ceğine inanıp ona bu yolda liderlik etmesi-
dir. 

Büyük devlet adamları, Atatürk hakkın-
daki düşüncelerini şöyle dile getirmiştir: 

"Benim üzüntüm, bu adamla tanışmak 
hususundaki şiddetli arzumun gerçekleş-
mesine artık imkân kalmamış olmasıdır."

- ABD Başkanı Franklin ROOSEVELT
"Savaş sonrası döneminin en yetenekli 

liderlerinden biri." 
 -New York Times
"Bir ulusun hayatında bu kadar az süre-

de bu denli kökten değişiklik pek seyrek ger-
çekleşir... Bu olağanüstü işleri yapanlar, hiç 
kuşkusuz kelimenin tam anlamıyla büyük 
adam niteliğine hak kazanmışlardır. Ve bun-
dan dolayı Türkiye övünebilir."

 -Yunanistan Başbakanı Eleftherios Ve-
nizelos

"Savaşta Türkiye'yi kurtaran, savaştan 

sonra da Türk ulusunu yeniden dirilten Ata-
türk'ün ölümü, yalnız yurdu için değil, Av-
rupa için de en büyük kayıptır. Her sınıf hal-
kın onun ardından döktükleri içten gözyaş-
ları bu büyük kahramana ve modern Türki-
ye'nin Ata'sına layık bir tezahürden başka 
bir şey değildir."

-İngiltere Başbakanı 
Sonuç olarak Atatürk'ün vatanını mille-

tini seven, bilime ve sanata ilgi duyan, çağ-
daş, askerliğe hayranlık duyan pek çok kişi 
üstünde çok büyük etkileri vardır. Atatürk 
hep kalbimizin bir yerinde olmalı, onu hep 
orada taşımalı, onunla yaşamalı ve eserleri-
ni yaşatmalıyız.

 

ATATÜRK'ÜN
ESERLERİ VE ETKİLERİ

 Ir a  SA N
8/D
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Mustafa Kemal bir fenerdi,
Işık verdi milletin yüreğine.
Yol çizdi önlerine.
Ona göre her Türk bir neferdi.
Ayna oldu her birine,
Yüreklerindeki Kuvay-i Milliye'yi görsünler, diye.
O ışık gitgide büyüdü,
Koca bir milletin önünde yürüdü.
Acımasız düşmana karşı,
Yanardağ oldu, püskürdü.
Mustafa Kemal bir liderdi,
Düşman değildi tek derdi.
Eğitim dedi, sanat dedi, kültür dedi,
Spor dedi, medeniyet dedi.
Koca bir asır geçti,
O ışık hiç sönmedi.
Yansıdı bugüne, geleceğe.
O yansıma diyor ki,
Hep ileri, daima ileri.

Mustafa Kemal Bir Fenerdi

 Ege S Mİ
7/D

Aylardan kasımı
Sayılardan 10'u
Saatlerden 9'u 5 geçeyi
Sevmiyorum hiç.
Çünkü senin yokluğunu
Hatırlatıyor bana canım Ata'm.
Ama biliyorum ki sen ölmedin.
Kurduğun cumhuriyetle,
Yaptığın devrimlerle,
Yazdığın eserlerle,
Daima aramızdasın.
Kalbimizdesin ve ilkelerimizdesin.
Ben hiç sevmiyorum 10 Kasımları,
Yer gök ağlıyor yokluğuna.
Ama sana söz veriyorum canım Ata'm,
Kurduğun bu laik devlet,
Bu eşsiz Cumhuriyet,
Asla bozulmayacak, parçalanmayacak,
Sonsuza dek yaşayacak.
Tıpkı sen gibi,
Aziz Ata'm.

Atam

 Ey ü  YI R
5/A
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Öğrencilerimizin Çizimlerinden

 Ay i  GÖ AŞ
8/A

 Neh   ÇE İN
7/A 21
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Öğrencilerimizin Çizimlerinden

 Mer  AŞ N
6/F

 Nis  O S
5/F
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Onların Gözünden
 Kitaplar



 Michael Ende'nin kaleme aldığı ro-
man "Momo", bir tiyatro harabesinde ya-
şayan küçük kız Momo'nun hikâyesini 
anlatıyor. Momo'nun kimsesi yok diye-
meyiz çünkü onun ailesi ve arkadaşları 
var. Momo, çok iyi bir dinleyici. Herkes-
le çok iyi dost oluyor. Ama bir gün bir-
denbire ortaya çıkan hayaletimsi varlık-
lar olan "Duman Adamlar" herkesin ha-
yatını altüst etmeye başlıyor. Momo’nun 
hikâyesi de tam burada  başlıyor.  Mo-
mo’nun elinden bütün arkadaşları kayıp 
giderken Momo bu duruma nasıl bir çare 
bulacak acaba?

