MERHABA!

İkinci Dönemde Başarılar...
Ara tatili bitirip yeni bir döneme başladık. Umarım güzelce
dinlenip, ikinci yarıyıla heyecan ve enerji dolu olarak
başlamışsınızdır. Gerçi dergimize yolladığınız yazı ve
haberlerden hepinizin çalışmaya ve üretmeye çok hevesli
olduğunu görebiliyorum.
Her zaman dediğimiz gibi, dergimizi sizlerle birlikte hazırlıyor,
başarılarınızla gururlanıyor, haberlerinizle heyecanlanıyoruz.
Şubat sayımız yine dopdolu. Derginin sayfalarını çevirmeden
önce içeriğe kısaca bir göz atalım isterseniz.
Bilim sayfalarımızda Matematik alanında tüm dünyada adından
söz ettiren bir Türk bilim insanını tanıtmaya çalıştık sizlere.
Cahit Arf. Sanat sayfalarımızda İzmir’li sanatçı Ömür Tokgöz’le
Zeynep Payzanoğlu’nun söyleşisini okuyabilirsiniz.
Tasarım sayfalarımızın konuğu Evrim Timur ise Çankırı Güzel
Sanatlar Lisesi’nden Serra Absarılıoğlu’nun sorularını yanıtladı.
Karikatür sayfalarımıza dergimiz okuyucularının “Atıklardan
Oyuncak Yapımı Atölyesi” ile yakından tanıdığı İbrahim Tapa
konuk oluyor. Tapa’nın sorularını daha önce Yaratıcı Çocuklar
Derneği’nin karikatür yarışmalarında birincilikler alan ve
bu seneki karikatür yarışmasının afişini hazırlayan Bilal Sarıteke
hazırladı. Benim Şehrim sayfalarında Damla Başak Guksu’nun
vizöründen Edirne’yi tanıttık sizlere. Biliyorsunuz Yaratıcı Çocuklar
Derneği’nin düzenlediği Çocuklar ve Kentler Etkinliği bu kez
Edirne’de gerçekleşecek.
Bizden Haberler ve Başarılarım sayfalarımız sizlerden gelen
öyküler, çizimler, şiirler, çeşitli yarışmalarda kazandığınız başarı
haberlerinizle şekillendi.
Nisan ayında Edirne’de yapılacak Çocuklar ve Kentler etkinliğinde
sahne gösterileri ve sergilerde sizleri de aramızda görmek
dileğiyle Nisan sayımızda yeniden buluşuncaya kadar hoşça
kalın, sanatla kalın…
Zeynep Hülya Kanbay
Yollamak istediğiniz herşeyi
info@yaraticicocuklardernegi.org ya da
hulya@yaraticicocuklardernegi.org
adreslerinden bize ulaştırabilirsiniz.
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BİLİM

Cahit Arf

"Matematik de resim, müzik ve heykel gibi bir sanattır"
Ülkemizde Matematiğin simgesi haline gelen ve
cebir konusundaki çalışmalarıyla dünyaca ün
kazanan, sentetik geometri problemlerinin cetvel ve
pergel yardımıyla çözülebilirliği konusunda yaptığı
çalışmalar, cisimlerin kuadratik formlarının
sınıflandırılmasında ortaya
çıkan değişmezlere ilişkin
“Arf Değişmezi” ve
“Arf Halkaları” gibi
literatürde adıyla
anılan çalışmaların
yanı sıra
"Hasse-Arf

Teoremi" adı ile anılan teoremi matematik bilimine
kazandıran Cahit Arf, 1910 yılında Selanik’te
doğmuştur. 1912’de Balkan Savaşı sebebiyle henüz
iki yaşındayken ailesi ile birlikte İstanbul’a gelmiştir.
İlk okulun beşinci sınıfındayken tanıştığı bir
öğretmen onun matematikle ilgilenmesini sağlamış,
liseye geldiğinde arkadaşlarının çözemediği
problemleri çözen Arf, ailesinin ve hocalarının
dikkatini çekmiş, Milli Eğitim Bakanlığının verdiği
bir bursla yüksek öğrenimini Fransa'da Ecole
Normale Superieure'de 1932'de tamamlamıştır.
Bir süre Galatasaray Lisesi'nde matematik
öğretmenliği yaptıktan sonra İstanbul Üniversitesi
Fen Fakültesi'nde doçent adayı olarak çalışmış,
doktorasını yapmak için Almanya'ya gitmiş ve
1938 yılında Göttingen Üniversitesi'nde doktorasını
tamamlamıştır. Daha sonra İstanbul Üniversitesi'ne
dönen ARF, 1943’de profesör, 1955'de
Ordinaryüs Profesör
olmuş,1964-1965 yılları
arasında Fransa'da bulunan
Princiton'daki Yüksek Araştırma
Enstitüsü'nde konuk öğretim
üyesi olarak görev yapmıştır.
Cahit Arf, cebir, sayılar teorisi,
elastisite teorisi, analiz,
geometri ve mühendislik
matematiği gibi çok çeşitli
alanlarda yaptığı çalışmalarla
matematiğe temel katkılarda
bulunmuş, yapısal ve kalıcı
sonuçlar elde etmiştir.
Türk matematikçilerine dolaylı
veya dolaysız bir şekilde esin
kaynağı olmuş, yaptığı uyarılar
ve verdiği fikirlerle
çevresindeki tüm
matematikçilerin ufuklarını
genişletmiş ve çalışmalarını
yeni bir bakış açısıyla yönlendirmelerini sağlamıştır.
Cahit ARF'ın ilk çalışması, 1939 yılında
Almanya'nın ünlü bir matematik dergisi olan Crelle
Journal Dergisi'nde yayınlanmıştır. Cahit Arf,
çözülebilen cebirsel denklemlerin bir listesini
yapmak amacıyla Göttingen'de ünlü matematikçi
Hasse'nin doktora öğrencisi olmuş, Hasse'nin
önerisiyle özel haller problemini çözmüş ve bu
çalışmasıyla sayılar teorisinde çok özel bir yeri olan
lokal cisimlerde dallanma teorisine çok önemli
yapısal bir katkıda bulunmuştur. Burada bulduğu
sonuçlardan bir bölümü dünya matematik
literatüründe "Hasse-Arf Teoremi" olarak
geçmektedir.
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Bundan sonra uğraştığı problem, matematikte
"kuadratik formlar" olarak bilinen konudadır. Uzayda
konisel yüzey denklemleri buna basit bir örnek olarak
gösterilebilir. Bu konudaki temel problem, kuadratik
formların bir takım invaryantlar, yani değişmezler
yardımıyla sınıflandırılmasıdır. Bu sınıflandırma Witt
adında ünlü bir Alman matematikçi tarafından
karakteristiği ikiden farklı olan cisimler için 1937’de
yapılmıştır. Karakteristik iki olunca problem çok daha
zorlaşıyor ve Witt'in yöntemi uygulanamıyordu.
Cahit ARF bu problemle uğraştı ve karakteristiği iki olan
cisimler üzerindeki kuadratik formları çok iyi bir
biçimde sınıflandırdı. Bunların değişmezlerini inşa etti.
Bu değişmezler, dünya literatüründe "Arf Invaryantlari"
olarak geçmektedir. Bu çalışması 1944 yılında Crelle
Dergisi'nde yayınlandı ve Cahit ARF 'i dünyaya tanıttı.
1945'lere
gelindiğinde
matematiksel bakış
açısının temel
problemi olan
sınıflandırma probleminin eğrilere
uygulanması
bakımından son
derece önemli ve zor
olan problemini
Cahit Arf tamamiyle

