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Sevgili Okurlarımız,
Yıldız Postası, temelleri sevgi üzerine atılmış bir 
dergi. Amacımız iyiyi, güzeli, doğruyu ve yararlı 
olanı daha da önemlisi sevgiyi paylaşmak.  Bu, 
dergimizin ilk sayısı ama inanıyoruz ki dergimiz 
sizin de katkılarınızla kulaktan kulağa, kalpten 
kalbe yayılan bir süreli yayın haline gelecektir. 

Yıldız Postası, öğretmen ile öğrenci arasında 
bir köprü olacaktır. Öğretmenin öğrencisine 
kazandırmayı hedeflediği birçok şey bu dergi 
bünyesinde karşınıza çıkacaktır. Sizleri önemsiyor 
ve kendinizi geliştirme çabanıza saygı duyuyoruz. 

Düşüncenizin, düş gücünüzün, bilginizin 
gelişmesinde dilin etkisi ve önemi çok büyük-
tür. Dilimizin  sözcükleriyle düşünürüz, onları 
kullanarak kendimizi en iyi şekilde ifade ede-
biliriz. Günlük hayatımızı devam ettirmenin 
yolu yine dilimizdeki sözcükleri kullanabil-
mekten geçer. İşte bu yüzden, kendinizi eğitip 
geliştirme çabanıza dilinizi zenginleştirerek 
katkıda bulunmak istiyoruz. “Yıldız Postası”yla 
düşünecek, öğrenecek ve gülümseyeceksiniz. 

Çalışmalarımızda bizi desteklemenizi ve biz-
lere katkıda bulunmanızı istiyoruz. Bir sonraki 
sayımızda isminizi görmek, çalışmanızı paylaşmak 
istiyorsanız şimdiden kollarınızı sıvayın. 

Nice güzellikleri birlikte yaratmak dileğiyle, hepi-
nizi sevgiyle kucaklıyoruz. 
                                                                                                                

Sedef ERTÜRK

EDİTÖRDEN...
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            “Her gün, daima öğleden sonra oraya gidiyor, koridorlardaki resimlere 

bakıyormuş gibi ağır ağır fakat büyük bir sabırsızlıkla asıl hedefine var-
mak isteyen adımlarımı zorla zaptederek geziniyor, rastgele gözüme çarpmış 
gibi önünde durduğum ‘Kürk Mantolu Madonna’yı seyre dalıyor, ta kapılar 
kapanıncaya kadar orada bekliyordum.”  Kimi tutkular rehberimiz olur yaşam 
boyunca. Kollarıyla bizi sarar. Sorgulanmadan peşlerinden gideriz ve hiç 
pişman olmayacağımızı  biliriz.  Yapıtlarında  insanların görünmeyen  yüz-
lerini ortaya  çıkaran Sabahattin Ali, bu kitabında  güçlü bir  tutkunun 
resmini çiziyor.  Düzenin sildiği kişiliklere, yaşamın uçuculuğuna ve aşkın
olanaksızlığına dair, yanıtlaması zor sorular soruyor.  

Matematik Öğretmenimiz Erhan Tatlıdil-
li’nin “Kankam Matematik” isimli kitabı 
Akademi Çocuk Yayınları’ndan çıktı. 
Matematiği eğlenceli bir dille anla-
tan bu kitabı almanızı tavsiye ediyo-
ruz. Erhan Öğretmenimizi tebrik ederiz. 
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Türkiye’nin  Ege kıyılarının hemen çevresinde bulunan 
Oniki Ada yaklaşık 400 yıl boyunca Osmanlı idaresinde 
kalmıştı. Çoğunlukta gayrimüslimlerin yaşadığı adalar-
da önemli   oranda  Müslüman nüfus da yaşamaktaydı. 
Oniki Ada ismi ise Osmanlı Devleti’nin bölgede 
uyguladığı bir yönetim şeklinden geliyordu. Osmanlı 
Devleti’nin bölgede uyguladığı sisteme göre her on 
hane birer temsilci seçmekteydi ve bu temsilciler 
kendi aralarından 12 kişilik bir ihtiyar heyeti seçerdi. 
Bölgedeki adalar sayıldığında 14 ada, küçükleri de da-
hil edilirse 20’den fazla ada ve adacık bulunmaktadır. 
Yüzyıllarca Osmanlı idaresinde kalan Oniki Ada’nın ka-
deri İtalyanların Trablusgarp’ı işgal etmesinin ardından

değişti. İtalyanlar Trablusgarp’ın işgalinde başarılı 
olamayınca Osmanlı Devleti’ni barışa zorlamak 
kısacası masa başında Trablusgarp’ı almak için Ege 
Denizi’nde bulunan bu adaları işgal etti. Osmanlı Dev-
leti ise her an başlaması muhtemel Balkan Savaşı’nı 
da dikkate alarak İtalyanlarla antlaşma imzalamak zo-
runda kaldı ve Trablusgarp’ı İtalya’ya bıraktı. Yapılan 
antlaşmada dikkat çekici bir madde daha vardı. 
Osmanlı Devleti İtalyanların Oniki Ada’da bir süre 
daha işgalci olarak kalmasını istedi. Böylece  Balkan  
Savaşı   sırasında  muhtemel  Yunan   işgalinin önüne 
geçilecekti. Ancak her şey planlandığı gibi gitmedi.
I.Dünya Savaşı’nın patlak vermesiyle Osmanlı Devleti 
ile İtalya ayrı ittifak grupları içinde birbiri ile savaşa girdi. 
4 yıllık savaşın sonucunda Osmanlı Devleti savaştan 
mağlup olarak ayrılınca 1923 yılında Lozan Antlaşması ile  

 ONİKİ ADA NASıL KAYBEDİLDİ?

   Kâmuran Yum

TBMM bu adaları İtalya’ya bıraktı. Böylece Yunan işgaline 
karşı geçici olarak İtalya’ya bırakılmış olan bu adalar 
İtalya’nın egemenliğinde kaldı. II.Dünya Savaşı’nın sonu-
na kadar İtalya’nın işgalinde kalan Oniki Ada’nın durumu 
savaş sonrasında tekrar gündeme geldi. İtalya II.Dünya 
Savaşı’nı kaybetmişti. 1946 yılında Paris’te yapılan 
barış görüşmelerinde Oniki Ada’nın İtalya’dan alınarak 
Yunanistan’a verilmesi gündeme geldi. İtalya’nın savaş sonu 
şartlarında galip devletlerin bu planını reddetme şansı yok-
tu. Adaların Yunanistan’a verilmesi yönündeki kararın ge-
rekçesi ise adalarda yaşayan nüfusun çoğunluğunun Rum 
olmasıydı. Oniki Ada ile ilgili kararın verildiği Paris Barış 
Konferansı’na aslında Türkiye de resmen davet edilmişti.
Ancak İsmet İnönü’nün başkanlığında toplanan hükȗmet, 
konferansa katılmama yönünde bir karar aldı.İnönü savaşa 
girmeyen Türkiye’nin savaş sonunda herhangi bir çıkar 
peşinde koşmayacağını ifade ediyordu. 10 Şubat 1947’te 
İtalya Paris Antlaşması’nı imzaladı. Bu antlaşmayla Oniki 
Ada silahsızlandırılmak şartıyla Yunanistan’a bırakıldı. 
Özetle şunu söylemek lazım: Trablusgarp Savaşı sırasında 
İtalyanlar savaşı kısa süre içinde bitirmek için Oniki 
Ada’ yı işgal ettiler. Oniki Ada’yı, Balkan Savaşları’nda
koruyamayacağımızı düşünerek geçici olarak Uşi 
Antlaşması’yla İtalya’ya bıraktık. Bu sırada başlayan 
I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti ile İtalya ayrı itti-
fak grupları içinde yer aldı. İtalya galip devletler grubun-
da yer aldığı için 1919’da yapılan Paris Konferansı’yla 
Oniki Ada İtalyanlara verildi. II. Dünya Savaşı’nda İtalya 
savaşı kaybedince sömürgeleri ve deniz aşırı toprakları 
eline aldı. 1946 yılında yapılan Paris Konferansı’nda
nüfus yoğunlu fazla olan Rumlara bırakıldı.
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                İSTANBUL  ARKEOLOJİ  MÜZELERİ
 Okulumuzda yürütülen kültür sanat faaliyetleri kapsamında İstanbul Arke-
oloji Müzesi’ni gezme görevi verildiğinde yeni yerler görüp yeni şeyler öğrenmeye 
meraklı iki kafadar Ekinsu ve ben çok mutlu olduk doğrusu. Müzeyi görmeden ve elbette ki 
hakkında bir yazı yazmadan önce tarihçesini öğrenmenin yerinde olacağını düşündük. 