Yediden yetmişe herkesi büyüleyen 
bu kitap aslında bütün insanlığın sorunu 
olan zamanı ele alıyor. Kitap bizi masalsı 
bir dünyanın içine alsa da gerçek yaşam-
dan bize tüyolar veriyor. Aynı zamanda 
kitabın anlatım dili çok sade. Gayet anla-
şılır bir biçimde ve bu da kitabın herkes 
tarafından daha çok sevilmesini sağlıyor. 
Momo, yıllardır insanların elinden düş-
meyen yüzlerce dile çevrilmiş, filmi çe-
kilmiş harika bir kitap. Bu kitabı okuyun 
ve okutturun.

  Eki  R
7/B

“Zaman yaşamın kendisidir ve
 yaşamın yeri yürektir." 

Michael ENDE

MOMO
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 1997 yılında J.K Rowling tarafından 
yazımına başlanan ve 2007 yılında biten bu 
seri toplam sekiz film ve bir piyese uyarlan-
mıştır. 

Hikâye doksanlı yılların başında doğan 
Harry Potter adlı bir çocuğu konu almakta-
dır. Ailesinin ölümü üzerine Harry'yi on-
dan çok hoşlanmayan akrabaları, zorunlu 
olarak evlerinde ağırlarlar fakat zorunlu 
olarak aldıkları çocuğun onları korktukları 
normallikten uzak dünyaya sürükleyece-
ğinden habersizlerdir. Harry, ilerleyen dö-
nemlerde ailesinin birer büyücü olduğunu 
fark eder. Bunun ardından kendisine bir 
mektup gelir ve mektupta ailesine ait ger-
çekleri öğrenir ve okulun müdürü tarafın-
dan bir davet alır. Harry bu daveti kabul 
eder. Harry burada yıllar boyunca arkadaş 
kalacağı Hermione ve Ron ile tanışır. Ayrı-
ca Harry büyücü dünyasında kahraman sa-
yılmaktadır. Çünkü bebekken Harry annesi 
ile olan sevgi bağı sayesinde yüzyılın en 
karanlık ve güçlü büyücüsü Lor Volde-
mort'u bozguna uğratmıştır. Bu noktada 
sevgi bağına dikkat edin çünkü seride bu 
bağ Harry'nin hayatını defalarca kez kur-
tarmıştır. 

İkinci ve üçüncü kitapta ise Harry geç-
mişine dair daha çok gerçek öğrenir. Özel-
likle üçüncü kitabın serinin en iyi kitabı ol-
duğunu ve bol sürprizli senaryosu ile insa-
nı finalde çok şaşırttığını düşünüyorum. 

Dördüncü kitap oldukça aksiyonlu. Ay-
rıca fazla karanlık olması ile eleştirilen son 
üç kitabın fazla çocuksu olduğunu düşün-
düğüm ilk üç kitap ikilisi arasında bir köprü 
görevi görüyor. Ayrıca Voldemort adlı kötü 
karakter ile bizi doğrudan tanıştırıyor. Bu-
rada serinin kötü karakterine ayrı bir paran-
tez açmak gerekebilir. Çünkü Voldemort ad-
lı karakterin Harry ile çok benzer noktaları 
olduğuna dikkat çekelim. Sadece bu da de-
ğil Voldemort bazı noktalarda size daha 
haklıymış gibi geliyor.

Beşinci kitap, seride size en yoğun mut-
luluğu ve üzüntüyü yaşatan kitap olsa da ne 
yazık ki bu kitap kalınlığı yüzünden akıcılı-
ğını kaybediyor.

Altıncı kitaptaki anlatım çok sıkıcı ol-
duğu gibi olaylar çok yavaş ilerliyor. Bu ne-
denle sıkılarak bitirdiğim ve en az sevdi-
ğim kitap. Ayrıca eleştirmenler de benimle 

aynı fikirdeler fakat altıncı kitabı çoğu ki-
tapla karşılaştırılınca piyasadakilerden da-
ha doyurucu olduğunu söyleyebilirim. 

Sonunda hikâyenin finaline geldiği-
mizde size hikâyedeki en fazla ölüm ile be-
zenmiş kitap olduğunu ve bazı sonların sizi 
çok rahatsız edeceğini söylemek zorunda-
yım. Hikâyede ortaya çıkan bir savaş so-
nunda ölen karakterlerin arkada bıraktığı 
bazı kişiler okuyucuyu gerçekten üzerken 
bu kitapta Harry'nin arkasını kollayan her-
kesin öldüğü, savaştığı, karşı tarafa geçti-
ği veya esir alındığı için Harry'yi koruya-
cak hiçbir tecrübeli isim kalmıyor. Bu da 
çaresizlik hissiyatını güçlendirse de ne ya-
zık ki hikâyenin gereksiz bir şekilde hızlı 
akması ve bazı karakterlerin gelişimleri-
nin hızlı atlanması sebebiyle Harry Potter 
serisine yakışacak bir final olmasa da seri-
ye dönüp baktığımızda önümüzde bizi çok 
doyuracak yedi kitaplık harika bir macera 
var.