çözmüş ve tek boyutlu tekil cebirsel kolların
sınıflandırılması problemini kapatmıştır. Cahit Arf bu
problemi çözerken önemini gözlediği ve problemin
çözümünde en önemli rolü oynadığını fark ettiği bazı
halkalara "Karakteristik Halka" adını vermiş ve daha
sonra gelen yabancı araştırmacılar bu halkalara "Arf
Halkaları" ve bunların kapanışlarına "Arf Kapanışları"
adını vermişlerdir.
Cahit Arf'ın bu çalışması 1949 'da Proceedings of
London Matematical Society dergisinde yayınlanmıştır.
Cahit Arf’ın 1940'lı yıllarda yaptığı bu çalışmaların
günümüzde hala kullanılıyor olması, onun kalıcılığını
ispatlamıştır.
Matematik dünyasının önde gelen bilim insanları
arasında yer alan Cahit Arf, 1962 yılında dönemin
cumhurbaşkanı Cemal
Gürsel’in atamasıyla
TÜBİTAK’ın kuruluş
çalışmalarını başlatmış ve
1963-1971 yılları
arasında kurumun
gelişmesi için çalışarak
bilim kurulu başkanlığını
yürütmüştür. 1948'de
İnönü Ödülü, 1974'de
TÜBİTAK Bilim Ödülü,
1980'de İTÜ ve KATÜ
Onur Doktorası, 1981'de
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de ODTÜ Onur Doktorası’nı alan Arf,
Genç yaşta Mainz Akademisi Muhabir
Üyeliğine seçilmiş ve Türkiye Bilimler
Akademisi Onur Üyesi olmuştur.
10 Liraların arka yüzünde aritmetik
diziler, abaküs sayılar, ikili sayı
sistemini ifade eden rakamlar ve Arf
Değişmezlerinden bir kesitle birlikte
portresi yer alan Cahit Arf,
matematikte kalıcı izler bırakarak 26
Aralık 1997 'de aramızdan ayrılmıştır.
Cahit Arf’ı tanıtmaya çalıştığımız Bilim
sayfalarımızı Prof. Dr. Erdal İnönü’nün
sözleri ile noktalayalım: “…Cahit
ARF'ın önemli bir özelliği, her şeyin
aslını anlamaya çalışmak olmuştur.
Birisi bir konuşma yaparken, anlamadığı yeri hemen sorardı. Hiçbir
şeyden çekinmezdi, onun için önemli
olan anlamaktı; bilime değer veren bir
insan olarak anlamak, araştırıcı
zekasını kullanarak olayların nedeni
anlamak..."

Geleceğin Mucitleri Yarışmasında
Adım Adım Final Heyecanı
Geleceğin Mucitleri yarışmasının duyuruları yapılırken, “Herkes Türkiye'nin
geleceği hakkında bir şeyler söylüyor. Biz konuşmak yerine eyleme geçiyor ve
geleceğin gerçek sahibi çocuklara bir şans veriyoruz. Onların ön yargılardan uzak
zihinlerinin üreteceği değerleri "Geleceğin Mucitleri" yarışması ile Türkiye'nin
hizmetine sunuyoruz. Artık konuşma sırası geleceğin gerçek sahiplerinde...”
diyerek dile getirmişti düşüncelerini Yaratıcı Çocuklar Derneği Yürütme Kurulu
Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan. Oflaz Medya Grup Başkan Yardımcısı Esra
Oflaz ise “Geçmişin söyleyecek yeni bir sözü yok. Her şey, şu anda ve gelecekte.
Çocuklarımızın yaratıcılığının kapılarını açtık icatlarını bir araya getirdik. Güzel
yarınlar ve çağı yakalayan bir Türkiye için” diyerek anlatmıştı Geleceğin Mucitleri
yarışmasının amacını. Dernek Başkanı Didem Çapa’da “İçinde bulunduğumuz
çağda rekabet avantajı kısa bir raf ömrüne sahip. Bu devirde tek sürdürülebilir
rekabet avantajı hem bireyler, hem şirketler, hem de ülkeler için yaratıcılıktır.
Çocuklarımızın yaratıcılıklarını kullanarak ortaya koyacakları yeni proje ve
ürünlerin gelecekte insanlığa çeşitli alanlarda katkı sağlayacağına inanıyor,
geleceğin mucitlerini şimdiden kutluyorum” diyerek, böyle bir yarışmanın neden
gerekli olduğunu vurgulamıştı. Biz de Edergi ekibi olarak geçen sayımızda
Geleceğin Mucitleri yarışmasında çekilmeye değer bulunan projeleri sizlere
duyurmuştuk. Yarışmanın bu aşamasında Teker teker bu proje sahiplerinin
okullarına gidilerek projelerin videosu çekiliyor ve www.dailymotion.com.tr’ye
yükleniyor. Önümüzdeki bir ay boyunca bu videolar izlenecek ve oylamanın yüzde
20’si halk tarafından belirlenecek. Nihai aşamada, Jüri ve halk oylamasıyla seçilen
5 proje sahibine ödül verilecek ve projeleri hayata geçirilmek üzere ilgili firmalarla
paylaşılacaktır. Ödül alan 5 yaratıcı proje, Kidz Tv ekranlarından yayınlanacaktır.
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KARİKATÜR

İyi ve kötüyü yansıtabilmenin
çizgi bütünlüğü…
Merhaba, ben Bilal Sarıteke,
2009 yılında Edirne Güzel
Sanatlar Lisesi'ni kazanıp dört
senelik resim eğitimim boyunca
hocalarımın destekleriyle kendimi
geliştirmek için elimden geleni
yaptım. Çeşitli yarışmalara
katıldım, bunlardan biride
"Yaratıcı Çocuklar Derneği"nin
düzenlemiş olduğu
Nasrettin Hoca konulu karikatür
yarışmasıydı.
İki sene üst üste derneğin
karikatür yarışmalarında birincilik
ve birde mansiyon kazandım.
Yarışma için çıkarılan albümde
ödül alan karikatürlerim yayınlandı. lise eğitimi mi tamam-

ladıktan sonra 2013'te
Doğuş Üniversitesinin
Görsel İletişim ve
Tasarım Bölümü’nü
kazandım,
burada
eğitimime
devam
etmekteyim.
Yaratıcı
Çocuklar
Derneği'nin
isteği üzerine bu
seneki barış konulu
karikatür yarışmasının
afişini hazırladım. Bu afişi
hazırlarken barışı sağlamayı
düşünen insanların önce
kendileriyle barışık olmaları
gerektiğini düşünerek tasarladım.
Kendimi sadece bir meslek
üzerinde geliştirip diğer
yeteneklerimi köreltmek
istemediğim için sanatın tüm
dallarıyla ilgileniyorum. Karikatür
de bunlardan biri. Gülebilmek
veya sorunlara farklı yönlerden
bakabilmenin bir parçası olan
karikatür, benim için yaşamın
sadeleştirilmiş hali, hatta iyi ve
kötüyü yansıtabilmenin çizgi
bütünlüğüdür. İleriye yönelik
hedeflerimin arasında otomobil
tasarımcısı olmak da yer alıyor.
Yaratıcı Çocuklar Derneği
Karikatür Koordinatörü ve atölyelerine de katıldığım Karikatür
sanatçısı İbrahim Tapa’ya, bana
zaman ayırarak bir söyleşi
yapma fırsatı verdiği için çok
teşekkür ediyorum.
Karikatüre olan ilginiz ne
zaman ve nasıl başladı?
Yatılı bir okulda, öğretmen
okulunda okudum. O yıllarda
okullarda duvar gazeeteleri
yazılırdı. Bir kaç arkadaşımla bir
mizah gazetesi hazırlardık. Öyle
başladım karikatür çizmeye.