Ekinsu Ülgen - Ece Dilara Özdemir

Müzenin Tarihçesi 

 İstanbul Arkeoloji Müzesi, çeşitli kültürlere 
ait bir milyonu aşkın eserle, dünyanın en büyük mü-
zeleri arasındadır. Türkiye’nin müze olarak inşa edilen 
en eski binasıdır.19. yüzyılın sonlarında ressam ve 
müzeci Osman Hamdi Bey tarafından İmparatorluk 
Müzesi olarak kurulmuştur. Müzenin koleksiyonunda, 
Balkanlar’dan Afrika’ya, Anadolu ve Mezopotamya’dan 
Arap Yarımadası’na ve Afganistan’a kadar, Osmanlı 
İmparatorluğu’nun sınırları içinde yer alan medeniyetlere 
ait eserler bulunmaktadır. Müze üç ana birimden oluştuğu 
için İstanbul Arkeoloji Müzeleri olarak adlandırılmaktadır. 
Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne 
miras kalmış bir kurum olan İstanbul Arkeoloji Müzeleri 
Türkiye’deki ilk müzecilik çalışmalarını bünyesinde toplar. 
Aslında Osmanlı’da tarihi eser toplama merakının izleri 
Fatih Sultan Mehmet döneminden itibaren takip edilebilir. 
Fakat sistemli bir şekilde müzeciliğin kurumsal olarak orta-
ya çıkışı İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nin 1869 yılında ‘Müze-i 
Hümayun’ yani İmparatorluk Müzesi olarak kuruluşuna 
denk gelir. Aya İrini Kilisesi’nde o güne değin toplanmış 

arkeolojik eserlerden oluşan Müze-i Hümayun İstanbul 
Arkeoloji Müzeleri’nin temelini oluşturur. Dönemin Maarif 
Nazırı Saffet Paşa, müze ile yakından ilgilenmiş, müzeye 
eser kazandırmak için kişisel çabalar sarf etmiştir. Ayrıca 
Galatasaray Lisesi öğretmenlerinden İngiliz asıllı Edward 
Goold’un müze müdürü olarak atanması sağlanmıştır. 
1872 yılında Maarif Nazırı Ahmed Vefik Paşa bir dönem 
kaldırılmış olan Müze-i Hümayun’u tekrar kurar. Halen 
İstanbul Arkeoloji Müzeleri’ne bağlı olan Çinili Köşk restore 
edilerek 1880 yılında açılır. Büyük İskender Heykeli yapılış 
tarihi açısından bakıldığında İstanbul Arkeoloji Müzeleri 
kompleksi içerisinde en eski yapı Çinili Köşk’tür. Şu anda

Türk  çini ve seramik örneklerinin sergilendiği Çinili Köşk 
Müzesi, Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’da yaptırdığı sivil 
mimari örneklerinin en eskisidir. Yapıdaki Selçuklu etkisi 
göze çarpmaktadır. Kapısı üzerindeki çini kitabede inşa 
tarihinin Miladi 1472 olduğu yazılıdır ancak mimarı bi-
linmemektedir. Sonradan yapılan diğer iki bina ise Çinili 
Köşk’ün çevresinde yer alır. Bu binalardan biri Osmanlı 
İmparatorluğu’nun ilk Güzel Sanatlar Akademisi olarak 
inşa edilmiş olan ve sonradan Eski Şark Eserleri Müzesi 
olarak düzenlenmiş binadır. Müzeye ulaşım son derece 
kolay. Müze Gülhane Parkı’nın ve Topkapı Sarayı’nın 
arasında bulunmakta. Müzeye Gülhane Parkı’nın girişinde 
sağa ayrılan yol ile ulaşılabildiği gibi, Topkapı Sarayı’nın 
önündeki bahçeden de aşağı sola kıvrılan yol ile erişmek 
mümkün. Sitesindeki ulaşım bölümünde kroki var ama 
nasıl bir yolu takip edeceğiniz yazılmamış. Bize göre 
bu çok önemli çünkü bilindiği üzere tarihî yarımadanın 
sokakları biraz karışıktır. Bir önemli eksik de bunca kişinin 
geçtiği Alemdar Caddesi’nde bu müzeye ait bir adet işaret 
levhasının olmayışı. Levha bir tek Gülhane Parkı’nın 
girişinde var, orada da ana yola odaklanmışsanız gör-
meniz imkansız. En kolayı Gülhane Parkı’na girin ve 
sağa doğru kıvrılın. Müzede öne çıkan eserler; Arami 
Yazıtlı Güneş Saati, Mısır mumyaları, Adap Kralı Lugal 
Dalu’nun heykeli, Kadeş Antlaşması (tarihteki ilk yazılı 
antlaşmadır) Boğazköy Sfenksi Kapı Aslanı Hammurabi 
Kanunları gibi birçok çivi yazıtı mevcut. Mumya görmeyi 
de çok istiyorduk. Türkiye’de de olduğunu sanmıyorduk 
fakat bu müzede mumyaları görünce şaşırdık doğrusu. 
Hem kabıyla hem de mumyasıyla gayet iyi durumda eser-
ler mevcut. Ana müzede muazzam eserler bulunmakta. 
Özellikle lahitler konusunda sanırız dünyanın en zengin 
müzesi. Ayrıca içeride muazzam heykeller bulunmakta. 
Müzenin en etkileyici eseri, İskender Lahti.  (Dünyanın 
en büyük lahtiymiş) üzerindeki işlemeler o kadar detaylı 
ki… Ayrıca sadece beyaz değil, kırmızı mermer veya bir 
boya kullanılmış, bu sayede kan temsilleri çok etkileyici.
Ayrıca bu bölümde de birkaç mumya değişik biçimlerde 
sunulmakta. Bir tanesi zeminin altına yapılmış cam böl-
medeydi, üzerinden yürürken fark ettiğinizde korkmama-
nız elde değildi doğrusu. Bu geziden çok mutlu ayrıldık. 
Anlattıklarımızla herkesi teşvik ettiğimizi umuyoruz. 

İskender Lahdi
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İskender Lahdi

•          4 adet küçük yuvarlak çavdar ekmeği
• 600 gram kuşbaşı dana eti
• 2 çorba kaşığı tereyağı
• 1 adet soğan
• 1 çay bardağı bezelye
• 1 adet havuç
• 1 adet domates
• Bir tutam toz rezene
• Bir tutam anason
• Yeteri kadar sıcak su
• 1 çay fincanı kurutulmuş adaçayı
• Tuz

YAPıLıŞı:

 Tereyağının yarısını bir tencereye alıp yemeklik 
doğranmış soğanı rengi dönene kadar kavurun. Üzerine 
eti ilave edin. Suyunu salıp yeniden çekene kadar kavu-
run. Tenceredeki malzemeye bezelye, küp doğranmış 
havuç ve domatesi katın. Rezene, anason ve tuzu da 
ilave ettikten sonra üzerini geçecek kadar sıcak su ek-
leyin. Suyunu kontrol ederek et yumuşayana kadar pişirip 
ocaktan alın. Çavdar ekmeklerinin üzerini kapak şeklinde 
kesin. İçlerini çıkarıp, etli harcı paylaştırın. Daha sonra bir 
fırın tepsisine yerleştirin. Kalan tereyağını küçük bir ta-
vada eritip üzerine ada çayı ekleyin. Karıştırıp ocaktan 
alın ve ekmeklerin üzerine gezdirin. Önceden ısıtılmış 200
derece fırında 5 dakika pişirip servis yapın.

FADULA

Malzemeler

LAVANTALı MUHALLEBİ

Malzemeler
• 2 litre süt 
• 200 gram toz şeker 
• 140 gram pirinç unu 
• 100 gram beyaz çikolata 
• 200 ml. krema 
• 1 yemek kaşığı lavanta tohumu 

YAPıLıŞı

 Süt, krema, pirinç unu ve toz şekeri bir tence-
reye alıp iyice karıştırın. Lavanta tohumlarının içinde 
bulunduğu küçük bir bohça yapıp tencerenin içine atın. 
Orta ateşte 25-30 dakika kadar sürekli karıştırarak pişirin. 
Süre sonunda kaynadıkça kıvam alan muhallebi içinden 
lavanta kesesini çıkartın. Pişen muhallebiyi pürüzsüz bir 
kıvam alması için süzgeçten geçirin. Muhallebiyi, pro-
fesyonel bir çırpıcı ya da mikser yardımıyla 5-6 dakika 
boyunca düşük devirde karıştırarak soğutun. 2-3 daki-
ka dinlendirdiğiniz lavantalı muhallebi içerisine küçük 
parçalara böldüğünüz beyaz çikolatayı ekleyin. Orta-
hızlı devirde 5-6 dakika daha çırpın. Servis kâselerine 
aldığınız muhallebiyi soğuk olarak sevdiklerinizle paylaşın.

UNUTULMUŞ OSMANLı YEMEKLERİ

Biz Türkler, mutfağımızla pek övünürüz. Haksız da sayılmayız 
hani. Farklı yörelerin farklı yemekleriyle çok geniş bir kültür 
ve lezzet çeşitliliğine sahip ülkemizin tarihine kısaca bir göz 
atarak Osmanlı mutfağından unutulmaya yüz tutmuş nefis tatlara göz 
atalım dedik. Araştırmacı gazeteci ruhuna sahip kızımız Ferzin
Gühertaş bizler için araştırdı.   Ferzin Gühertaş
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 Geçmişten günümüze hiç değişmeyen bazı so-
rular vardır aklımızda. Diziler nasıl çekiliyor? Nerede 
çekiliyor? Uzun soluklu olması nelere bağlıdır? Ve daha 
bunun gibileri… Artık öyle çok dizi çekiliyor ve giderek 
öyle kötüleşiyor ki bu diziler, sanki her geçen sene bi-
raz daha kötüye gidiyor yerli dizi sektörü. Çekim ve 
yapım aşamasında harika giden bir dizi, yayın ve yorum 
aşamasında çakılıp kalıyor. Bir de bakmışız ki 13.bölümde 
yayından kalkmış. Peki, bunun sebepleri neler? İşte bi-
raz bunlardan bahsedeyim sizlere. Halkımız ve kanal 
sahipleri, dizinin emeğine bakmaksızın reytinglerde yer 
aldığı sıralamaya göre hareket edip dizinin sonlanmasına 
sebep oluyor. Hâlbuki izlediğimiz yüz yirmi dakikalık dizi-
nin çekim süreci bazen aylar sürüyor. Dönem dizilerini ele 
alalım. İki türlü dönem dizisi vardır: Yakın tarih ve uzak 
tarih. Ancak hangisi olursa olsun, başlangıçta çekime 
hazırlanmak bile aylar sürüyor. At binmeyi öğrenmek, 
kılıç ve ok kullanmak derken hazırlık dönemi gibi bir 
süreç çıkıyor ortaya. Bunları öğrendikten sonra sıra dizi-
nin nerede çekileceğine geliyor. Dikkat ederseniz çarşıda, 
yolda çekilen diziler hep klasik aşk temalı günümüz di-
zileridir. Dönem dizilerinde atların ve arabaların serbest 
olacağı mekânlar, serin ve sessiz mekânlar tercih ediliyor. 
Bunun sebebi ekibin kalabalık olması. Bir günümüz di-
zisinde altmış kişi çalışırken dönem dizisinde iki yüz kişiye 
yakın çalışan vardır. Çünkü mekânlar fazladır ve kadro 
geniştir. Kamera, ses, ışık ekibinin yanı sıra dönem di-
zilerinde atıyla uğraşanı, kareografi ekibi gibi ek işler var. 