FANTASTİK TÜRÜ SEVENLER İÇİN HARİKA BİR ESER: 

HARRY POTTER

 Ere  S İ
7/A Lar  ŞAHİ
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Eserlerimize
Yansımalarımız…

Dünyada her şeye değer biçilebilir
ama öğretmenin eserine değer biçilemez. 

 (Socrates)

 Sur  AŞ
6/C
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 Değerli Öğretmenim,

Biliyorum, aradan kaç yıl geçti, 
beni unutmuş olabilirsiniz fakat 
ben sizi unutmadım, unutamam 
da… Bir insan kendisine okumayı, 
yazmayı, saymayı ve daha neler ne-
ler yapmayı öğreten insanı unutabi-
lir mi hiç? 

Bugün 24 Kasım Öğretmenler 
Günü. Size daha güzel hediyeler al-
mak isterdim ancak uzun zamandır 
size yazmayı düşündüğüm bu mek-
tubu yazmak için en uygun gün ol-
duğunu düşündüm. Evet, uzun za-
mandır. Hatta çok uzun zamandır. 
Ben bile hatırlayamıyorum. Belki 
ilk harfimi öğrendiğim günden be-
ri. Belki okuldan mezun olduğum 
günden beri. Belki de ilk kitabımı 
bastırdığım, yazar olduğum gün-
den beri size nasıl teşekkür edece-
ğimi düşünüyorum. Sonunda bul-
dum ve fotoğraf albümümde me-
zun olduğum günün fotoğraflarının 
bulunduğu tozlu sayfaları çevirdi-
ğim gün size bu mektubu yazmaya 
karar verdim. Hâlâ size nasıl teşek-
kür edeceğimi bilemiyorum ama na-
sıl oluyorsa bu satırlar kaleme do-
kunan nasırlı ellerimden çıkıyor iş-
te. 

Biraz çocuksulaşmak için geç 
değildir umarım. Öğretmenim, bi-
liyorsunuz annem ve babam ben 
çok küçükken ölmüştü. Benim bir 
annem, bir babam da siz oldunuz. 
Bana okuma yazma dışında, yaşa-
mayı öğrettiniz. Böyle kimsesizken 
nasıl ayakta duracağımı.

Sizin sayenizde yazar oldum 
ben. Sizin sayenizde buralara gele-
bildim. Tabii bu sözcükler yeterli 
değil sizin için. Ancak zaten bu ka-
dar zor yazarken bu cümleleri, yaş-
lılıktan ve üzüntüden titreyen elle-
rimle, bir kimsesizin evindeki ses-
sizlikte sadece gözyaşlarımın kâ-
ğıtlarla buluştuğu damla sesleriyle, 
kanser olduğumu öğrendikten son-
raki, yaşlandığımı anladığım o zor 
his ve yorgunlukla, birkaç cümle 
yazdıktan sonra ellerime gelen o ağ-
rıyla, daha fazla sözcük yazamaya-
cağım sanırım bu kâğıda.

Adresinizi bilmediğim için bu 
mektubu yazmadan biraz araştırma 
yaptım. İsminizi internetten arat-
tım. Sonunda buldum. Şimdi bu ad-
rese, mezarınızın üstüne bırakıyo-
rum bu kâğıdı. Umarım bulursu-
nuz. Teşekkür ederim öğretmenim. 
Her şey için.

Size uzun zamandır mektup yaz-
mamanın pişmanlığını duyan öğ-
renciniz. 

Okumayı, yazmayı,
Matematiği, Türkçeyi
Her şeyi öğrettiniz
Teşekkürler öğretmenim.

Bir an bile demediniz,
Yeter artık çok yoruldum.
Anlamadıkça anlattınız,
Teşekkürler öğretmenim.

Canım sıkılınca arkadaşım,
Sırdaşım, dostum oldunuz.
Benim ikinci annem oldunuz,
Teşekkürler öğretmenim.

Bana sevgiyi, saygıyı,
Ata'mızı, kahramanları,
Paylaşmayı, dostluğu öğrettiniz
Teşekkürler öğretmenim.

Yanlışlarımı düzelttiniz,
Hep doğruyu gösterdiniz,
Her şey için bin defa
Teşekkür ederim öğretmenim.

