
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               er yerde, her işte, her zaman  
               başarılı olmanın temel koşulu  
               alınan sağlam eğitimdir. 
İnsanoğlu, neye el atsa dönüp dolaşır 
eğitime dayanır Başarıların  
temelinde var olan  
eğitim, aynı zamanda  
sorunların çözümünde  
de ön plandadır.  
Eğitim geçmişte  
de önemliydi,  
bugün de önemli.  
İnsanlar iyi  
eğitildikçe toplum  
da ilerler. Bir toplumun gelişip 
kalkınması eğitimli kişilerinin günbegün 
artmasına bağlıdır. Eğitimde okul, aile, 
çevre üçlüsünün önemi eskiden beri 
bilinmektedir.  
Çevre ve medyanın eğitime etkisi de 
yadsınamaz. Bir yerde okumuştum, 
“Çocuğun eğitimi, annesinin 
doğumundan dokuz ay önce başlar.” 
Bugünü güzel geçirenin, geçmişi de 
geleceği de iyi olacaktır. Bizler hepimiz, 
anneler, babalar, öğretmenler, 
çocuklarımızın eğitimi için çalışacak, 
onların geleceğini, yarınlarını kurtaracak 
sorumluluğu almalıyız. Bu yüzden 
amacımız, kendini bilen, ne yaptığının 
farkında olan, ne istediğini bilen, disiplin 
ve sorumluluk sahibi bireyler 
yetiştirmektir. Amacımız, her bir bireyin 
kendi yaşamında, sosyal yaşamında 

HAFTANIN ETKİNLİKLERİ 
 
14.04.2014 Pazartesi 
 
10:40 Trafik Uygulama Merkezi 
Gezisi (2.sınıf) 
15:50 8.sınıf TEOG (Tr/Mt/Fen/Sos) 
15:50 Piyano Okulu 
15:00 Basketbol Ok. 
 
15.04.2014 Salı 
 
09:20 Okul Deneme Snv. (8. snf) 
12:30 Yüzme (2. sınıflar) 
13:00 Yazar Sevim Ak söyleşisi 
1,2,3,4,5,6,7,8.snf 
15:50 Lego Mindstorm Rob. Kl. 
15:50 Dans Okulu 
15:00 Piyano Ok.  
 
16.04.2014 Çarşamba 
 
09:20 Almanca 1. Yazılı  
(5,6,7 s.) 
10:30 Yüzme (Anasınıfı)  
12:30 Tenis(1.Sınıf)   
15:50 Lego Mindstorm Rob. Kl.  
15:50 8.sınıf TEOG (Tr/Mt/Fen/Sos)   
 
17.04.2014 Perşembe 
 
11:30 Okul Deneme Sınavı               
(8. Snf.) 
11:00 Beşiktaş İtfaiyesi’ne  
Tanıma Gezisi. (1.snf) 
15:50 Basketbol Okulu 
15:50 Çocuk Sanat Atölyesi   
15:50 İngilizce Destek Prg.  
  
18.04.2014 Cuma 
  
09:20 Dostluk Kareleri  
Fotoğraf Yarışması 
 
ARA KARNELER VERİLİYOR 
 
15:50 Satranç Okulu 
15:50 Piyano Okulu 
  
19.04.2014 Cumartesi 
  
09:00  6 ve 7.sınflar TEOG kursu  
(Türkçe – Matematik) 
  
GENEL VELİ TOPLANTISI 
  
09:00-12:00 2,3. Sınıf velileri 
12:30-14:30 4,5. Sınıf velileri 
14:30-16:30 6,7. Sınıf velileri 
   

 SAĞLAM BİR EĞİTİM 
SAĞLIKLI BİR TOPLUM 

karşılaştığı sorunlarla mücadele 
edebilmesi, sorunlarını çözebilmesi ve 
yoluna yılmadan devam edebilmesidir. 
Hiç şüphesiz ki verilen eğitimin amacı bu 
şekilde olmalıdır. Eğitimde amaç insan 
yetiştirmek olduğu için eğitimin değeri 
eğitilmiş insanlarla ölçülür. İnsan, 
eğitime muhtaçtır. Pek çok bilgiye göre 
insan beyni doğduğunda boştur. 
Sonradan doldurulacak boş bir defter 
gibidir. Bu defter eğitimle yavaş yavaş 
dolacaktır. Kendisini yenilemeyen, 
sosyalleşmeyen, gelişim gösteremeyen, 
değerlerine sahip çıkamayan insan 
mutluluğu da başarıyı da sosyal çevreyi 
de yakalayamayacaktır. Kazanımların 
hepsinin temelinde eğitim vardır. 
Tertemiz bir deftere benzettiğimiz beyin, 
doldurulmak için can atmaktadır. Beyin, 
alınan eğitimle yola çıkacak, hareket 
edecek ve kendine yön bulacaktır. İnsanı 
ruhen, bedenen güzelleştiren ve 
rahatlatan eğitimdir. Cehaletin amansız 
düşmanı olan eğitim, aydınlığa giden 
yoldur. Eğitim yaşamın ta kendisidir. 
Eğitim, aynı zamanda insanı özgürleştirir. 
İnsanın, insanı anlamasının, tanımasının, 
dinlemesinin, kavramasının yolu da 
eğitimden geçer. Aklın ve bilimin ışığıyla 
yolumuza devam ederken kitabın 
eğitimin en güçlü aracı olduğunu 
unutmayalım. 

Fatma Karabulut
Türkçe Öğretmeni 



    
 
 
 
 
 
 
 

            üçük bir   
            Anadolu  
             kasabasında   
başladığı hayat 
yolculuğuna 23   
öykü kitabı, 32 
roman sığdırmış 
büyük bir yazar 
Orhan Kemal. 
Kitapları İngilizce, 
Fransızca, Çince dahil 
sayısız dile çevrilmiş 
uluslararası bir 
değer. Romanlarının 
yalın gerçekçiliği bu 
gün dahi hiç 
eskimemiş, hiç 
değerini yitirmemiş 
bir üstad.  
 