Yaratıcı Çocuklar Derneği’nin düzenlediği
“İletişim” konulu 5. Karikatür yarışmasında
Bilal’e birincilik kazandıran karikatürü.
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Karikatür dışında
ilgilendiğiniz
işler veya
hobileriniz
var mı?
Kaligrafi,
yani modern
batı harfleri
ile yapılan
sanat ile
ilgileniyorum.
Eski otomobiller
ilgimi çekiyor.
Biraz ud çalmaya
çalışıyorum.
Karikatürün güzel
sanatlardaki yeri ve
önemi nedir sizce?
Karikatürün dili evrenseldir.
Yazısız bir karikatür farklı kültür
ve farklı dillerdeki insanlara ne
demek istediğini anlatabilir.
Karikatürle bir çok şeyi çok
çabuk anlatabilirsiniz. Tabii
kompozisyon, anatomi,
perspektiv gibi temel sanat
bilgilerine ihtiyaç var, dolayısıyla
karikatür bir çok sanat dalından
istifade etmek zorundadır.
İyi bir karikatürist olmak
için neler yapmak gerekir?
İyi bir karikatürcü dünyaya açık,
olayları takip eden, etafındaki
her şeyle ilgilenen, okuyan,
izleyen ve gözlemleyen biri
olmak zorundadır. Toplumdaki
sıkıntıları insanları incitmeden,
onlara mizah yoluyla anlatmalı,
bu nedenle de toplumu iyi
gözlemlemelidir.
Yaratıcı Çocuklar
Derneği’nde genç
karikatürcü arkadaşlardan
beklentileriniz
nelerdir?
Karikatür atölye çalışmaları
yapıyoruz, yarışmalar ve sergiler
düzenliyoruz. Amacımız iyi
karikatür izleyicileri , karikatür
seven gençler yetiştirmek. Ama
bu çalışmalara katılan yetenekli
gençlerden gelecekte karikatürcü
olanları da görmek istiyoruz.

Bir karikatür çizerken hangi
yolları izliyorsunuz?
Önce espri bulup not ediyorum,
sonra kurşun kalemle eskizler
yapıyorum.
Daha iyi, daha net
nasıl anlatabilirim diye
düşünüyorum. Sonra temize çekip
mürekkeplendirip boyuyorum.
Zaman zaman da bilgisayarla
çalışıp renklendirme yapıyorum.
Karikatür de sansür var mı?
Ne yazık ki var. politikacılar pek
hoşgörülü değiller.

Bir karikatürist olarak sizce
Türkiye'de karikatür beklenilen ilgiyi görüyor mu?
Türkiye’de karikatür sanatı bence
çok gelişiyor. Genç arkadaşlar
arasında çok yetenekli olanlar var.
Çok güzel çalışmalara imza
atıyorlar.
Yaratıcı Çocuklar Derneği'nin
genç karikatürcülere katkısı
nedir?
Yaratıcı Çocuklar Derneği
karikatürist olmak isteyen gençlere
fırsatlar yaratıyor. Sergiler, albümler

yapıyoruz. Yeni başlayan
arkadaşlarımıza destek olmak ve
onları teknik olarak daha iyi
konumlara getirmek amacındayız.
Karikatür severek yapılması
gerekilen bir meslek mi?
Bence karikatüristlik dünyanın en
güzel mesleği. Doktor, mühendis,
mimar, öğretmen olup da karikatür
çizen arkadaşlarımız var. Amatörce
bile olsa insanlar karikatürle
ilgilenmeli. Karikatürle uğraşmak
insanın kendisini mutlu etmenin
güzel bir yoludur.
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KARİKATÜR

İbrahim Tapa,
Yaratıcı Çocuklar Derneği
tarafından düzenlenen Karikatür atölyelerinde
katılımcılara önce kendi karikatürünü çizdirir.
“Yuvarlak çizen her şeyi çizebilir” diyerek
başlar çalışmalarına.

Genç-yaşlı, amatör-profesyonel arkadaşlarının çizdiği Tapa portreleri...
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BİZDEN HABERLER

Eren Çebi
Çekmeköy Doğa Koleji 5.sınıf öğrencisi
Eren Çebi, Doğaya olan sevgisini,
ağaçlara olan hayranlığını anlattığı
kompozisyonunu yollamış dergimize,
eminim sizler de onun küpeli ağacını
çok seveceksiniz.
BENİM KÜPELİ AĞACIM
Sonbaharın gelişi hüznü de beraber
getirdi yüreğime… İşte yine ağaçlar
yapraklarını dökmeye başladı birer
ikişer. Tıpkı buğulu gözlerden akan
yaşlar gibi, terk ediyorlar ana gövdeyi.
Önce yaprakların rengi değişmeye
başlıyor; yeşilin yerini kahverengi,
kırmızı ve sarı alıyor. Adeta bir renk
şöleni yaşanıyor. Günler geçtikçe
yaprakların düşüşü hızlanıyor. Sonra
gövde çırılçıplak kalıyor. Kuru dallarıyla
baş başa… Yalnızlığı sevmediğimden,
ilkbaharı daha yakın hissederim
kendime. Yeniden yeşerir gövde, tersine
bir göç başlar sanki. Ağaçlar yapraklarıyla buluşur, çoğalır, çoğalır…
Odamın küçük penceresi düne kadar
böylesi güzel bir manzaraya
bakıyordu. Bugün yanımızdaki ormanlık arazide yoğun bir çalışma başladı. İş
makineleri büyük bir gürültüyle geldi ve
tüm karşı koymalarımıza rağmen bizi
dinlemeyerek ağaçları köklerinden
söküp sürükledi. Sonradan öğrendim.
Yüksek katlı binalardan oluşacak büyük
bir site yapılacakmış. Öyle de oldu…