 Ey ü  TO
5/C

Teþekkür Ederim
Öðretmenim

 Gökçe A  H Y
7/E
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 Soğuk kış sabahında yeni oku-
luma doğru yürüyordum. Bana oku-
lu sevdiremeyen öğretmenlerimi dü-
şünürken. Bağrışmalar, baskılar ve 
her gün müdüre gidişim. Sanırım be-
nim ikinci evim okul değildi. Çünkü 
ya müdürün yanındaydım ya da öğ-
retmenler odasında azarlanırdım. 
Niye mi? Farklı düşündüğüm için 
yüksek aldığım sınavlar sözlü notla-
rımla düşürüldü. Düşüncelerim aka-
demik değilmiş. Peki, akademi ne? 
Bunu herkes farklı görür, kim tanı-
mını yapabilir? Düşünmek değil mi 
önemli olan? Bir kukla gibi ezberle-
mektense ben kendi yöntemlerimi 
bulmuştum ama kabul edilmediler. 
Düşüncelerim tüm okul tarafından 
dışlandı. Bu yüzden öğretmenim lüt-
fen beni düşüncelerimle kabul edin!

Ayaklarımı okulun önüne doğru 
sürüdüm. Botlarımdan çıkan ses ye-
ni okulumun sesiydi. Her ses güzel 
midir? Gözlerimi kapattım ve dü-
şünce dünyamda her şeyin güzel ola-
cağını düşündüm. Benim için his-
setmek değildi düşlemek, düşün-
mekti. O sırada arkamdan bir ses gel-
di.

-Hoş geldin. Yeni misin?

Sonradan öğrendim ki bu haya-
tımı güzelleştiren sınıf öğretmenim. 
Beni sınıfa götürürken yanımda hep 
güldü. Benim aksime. Korkularımı, 
gülüşümü hep avcunun içinde sak-
ladı. Ben korkumun ellerini tutama-
dım ama öğretmenim siz yapabilir 
misiniz? Korkumun ellerini tutun 
ve bağlayın ki bir daha gülümseme-
mi çalmasın.

Birinci haftam bitmişti öğren-
dim ki öğretmenimle oturduğumuz 

yerler yakınmış. Okuldan eve, ev-
den okula birlikte gittik ve yol bo-
yunca konuştuk. Ama bana hiç kız-
madı beni düşüncelerimle kabul etti 
ve beni destekledi. Ne konuştuk ha-
tırlamıyorum, zaman nasıl geçti bil-
miyorum ama onun başımı okşama-
sında takılıydı hayatım. Zamanı hep 
beni tebrik ettiğinde durdurmak is-
tedim. Durdurup hayatımda birkaç 
kez gördüğüm gülümsememe bak-
mak ve hep aynanın karşısında kal-
mak. Öğretmenim beni hep yarış-
malara gönderdi, yazdığım şeyleri 
hep okudu ve benimle, benim dü-
şüncelerimle konuştu. Sanırım en 
çok bu dili seviyorum. Az yerde ko-
nuşulsa da kimse bilmese de bunu bi-
len iki kalp var. O yıl gurur duydum 
ilk kez kendimle, ilk kez kendimi ve 
düşüncelerimi sevdim. Öğretme-
nim bana en güzel şeyin gülümse-
mek olduğunu, en değerli zamanın 
bizim için değerli biriyle birlikte ol-
duğumuz an olduğunu, birbirimizi 
sevmek için önce kendimizi sevme-
miz gerektiğini ve korkunun gerek-
siz olduğunu yani hayatı yaşamayı 
siz öğrettiniz öğretmenim.

Beni ben olduğum için sevdiniz. 
Teşekkür ederim öğretmenim. 

 

 Yas  Nur U K
7/A

ÖĞRETMENİM

Sabah uyandığımda 
Huzur dolu, güven doluysa içim,
Sebebi sensin. 
Teşekkürler öğretmenim.

Okul yolunda 
Umut dolu, inanç doluysa içim,
Senin şefkatindendir.
Teşekkürler öğretmenim.

Okul sırasında 
Aydınlık dolu, bilgi doluysa içim, 
Senin emeğindendir.
Teşekkürler öğretmenim. 

Senin karşında 
Işık dolu, merhamet doluysa içim,
Senin güzel yüreğindedir.
Teşekkürler öğretmenim. 

Teþekkürler
Öðretmenim

 Öy ü İBO
7/A
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 Öyle heyecanlı, öyle mutluyum ki şu 
an söze nereden başlasam, hangisini söy-
lesem duygularımın bilemiyorum. O ka-
dar çok şey var ki içimde size teşekkür et-
mek istediğim… 

Aklıma kazınmış olan o güzel gülüş 
için, o samimi, sıcak bakışlar için ne ka-
dar teşekkür etsem azdır mesela. Çünkü 
o bakış, o gülüş; öğreneceğim, zorlana-
cağım her şeyde güç verdi, cesaret verdi 
bana tüm kaygılar gitti yerine mutlu me-
raklar sardı benliğimi. Siz benim için an-
ne gibi oldunuz, yanınızda güven ve hu-
zur buldum teşekkür ederim öğretme-
nim.