Peki, ülkemizde hangisi daha çok tutuluyor? İşte 
burada ekonomik nedenlerin araya girdiğini görüyo-
ruz. Elbette her işe emek harcanıyor. Ancak dönem 
dizilerindeki emekler göz ardı edilip gösterişli 
yaşamların sergilendiği, lüks arabaların, evlerin 
insanların adeta gözüne sokulduğu, aynı hikâyeleri

işleyen klasik diziler öne çıkınca insanın eleştirme 
isteği geliyor. Bir de şunu soralım: “Dönem dizileri tari-
hini ne kadar doğru anlatıyor?” Bunu cevabı ise sanırım 
“kısmen” .Gerçeklerin kurgulanarak anlatıldığı dönem di-
zisi çok fazla. Hele dizi bir kez tutuldu mu, hayal gücümüzü 
daha çok kullanıyoruz. Bu yüzden de Türkiye’de dizi sektörü 
düşüşte. Senaryoların değiştiği ve insanların dizileri sorgu-
layarak izlediği gün, dizi-film sektörümüz gelişmiş demektir.

DÖNEM DİZİLERİ NASIL ÇEKİLİR?

 Günümüz dizilerinin klasik hikâyeleri ve çekim 
aşamasının yanı sıra, dönem dizilerinin nasıl çekildiğini 
merak edenler oldu mu? Biraz bundan bahsedelim ister-
seniz. Bir dönem dizisini yazmak, normal dizi yazmaktan 
daha zordur. Tarihî gerçeklikten uzaklaşırsan diziye ilgi az 
olur ve dizinin izlenme oranı düşer. O yüzden yazmadan 
önce konuyu belirlemek ve o konunun tarihini detaylarına 
kadar öğrenmek gerekir. Daha sonra her karakterin oyun-
cusu, canlandıracağı karaktere fiziksel olarak benziyor 
olmalıdır. Bunlar tamamlandıktan sonra oyuncularla prova 
ve çalışmalar başlar. Uzak tarihi anlatan bir dizi olacaksa 
at, kılıç, savaş eğitimleri yapılır. Yakın tarihi anlatan bir
dizi olacaksa da o dönemin alışkanlık ve davranışlarına 
dikkat edilir. Tüm bunlar da bittikten sonra  (aylar süren 
bir süreçtir bu) sıra kostümlere gelir. Her oyuncunun be-
den ölçüleri alınır ve döneme ait kostümler özel olarak 
dikilir. Yaz kış bu kostümlerin giyilmesi kimi zaman üşütür, 
kimi zaman da terletir. Bu zorluklar altında 200 kişilik bir 
set ekibinin içinde çekimler başlar ve özenle çalışılır. İlk 
bölüm her zaman ekibin alışması, birbirini tanıması ve 
özenli olması için 1-2 ay sürer. Daha sonra dizinin devam 
etmesine bağlı olarak çekim günleri azalır. Kimin ne za-
man çalışacağını gösteren bir takvim oluşturulur ve o prog-
rama uyularak çekim zamanı işler. Sponsor ve yapımcı 
yardımıyla film bir kanala verilir ve gösterime başlanır.
Dizinin devamlılığı da biz izleyicilerin elindedir.

   Burak  Temiz

TÜRKİYE’DE DİZİ GERÇEKLERİ
  “Dönem dizileri tarihini ne kadar doğru anlatıyor?” Bunun cevabı ise sanırım 

“kısmen”... Gerçeklerin kurgulanarak anlatıldığı dönem dizisi çok fazla. 
Hele dizi bir kez tutuldu mu, hayal gücümüzü daha çok kullanıyoruz. Bu yüzden 
de Türkiye’de dizi sektörü düşüşte. Senaryoların değiştiği ve insanların 
dizileri sorgulayarak izlediği gün,dizi-film sektörümüz gelişmiş demektir. 
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           Roma İmparatoru Julius Sezar, en yakın arkadaşı 
Marcus Junius Brutus’un liderlik ettiği bir grup tarafından 
bıçaklanarak öldürüldü. Bıçağı yedikten hemen sonra, 
hakkın rahmetine kavuşmadan biraz önce, arkadaşının 
gözlerine bakarak şöyle söyledi: “Sen de mi Brutus?”
Sezar bu cümlede küçük bir esle de’yi ayırarak arkada-
şına, “Sen dahi bana ihanet ettin, öyle mi Brutus? Vay 
be!” demek istedi ve bu son derece bilinçli bir hareket-
ti. Kendisi eğer de’yi bitişik kullanıp,    “Sende mi  Bru-
tus?” dese, Brutus’un hain olduğunu düşünmeyecek, 
yalnızca Sezar’ın, kendisine söz gelimi “Pilav tenceresi 
sende mi Brutus?” gibi alelade bir cümle kurduğunu 
düşünecektik. Salt bu örnek bile iki sesin bir araya ge-
lip oluşturduğu de’nin hayatımızda ne kadar önemli bir 
yeri olabileceğini anlatmaya yetiyor aslında. Kelime, 
tarihin akışını değiştirmiş, sesini duyurmak için daha ne 
yapsın? Koskoca tarihe yön vermiş bu güzide kelimenin 
günümüzde yerli yerinde kullanılamadığını görmek ise 
bir kısım insanı üzüyor, hayrete düşürüyor hatta isyan 
noktasına getiriyor. Bütün mesaisini “de” lerin yazımını 
düzeltmeye harcayan editörlerin ve “ben nerede yanlış 
yaptım da bu çocuklara bir de’yi öğretemedim?” diye 
hayatı sorgulayan Türkçe öğretmenlerinin sayısı hiç 
de azımsanacak boyutta değil. İş öyle vahim bir boyu-
ta ulaşmış durumda ki toplum neredeyse “bu kelimeyi 
doğru kullanmayanlar” ve “doğru kullanamayanlara 
hayıflananlar” olarak ikiye ayrılmış, kutuplaşmış durum-
da.  Konu madem bu denli hayati önem kazanmış,  bir 
durum değerlendirmesi yapalım, “de”yi doğru kullanan-
ların  isyanına  kulak  verelim,  “de”  yi ayıramayanın 
derdi neymiş, öğrenelim dedik. Bir dokunduk, bin ah
işittik.

   “Canım sen dahi anlamında mıydın?”

Fotoğrafçı  S.D. (Kayınvalidesi edebiyat öğretmeni oldu-
ğu  için  gururuna  yediremedi  ve   isminin  gizlenmesini 
istedi), 32 yaşında ve okuma yazmayı öğrendiği günden

bugüne kadar “de”yi her zaman yanlış kullandığını, za-
man zaman dahi anlamına geleni birleşik, ek olanı ise 
ayrı yazdığını belirtiyor. Kendisini bu basit dil kuralını 
öğrenmekten ve benimsemekten alıkoyan faktörün ne 
olduğunu sorduğumuzda ise çok üşendiğini söylüyor. S.D. 
bu hatasını her seferinde yüzüne vuran arkadaşlarından 
da şikayetçi: “Her seferinde kelimeye ‘canım sen dahi 
anlamında mıydın’ diye sormak günümüz koşuşturmalı 
hayatında vakit kaybı gibi geliyor. Entel arkadaşlarım da 
sağ olsunlar her seferinde yanlışlarımı yakalıyor. Yazılan 
şey hayat kurtaracak önemde değilse ‘de’ ayrı diyenlere 
kızıyorum. ‘Yav he he, ayrı yazılır tamam. Bir yanlış yaptım, 
onu da sen düzelt. Dünyada bir yanlış o var çünkü’ diyo-
rum.” Özgecan Okay ise iş hayatında bu hatayla sıklıkla 
karşılaşmaktan şikayetçi, kendini dil bilgisi mağduru 
olarak gören bir pazarlama uzmanı. De’yi hakkını vererek 
kullanamayanları büyük bir şaşkınlıkla, uzaktan izlediğini 
söylüyor, “İnsan hayret ediyor gerçekten. Hayır, ne kadar 
zor olabilir ki?” diyor. Okay’a göre de ve da’ları ayırmayı 
öğrenemeyenler, bilinçaltlarında ezberci eğitime bir tepki 
geliştiriyor. “Ezberci eğitime bir tepki olarak bu aktif direnci 
geliştirdiklerini düşünüyorum” diyen Okay, sözlerini şöyle 
sürdürüyor: “Hayır  yani  uçak motoru  bile yapabilen ademoğlu 
iki harfi nasıl kullanacağını mı bilemeyecek? Bilinçlidir o bi-
linçli…” Okay, yazılı bir metinde böyle bir hata gördüğünde 
hissettiği şeyi, “şaşkınlıkla karışık, acımaya dönük kınama” 
olarak tanımlıyor ve ekliyor: “Ama kesinlikle hoşgörü değil! 
Arkadaş, dahi anlamına gelen koca cümleyi kuruyorsun da 
o anlamı veren iki harfi nasıl yerleştiremiyorsun?” Sosyal 
medyada da kafalar karışık Herkesin umurunda olmasa da 
belli bir kesimin hayatında bu denli geniş yer kaplayan bir 
konunun sosyal medyaya hiç uğramaması düşünülemezdi 
elbette. Sosyal Medya Araştırma Şirketi Gonzo Insight’ın 
bu konuda yaptığı bir araştırma, sinirini alamayanın, 
içini Twitter’a döküp rahatlamaya çalıştığını gösteriyor. 
Araştırmaya göre son altı ayda, “de ayrı yazılır” diyen tam 
14.958 tweet atılmış. Tweet’lerden bazılarına göz atalım:

@sevimalkan,  “ ‘de’ leri  içgüdüsel  olarak  ayrı yazma-
yan insan hiç acıkmayan insan gibi bir şey herhalde.” 
 
@Cute_Cougar77, “ ‘ – de” bağlacını ayrı yazmayan, 
yazamayan arkadaşlar… Bir bitmediniz!’”  

@ugurekenoglu “-de -da” ekini her gördüğünde ayrı  
yazma  gereğini  duyanlar  derneği,  sizi kınıyoruz.