Çok kısa zamanda inşaat tamamlandı.
Artık odamdan sadece beton yığınları
gözükür olmuştu.
Derken bir gün onu fark ettim.
Kış gelmek üzereydi. Havalar iyice
soğumuş, sağanak yağmurlar
başlamıştı. Ağaç kesilmeden kalabilmiş,
arkadaşlarına yapılan haksızlığa
direnircesine kökleriyle toprağa sıkıca
tutunmuştu. Binaların arasında tek
başına kalakalmıştı. Şimdiye kadar
nasıl olmuşsa olmuş gözümden kaçmıştı
işte… Tüm yaprakları dökülmüştü;
ancak dallarında, dikenli küçük
topçuklar vardı. Bunlar bana küpeyi
çağrıştırdığından, bu ağacın ismini
“küpeli ağaç” koymuştum. Sonradan
çınar ağacı olduğunu öğrenmiş olmam,
bir şeyi değiştirmemişti. O benim küpeli
ağacımdı ve her zaman öyle kalacaktı.
O da ne, kuru dalların arasında bir de
kuş yuvası vardı. Demek ki ağaç aynı
zamanda bir kuşa da ev sahipliği yapmıştı. Artık her gün küpeli ağacı izler
olmuştum. Günler günleri kovaladı.
Havaların ısınmaya başlaması ile
birlikte ağacın gövdesi yeşerdi,
yaprakları yeniden çıkmaya başladı,
minicik yaprakları giderek irileşti,
çoğaldı. Gönlüme baharlar geldi.
Yıllardır penceremden koca bir ormana
bakmış, ama görmemiştim. Ağaç da
canlıydı, tıpkı bizim gibi. Her yıl
yeniden yeşeriyor, yaşamımızı
renklendiriyor, havamızı temizliyor,

başka canlılara kucak açıyor, iyice
yaşlandığında ise bize kalem, kağıt,
kitap olarak geri dönüyor, bazense bizi
ısıtmak için yakacak oluyordu. Öyleyse,
biz neden onunla dost olamıyorduk,
neden? İşte başka canlılara yaşam
hakkı tanıdığımız gün, onları yok etmek
yerine birlikte yaşamayı
başarabildiğimiz gün dünyamız daha
güzel olacak, benim sevgili küpeli
ağacım.

Beril Çetinkaya
Güzelce Doğa Koleji 5. Sınıf öğrencisi. Beril Çetinkaya, Engelleri aşmakla ilgili bir
kompozisyon yazmak için kağıdı kalemi eline almış ve önce kendinin bir engelli
olduğunu düşünmüş. Neler yapabilirdim, nasıl aşabilirdim sorularını sormuş kendine ve
sonra da yazmış. Biz de bu güzel yazıyı sizlerle paylaşıyoruz.
Engelli Olsak da Başarabiliriz!
Ben Beril. Beş yıldan beri görme engelliyim. Ailem beni göz doktoruna götürdüğünde
göz numaram çok ilerlemişti. Yürürken annemin elini bıraktığımda zar zor yürüyordum.
Birden ortaya çıkan bu olayı anlamıyordum. Tedaviye başladık. Önce zorlandım, çok
zor alıştım. Verilen eğitimler sayesinde artık eskisi gibi değilim. Şimdi tek başıma
yürüyebiliyorum. Yalnızca eskisi gibi okula gidemiyorum. Bu benim canımı çok sıkıyor.
Belki annemin de… Artık bir görme engelli olarak bir şeyler yapmayı başarmam
gerekiyor diye düşünmeye başladım. Böylece bütün engelli insanlara güven verebilirim
ve örnek olabilirim diye düşündüm. Annem hep anlatıyordu benim durumumdaki
insanların başardıklarını. Ben de yapabilirim dedim ve piyano çalmaya başladım.
Nasıl çalıyorum diye merak ediyorsanız açıklayayım: Notaları duyarak ezberliyorum.
Öğretmenim çok güzel öğretiyor. Okuma yazmam ise kabartma alfabeyle oluyor.
Her şeyi yeni baştan öğreniyorum. Öğrenmem gereken çok şey var. Tedavim de s
ürüyor. İyileşeceğime inanıyorum.
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İmran
Büyüközer
“Merhaba, ben İmran
BÜYÜKÖZER Malatya Doğa
Koleji 5. Sınıf öğrencisiyim 2.
Sınıftan beri yazdığım şiirlerimi
Türkçe Öğretmenim Yeliz
Gündoğan derginize yollamamı
önerdi ben de sizin aracılığınızla
arkadaşlarımla paylaşmak için
yolluyorum. Umarım
beğenirsiniz” Demiş İmran,
elbette beğendik ve hemen bir
kaç tanesini sizlerle paylaşıyor,
sizlerin şiir, öykü, deneme,
karikatür ve fotoğraflarınızı da
bekliyoruz.
TATLI KARDEŞİM
Doğdun 26 Mayıs,
Sevgi saçtın ailemize.
Saçımı çekiyordun ama, seni
sevdim Hanzade.
Sevgi çiçeğimiz oldun,
Bir tanecik oldun.
Seni sevdik ailece,
Benim kız kardeşim oldun.
EN İYİ ARKADAŞIM ALKIM
1'de geldin sınıfımıza,
Kars'tan gelmişsin, taa buraya.
Adın çok değişikti,
Söyleyemedik bir anda.
MALATYA’YA BEKLERİZ
EKMEK
Malatya’nın kayısısı
Önce çiftçi eker buğdayı,
Kayısının yarısı
Sonra çıkar başağı.
Yeşillik dolu Malatya’ya,
Biraz daha büyür
Bir gün sizi de bekleriz.
Sofraların sultanı.
Gezin, görün,eğlenin…
Soğuk suyundan için,
Temiz havayı çekin
Malatya’ya bekleriz.
SAĞLIKLI YAŞAM
Seviyorsan kendini,
Bedenine iyi bak!
Portakal suyunu iç,
Sporunu yap.
Dengeli beslen,
Zamanında yat.
Planlı çalış
Ödülünü al.
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BİZDEN HABERLER

Okullarınızdan kareler...

İzmir Büyükçiğli Özel Türk Koleji
Yaratıcı Çocuklar Derneği
10.yılını kutlarken, yaptığı
yarışmaların afişleri, bilim
insanları afişleri, yarışma
albüm, katalog ve kitapları,
Çocuklar ve Kentler Etkinliği
Kataloğu ile Dernek 10.yıl
Kataloğu’nu içeren bir
koliyi 2013-2014 Eğitim
Öğretim yılı başında
ülke genelinde 600 okula
gönderdi. Kolileri alan
okullar öğrencilerin
yarışmalara katılmasını
sağlamak için afişleri
hemen asmışlar ve sonra
da fotoğraflayıp bizlerle
paylaşmışlar.

İzmir Anadolu Öğretmen Lisesi.
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Biz de okuyucularımızla
paylaşıyor, sizlerin
okullarında da
derneğimizle ilgili yapılan
çalışmaların fotoğraflarını
bekliyoruz.

İzmir Anadolu
Öğretmen Lisesi

Sakarya Bilim ve
Sanat Merkezi

Bahçeşehir Koleji, Alanya.
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TASARIM

Evrim Timur mesleğine olan aşkını
“Kendimi bildim bileli moda
tasarımcısı olmayı hayal ettim.
Sanırım başka bir meslek
yapamazdım.” diye anlatıyor.
Merhabalar, ben Serra
Absarılıoğlu. Çankırı Selahattin İnal
Güzel Sanatlar Lisesi'nde 10. sınıf
öğrencisiyim. Alanım resim.
Karakalem, yağlı boya, suluboya
ve heykel dersi görüyorum.
Kitap okumayı ve belgesel
izlemeyi çok seviyorum ayrıca
fotoğrafçılıkla uğraşıyorum.
İleride fotoğrafçı olmak istiyorum.
Resim çizmek aileden gelen bir
sevdadır. Hayatımın her anını
sanatla bağdaştırmaya
çalışıyorum. E-dergi okuyucuları
için sizin gibi önemli bir modelistle
bir söyleşi yapabilecek olmaktan
mutluluk duyuyorum ve bana
zaman ayırdığınız için teşekkür
ediyorum.