Okumayı, yazmayı, düşünmeyi, doğ-
ruyu, yanlışı, sevgiyi, saygıyı, büyüğü, 
küçüğü, Atatürk'ü, vatan sevgisini, in-
sanlığı, kardeşliği, sevgi dolu bir yürekle 
aşılamayacak engel olmadığını siz öğret-
tiniz canım öğretmenim.

Siz benim için gece parlayan bir yıl-
dız, karanlıklarımı aydınlatan bir meşale 
oldunuz. Bilginin en büyük güç olduğu-
nu, tüm karanlıkları aydınlığa çevirebile-
cek bir değer olduğunu siz öğrettiniz ca-
nım öğretmenim.

Çalışmayı, yılmamayı, emeği, sonu-
cu ne olursa olsun her çabanın, direnme-
nin başarı olduğunu, siz öğrettiniz. Yolu-
mu bulmayı, geleceği görmeyi, bir yetiş-
kinin bir çocuğun hayatını nasıl güzel et-

kileyebileceğini, siz öğrettiniz öğretme-
nim.

Siz benim için bir pusula oldunuz, 
kaybolmamamı, yolumu bulmayı, istedi-
ğim yolu çizmeyi, siz öğrettiniz. Teşek-
kür ederim öğretmenim.

Öyle çok şey var ki hangisi için teşek-
kür etsem azdır. Ama öyle bir şey öğretti-
niz ki her şeye bedel… Yazmayı, duygu-
larımı, hayallerimi, anılarımı, teşekkür-
lerimi… Ve belki dudaklarımdan dökü-
lemeyecek, içimde kalacak bir sürü şe-
yi…

Siz cesaret oldunuz bana bu yolda, ba-
na inandınız güç verdiniz, desteklediniz, 
ufkumu genişlettiniz, içimdeki kabiliye-
te can verdiniz. Beni teşvik ettiniz, yaz-
dıkça düşünmeye, düşündükçe değer bil-
meye, değer bildikçe insan olmanın, pay-
laşmanın bir insana ne olursa olsun bir 
şeyler katmanın her şeye bedel olduğunu 
öğretip gösterdiniz. Karşılıksız, hesapsız 
plansız, yalansız dolansız sevmeyi, emek 
vermeyi, öğrettiniz. Huzurun kendi içi-
mizde, başarının kendi elimizde olduğu-
nu, vatana millete yararlı bir insan olma-
nın en büyük mutluluk olduğunu, güzel 
şeyleri dar vakitlere sığdırmanın, hayata 
anlam katmanın en güzel değer olduğunu 
öğrettiniz. Atatürk çocuğu olmayı öğret-
tiniz. Teşekkür ederim öğretmenim.

Bir Atatürk çocuğuna yakışacak şe-
kilde bir gün herkes gibi bu dünyadan çe-
kip gittiğimde, bu dünyada kalabilmeyi 
öğrettiniz, gelecek nesillere ışık olmayı 
öğrettiniz. Teşekkür ederim öğretmenim, 
geçmiş için, gelecek için, bundan sonraki 
edip edemeyeceğim teşekkürler için, ge-
leceğe bırakacağım doğrular, katkılar 
için, sayenizde alacağım tüm teşekkürler 
için teşekkür ederim öğretmenim.

Geleceğe güzel insanlar yetiştiren gü-
zel insan, bir çocuğun saf ve temiz kal-
bindeki sevgiyle, bir yetişkinin erdemle-
riyle anılmanız, daima bir teşekkürün 
minnetiyle onurlandırılmanız dileğiyle. 

Sevgilerimle… 

 

Benim Canım Öğretmenim, 

 Ec e  c  K A N
7/B
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Sensin benim iyi insan olmam için çabalayan,
Sensin benim tarihimi öğrenmemi sağlayan.
Sensin sabah kalkıp bana ders anlatan,
Teşekkürler öğretmenim.

Sensin mutluluğa doğru yol gösteren,
Sensin hem annesi hem babası sınıfın.
Sensin kafaları bilgi ile donatan,
Teşekkürler öğretmenim.

Sensin her gün çabalayan,
Sensin yenilikler yapmaya çalışan,
Sensin geceleri uyumayıp bize ne anlatacağını düşünen,
Teşekkürler öğretmenim.

Sensin her yıl müfredatı takip eden,
Sensin o fedakâr insan.
Sensin Atatürk'e doğru yol gösteren,
Teşekkürler öğretmenim.

Sensin
Öðretmenim

 Zey  Ec  ÖZ O
6/D

Bana kalem tutmayı öğreten,
Tüm dertlerini unutup üzerime titreyen,
Okuma yazmayı öğretmek için kendinden geçen
Canım öğretmenime teşekkürler.

Bizleri meslek sahibi yapan,
Karşılığında hiçbir beklentisi olmayan,
Tek amacı insanlığa hizmet olan
Tüm öğretmenlere teşekkürler.

Öğrencinin anası babası olan,
Birinin başı sıkışınca ona destek olan,
Tüm yolları eğitimden çıkaran
Vatansever öğretmenlere teşekkürler.