@T_urkolog #ÜmitvarOlunuz dahi anlamına gelen “de ve 
da” nın ayrı yazıldığını bir gün herkes öğrenecek.

                       O “de”Ayrı Yazılır! 
 Tehlikenin farkında mısınız? Her gün binlerce cümle, bağlaç olarak kullanılan “de” bitişik 
yazıldığı veya ek olan -de ayrıldığı için yanlış anlaşılıyor. Bu durum Türkçe öğretmenlerinin, 
formasyon bilgilerinden şüphe etmesine ve sayısız editörün sinirden gözünün seğirmesine 
sebep oluyor. Söz konusu cümleleri yanlış anladığını bilmeden hayatına devam edenler ise 
cabası… Peki, “de ayrı yazılır” meselesi sosyal medyada ne kadar yer işgal ediyor; kimler 
“o de ayrılacak” ısrarında, kimler “ayırmıyorum arkadaşım, sana mı soracağım” diyor? İzini sürdük.

  Sedef  Ertürk
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BURAK TEMİZ: Merhaba Pınar Hanım, öncelikle bize 
kendinizi tanıtır mısınız? Kaç yıldır bu mesleği yaptı-
ğınızı merak ediyoruz.

PINAR KUNDAKÇI : Tabii ki Sevgili Burak, Sevgili 
Ali, hoş geldiniz! TRT İstanbul Radyosu’ndayız. İçinde 
bulunduğumuz stüdyo TRT Radyo 1 Stüdyosu. Ben 
Pınar Kundakçı Temel. 17-18 yıldır TRT’de görev 
yapıyorum. Öncesinde 1996-1998 yılları arasında  
Kanal-D’de haber spikeri  olarak görevi yaptım.  1974 
İstanbul doğumluyum. Marmara Üniversitesi Gazete-
cilik Bölümü mezunuyum. Öğrenciyken okul radyo-
muz kurulmuştu: Marmara İletişim FM.  Çocukluk ha-
yalimdi spikerlik. Spikerlerin okuma şekilleri, jestleri, 
mimikleri…Sonra TRT sınavına girerek kazandım ve 
mesleğime başlamış oldum.

BURAK TEMİZ: 18 yıl çok uzun bir süre. Tebrik edi-
yoruz sizi. Peki, mesleğinizi yaparken nelere dikkat 
ediyorsunuz genel olarak?

PINAR KUNDAKÇI: Genelde canlı yayınlarımız var ama 
bant yayınlarına da giriyoruz. Canlı yayınsa o günkü 
programa dair konuşacağımız konuya ve gelecek 
olan konuklarımıza dair bir takım bilgilerimizin elimde 
olmasına  dikkat ediyor, gündemi takip etmeye çalışıyo-
rum.  En az bir günlük gazeteyi mutlaka okurum. Gün-
demden, aktüaliteden haberdar olmamız gerekiyor. Dili-
mizi anlaşılabilir nitelikte konuşmaya özen gösteriyorum. 

BURAK TEMİZ: Türkçenin  günümüzde kullanım 
açısından geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz?

PINAR KUNDAKÇI: Biz kamu yayıncılığı yapıyoruz. 
Bu noktada Türkçenin kullanımı noktasında sorum-
luluğumuzun çok daha farklı olduğunu düşünüyorum. 
1999 yılından sonra özel radyo ve televizyon kanalları 
da bu paylaşıma girdiler,  onlar da ayrı bir renk oldular 
yayın hayatında ve şu anda özel radyo kanalları olsun 
televizyon kanalları olsun yayın hayatına devam edi-
yor. Bazen eleştirdiğimiz noktalar oluyor, özellikle rad-
yodaki arkadaşların konuşmalarında;  Türkçeye yeteri 
kadar özen gösteremediklerini düşünüyoruz. Ana dili-
mizin varlığını ve gücünü bilip ona göre kendi ülkemizde 
Türkçemizin en iyi ve doğru şekilde  kullanılmasından 
yanayız. Maalesef son dönemlerde görüyoruz yabancı 
dil kullanımının Türk dilinin içine dahil olduğunu, 
birtakım kalıpların birebir Türkçeye çevrildiğini ve 
anlamsız ifadeler doğdunu…O nedenle biraz daha 
özen göstermeliyiz; özellikle sosyal medyada
yazarken…  Elimizden geldiğince kendi dilimize

hassasiyet göstererek bir şeyleri kurtarırsak daha iyi 
olacağını düşünüyorum.

BURAK TEMİZ: Peki Türkçeyle;  İngilizce, Fransızca ya 
da Almanca karışık  dükkân  isimleriyle ilgili düşünceleri-
niz nelerdir ?

PINAR KUNDAKÇI: Özellikle tatil yörelerinde çok rast-
lıyoruz. Bu turistik bölgelerde turistler var, gidecekleri 
mekânlar açısından bir avantaj gibi düşünülebilir ama 
biz Türkiye’de yaşıyoruz. Örnegin bir kafeterya ismi 
söylenecekse Türkçe ismi büyük puntolarla yazılmalı, 
parantez içinde İngilizcesi verilmeli. Mademki bu ülkede 
yaşıyoruz, dilimize sahip çıkmamız gerekir. Dil dediğimiz 
şey kültürümüzün özü. Eğer biz kültürümüze sahip çık-
mak istiyorsak önce dilden başlamalıyız.

BURAK TEMİZ:  Sizce  yeni  nesil  diline  sahip  çıkıyor 
mu? Gençlerin kullandığı Türkçe ile ilgili  düşünceleriniz 
nelerdir?

PINAR KUNDAKÇI: Biz ilk dilimizi, ana dilimizi ailede 
öğreniyoruz; daha sonra okul hayatı başlıyor. Çevre-
mizden edindiğimiz bilgiler, birtakım sözcükler, de-
yimler var. Okul hayatında öğrendiğimiz deyimler, ke-
limeler, söz sanatları, iş hayatıyla kazandığımız birtakım 
terimler var ve biz bu katkılarla dilimizdeki gelişimi de 
sürdürüyoruz. Bu noktada söyleyeceğimin altını özellikle 
çizmek istiyorum: Biz dilimizi nasıl geliştiririz, çok oku-
makla… Ne kadar çok okursak söz varlığımız o kadar 
gelişir. Önemli yazarlarımızdan Ahmet Hamdi Tanpınar’a 
sormuşlar, neden Türk toplumu çok fazla okumuyor? diye. 
Şöyle cevap vermiş: “Okumak merakla başlar. Zanne-
derim gençler biraz meraksız. Eğer merak etseler inanın 
o zengin dünyanın, kitapların ansiklopedilerin kapısını
daha rahat aralayabilirler.” 

BURAK TEMİZ:  Genelde dikkat çeken noktalardan 
biridir, TRT spikerleri Türkçeyi doğru ve etkili kullanırlar. 
Siz bu konuya özellikle dikkat ediyor musunuz yoksa 
bu durum sizin işinize saygınızdan mıdır ?

PINAR KUNDAKÇI: Her ikisi de var. Biz TRT’ de sınavı 
kazandıktan sonra uzun bir eğitim döneminden geçeriz. 
Canlı yayınlarda, bant yayınlarında sürekli çalışmayla 
evde yaptığımız sürekli çalışmalarla pekiştiririz ki mik-
rofonun karşısına geçtiğimizde dinleyicimize mahcup
olmayalım. 

  Burak Temiz - Ali Özsoy - Bertuğ Karabıyık

TÜRKÇENİN KİRLETİLMESİ ÜZERİNE BİR SÖYLEŞİ 
          Ne yazık ki günümüzde gelişen yabancı özentiliği nedeniyle ortaya çıkan 
kütür kirliliği diğer alanlarda olduğu gibi dilimizi de zaman içinde kirlet-
meye başlamıştır. Dilimizdeki bu yabancılaşma ve yozlaşma öyle bir boyuta 
ulaşmış ki günümüzde artık birçok kişi ‘’tamam’’kelimesi yerine dahi ‘’ok’’ 
demeye başlamış ve birçok alanda kendi öz dilini kullanmak yerine yabancı
kökenli kelimeleri kullanmaya yönelmiştir.
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BURAK TEMİZ: Şu an TRT nin dilimizi geliştirmek 
ve korumak amaçlı yaptığı herhangi etkinlik veya 
çalışma var mı? 

PINAR KUNDAKÇI: 7’ den 77’ye herkesin anlayabileceği 
nitelikte bir dil kullanmak daima TRT’nin yayın ilkelerin-
dendir. Türk dili üzerindeki sorumluluğumuz onu en iyi 
şekilde aktarabilmek. Televizyon ve radyo yayınlarıyla 
bunu sağlamaya çalışıyoruz. Edebiyat programları, kül-
tür dünyamızdan, kültür varlığımızdan insanların gelip 
burada program yapmaları; onları bizim programlarımıza 
konuk olarak davet etmemiz bu söz zenginliğimizin din-
leyiciye ulaştırılması açısından önemli.

BURAK  TEMİZ:   Peki   dil  bilinci  bir topluma  nasıl  
aşılanır acaba?

PINAR KUNDAKÇI:  Dedigimiz gibi biz ana dilimizi evde 
ögreniyoruz anne babamızdan ögreniyoruz daha sonra 
okul hayatı bizi donatmaya çalışıyor. Kültürümüz üze-
rinde hassasiyetlerimiz varsa dediğimiz gibi dil bunun en 
önemli özüdür. Biz söz varlıgımızın zenginliğini, birikimini 
bilirsek ve bunu kullanırsak yaşamımızda ve toplumsal 
alanda dil bilinci genişliyecektir. Dil zenginligimizin farkına 
varıp bu bilinci idrak edip zenginleştirip yaygınlaştırabiliriz.
 
BURAK TEMİZ:  Peki  Pınar  Hanım, dilimizi korumak 
için toplum olarak ne yapmalıyız?

PINAR KUNDAKÇI:  Arkadaşlar, çok okuyacağız çok 
çalışacağız, her şeyden haberdar olmaya çalışacağız. 
Edebiyat dergilerini takip edeceğiz. Kendi dilimizin
varlığına inanacağız.