Selam Serra, ben de tanıştığımıza çok
memnun oldum. Heyecanın ve sanata olan
tutkun çok etkileyici. Vazgeçmemeni diliyorum. Öncelikle bir karışıklığı düzeltelim. Ben
“Modelist” değil “Moda Tasarımcısı” yım ☺
Moda tasarımcısını mimara, modelisti ise
mühendise benzetebiliriz. Moda tasarımcısı
ürünü tüm unsurlarıyla tasarlar, realizasyon
noktasında ise modelist devreye girer.
Şimdi gelelim sorularına.
Akademi İstanbul'un size kattığı
şeyler nelerdir?
Akademi İstanbul bana mesleğimde
edindiğim tecrübe ve birikimi, bu mesleğe
yeni adım atacak kişilerle paylaşma fırsatı
verdi. Aynı zamanda mesleğimin eğitsel
sürecinin derinliklerini anlama şansı getirdi.
Moda Tasarımcısı
olmasaydınız hangi
mesleği seçerdiniz?
Kendimi bildim bileli moda
tasarımcısı olmayı hayal ettim.
Sanırım başka bir meslek
yapamazdım.
Neden Galatasaray
formasını tasarlarken
mor rengini kullandınız?
Amacınız neydi ?
Mor formayı anlatmak birkaç
cümleyle mümkün değil ama
elimden geldiğince kısa
anlatmaya çalışayım. Ben
Galatasaray Lises’inde okudum
ayrıca Galatasaray Kulübü’nün
lisanslı sporcusuydum. Yani sarı
kırmızı formayı ben de terlettim.
O formayı taşımanın değerini
ve sorumluluğunu iyi bilirim.
Sonraları ise koyu bir
Galatasaray taraftarı olarak
hayatıma devam ettim. Kulüp
beni göreve davet ettiğinde,
aynı sezon için 4 ayrı forma
yapılması gerekiyordu (Büyük
takımlarda genel uygulama
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böyle) bir ev forması yani kendi
stadımızda oynadığımızda giyilmek
üzere (home jersey), bir deplasman
forması (away jersey), UEFA yada
Şampiyonlar Ligi forması (Europe
jersey), bir de UEFA regülasyonu
gereği karşı takımla renklerin benzeşmesi halinde misafir takımsak
giyilmesi gereken harici renk forma
(stand by jersey). Home jersey
kulüp kurucumuz Ali Sami
Yen’den bize miras kalan
sarı- kırmızı parçalı formadır ve
hiç değişmez. Diğer formalarda
ise karşılaşmalarda diskalifiye
olmayacağımız doğru renkleri
bulmak gerekir. Zor iştir. O yıl
parçalı forma, beyaz forma,
kırmızı forma ve meşhur
mor formayı tasarladım.
Benim için parçalı forma
“gelenekleri”, beyaz
forma “fair play i”,
kırmızı forma “cesareti”
mor forma ise “enerji ve
asaleti” temsil ediyordu.
Mor enerjinin rengidir ve
tarih boyunca asaleti
simgelemiştir. Hakkında en çok
haber yapılan, en çok satan ve
hala giyilen forma ünvanını hala
koruyor.
Her genç kız modayla ilgili bir
şey yapabilir mi sizce?
Giyinmek anlamında evet, meslek olarak
ise hayır
Yaptığınız mesleği nasıl seçtiniz?
Size hedef belirleme konusunda
destek olan yakınlarınız var
mıydı? Siz gençlere destek olmak
adına bir çalışma yapıyor
musunuz?
İlk okulu Fransa’da okudum. Sanata ve
tasarıma olan yeteneğim ve ilgim orada
ortaya çıktı. Sanat eğitmenim beni Christian
Dior defilesine götürdü. 11 yaşımdaydım.
Büyülendim. Sonra başka hiçbir meslek
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düşünmedim.
Şimdiye kadar yaptığınız en
büyük iş ya da sizi en çok etkileyen proje neydi ?
Aslında bu şekilde bir birinci tayin etmek
zor. Bir çok uluslar arası defile yaptım,
ödüller aldım, bir çok ülkede Türkiye’yi
temsil ettim. Sanırım Milano Moda
Haftası’nda yaptığım defile ve
Galatasaray’ın tüm ürünlerini tasarlamak
biraz daha farklı bir yere sahip.
Dünyada tasarımlarını çok
beğendiğiniz biri var mı ?
Aslında yazamayacağım kadar çok. Ama
son zamanlarda Zadig Voltaire’i çok
beğeniyorum.
Mesleğiniz dışında herhangi bir
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sanat dalına ilginiz var mı ?
Resim ☺
Tasarımlarınızı yaparken size
ilham veren şeyler nedir ?
Sosyal yaşam ve insan ihtiyaçları
Moda Tasarımcısı olmak isteyen
gençlere ne önerirsiniz?
Moda tasarımcısı olmak isteyenlere kararlı,
tutkulu ve saygılı olmalarını öneririm.
Mesleğinizin en güzel ve en zor
yanı sizce nedir?
Zor ama heyecanlı yanı çok kısa aralıklarla
çok sayıda yeni tasarımlar yapmak. Güzel
yanı ise dünyaya kafa tutabilmek.

BAŞARILARIM

Betül Eyrekçi’nin Kaleminden “Öğretmen”
Üsküdar Atatürk Ortaokulu 8. sınıf
öğrencisi Hatice Betül EYREKÇİ Öğretmen
konulu bir kompozisyon yarışmasında
İstanbul birincisi olmuş. Ona birincilik
kazandıran bu güzel çalışmasını sizlerin de
okuması için dergimize yollamış.
Arkadaşımızı tebrik ediyor, “öğretmen” in
ne ifade ettiğini anlatan bu güzel yazıyı
sizlerle paylaşıyoruz.
CANIM ÖĞRETMENİM
Dumanlı dağlara baharlar getirir benim
öğretmenim. O ruhumuzun tarlasında
umutlar yeşertir. Bir yolcudur. Bazen yolu bir
bozkıra, bazen kuş uçmaz kervan geçmez
bir dağa, bazen göl kenarındaki şirin bir
kasabaya düşer. O sessiz yolcu, bu şaşırtıcı
yolculukta nice soylu anılar biriktirir
yüreğinde. En içten duygularla sıcacık
kalbinde yer açar merhamete, saygıya ve
sevgiye. Eşit verir sevgisini Ali’ye, Ahmet’e,
Ayşe’ye... Onun en büyük emeli iyi insan
yetiştirmektir.
Benim öğretmenim muazzam bir ağaç...
Onun dallarına konan kuşlar ise ışığa aç...
Öğretmendir onlara kimsenin
öğretemediklerini öğreten. Kimsenin
veremediği şeylerin tümünü sıcacık
gülümsemesiyle ve içtenliğiyle verebilen...
Serin ile sıcağın, gündüz ile gecenin, Bulanık