Ufkuyla bizlere yol gösteren,
Bugünlere gelmemizde emeği geçen,
Vatana millete hizmeti kendine görev edinen
Başöğretmenim Atatürk'e teşekkürler.

Teþekkür Ederim
Öðretmenim

 Buk  E R
6/B
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 Sevgili Öğretmenim,

 Sizi ilk gördüğüm o 
gün, ilklerin heyecanı ve 
korkusu tüm benliğimi sar-
mışken, siz o şefkatli göz-
lerinizle bana baktığınız-
da, benim için ne kadar de-
ğerli olacağınızı anladım. 
Yüreğinizdeki içtenlik, el-
lerinizdeki sıcaklık, o en-
gin hayat bakışınız bana ye-
ni ufuklar açacaktı. Siz, 
ben ve geleceğim. İşte ha-
yatımın nasıl şekilleneceği 
sizde saklıydı.

 Oysa ben bilinmezlik-
ler içinde bu hayat yolcu-
luğuna başlamak üzerey-
dim. Sizin bana öğrettikle-
riniz, o ilk harf, verdiğiniz 
o ilk ses… Atatürk'ün ışı-
ğında dünyama yeni ufuk-
lar açtınız. Geçmişin ışı-
ğında geleceğe yön verme-
yi, düşünmeyi, kavramayı, 
tasarlamayı ve yaşamıma 
uyarlamayı, bunları hep 
sizden öğrendim. Bir nefe-
sin, bir sesin, var olan bir 

bedene nasıl can verdiğini 
hep sizden öğrendim. O be-
yaz tahtanın önünde bana 
bilmeyi değil, bilgeliğin 
nasıl olması gerektiğini öğ-
rettiniz.

 Sevgili Öğretmenim; 
fikirlerimi, ufuklarımı ay-
dınlatacak yeni aydınlık 
bir geleceğe hiç durmaksı-
zın yürürken siz hep be-
nimle olacaksınız. Siz be-
nim aydınlık geleceğim, 
gecemi aydınlatan ışığım-
sınız.

 Yıllar geçse de siz hep 
benimle yaşayacaksınız. 
Teşekkür ederim sevgili 
öğretmenim.

 

Teşekkür ederim öğretmenim,
Siz bize her şeyi öğrettiniz.
Dünden yarına bizi değiştirdiniz.
Yeni ufuklara yelken açmayı gösterdiniz.

Bir sanatçı gibisiniz.
En iyisini yapmaya çalışan,
Bilgilerini herkese dağıtıp saçan,
Bir iyilik meleğisiniz, sevgiyi ve saygıyı öğreten.

Sizi seveceğim her zaman.
Azalmayacak hiç size sevgim.
Öğrettiklerinizle anlam bulacak hayatım.
Sizi hiç ama hiç unutmayacağım.

Teþekkür Ederim
 Öðretmenim

 Yiğ t A  R N
5/C

 Mer  ŞEN Ğ
5/C
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Öğrencilerimizin Objektifinden

Fer  Na  Ö SU
6/D

İz i PE
6/C

Kuz  A K
5/A

Süme  C m e IL
6/C
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Rüzgârın alıp
götüremediklerinden bazıları…

Ancak yazıya geçmiş düşüncenin değeri vardır; 
geri kalanlar boş çırpınmalardan,
rüzgârın alıp götürdüğü bir saatlik 
hayallerden, başka bir şey değildir. 

 (Emile Zola)
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TAKLİTÇİ BÖCEKLER
 Pek çok canlı gibi böcekler de hayat-

ta kalmak için mekanizmalar geliştirmiş-
lerdir. Bazı böcekler ise savunma meka-
nizmaları gelişmiş olan böcekleri taklit 
eder. 

En çok taklit edilen böcekler, arılar 
ve kelebeklerdir. Örneğin bir sinek türü, 
rengi ve çıkardığı sesle arıya çok benzer. 
Bu yüzden hiçbir yırtıcı onu yemek iste-
mez. Bu sinek türü ile arıyı ayırt etmek 
için yakından bakmak gerekir. Arının ka-
natlarına oranla taklitçi sineğin kanatları 
daha uzundur. Taklitçi sineğin arıya göre 

gözleri daha büyük ve renkleri daha açık-
tır. Bir diğer örnek ise kral kelebeği taklit 
eden kelebek türüdür. Kral kelebek ze-
hirlidir ve hiçbir yırtıcı ona yaklaşmaz. 
Bazı kelebek türleri kral kelebeği taklit 
eder. Ayırt edebilmek için boyutuna ve 
rengine dikkat edilmelidir. Taklitçi kele-
bek biraz daha küçük ve açık renklidir. 