BURAK TEMİZ: Çok teşekkür ederiz. Umarız bizi izleyen 
dinleyen bütün arkadaşlarımıza da destek olmuşuzdur,
bilgi vermişizdir .

PINAR  KUNDAKÇI:   Çok   teşekkür   ederim, buraya 
geldiniz, konuğumuz oldunuz ve mutlaka sizin de katkı-
larınız oldu sağ olunuz.
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                                         ŞİİR
                               Şimdi her zamankinden daha çok ihtiyacımız var; bu
                      şiirleri tekrar tekrar okuyup anlamaya…

Nazım Hikmet

                 YAŞAMAYA DAİR… 

Yaşamak şakaya gelmez

büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın 

bir sincap gibi mesela

yani, yaşamanın dışında ve ötesinde hiçbir şey beklemeden

yani bütün işin gücün yaşamak olacak

Yaşamayı ciddiye alacaksın 

yani o derecede, öylesine ki 

mesela, kolların bağlı arkadan, sırtın duvarda 

yahut kocaman gözlüklerin

beyaz gömleğinle bir laboratuvarda 

insanlar için ölebileceksin

hem de yüzünü bile görmediğin insanlar için 

hem de hiç kimse seni buna zorlamamışken 

hem de en güzel en gerçek şeyin 

yaşamak olduğunu bildiğin hâlde

Yani, öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı

yetmişinde bile, mesela, zeytin dikeceksin 

hem de öyle çocuklara falan kalır diye değil 

ölmekten korktuğun halde ölüme inanmadığın için

yaşamak yani ağır bastığından 

                         DAVET

Dörtnala gelip Uzak Asya’dan Akdeniz’e bir kısrak 

başı gibi uzanan Bu memleket bizim! Bilekler kan 

içinde, dişler kenetli Ayaklar çıplak Ve ipek bir 

halıya benzeyen toprak Bu cehennem, bu cen-

net bizim! Kapansın el kapıları bir daha açılmasın 

Yok edin insanın insana kulluğunu Bu davet bizim! 

Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür Ve bir orman gibi 

kardeşçesine Bu hasret bizim!

        Nazım Hikmet Ran

Nazım Hikmet Ran (15 Ocak 1902– 3 Haziran 1963), Türk 

şair, oyun yazarı, romancı ve anı yazarıdır. Toplumsal 

gerçekçi bir sanatçıdır. İlk şiirlerini hece ölçüsü ile 

yazmaya başladı ancak içerik bakımından diğer hececi-

lerden farklıydı. Şiirsel gelişimi arttıkça hece ölçüsü ile 

yetinmemeye ve şiiri için yeni formlar aramaya başladı. 

Sovyetler Birliği’nde yaşadığı ilk yıllar olan 1922 ile 

1925 arasında bu arayış doruğa çıktı. Hem içerik hem 

de biçim bakımından dönemindeki şairlerden farklıydı. 

Hece ölçüsünden ayrılarak Türkçenin vokal özellikleri 

ile ahenk oluşturan serbest ölçüyü benimsedi. Maya-

kovski ve fütürizm taraftarı genç Sovyet şairlerinden 

esinlendi. Şiirlerinden birçoğu Fikret Kızılok, Cem Ka-

raca, Fuat Saka, Grup Yorum, Ezginin Günlüğü, Zülfü 

Livaneli gibi sanatçılar ve gruplar tarafından bestelendi.
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                                    Behçet Necatigil

SEVGİLERDE

Sevgileri yarınlara bıraktınız

Çekingen, tutuk, saygılı

Bütün yakınlarınız

Sizi yanlış tanıdı

Bitmeyen işler yüzünden

(Siz böyle olsun istemezdiniz)                      

Bir bakış bile yeterken anlatmaya her şeyi

Kalbinizi dolduran duygular

Kalbinizde kaldı

Siz geniş zamanlar umuyordunuz

Çirkindi dar vakitlerde bir sevgiyi söylemek

Yılların telâşlarda bu kadar çabuk

Geçeceği aklınıza gelmezdi

Gizli bahçenizde

Açan çiçekler vardı,

Gecelerde ve yalnız. 

Vermeye az buldunuz

Yahut vaktiniz olmadı.

ATATÜRK Ü DUYMAK

Ulu rüzgârlar esmedikçe 

Yaşamak uyumak gibi 

Kişi ne zaman dinç 

Dalgalanırsa bayrak bayrak gibi 

Ne var şu dünyada ekmekten daha aziz 

Sürdüğün tarlalara sevginle serpildik 

Ekmek olmak için önce 

Buğday olmak gibi 

Silinir sözlüklerden sen hatıra geldikçe 

Cılız sözler: usanmak, yorulmak, durmak gibi 

Kuvvettir yaptıkların her yeni yetişene 

Bir ışık-kaynak gibi 

En yakınlar zamanla fersahlarca uzak gibi 

Bir sen varsın kalacak, bir sen ölümsüz 

Daha da yakınsın, daha da sıcak 

Bıraktığın toprak gibi 

Kaç Türk var şu dünyada, bir o kadar susuz 

Hepsinin gönlünde sen, bir pınar bulmak gibi 

Ancak senin havanda sağlıklar, esenlikler 

Olmaya devlet cihanda Atatürk’ü duymak gibi

Türk şair, öğretmen, çevirmendir. Modern Türk şiirinin önde gelen şairlerindendir. Her-
hangi bir edebi akıma katılmamış; bağımsız bir şair ve fikir adamıdır. Şiir dışında 
tiyatrodan mitolojiye, sözlük biliminden roman çevirilerine ve radyo oyunlarına kadar ka-
dar birçok edebiyat alanında eser vermiştir. Türkiye’de radyofonik oyunun bir edebiyat 
dalı olarak benimsenmesinde oyunları, çevirileri ve uyarlamalarıyla büyük emek vermiştir. 
Edebiyatçılığının yanında öğretmen kimliği ile tanınır.
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 Sıcacık bir yaz günüydü. Öylesine sıcaktı ki 
güneş tüm heybetiyle etki edebildiği her şeyi kavura-
cak kudretteydi gökyüzünde… Çok terliyordum. Pence-
renin önünde, telaşla sıcaktan kaçan, kim bilir hangi 
işini yetiştirmek için koşuşturan büyük kent insanını 
izliyordum. İçimde bastıramadığım bir sıkıntı vardı. 
Bunun sebebi ağustos güneşi miydi yoksa içimdeki 
heyecan mı? İlk kez tercümanlık yapacaktım.Gülser 
Teyze’ye için için sitem ediyordum. Emekli İngilizce 
öğretmeni ve aynı zamanda annemin arkadaşı olan 
bu kır saçlı, tatlı dilli hanım, bana bir görev vermişti. 
Onun sürekli yurt dışından misafirleri gelir. O da farklı 
ülkeleri ve kültürleri tanımak istediğinden sık sık seya-
hat eder.İşte şimdi, onu ziyarete gelen bir İngiliz karı ko-
caya İstanbul’u gezdirecektim. Gülser Teyze İngilizcemi 
geliştirmemi istediği için bunu benden rica etmişti.
Uykusuz geçen birkaç günün ardından nihayet 
beklenen gün geldi. İngiltere’den gelen turistleri 
havaalanından almak üzere dış hatlar bölümüne 
girdim. Elimde renkli bir karton vardı. Onların görme-
si için yukarı doğru tutuğum kartonda,”PIERRE& 
ROSE” yazıyordu. Pierre aslında Fransız’mış. Fakat 

İngiltere’de yaşıyormuş. Bunu daha sonra öğrendim. Bana 
doğru el sallayıp gülümseyen iki kişiyi gördüm. Bunlar 
Rose ve Pierre olmalıydı. Yaşlı ve çok sevimlilerdi. Yüzle-
rinde, bana sanki onları yıllardır tanıyormuşum hissi veren 
kocaman ve içten bir tebessüm vardı. Kırk yıllık dostlar 
gibi tanıştık, kucaklaştık. Zorlanacağımı düşünüyordum  
ancak bu içten tavır beni oldukça rahatlatmıştı doğrusu. 
Yaşlı çift, inceliklerinden olsa gerek, söylediklerini anla-
yabilmem için yavaş bir tempoyla konuşuyorlardı.Göre-
vim çoktan başlamıştı. İstanbul’u tanıtmaya başladım on-
lara. İyi ki en başında hazırlığımı yapmışım. İstanbul’un 
tarihi dokusu ve modern binaları onları çok etkiledi. Zaten 
planımı baştan yaptım. Gelenlere önce Eminönü’nü gez-
direcek ve Sultanahmet’te meşhur köftemizden yedire-
cektim. Eminönü’nü çok beğendiler. Onlara İstanbul’un 
tarihi hakkında birkaç şey söyledim. İstanbul’un tarihte 
dünya başkenti olarak bilindiğini söylemeyi de ihmal et-
medim. Pierre, Boğaz’ın altından geçen Marmaray’a bin-
meyi çok istiyordu. Bunu planlamamıştım ama onu kırmak 
istemediğimden onu da yapılacaklar listesine ekledim. 
Rose. öbür taraftan atıldı. Gülerek, “Dünyanın en geniş 
ve büyük köprüsünden geçmek istiyorum. Lütfen bunu 
da programımıza ekle!” dedi. “Elbette, zevkle.” dedim ona
dönerek. Aramızda küçük çaplı bir tartışma geçti. Tartış- 
manın konusu, Sultanahmet’te köfte yedikten sonra 
hesabı kimin ödeyeceğiyle ilgiliydi. Sanırım kültürümüzde 
misafire hesap ödetilmeyeceğini onların kulağına kimse 
fısıldamamıştı. “Türkler, asla misafire ödetmez.”dedim, 
kendimden emin ve vakur bir edayla.Yaşlı çiftin tüm 
itirazlarına rağmen emin adımlarla kasaya gittim ve 
büyüklerimden öğrenmiş olduğum şekilde hesabı ödedim. 
Onlardan hayli küçük yaşıma rağmen bu kararlı tavrımla 
sanırım onları etkilemiştim. Onları etkilediğini sandığım 
bir diğer ve asıl önemli durum ise Türklerin misafir-
lerine verdiği değerdi Güneşin tüm yakıcılığına direnerek 
İstanbul turumuza devam ediyorduk. Sıradaki istasyonu-
muz Haliç Köprüsü idi.Hem bu eşsiz manzarayı izle-
mek hem de biraz soluklanmak için bir çay bahçesinde 
oturduk.“Dünya küçük “ derler ya, bazı tesadüfler bu sözü 
ne kadar doğruluyor. Çay bahçesinde yıllardır görmediğim 
arkadaşımın annesi  Rum komşumuz Elena Teyze’yi 
gördüm. Onu gördüğüme çok sevindim ve gidip yaşlı 
komşumu elini öptüm. O da kahkahalar attı beni görünce
Rose ve Pierre bu davranışıma gülümsediler ve 
aralarında konuşurken onlara kulak misafiri oldum.
“Ne güzel! Komşusu Türk değil fakat o hiç ayrımcılık 
yapmadan onun da elini öptü. Türkler böyle 
iyi insanlar demek ki…” gibi bir şey söylediler. 
Gümüşsuyu’ndan Dolmabahçe’ye kıvrılan geniş yoldan

                                                                                                       
İSTANBUL’DA UZUN BİR GÜN

Edebiyat alanında başarılarımız sürüyor. “AB’yi Öğreniyorum” 
konulu öykü yarışmasında 9-A sınıfı öğrencisi Ekinsu Ülgen, 
“İstanbul’da Uzun Bir Gün” adlı öyküsüyle ilçe birincisi oldu.