Öğrencilerimizle 
Cihangir'de bulunan 
ve büyük ustanın 
oğlu Işık Öğütçü'nün 

kurduğu Orhan Kemal Müzesi’ne gittik. 
Işık Öğütçü bizi kapıda karşıladı yıllar 
geçtiği halde hala ilk günkü gibi 
heyecanlı, babasının biyografisini 
müzeye dönüştürdüğü ona göre bu 
kutsal mekanda. Orhan Kemal'in gençlik 
fotoğraflarını gösterdi, gözündeki ışığa 
bakınca neden bu kadar önemli bir 
edebiyat duayeni olduğunu daha iyi 
anlıyor insan.  
 
54 yıllık kısa ancak dolu dolu bir hayat 

 ORHAN KEMAL İLE GERÇEKLİĞE  
GÖZLEMCİ BİR BAKIŞ 

                              

"ŞİİR YAZMIYORUM  
DUYGULARIMI İFADE EDİYORUM" 

                              

yaşamış üstad. Hayatı idealleri uğruna 
verdiği mücadele ile geçmiş. Yalnız son 
dönemde yapılan televizyon yapımlarında, 
başarılı olanların yarısının altına da Orhan 
Kemal'in imzası var. Baba Evi, Hanımın 
Çiftliği, Bekçi Murtaza, Avare Yıllar...  Özel 
eşyalarının olduğu bölümü gezerken yakın 
tarih kitabının sayfalarında dolaşıyormuş 
gibi hissediyor insan kendini. Orhan Kemal 
kitaplarının orijinal baskılarını görmek olsun, 
akademik tezleri, makaleleri, kullandığı 
daktilo hepsi hepsi tabiki bizi adeta 

SAĞLIKLI ÇEVRE 
HAYALİ 
  
Ormanlar, dağlar, 
Göller, ovalar, 
Yok etmekten başka, 
Bu insanlık ne yapar? 
 
Ağaçları kesersek, 
Ormanlar yok olur. 
Dünyadaki oksijen, 
Bir anda kaybolur. 
 
Dünyayı ısıtırsak, 
Göllerimiz hep kurur. 
Hayvanlar, bitkiler, 
Susuzluktan mahvolur. 
 
Santraller, fabrikalar, 
Dünyamıza zarar. 
Yok etmekten başka, 
Bu insanlık ne yapar? 
 
             Arda BEKTAŞ 5-A 

                rda Bektaş beşinci sınıf  
                öğrencilerimizden. Akademik  
                başarısının yanı sıra sanata  
               olan ilgisini öğretmenleri 
hemen fark etmiş.  
Entellektüel bakış  
açısı ve farkındalığı  
kendine hayran  
bıraktırıyor. Ne  
istediğini bilen 
olgun tavrı,  
vizyonu, hayata  
bakışı, onun  
şiirlerini okumak  
kadar onunla sohbet etmek de güzeldi. 
İşte sohbetimizden kısa bir bölüm.. 
  
Soru : Şiir yazmak özel bir yetenek 
gerektirir, sen bu yeteneğinin var 
olduğunu ne zaman, nasıl farkına vardın? 
 
Arda Bektaş : Ben şiir yazmaya kitap 
etkinliklerinde başladım, sonra şiirle 
duygularımı ifade edebildiğimi farkına 

vardım. Duygularım kalemi elime aldığım 
anda kağıda kendiliğinden dökülüyor 
adeta. Bunun farkına vardıktan sonra şiir 
yazmaya devam ettim..  
 
Soru : Hangi konularda şiir yazıyorsun? 
 
Arda Bektaş : Barış ve doğa sevgisi 
konularına yoğunlaşıyorum ama 
önümüzdeki günlerde sevgi ile ilgili bir şiir 
yazmayı düşünüyorum. 
 
Soru : Şiir okumayı seviyorsundur 
sanırım, şiir sende nasıl duygular 
uyandırıyor? 
 
Arda Bektaş : Şiir duyguların coşku 
halidir. Tabi ben de en çok bu duyguyu 
hissediyorum. Ancak Can Yücel'i çok 
seviyorum onun şiirlerinde hayatı basite 
alma var. İnsanlar her şeyi bu kadar dert 
etmemeli ve hayatı basit yaşamalı gibi bir 
tema içeriyor.. 

zamanda 
yolculuğa çıkaran 
gözlemlerimizdi 
ancak size başka 
önemli konudan 
bahsetmek 
istiyorum. Orhan 
Kemal Müzesi’ni 
gezerken 
duvarları 
süsleyen 
fotoğrafların bir 
çoğunu yazarın 
arkadaşı büyük 
üstad Ara Güler 
çekmiş. Bir başka 
bölümde 
mektupları var 
Orhan Kemal'in, 
Işık Bey oradan 
geçerken gözleri 
buğulanıyor, 
benim de 
gözlerim bir 

satıra hatta bir son satıra takılıyor "Işık 
hiç üzülmesin, çıkınca bisikletini 
alacağım" Sessiz sedasız yutkunarak 
devam ediyorum. Hangisi olduğunun 
önemli olmadığı bir öğrencimin omzuna 
elimi dokunarak.   
Müze gezimizi sonlandırırken Işık Bey, 
öğrencileri etrafına topluyor, onlara "Yine 
gelin burası sizin de eviniz" diyor. Ara 
Güler'in fotoğraflarının var olduğu 
duvarları da içine alan bu kadraj da, bir 
kaç saniye sonra ortaya çıkıyor .
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