Böcekler; korunmak, daha kolay yi-
yecek bulmak gibi çeşitli nedenlerden do-
layı diğer böcekleri taklit ederler. Bu tak-
lidi yapabilmek için ise milyonlarca yıl 
içinde evrimleşmişlerdir.

 

Mus  Ege K
6/D

                   Taklitçi Eşek Arısı Sineği                                           

                   Kral Kelebeği       
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Oyun oynasam keşke,
Ama saatlerce.
Doyamam oyuna,
Oynasam günlerce.

Çıktığımızda dışarı,
Oynarız kaydıraklarda.
Bıkmayız eğlenceden,
Oynasak günlerce.

Bütün gün oynadık.
Yorulmayız!
Bütün gün koşturduk.
Yine yorulmayız!

Bizim diğer adımız eğlence,
Bize her yer eğlence.
Merdiven altı, sokak köşesi…
Oynarız gündüz gece.

Eðlence

Gece yıldızlar parlarken,
Yaz güneşi içimi ısıtırken,
Kışın yağmurda ıslanırken,
Hep seni düşünüyorum.

Yolda yalnız yürürken,
Dalındaki çiçeği koklarken,
Bankta oturup beklerken,
Hep seni düşünüyorum.

Sıcak çayımı yudumlarken,
Penceremden dışarı bakarken,
Her gün yolunu gözlerken
Hep seni düşünüyorum.

Hep Seni 
Düþünüyorum

İl e ÇAV
6/E

Ken  OÇ
5/A
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 Elif altı yaşında, anaokuluna giden el-
ma yanaklı, zeytin gözlü ve çilleri olan se-
vimli bir kızdı. Elif ve ailesi bu hafta da 
doğa ile iç içe vakit geçirdikleri bağ evle-
rine gideceklerdi. Bu yüzden evde yoğun 
bir hazırlık vardı. Bu hafta sonu da daha 
öncekiler gibi oldukça heyecanlı ve eğ-
lenceli geçecekti. Ateş yakacak, pişi ya-
pacak, zeytin toplayacaklardı. 

Bahçelerinde zeytin ağaçları, çam 
ağaçları ve bir de ananesinin meyvesin-
den suyunu yaptığı karadut ağacı vardı. 
Bahçeye her gidiş onun için artık günü-
müzde gittikçe zorlaşan şehir yaşamın-
dan bir kaçış, tabiatla kucaklaşmaydı. 
Orada sabahları erkenden kalkıp yapılan 
doğa yürüyüşlerinde keşfettiği şeyler 
onun için paha biçilemezdi. Yürüyüş yap-
tıkları yol bir yılan gibi kıvrılarak çam 
ağaçları ile kaplı bir ormana varırdı. Ya-
vaş yavaş, tadını çıkara çıkara, o püfür pü-

für dumanını salan fabrika bacalarının 
kirlettiği şehir havasından 

sonra, ciğerleri ok-
sijen ko-

masına girmiş gibi olurdu. Tam oksijen 
sarhoşu olmuşken o dev ağaçların saba-
hın ilk saatlerindeki hali dikkatini çeker-
di. Tıpkı Allah'a dua eder gibi bir sessiz-
liği, ahenk içinde ötmeye başlayan kuş 
sesleri bozardı. Bu kuşlar ne kadar da say-
gılılar, biri ötüyor diğeri o susunca başlı-
yor ama bir saniye bile geçirmeden bunu 
yapmayı başarabiliyordu. Sanki kurul-
muş bir saat gibi art arda yaptıkları bu se-
remoni dünyanın en güzel melodisi idi. 
Evet, sabah yürüyüşleri sırasında doğa-
nın günün ilk ışığına uyanışı insanın ne-
reden geldiğini ve nereye ait olduğunu 
bir kez daha fark etmesini sağlardı. Elif 
tam da bunları düşünürken, bütün bu 
ağaçları, kuşları, çiçekleri, gökyüzünü, 
ailesini yani ona verilen bütün bu güzel-
likleri ne kadar çok sevdiğini fark etti. Ve 
sevdikçe de mutlu olduğunu… Evet, ar-
tık kuşlar, ağaçlar, gökyüzü ona artık "Se-
ni seviyoruz, Elif!" diye sesleniyordu. 
Bir kuş öttüğünde seni seviyorum Elif, 
bir rüzgâr esip ağaç dalının yaprağı oy-
nadığında çıkan ses; seni seviyorum Elif, 
topraktan çıkan bir solucan gördüğünde 

ona merhaba seni seviyorum Elif, di-
yordu aslında. Elif onları se-

viyorsa onlar da Elif´i seviyordu ya da do-
ğa ve canlılar, hepimiz biriz aslında. Biri-
miz olmadan diğerimiz de olamaz. Eksik 
kalır bir yanımız. Dalında kuş ötmeyen 
ağaç ne yapsın?