Ekin Su Ülgen
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aşağıya inerken Dolmabahçe Sarayı tüm ihtişamıyla be-
lirdi. Tam da bu anda, ülkemizin kurucusuAtatürk’ten bah-
settim onlara. Mustafa Kemal Atatürk’ünkahramanlıklarını 
anlattım. Onlar da Atatürk’ü tanıdıklarını söyledi-
ler. Cumhuriyeti nasıl kurduğunu anlattım Atamızın, 
çok etkilendiler. Hazır konu açılmışken onlara Türk 
değerlerinden bahsettim. Türklerin, yardımsever, misa-
firperver, milletini seven insanlar olduklarını anlattım. 
İnsan haklarına saygı duyan bir toplum olduğumuzu 
söyledim. Kültüre önem verdiğimiz hakkında da bir şeyler 
söylerken Feshane’deki kültürel şenlikler geldi aklıma. 
Acaba bugün o şenlikler var mıydı? En iyisi yoldan 
birine sormak, diye düşündüm. Yoldan geçen birine  
sorduğumda bana kibar bir şekilde yardımcı oldu. Şenlikler 
o gün varmış.Rose ve Pierre adamın bana ne dediğini 
sorduklarında onlara anlattım. Şenliklere katılmak üzere         
Feshane’ye doğru ilerledik. Çeşitli yörelere ait, birbir-
inden güzel yemekleri tattık birlikte. Karagöz ve Ha-
civat gösterisi başladığında Rose ve Pierre  o etkin-
likleri izlemek istedi. Kültürel değerlerimizin çok zengin 
olduğundan bahsettiler bana. Yemeklere bayıldılar. 
Aralarında konuşurlarken Rose’un 70’li yıllarda Türkiye’ye 
geldiğini fakat o gün den bu güne ülkenin çok geliştiğini

söylediğini duydum. Hatta çoğu Avrupa ülkesinden bile 
modern olduğumuzu da ekledi Pierre. Böyle düşünmelerine 
çok sevindim. Kısa süre önce açılışı yapılan Boğaz’ı adeta 
kucaklayan Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden İstanbul’un 
müthiş manzarasını seyretmeden İstanbul turumuza son 
vermek olmaz diye düşünerek Marmara ve Karadeniz’in 
eşsiz buluşmasını yansıtan doğayı, denizi izledik birlikte.
Gün akşama ermişti ve biz artık kıpırdayamayacak kadar 
yorgunduk.Bize doğru koşar adımlarla gelen Gülser Teyze, 
güzel haberi verdi: “Bu daha başlangıç! Size diğer tarihi yerl-
erimizi de gezdireceğim. Türkiye turu başlasın!” dedi. Pierre  
ve  Rose  buna çok sevindiler. Rose, “Siz çoktan Avrupa  
Birliği’ne aitsiniz! Hatta çoğu Avrupa ülkesini geçmişsiniz 
bile!” dedi.Yüzyılların kültür mirası ve geçmişi doğru 
yansıtıldığında elbette ki hak ettiği yakıştırmayı alacaktı. 
 Üzerimde  görevimi  layıkıyla  yerine  getirmiş  
olmanın huzuru ve güveni, İngilizcemin ne denli 
ilerlemiş olduğunu fark etmemin verdiği neşe, belki bi-
raz da yorgunluktan, eve varır varmaz derin bir uykunun 
kollarına bıraktım kendimi. Annemin söylediğine göre, 
sabaha  kadar yüzümde kocaman bir gülümsemeyle 
mışıl mışıl uyudum. 

Duruşun andırır asil soyunu 

Hisar, Kuruçeşme, sahil boylu mu? 

Arnavutköylü mü Ortaköylü mü? 

Kız sen İstanbul’un neresindensin? 

Başında esen kavak yeli mi? 

Gözünden akan aşkın seli mi? 

Sarıyer, Tarabya, İstinyeli mi? 

Kız sen İstanbul’un neresindensin? 

Soyun buralı mı, başka yerden mi? 

Huyun aşığına küsenlerden mi? 

Yeşilköy, Florya, Bakırköy’den mi? 

Kız sen İstanbul’un neresindensin? 

Gülüşün sahte mi, yoksa candan mı? 

Bağlarbaşı’ndaki tozlu yoldan mı? 

Erenköy, Kadıköy, Üsküdar’dan mı? 

Kız sen İstanbul’un neresindensin?
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        MARŞLARLA CUMHURİYET

Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Beşiktaş ilçesi genelinde 
düzenlenen kompozisyon yarışmasında 11-B sınıfı öğrencisi 
Dila Yıldız “Marşlarla Cumhuriyet” adlı yazısıyla üçüncülük 
ödülünü kazandı. 

 Cumhuriyet halkın egemenliğini kendi elinde 
tuttuğu ve bunu belirli süreler içinde kendi hür irade-
siyle seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullandığı  devlet 
biçimidir. Cumhuriyet erdemdir; çağdaşlığın göstergesi, 
demokrasinin ikiz kardeşidir. Cumhuriyet halktır, birlik-
teliktir, kardeşliktir. Daima ileri gitmek, adil bir şekilde 
paylaşmaktır eldekileri.Yaşamın kendisine el uzatmaktır 
kardeşliğin nefesiyle. Cumhuriyet ülkemizin varoluşudur.

          Çıktık açık alınla on yılda her savaştan
          On yılda on beş milyon genç yarattık her yaştan

            Cumhuriyetin 10. yılından beri aynı duygularla, 
tek bir yürek hâlinde söylüyoruz  ve  milyonlar hâlinde  
koşuyoruz geleceğe yine tek bir yürekle,  başta bütün 
dünyanın saydığı başkumandanımızın  bize emanet 
ettiği kutsal değerler için. 

          Müjdeler var yurdumun toprağına taşına 
          Erdi Cumhuriyetim elli  şeref yaşına

              Seslendik yine aynı heyecanla; tek yürek, bir 
ağızdan elli yaşındaki cumhuriyetimize.  Kolay kazanıl-
mayan, uğrunda nice canlar feda edilen bir cumhuri-
yetin çocuklarıyız. Korumalı cumhuriyeti,  hiç durma-
macasına çalışmalı. Oturduğumuz  sıradan başlamalı 
işe, kullandığımız  tebeşirden, yürüdüğümüz  yoldan, 
baktığımız, gördüğümüz, duyduğumuz her şeyden. 
Bilmediklerimizi  araştırmalı ve duyurmalı duyması 
gereken herkese. Çekebildiğimiz yere kadar yükseklere 
çekmeli  al bayrağı, haykırarak söylemeli  İstiklal 
Marşı’nı.  

       Selam yüce milletim, selam ebedî yurdum
       Selam şanlı bayrağım, selam kahraman ordum
       Bin yaşasın milletim, bin yaşasın devletim 
       Yetmiş beşinci yıla erdi Cumhuriyet’im

   Atatürk’ün 1919’ da başlattığı, bir halkın kadınıyla 
erkeğiyle varlığını, canını ortaya koyduğu Kurtuluş 
Savaşı’nda çekilen acıların meyveleri, Cumhuriyet’in 
29 Ekim 1923’te ilanıyla kendini gösterdi. Tam doksan 
üç yıl önce… Değerini elbette bileceğiz Cumhuriyet! 
Bileceğiz  ki insanlık onuruna en çok yakışan, eşitlik il-
kesi ile ayrımcılığa son veren bu anlayıştan,  çile dolu 
yıllara geri dönmeyelim. Yetmiş beş yaşında  yazdık 
adını dağlara taşlara, emin ol ulaşacak adın nice yetmiş 
beş yaşlara. Yetmiş beş yaşında  yazdık adını dağlara 
taşlara, emin ol ulaşacak adın nice yetmiş beş yaşlara.

            Bizlere düşen görevin ne olduğunu anlamaya 
başladık sanırım. Atalarımızın büyük mücadeleler sonun-
da elde ettiği Cumhuriyetimize sahip çıkmak, ne pahasına 
olursa olsun onu korumak, çok ama çok çalışarak 
gelişimine katkıda bulunmak… İşte o zaman özgürce 
yaşadığımız bu topraklar için atalarımıza olan şükran bor-
cumuzu ödemiş ve gelecek nesillerimize faydalı büyük bir 
iş yapmış olacağız. Unutmayalım ki cumhuriyet bize, biz 
de cumhuriyete muhtacız. Bugün  doksan üç dedik ,  yüz  
diyeceğiz  derken  ve  biz yazacağız yine 100. Yıl marşını, 
100. yılın anısına. 

 Adına nice marşlar yazmak dileğiyle…
Cumhuriyet çok yaşa!