ile berrağın farkını öğretebilen... İnsan beyni
alev alevdir. Yeni şeyler öğrenmek uğruna
uçuruma dalacak kadar gözü karadır belki
de. Öğretmen onları tehlikeli yanlardan
kurtarır ve ilkyazla birlikte yeşeren
olağanüstü bir doğa yaratır. Adım attığı
her yer Barış ve huzurla dolar.
Benim öğretmenim çocuklarının dört bir
yanını kötülüklerden arındırır. Onları
sevgiyle sarar O ki soylu bir topraktır.
Ayrık otları, ısırganlar onun içinde fulyalara,
güllere, müge çiçeklerine dönüşür. Yolu
aydınlık, yolu aktır.
O bir orkestra şefidir. Farklı kültürlerden
insanların çocuklarını çatısının altında
birleştirir. Yönettiği korodan harikulade bir
ses çıkar. O ses birlik beraberliğin,
kardeşliğin, dostluğun, Barışın sesidir. Onun
orkestrasında zengin fakir, güçlü güçsüz, sen
ben ayrımı yoktur. Onun muazzam çatısı
altında herkes eşittir. Kar kristalleri gibi farklı
farklıdır çocukları ve her biri bir deryadır.
Kimi koşarak ilerler, kimi ürkek gözlerle
hayatı izler. Öğretmenimin gönlü sabır
taşından, ruhu ay ışığındandır. O gemilerin
yalçın kayalara çarpıp paramparça olmasını
engelleyen deniz fenerleri gibidir. Hepimize
sevgisiyle ve şefkatiyle yön verir. Öğretmenim olmasa ben ne yapardım? Rotasını
kaybetmiş bir gemi gibi okyanuslarda

kaybolurdum. Öğretmen bilgi öğretmekle
kalmaz ki... Öğrencilerine topluma
karışmayı, dünyayla kaynaşmayı öğretir.
Hayatı öğretir.
Öğrenme ömür boyu süren bir serüvendir.
O binlerce gün süren serüvende daima
yanımızda olansa öğretmendir.
En büyük fazileti sessizce döktüğü emektir.
O acımasız karanlıkları görünce alıp başını
gitmemiştir. Dün, bugün ve yarın emeğini az
görenlere aslında çok büyük bir hazine
bırakmıştır. Topluma saygılı ve ülkesini seven
nesiller yetiştirmiştir. Bir çocuğun
yetişmesinde başyardımcı olmak her ne
kadar kulağa kolaymış gibi gelse de
aslında zor bir iştir. Yürüdüğü yolda elini
sımsıkı tutmak, yolunu ışıklandırmak, zaman
akarken hazla, onun çocuk olduğunu, genç
olduğunu görmek ne büyük bir mucizedir ve
bu mucizeye dünyanın bütün gülleri layıktır.
Bütün bunlar onun bilgisinin ve özverisinin
eseridir. Ak akçe, her kapıyı açmaz ama
eğitim her kapıyı açar. O kapının altın
anahtarı ise benim canım öğretmenimin
elindedir. Memleket çiçeklerini yetiştiren aziz
öğretmenim, sana selam olsun.
O güçlü, o pırıl pırıl ışığınla bizi aydınlattın.
Sizi hiç unutmayacağım. Şükranla ve
saygıyla daima kalbimde yaşatacağım.
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Gelecekte Arabalarımızı
Mesut Tasarlayacak…
Mehmet Mesut Uygun, Zeytinburnu Atatürk İlköğretim Okulu
4.Sınıf öğrencisi. İlgi alanı Arabalar ve Araba Çizimleri,
hayali ise büyüdüğünde ünlü bir Türk araba tasarımcısı
olmak.
Şimdiye kadar dünyaca ünlü yabancı ve yerli araba
tasarımcılarından çeşitli takdir dolu mektuplar almış.
Ayrıca, bunlardan şu anda Kia ve Hyundai markasının
tasarım merkezi direktörü olan Peter Schreyer ve BMW eski
tasarım şefi Chris Bangle Mesut'a kendi imzalı araba
tasarımı kitaplarını göndermişler. Geçen Aralık sonunda
Mesut, Ford Otosan Design Studio tarafından Gölcük'teki
fabrikaya davet edilip, kendisinin orada çizdiği araba resimlerine istinaden de övgü dolu bir mektup almış. Autocar
Dergisi editörü Koray Muratoğlu ve Autoshow Dergisi
Editörü Hırant Kasapoğlu da Mesut’u yayın merkezlerine
davet ederek kendisiyle bir görüşme yapmışlar. Mesut yine
davet edilerek gittiği Mehmet Arsay Otomobil Müzesinde
çekilen resimleri ile son çizdiği diğer araba resimlerini
sizlerle de paylaşmak istemiş. Kendisini kutluyor, gelecek
sayılarımızda başarıları çalışmalarıyla onu yeniden
sayfalarımızda konuk etmek istiyoruz.
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SANAT
Yaptığı porselenler kadar ince, zarif,
özel ve güzel bir sanatçı

Ömür Tokgöz
22

Merhaba, Ben Zeynep Payzanoğlu. İzmir Atakent Ortaokulu
8. sınıf öğrencisiyim. Çizim yapmayı ve yeni şeyler tasarlamayı
seviyorum. Yaratıcı Çocuklar Derneği İzmir temsilciliğinin son iki yıldır
düzenlediği etkinliklerde logo tasarımlarını yaptım. Kendimi bildim bileli
hep elimde çizim yapacak kalem ve kağıdım vardır.
Ayrıca 5 yıldır gitar çalıyorum. Konserlere gitmekten, sergi ve müze
gezmekten hoşlanıyorum. Yelken sporu ve voleybol ile ilgileniyorum.
Ömür Tokgöz Hanım'la yaptığım sohbeti beğeneceğinizi umarım. Ben
o atölyede olmaktan, incecik porselenlere dokunmaktan, ve eserlerin
hikayelerini yaratıcısının ağzından dinlemekten çok mutlu oldum...

Sanatla ne zaman ilgilenmeye
başladınız?
Çok çalışkan bir öğrenciydim. Ya doktor
olacaktım ya da mühendis. Tekstil
mühendisliğini kazandım. İkinci sınıftan
sonra orada olmak istemediğimi
biliyordum. Ancak memur bir ailenin
kızıydım ve bunca hazırlık ve harcanan
paranın üzerine vazgeçme şansım yoktu.
Bu yüzden başarılı bir şekilde okulu
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bitirdim. 3 yıl kadar tekstil sektöründe
kendi firmamızda çalıştım. Daha önce
hiç seramik çalışmam olmamıştı.
2003 de Tüzüm Kızılcan’ın seramik
atölyesinde haftada bir gün kursa
katıldım. Ama bu bana yetmemeye
başladı. 3 yıl boyunca her gün
atölyeye gitmeye başladım.
Çalışmalarım böylelikle başladı.
Seramik sanatçısı olmanızın
nedeni nedir?
Hep kendim bir şeyler üretmek istedim. Bu aynı zamanda bir öğrenme
süreci benim için. Malzemenin
seramik olmasından öte üretme isteği.
Meslek hayatınızın başında
ve bu süreçte size kimler nasıl
destek oldu?
Tüzüm Hoca atölyesini bana açarak
destek oldu. Bu konuda çok şanslı
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idim. Okul gibi bir atölyede istediğim
kadar çalışma fırsatı buldum. 3 Yıl
boyunca sabah erken saatlerden geç
saatlere kadar çalışıyordum.

çok seviyorum. Geometriyi porselen
çanaklarımda kullanmanın yollarını
arıyorum sürekli. Ancak camda daha
kütlesel çalışmayı seviyorum.