 Ya toprak, solucan olmazsa ağacın 
kökü olmazsa ne yapsın? Su olmazsa 
ağaç nasıl meyve versin? Elif nasıl kara-
dut suyu içsin? Elif bütün bunları düşün-
dükçe şehre dönmek istemezdi. Çünkü 
her gördüğü bina, fabrika daha önce ke-
silmiş birçok ağaç, yuvasından edilmiş 
birçok canlı demekti. Elif küçücük yaşın-
dan beri yaptığı bu doğa yürüyüşlerinin 
sonunda, bir gün ileride seçeceği mesle-
ğinin ne olacağının kararını vermişti. Öğ-
retmen olacak ve öğrencilerine doğayı ve 
onu nasıl anlamaları gerektiğini anlata-
cak ve doğayı sevecek, koruyacak insan-
lar yetiştirecekti. Bunu yapmalıydı. Çün-
kü her geçen gün dünya biraz daha kirle-
niyor ve yaşanmayacak hale geliyordu. 

 

ELİF´İN DOĞA YÜRÜYÜŞLERİ

Cer  AT N
6/A

OCAK 2019

36



Öğrencilerimizin Çizimlerinden

 Dil  O N
7/A

 Eli  lü  YÜ EL
7/F

 Gay  ÇEÇ N
6/D

 Es a Ş K A
7/A
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Öğrencilerimizin Çizimlerinden

 İz i PE
6/C

 Lar  ŞAHİ
7/A

 Zey  N z E İZ
7/B Neh   ÇE İN

7/A
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“ROTA'DA
İZ BIRAKANLAR”  
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 "RotaMatematik Turnuvası"nın ama-
cı, İzmir ilinde bulunan 4. sınıf ilkokul öğ-
rencilerini bir araya getirerek, gerek öğ-
renciler gerekse öğretmenler arasındaki 
diyaloğu arttırmak ve bilgi alışverişini 
sağlamaktır. Bunun yanında; bir yaşam 
biçimi olan matematik ve geometrinin uy-
gulama alanlarını, hayatımıza katkısını 
ve hayatımızdaki önemini eğlenerek, gö-
rerek ve yüz yüze yaşamaktır.

Turnuva, birinci etap çoktan seçmeli 
sınav ve ikinci etap turnuva etabı olmak 
üzere iki aşamadan oluşur. Birinci etapta, 
4. sınıf öğrencileri, yirmi adet çoktan seç-
meli soruyla yarışır. Bu etapta öngörülen 
süre 75 dakikadır. Bu etapta öğrenciler 
kendi seviyelerine uygun problem ve ge-
nel yetenek sorularını cevaplar. Sorular; 
problem çözme becerisi, yorumlama, 
mantık, görsel zekâ, dikkat seviyelerini ölçecek nitelikte olup dört seçeneklidir.

İkinci etapta, okullar dört farklı aşa-
mada yarışır. Birinci aşama, tangram aşa-
masıdır. Takımlardan, öngörülen tang-
ram şekillerini verilen sürede tamamla-
maları beklenir. İkinci aşama, labirent 
oyunu aşamasıdır. Takımlardan topu la-
birentten geçirerek çıkışa ulaştırması bek-
lenir. Üçüncü aşama, origami aşaması-
dır. Takımlardan, öngörülen origami şe-
killerini verilen sürede tamamlamaları 
beklenir. Dördüncü aşama, hafıza oyunu 
aşamasıdır. Takımlardan, şekillerin eşle-
rini bulmaları beklenir. Oyun iki yarış-
macının da katılımıyla gerçekleşir.

5 Mayıs 2018 Cumartesi günü beşin-
cisini düzenlediğimiz “RotaMatematik 
Turnuvası”nı geçen senelerde olduğu gi-
bi bu sene de büyük bir coşkuyla gerçek-

ROTAMATEMATİK
BÖLÜMLERİMİZDEN BİR KÖŞE



leştirdik. Düzenlediğimiz bu turnuvaya 
il çapında yirmi okul katılım sağlamıştır. 
Tüm gün gerçekleştirilen turnuva ve et-
kinliklerle öğrenciler eşsiz bir tecrübe ve 

hatıralarla okulumuzdan ayrılmışlardır.

2014'ten bu yana düzenlediğimiz 
“Rota Matematik Turnuvası”nı bu yıl 4 
Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştireceğiz. 

Her geçen yıl katılımın arttığı bu turnu-
vada sizleri de görmekten mutluluk du-
yacağız.

OCAK 2019

45

Matematik Bölümü



ÖZSEÇKİN
GROUP

YavuzYavuz
UluslarasıUluslarası
ÇiçekçilikÇiçekçilik

TUĞCAN TEKSTİL
GROUP Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

HTM

BÜRO ARAÇLARI TİC. LTD. ŞTİ.

TEMİZLİK  ÜRÜNLERİ İM ALAT  ve TİCARET

VAHAP ULUDAĞ
S İGORTACILIK ve ARACILIK HİZM ETL ERİ