Dila Yıldız
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Carmina Mancenon

Maggie Doyne

                                              Founder of Stitch Tomorrow

                                              Issue: Impoverished Youth 

 Through Stitch tomorrow,a youth-led microfi-
nance initiative in the Philippines and Indonesia,Carmina 
Mancenon a 16 years old from Tokyo,Japan is empow-
ering underprivileged girls by helping them create fash-
ion lines out of secondhand materials. At age 16, Car-
mina Mancenon found herself presenting to a room of 
100 world leaders, including heads of state, at the 2010 
World Economic Forum in Davos, Switzerland. She 
was pitching her idea for an international nonprofit to 
reduce poverty and build bridges between privileged
and underprivileged youth. 

2009, named Global Changemaker, British Council. 
Campus and Community  Affairs  Chair, Undergraduate 
Student Government; Member, Pace Council for Civic 
Values;  Undergraduate  Representative, Faculty Com-
mittee on Course of Study; Co-Founder, Sustainable
Fashion Initiative.

Stephanie Cohen

       
Founder of Kids make a difference 

       
Issue:Endangered manatees

Started in June 2000, in second grade, Stephanie Co-
hen read an article about a baby manatee injured by a 
boat’s propeller as it came up for air-an  accident  that 
claims the lives of many  manatees  every year. An article 
like that  would affect most 8 year old. But how many 
would dedicate  their lives  to the issue? At least one. 

child. She paid for her school and fed her,  among with

 many other children. But her money alone wasn’t enough. 
She did her best by purchasing  land with her life sav-
ings. A house for children was built with the help of  the  
Nepalese  community,  among  with  supporters from her 
hometown. In 2008, Kopila  (meaning flower bud)  Valley  
Children’s  Home was  opened. 40 children live there with 
the help  of their guardians  who keep the house clean and 
look  after the children. In 2010, a school called  Kopila 
Valley S chool was founded. The primary school is made 
of locally harvested bamboo and educates about 350 
children,  who are  mostly the  first ones to go to  school 
in their families. Among  with education, the children are 
fed nutritious meals and are in a peaceful community.  
In addition, a health care center  and women’s center is 
provided in Kopila Valley. With the help of others, a high 
school will be opened in the future.

   YOUNG WOMEN CHANGıNG THE WORLD

A CLASS PROJECT
11 A-B 

Maggie Doyne was an 18 year old who  went  to Ne-
pal to travel instead  of  going to college.  She travelled 
till she found a poverty stricken  village. There, she met 
a little 6 year old girl called Hima, who was breaking 
stones in a dry riverbed to sell them and earn money for
her family. Maggie was touched and decided to help the

The Soccket Team

Founders: Jessica Lin, Jessiaca O. Matthews, Julia 
Silverman and Hermali Thakkar 
Issue: Renewable Energy 
In most African Countries more than 90 percent  of  the  
populatian  lives without  electricity.  And  if you’ve been 
to Africa, you  know  that almost  that  many  people 
play  soccer whenever they get the  chance.  But it took 
four young women to realize that all the energy be-
ing used on the field could be used to power people’s 
homes.   Soccket is a  unique soccer ball which gen-
erates and stores energy every time it is kicked. This 
invention has significant practical applications in energy 
starved regions around the world. The ‘’sOccet’’ cap-
tures energy from kick, dribble and throw and stores it 
for later use. Kids can play a game, then bring the ball 
home and charge an LED lamp, cell phone, or battery. 
They no longer  need to  use  unhealthy and expensive 
kerosene lamps or walk  three hours to charge  their  
cell  phones. And down the line, the founders hope 
the sOccket will move beyond s ingle-family  homes to
power hospitals and school.
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Ne Anlama Geliyor? 
   Bir  dik  üçgende,  en  uzun  kenarın 
(hipotenüsün) karesi, her zaman dik kenarlarının 
kareleri   toplamına   eşittir.   Bu  bağıntıda 
“a” ve “b” harfleri dik üçgenin dik 
kenarlarını, “c” ise hipotenüsü 
temsil eder.

Tarihi Nedir?
           Her ne  kadar her  zaman  Pisagor  ile ilişkilendirilse 
de bu bağıntıyı ispatlayan ilk kişinin kim olduğu halen ke-
sin olarak bilinmemektedir. İlk net ispat Euclid tarafından 
yapılmıştır  ve  muhtemelen  bu  konsept Pisagor’dan 
1000 yıl kadar önce Babilliler tarafından bilinmekteydi.

Önemi Nedir?
         Cebir ile bağlantısını kurar ve trigonometrinin te-
melini oluşturur. Bu bağıntı olmaksızın  isabetli  bir
şekilde  haritacılık  ve navigasyon yapılamazdı. 

PİSAGOR TEOREMİ

a

b

c

Ne Anlama Geliyor? 
 Bir cisim üzerindeki net kuvvetlerin toplamının, o 
cismin kütlesi ile hızının değişiminin (ivmesinin) çarpımı 
olduğunu gösterir. Esasında Newton tarafından doğrusal 
momentumun değişiminin net kuvvete eşit olduğu şeklinde 
ifade edilmiştir. Ancak günümüzde o bağıntıdan çıkarılan 
yukarıdaki bağıntı daha meşhur olarak bilinmektedir. 
Bağıntıda “F” net kuvveti, “m” cismin kütlesini, “a” ise
ivmeyi gösterir.

Tarihi Nedir?
      Dünya üzerinde insan tarafından yaratılan nere-
deyse  istisnasız  olarak  tüm  sistemlerin arkasında  yer  
alan  bu  bağıntı  ilk olarak Sir  Isaac  Newton  tarafından 
keşfedilmediği düşünülmektedir.  Hatta  Newton, bu du-
rumu “Bu  kadar uzağı  görebilmemin  tek  nedeni, ben-
den önce gelen devlerin omuzlarında yükselmemdir.” 
olarak izah etmektedir. Ancak bu bağıntıyı meşhur eden, 
şüphesiz Newton’dur. Üstelik 1750  yılında bu  bağıntı 
Leonhard Euler tarafından  genelleştirilmiş ve kapsamı 
genişletilmiştir.
Önemi Nedir?
       Daha önce de bahsettiğimiz gibi, günümüzde va-
rolan  neredeyse tüm mühendislik ürünlerinin arkasında 
bu formül veya bu formülden çıkarılan diğer bağıntılar 
yer  almaktadır.  Akışkanlardan tutun da robotiğe  kadar, 
hareket halinde bulunan her cismin analizinde bu denkleme 
başvurulmaktadır.  Eğer  cisimlerin  hareketleriyle  o cisimler 
üzerine etki eden kuvvetler arasında bir bağ bulamasaydık 
muhtemelen  günümüz teknolojisi asla varolmayacaktı.

Modern Kullanımı Nedir?
  Hareket halindeki tüm  sistemlerin temel anali-
zinde  kullanılır. Bunun  haricinde bu bağıntının genişletilmiş 
versiyonu, uzaya çıkmak için kullandığımız  roketle-
rin  fırlatma  analizlerinde, araçların dinamik  yapılarının 
analizinde,  kısaca içerisinde  bir  kuvet ve bir hareket 
bulunduran tüm kütlelerin analizinde kullanılmaktadır.

  2012 senesinin başlarında, matematikçi Ian Stewart 
“Bilinmeyenin İzinde: Dünya’yı Değiştiren 17 Denklem” 
başlıklı kitabını yayımladı ve insanlığın tarihinde keşfedilen 
17 matematiksel denklemi, bilimsel yoğunluğundan 
kurtararak herkes tarafından anlaşılabilir bir hâle soktu.
Prof. Dr. Ian Stewart’a bu kitabını  yazmaya neden 
karar verdiği sorulduğunda şöyle yanıt veriyor:
“Denklemler kesinlikle sıkıcı olabilir ve çok karmaşık 
görünebilirler. Ancak bunun sebebi genellikle sıkıcı ve 
karmaşık bir şekilde sunulmalarıdır. Benim  okullarımızdaki 
matematik öğretmenlerine göre bir avantajım var: Size 
toplamayı kendi başınıza nasıl yapacağınızı göstermeye 
çalışmıyorum. Denklemlerin nasıl çözüleceğini bilmeden de 
onların güzelliğini ve önemini takdir edebilirsiniz. Benim ni-
yetim onları kültürel ve insani bir hale sokmak ve onları tari-
himizdeki maskelerinden arındırmaktır. Denklemler, kültürü-
müzün önemli bir parçasıdır. Bu denklemlerin arkasındaki 
hikâyeler, onları keşfedenler, onların yaşadıkları dö-
nemler ve benzerleri oldukça etkileyicidir.” 
     Bu bağıntılardan birkaçını  derledik ki “Bu, 
bizim günlük yaşamımızda  ne  işimize yarayacak?” 
sorusunun önünü bir nebze olsun kessin diye.

Modern Kullanımı Nedir?
             Üçgenleme   (triangülasyon)   yöntemi  sayesinde 
GPS ile yapılan navigasyonda noktalamalar ve kesin yer 
tayinleri yapılabilmektedir. Bunun haricinde mimaride, 
inşaat mühendisliğinde, adli bilimlerde merminin yolu-
nun belirlenmesinde, depremlerin merkezinin tespitinde
kullanılmaktadır.

NEWTON’UN  İKİNCİ  YASASI

DüNYAYI   
DEğİşTİREN 

MATEMATİKSEL
DENKLEMLER

Oğuz Ege



19ÖZEL  YILDIZ  KOLEJİ

                           
OKULDAN HABERLER

Farklı ülkelerin öğrencileri 
ile işbirliği içinde İngilizce 
kullanımını geliştirmek için 
projeler ürettiğimiz eTwin-
ning çalışmalarımıza 9. sınıf-
larımızla başladık.

6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu’nu törenle kutladık. Okul koromuzdan 
İstanbul şarkıları dinledik. 
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Ortaokul ve lise öğrencilerimizin katılımı ile gerçekleştirdiğimiz 
öğrenci başkanlığı seçimlerimiz sonuçlandı. 11. sınıf öğrencileri-
mizden Burak Temiz oy çokluğu ile öğrenci başkanı, Ayberk Demir ise 
başkan yardımcısı seçilmiştir. Öğrencilerimizi tebrik eder, yeni görev
lerinde başarılar dileriz.