Seramik size ne ifade ediyor?
Herhangi bir malzeme takıntım yok.
Şu anda porselen çalışıyorum. Cam
da çalıştım seramik de. Porselende
çanak formu ile çalışmaktan
hoşlanıyorum. Çanak çok net ve
yalın bir form. Ve insanoğlu
varoluşundan bu yana hep çanak
yapmış. Birinin eline bir parça çamur
verdiğinizde ilk olarak çanak yapma
eğilimi gösteriyor. Ben de ürettiğim
çanaklarda ışığı da kullanarak
geometri ile birleştiriyorum. Işık gölge
benim çalışmalarımda çok önemli.
Porselen ışığı geçiriyor. Bunu
kullanmaktan keyif alıyorum.
Matematiği seviyorum. Geometriyi de

Bir eserin yapım aşaması kaç
parçadan oluşuyor ve ne tür
zorluklarla karşılaşıyorsunuz.
Bu uzun bir zaman. Önce bir fikir
oluşuyor. Ama bu fikir çözmem ve
öğrenmem gereken birçok başka
konuyu da beraberinde getiriyor.
Bu yüzden iyice anlamam ve planlamalar ve çözümlemeler yapmam
gerekiyor. Bu süreç çok önemli, daha
sonra deneyler yapıyorum. Bolca ön
çalışmalar yapıyorum. Çok ince ve
kırılgan bir malzeme ile çalıştığım için
önce küçük çanaklarla çalışmalara
devam ediyorum. Sonuca ulaşmaktan
önce bu öğrenme ve üretim aşaması
benim için çok önemli ve keyifli. Çok

ince çalıştığım için kırılgan olması zorlayıcı bir unsur benim için. Ama bununla
başa çıkmak keyif veriyor.
Çok ince porselenler
üretiyorsunuz. Tekniği ile ilgili
bilgi verir misiniz?
Çok ince ve kırılgan olmaları çok
sevdiğim bir durum. Kalıplar
kullanıyorum. Mutlaka önceden yaptığım
denemeler oluyor. Oksitleri çok nadir ve
kurallı kullanıyorum. Genelde beyaz
çalıştığım için fırın içinde başka bir
malzeme kullanmak konusunda titiz
davranıyorum.
Açtığınız sergilerde neler
hissediyorsunuz?
Sergiden öte insanların porselen
çanakları ellerine aldığında ki tepkileri
hoşuma gidiyor. Evet bir çanak ama
hafifliği ve inceliğinden kaynaklanan bir

boşluk hissi ve kütlesine rağmen hafifliği
karşısında şaşırıyor insanlar.
Etkilendiğiniz sanatçılar var mı?
Bir isim söyleyemem. Üretim aşamasında
bir öğrenme ve araştırma süreci
geçiriyorum. Bu dönemde belki bir
sanatçı, belki bir felsefeci beni
etkileyebiliyor.
Sizinle çalışan öğrencileriniz
var mı?
Yok, çünkü deneysel çalışıyorum. Yani
her sefer yeni şeyler öğreniyorum,
deniyorum ve üretiyorum.
Yaptığım araştırmada renkleri
çok kullanmadığınızı ve daha
çok biçimler üzerinde değişimler
yaptığınızı gördüm. Bununla
ilgili neler söylersiniz?
Çanak üzerindeki çalışmalarımda

geometri ile farklı boyutlar yakalıyorum.
Renkten çok bu arayışlar ve beyaz rengi
seviyorum.
Eserinizi tamamen
bitirdiğinizde ona bakarken
neler hissediyorsunuz?
Benim için önemli olan üretim aşaması.
Bitirdikten sonra aslında onunla ilişkim
de bitiyor. Ama üretim aşamasında
anlamaya çalışıyorum.
Eğer anlamlandıramazsam yapmak
istediklerimi o zaman çalışmadan
kopuyorsunuz.
Yaratıcı Çocuklar Derneği ile
nasıl tanıştınız?
Didem Çapa ile tanıştım önce. Yaratıcı
Çocuklar Derneği ile tanışmam da bu
sayede oldu. Özveri ile çok güzel
çalışmalar yapıyorlar. Ege Art Çocuk
Sanat günlerine de bu sayede katıldım.
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BENİM ŞEHRİM

Edirne...
Sultanların Şehri

Damla Başak Guksu, Edirne Serhat İMKB Kız Teknik ve Meslek
Lisesi 10. Sınıf öğrencisi. Geçen yıl Yaratıcı Çocuklar Derneği’nin
Gaziantep’te düzenlediği Çocuklar ve Kentler etkinliği içinde yer
alan Anadolu Medeniyetleri konulu fotoğraf sergisine “Ustanın
Elinden” adını verdiği fotoğrafı ile katılmış. Daha sonra aynı
fotoğrafla Edirne Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinin düzenlediği
fotoğraf yarışmasında birinci olmuş. Biz de E-dergide hem bu
fotoğraf ve hem
de Damla’nın
diğer Edirne
fotoğraflarını
sizlerle paylaşarak Edirne’yi
onun gözünden
tanıtalım istedik.
Bildiğiniz gibi
Çocuklar ve
Kentler etkinliği
bu yıl Edirne’de
düzenleniyor.
Nisan ayında
Edirne’de
buluşmak üzere
sizleri Edirne’den
güzel karelerle
baş başa
bırakıyoruz.
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Adım adım Edirne...
Edirne ilinin cevheri l.Murat zamanında anlaşılmış ve
büyük bir imparatorluk olacak Osmanlı Devletine
başkentlik yapmaya layık görülmüştür. Dönemin en
gözde sanatçıları bu güzel şehri yavaş yavaş
bezeyip işlemişlerdir. Edirne’ye girdiğiniz anda
Türk İslam sanatının en güzel sanatsal öğelerini
yansıtan köprülerin, heybetiyle yükselen camilerin
insanı etkilememesinin, tarihi yaşatmamasının
imkanı yoktur.

Ölümsüzlük...
ll. Murat döneminde Rumeli Beylerbeyi Sinaneddin
Yusuf Paşa tarafından yaptırılan Beylerbeyi Camii’nin
bahçesinde olan mezar taşları Osmanlı sanatının
nedenli mükemmel olduğunun göstergesidir. Her biri
incelemeye değer Türk İslam sanatının günümüze
yansımalarıdır.

Ustanın elinden...

Darüşşifa...
Darüşşifa Beyazıt
Külliyesi, ikinci başkent
konumundaki Edirne’yi
hastaneye kavuşturmak
için Sultan ll.Beyazıt
tarafından yaptırılmıştır.
Evliya Çelebi, camii, tıp
merkezi, darüşşifa, hamam
ve mutfaktan oluşan bu
yapıtın “hastalara deva,
dertlilere şifa, divanelerin
ruhuna gıda ve def’i
sevda” için çalıştığını
belirtmiştir. Bu söylem
Osmanlı döneminde
doğanın, su sesinin,
musikinin hastalar
üzerindeki olumlu
etkilerinin fark edildiğinin
göstergesidir.