Ödüllü Lise Street Ball 
turnuvamız sonuçlandı. 9. 
sınıf  öğrencilerimizden Temi 
Hisarlı ve Melvin Hisarlı 
İkiz Power takım ismiyle 
şampiyon oldular. Tebrik 
eder, başarılarının deva-
mını dileriz.
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7 ve 9. sınıf öğrencilerimiz 
çeşitli ülkelerin öğrencileri 
ile İngilizce yazışarak kül-
tür  alışverişi yapacakları 
‘penpal school’ projemize 
‘environment’ ve ‘protect-
ing the planet’ konuları ile
başladılar.

Özel Yıldız Anadolu Lisesi öğrencilerimiz Enka Gençlik Forumuna (Enka 
Youth Forum) katıldılar. Dünyadaki politik, ekonomik, teknolojik 
gelişmeleri tartışmak ve ilgili konularda çalışan komiteler-
in çözüm önerilerini geniş kitlelere duyurmak için görev aldılar.
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı şiirler 
ve şarkılarla kutladık. Lise binamızın 
girişinde öğrencilerimizin Cumhuriyet 
konulu resimlerinden oluşan bir de sergi 
düzenledik. 6. sınıf öğrencilerimizden 
Zehra Naz Şişman’ın jimnastik gösterisi 
izleyicileri hayran bıraktı.  Marşlarıyla 
bayram coşkusunu katlayan okul koromuz da 
çok başarılıydı.
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Ata’mızı ölümünün 78. yılında özlemle andık. Atatürk’e saygı yürüyüşü 
ile başlayan törenimiz şiir dinletileri ve Atatürk’ün sevdiği 
şarkılarla devam etti. Törende duygusal anlar yaşandı, Ata’mızın
ışığında geçireceğimiz nice 78 yıllara...
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Berrak  Yanardağ  3-A

Oğuz Tülü 3-A
Alin Güneş Akbayır 1-A

Selin Tüzün  2-A
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Furkan Yaşar  7-A

İlayda Serina Aydın 5-A

Ece Elif Aksoy 5-A 
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Tarih ne makarnadır, ne de araba yarışı! 
Sormaya, düşünmeye, tahmin etmeye ve doğru
cevapları öğrenmeye devam!

Tarih ne demektir?
 Kapak konumuz tarih olunca ana sınıfı öğren-
cilerimize sorduk, “Tarih ne demektir?” Bu soruyla biraz 
kafalarını karıştırdık galiba ama merak etmeyin sonra tari-
hin ne olduğunu açıkladık. İşte öğrencilerimizin cevapları: 

Beren-  Yoklama yapmaktır. 

Kerem-  Tarihî yemeklerdir. Mesela Özel Yıldız Çorbası!

Ateş-  Tarih yazardır.

Mira-  Makarnadır.

Ayşe İdil -  Spor yapmaktır.

Defne-  Düzenleme ve toplama demektir.

Nehir-  Ölmüş insanlar demektir.

Ardan-  Balık demektir. 

Zeynep Ela-  Zaman demektir.

Yağmur- Yazı şeklidir, İngilizce gibi…

Emir A.- Çok eski tarihler vardır, mesela doğduğumuz 
              tarih gibi.

Kavin-  Resim yapmaktır.

Arcan- Tarihî araba yarışıdır. 
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Öğretmenlerimizi tanıyalım!

Bize kendinizi 
tanıttığınız için 
teşekkür ederiz 

Bahar 
Öğretmen!

Bahar Pak
 Rehber Öğretmen      

- Mesleğinizi nasıl seçtiniz? Rehber öğretmen olmanın en keyifli yanı nedir?

 İnsanları dinlemeyi ve onların sorunlarına çözüm üretmeyi seven bir yapım var. Lise yıllarımda 
‘ne iş yapabilirim?’ sorusuna verdiğim yanıt hiç değişmedi. İyi ki bu mesleği seçmişim. Mesleğimin en keyif 
aldığım yanı, insanların hiç kimseye göstermediği arızalı yanlarını, yenilgilerini, öfkelerini, kıskançlıklarını, 
hatalarını önüme sansürsüz dizmesi sanırım. Günümüzde   perdelerini açmayı becerip içeri güneş girme-
sine müsaade eden insan sayısı o kadar az ki, “sakinleşin, güvendesiniz” diyebilmek beni çok mutlu ediyor.

- Okul dışında nelerle uğraşırsınız? Bir hobiniz var mı?

 Spor yapmayı çok seviyorum. Trekking yapıyorum. Fırsat buldukça tenis oynuyorum. Edebi-
yata, felsefeye ilgim bir hayli fazla.  Çocukluğumdan bu yana şiir, öykü ve denemeler yazarım. Vakit 
ayırabilirsem ihtiyacı olan çocuk ya da yetişkinler için belediyeler aracılığıyla gönüllü olarak psikolojik 
danışmanlık yapıyorum.

-  Ulaşamadığınız biri ile tanışıp sohbet etme olanağınız olsaydı bu kim olurdu? Ondan neler 
öğrenmek isterdiniz?

 Sanırım yönetmen Tim Burton ile tanışmayı ve sohbet etmeyi çok isterdim. Masalsı 
dünyasında neler yaşadığını, neleri kafaya takıp neleri boş verdiğini ve yaşamla ilgili iç sıkıntısını 
öğrenmek isterdim.

- Sizi en çok ne kızdırıyor? Bu kızgınlıkla nasıl baş ediyorsunuz?

 Aslında çok zor kızarım. Laubalilik beni bazen öfkelendirebiliyor. Böyle durumlarda öğrencilerime 
de önerdiğim gibi, hemen bulunduğum yerden uzaklaşıyor ve içimden 10’a kadar sayıyorum. Geçiyor.
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Thank you Miss 
ızette, for telling 

us about 
your self!

Izette Welgemoed
English Teacher   

-Would you tell us about your self? (how old are you, where you are from, your education)

 I am from South Africa, and 28 years old. I completed a CELTA qualication. Celta is a 
new and innovative way of teaching English to foreigners to promote speaking. I am a very 
happy person and love to work with children. I can speak English and Afrikaans. Afrikaans is 
very similiar to German.

-What do you miss the most about your hometown? 

 I think I miss my family the most. Secondly I miss my cats and dogs. South Africa is 
all about animals; however I think Istanbul is perfect, I have made many fury friends. In South 
Africa we braai every weekend- braai is like a barbeque- we also love our meat. Lastly I miss 
the hot weather, we do not have very cold weather in South Africa. 

-Which of Turkish food did you liked the most and why? 

 I love all Turkish food! My favourite is Mantı. İ love any sugar treats and pastries. İ 
have tried most Turkısh food- even kokorech...and I love it!

-What genre of music do you listen to? What is your favoritte band? 

 I listen to all types of music. My favourite band is Coldplay. Their songs are very in-
spiring!

Let’s get to know our teachers!
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A B R E T A R F K Z J İ L Y E M L
T A R İ H Y S A M E K R Ş İ T A E
S A C B Ö I Y Ç R B U R F R E T S
W O R G E D V F U R S E E F V E O
Ü R E Z F İ Z İ K E B R L Ü O M Q
B A G E H N Ç U R Ğ T D S V U A İ
D İ S G V E M Ö L T R E E K U T Ç
E R A U Ç L C R U J K İ F R O İ T
V İ N G İ L İ Z C E O R E Y Ü K M
M U A T Ç E R O O L T U N E R M B
Y E T Z U Ğ E R Ğ A M N A R Z Ü İ
A M E K R Ş A F R E L R O W Ş A Y
Ç R B U R F E K A E N M W Ö K L O
F U R S E E Ş Ü F Y E Z A N O K L
İ K E B R L A R Y S W V Q N Ç E O
R E D S Ö L R Ş A Y İ D A R C P J
E T J Ğ E F W O R P E S Ü D D A İ
F O S E R C V B E S A D R E V N M
E D A P P O D E V Ö M E V M E R W
E R M B O T Ğ İ T Ü Ü F E O R E Y
R Z Ü İ E R O R K E Z G L T U N E
W Ş A Y S E Ş Ü F Y İ R A M N A R
Ö K L O B L A R Y S K H E L R O W
K İ M Y A T O V E V M H A N M W Ö
T A T L O Ş O Z G U R J Y E Z A N
R U Ğ W A T T Ü R K Ç E S W V Q N

KİMYA TÜRKÇE   MATEMATİK
COĞRAFYA    TARİH   FELSEFE   FİZİK    BİYOLOJİ   MÜZİK
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1.    2015 yılında Nobel Kimya Ödülü’nü alan Türk bilim insanı

2.    Mevlevîlikte sema ayinini gerçekleştiren kişi

3.    En ünlü temsilcisi Pablo Picasso olan, nesneleri geometrik şekillerle betimleyen sanat akımı

4.    Kuzey Amerika’nın en büyük şelalesi 

5.    16 Eylül 2016’da kaybettiğimiz Hababam Sınıfı, Yol, Sürü filmleri ile ünlü oyuncumuz

1

2

3

6

4

5
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02- 03 Ocak tarihlerinde Özel Mef Okulları 
yüzme havuzunda Ömer Halisdemir sezonu okul-
lar arası yüzme yarışlarında okulumuzu temsil 
eden Behresultan Oral 50 metre kelebek stilinde 
ikinci ve 50 metre serbest stilde birinci olmuştur.

Yıldız Parkında düzenlenen Atatürk Kros Koşu-
sunda 9. sınıf öğrencilerimizden Temi Hisarlı 
1200 metrelik parkuru birincilikle tamamlayarak
 madalya almıştır.

Genç basketbol takımımız.
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Özel Yıldız Eğitim Kurumları
Nispetiye Cad. No: 16 1.Levent 34330 İstanbul
(0212) 264 09 34 - 264 09 54 - 283 43 41- 283 43 42 
genmud@yildizkoleji.k12.tr

Yıldız Koleji Ortaokul bursluluk sınavı 18 - 19 Şubat tarihlerinde yapılacaktır.
Başvuru için okul web sitemizden gerekli bilgiyi alabilirsiniz