Kavuştak...
Edirne’nin tarihi dokusunu en
güzel yansıtan
eserlerden biri de Meriç
Köprüsü’dür. Sultan
ll.Mahmut döneminde
yapılan köprü Edirne’yi
Karaağaç semtine
bağlamaktadır.
Köprüye yapılan
boşaltma ayakları
ejder figürleriyle
süslenmiştir.
Bu figürler Türklerin
en eski takvimi
12 hayvanlı
Türk takvimine
dayandırılmakta,
bolluk ve bereketi
temsil etmektedir.
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HAYVANLARI SEVİYORUM

Bozcaada
Köpekleri

Avcılar Doğa Koleji
5. sınıf öğrencisi
Yankı Göksu Bulut
belli ki hayvanları ve
özellikle de köpekleri
çok seviyor.
Dergimizin
Hayvanları
Seviyorum sayfaları
için Bozcaada
Köpekleri diye bir
sayfa hazırlamış,
Yankı’nın sevgili
köpeklerini birlikte
tanıyalım.

Hera: Çok tatlı, sevecen
ve çok enerjiktir.
Her kesi sever ve
gördüğünü takip eder.

Lokum: Aykırı köpeğim.
Genellikle yan gelip
yatar; ama kendini iyi
hissediyorsa yerinde
duramaz. Genellikle
restorantlar onun
mekanıdır. Gece yarısı
eve gelir, motorlara sinir
olup havlar.
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FIKRALAR
MAL SAHİBİ...
Doktorun karşısına iki küçük çocuk
gelmiş.
Birisi: -Bir bilye yuttum. Onu
çıkarmanızı istiyorum.
Doktor öteki çocuğa sordu:
-Ya sen ne istiyorsun?
-Onun yuttuğu bilye benim de,
almaya geldim...
BAKLAVA...
Babası oğluna öğüt veriyordu,
-Bugünün işini yarına bırakmayacaksın.
Çocuk hemen annesine seslenir.
-Anne! Yarına bıraktığın baklavayı
getir de bugün yiyelim.

AZİZ YAVUZDOĞAN

SİNÜZİTİ OLAN HAYVAN HANGİSİDİR?

BESBELLİ...
Küçük Mahmut derslerine çok iyi
çalışıyordu, sonuç olarak daima
sınıfın birincisiydi. Babasının bu işe çok
sevindiğini söylemeye gerek yok.
O akşam baba oğlanın getirdiği
pekiyilerle dolu karneyi gözden
geçirdikten sonra, hafifçe öksürerek
genzini temizledi ve “Besbelli bu
çocuk zekâsını benden almış,” dedi.

DURUM...
Babası Kemale`e sorar:
- Sınıfta durumun nasıl oğlum?
- Kemal cevap verir:
- Çok iyi babacığım, sobanın yanında
oturuyorum...

YANIT: SALYANGOZ.

Anne bunun üzerine, “Ona şüphe
yok,” diye cevap verdi. “Zira benim
zekâm yerinde duruyor...”

BİT PAZARINI İLK OLARAK KİMLER
İCAT ETMİŞLERDİ?

YARATICI ÇOCUKLAR
DERNEĞİ’NDEN

Karikatür
Dersleri
BAŞLIYOR!

Karikatür sanatıyla ilgileniyor ve
kendinizi geliştirmek istiyorsanız usta
karikatüristlerle tanışıp ders almak için
Yaratıcı Çocuklar Derneğini
arayabilirsiniz

YANIT: ESKİMOLAR.

Bilgi için: 0216-332 78 58
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BİL-BUL-EĞLEN
BOŞLUKLARI DOLDUR...

Tüm satır ve
sütunlarda ve kalın
çizgilerle çevrili her
bölgede 1'den 6'ya
kadar rakamları
birer kez kullanarak
diyagramı
doldurun?

YANIT:

DEĞİŞTİR BAKALIM...

Harflerin yerlerini değiştir ve yeni sözcük türet.
Örnek: KİLİM = İKLİM

Soru: MASAL = ..................
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BİLMECE
BİLDİRMECE
• Karacaoğlan sarkıp
durur, düşerim diye
korkup durur.
YANIT: Zeytin.
• Çarşıdan aldım bir
tane, eve geldim bin
tane.
YANIT: Mısır, Nar.
• Ben giderim o gider,
el sallarım,o da sallar.
YANIT: Gölge.
• Kanatları nakış
nakış, O gelince çekilir
kış.
YANIT: Kelebek.
• Uçar durur vızz
vızz... Batırınca
iğnesini, canımız
yanar cızz cızz...
YANIT: Arı.

KIRILGAN

• At üstünde püsküllü
gelin.
YANIT: Mısır.
• Güneş döner, o
döner; Sonunda başı
döner.
YANIT: Ayçiçeği.

Resimdeki çizgiler düz mü, eğik mi?
KURBAĞANIN GÖLGESİ
HANGİSİ?

• Bir kutum var içi
dolu inci.
YANIT: Ağız.
• İki dağ arasında,
yunus balığı.
YANIT: Dil.
• Karnı şişik kafaya
yapışık.
YANIT: Burun.
• Yarım kaşık duvara
yapışık.
YANIT: Kulak.
YANIT: B
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OYUN

Mendil Kapmaca
ESKİ
Oyunu... SOKAKARI
OYUNL

Çocukların ve gençlerin oynadığı eğlenceli bir oyundur.
Oyunu oynayacaklar önce 2 gruba ayrılırlar. İki grup
arasında en az 20m. mesafe olur. Oyuna başlamadan
önce bir mendilci bir de oyunu yönetecek hakem
seçilir. Hakem seçilen mendilciyi ortaya alıp etrafına
1,5-2 m. yarıçapında bir çember çizer, gruplardakileri
ise birerli sıraya sokar. Mendilci belirlenen yerde, elin
serbest bir şekilde aşağıya doğru sarkıtır. Hakemin
düdüğü veya komutu ile gruplardan 1'er kişi mendilcinin elindeki mendili rakibi tarafından ebelenmeden
grubuna getirmek için hızlıca koşarlar. İlk gelen mendili
alıp grubuna götüremez ise, diğer bir deyişle ikisi de
mendilcinin yanına aynı anda gelmişlerse, rakipler
arasında bir kapışma başlar. Rakipler devamlı birbirlerinin dalgın anlarını kollarlar. Bu nedenle birbirlerine,
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dikkatlerini dağıtmak için çeşitli bakışlar atarlar,
hareketler yaparlar, ilginç laflar söylerler.
Çünkü, bu kapışmanın sonunda biri hızla mendili
kaparak kendi grubuna doğru koşacaktır.
Mendil kapılmadan mendilcinin etrafına çizilen
1,5-2 m. yarıçaplı sınırı (çemberi) aşmak yasaktır.
Burada uygulanan taktiklerden biri, mendili kapıyormuş
gibi yapıp almamaktır. Rakip yanılırsa sınırı hemen
geçer ve grubu adına 1 puan kazanılır.
Eğer oyunculardan biri mendili kapıp da grubuna
doğru koşmaya başlarsa, diğeri onu grubuna
ulaşmadan ebelemeye (yakalamak) çalışır. Mendili,
rakip oyuncu tarafından ebelenmeden grubuna getiren
oyuncu, grubuna 1 puan kazandırır, mendili kaptıktan
sonra ebelenirse karşı grup 1 puan kazanmış olur.

Tüm Öğrenci ve
Öğretmenlerimize
Başarılı Bir Dönem
Dileriz...

