
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BMM’nin açıldığı 23 Nisan 
1920 gününün akşamı, 
Yunus Nadi, Ruşen 
Eşref, Hacı Feyzullah 

Efendi ve Mazhar Müfit Bey’in 
hazır bulunduğu sohbette 
sorulan, “Paşam, Büyük Millet 
Meclisini açtık. Bunu bütün milletimize ve İtilaf 
Devletleri’ne ilan ettik. Fakat bugünün adı ne 
olsun?” sorusuna Atatürk şu cevabı vermiştir. 
“Efendiler, Osmanlı İmparatorluğu, 600 yıl bu 
milletin kaderine hakim olmuştur. Bugün 
Osmanlı İmparatorluğu kısmen dağılmış 
olmasına rağmen İstanbul’da bir hükümeti 
mevcuttur. Osmanlı İmparatorluğu’nun yanında, 
bugün bizim açtığımız meclis çocuk kalır. Onun 
için, bugünün adına çocuk bayramı diyelim. Bu 
çocuk büyüsün kendi zaferini kendisi ilan etsin.” 
Atatürk’ün bu sembolik “çocuk bayramı” 
düşüncesi yine bizzat Atatürk’ün hamiliğini 
yaptığı bir Cumhuriyet kurumu olan Himaye-i 
Etfal Cemiyeti’nin öncülüğünde zamanla 
gerçekten bir “çocuk bayramına” dönüşmüştür. 
Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük önder 
Mustafa Kemal Atatürk’ün, yarınlarımızın 
güvencesi çocuklarımıza hediye ettiği 23 Nisan 
Çocuk Bayramı, bu alanda hem dünyada bir ilki 
oluşturmakta, hem de geleceğin cumhuriyet 
nesillerine atamızın verdiği önemi ifade 
etmektedir. 
Cumhuriyetin geleceğini gençlere ve yarının 
sahipleri çocuklara emanet edecek kadar 
çocuklarımıza ve gençlerimize güvenini ifade 
eden Atatürk, onlara bir de bayram hediye 
etmiştir. Bugünde bizlere düşen görev, hem 
atamızın emanetlerinin sahibi olduğumuzu 
göstermek, hem de atamızın aziz hatırasını en 
yoğun ve güzel biçimde yad etmek olmalıdır. Bu 
tür bayramları bu şuur ve düşünce içerisinde 
değerlendirmek durumundayız. İşte 23 Nisan’ın 
bir başka anlamı ve işlevi de burada karşımıza 
çıkmaktadır. Bu günde hem çocuklarımıza bu 

şuuru vermenin gayreti içerisinde olacağız hem 
de çocuklarımıza, kendilerine emanet edilen 
değerleri ve emanetlerin büyüklüğünü 
anlatacağız. 23 Nisan’da hepimizin öncelikli 
görevi bu olmalıdır. 
23 Nisan gibi milli bayramlarımızın bir başka 
anlamı daha vardır. Bu bayramlar birlik ve 
beraberliğimizi pekiştirdiğimiz millet olarak, 
tasada ve kıvançta bir olduğumuz günlerdir. Bu 
günde bizlere bu vatanı emanet eden 
atalarımızın emanetlerini nasıl daha iyi 
koruyarak ve geliştirerek yarınlara 
taşıyabileceğimizi konuşmalıyız. 
Tarihin akışı içerisinde, milletlerin kaderinde 
olumlu veya olumsuz olarak etkili olan binlerce 
devlet adamı yer almıştır. Bugün bunların pek 
çoğunun bırakınız eserlerini, isimlerini dahi 
hatırlayamazsınız. Oysa Cumhuriyetin kurucusu 
ulu önderimiz Atatürk gibi devlet adamı ve halk 
kahramanları, bıraktıkları eserler ve bu eserlere 
sahip çıkan milyonlarla sonsuza kadar 
yaşayacaklardır. Atatürk gibi kahramanları farklı 
kılan ve tarihe altın harflerle yazdıran gerçekte 
budur. Bu nedenle Atatürk’ü ve bizlere emanet 
ettiği büyük eseri sonsuza kadar yaşatma 
hususundaki kararlılığımızı, nedenleriyle birlikte 
çocuklarımıza anlatmalıyız. Anlatmalıyız ki, 
gelecek kuşaklar uyanık, kararlı ve bilinçli 
olabilsinler. Tarihi mirasımızı koruma ve kollama 
konusundaki ödevlerini yerine getirebilsinler. 
Ne güzel bir düşünceye sahipmiş ki, çocukluk 
duygularını unutmadan dünya çocuklarına bu 
güzel günü armağan etmiştir. Her yıl yaşanan 
bu bayram umuyorum ki, her yıl büyüyen 
kardeşlik ağıyla insanlığa ders verir ve bir gün 
bile olsa dünyadaki tüm çocuklar mutlu olur. Bu 
bayramın tüm dünya çocuklarını mutlu etmesi 
ve ilk pamuk şekerini alan çocuğun 
gülümsemesini tüm dünya çocuklarının yüzünde 
görmek dileğiyle. 

Gözde USTAOĞLU 
Sosyal Bilgiler Öğretmeni  

BUGÜN 23 NİSAN..! NEŞE DOLUYOR İNSAN. HAFTANIN ETKİNLİKLERİ 
 

23.04.2018 Pazartesi 
 

10:30 Ulusal Egemenlik ve Çocuk  
Bayramı (Tüm Okul/Okul Bahçesi) 
 

24.04.2018 Salı 
 

08:40 Matematik 2.Sın.(Gr45678) 
09:50 Yüzme (Gr24) 
16:20 Modern Dans Atöl./Piyano 
Okulu  
16:20 Bireysel Destek Prog.Gr8-Din.K. 
 

25.04.2018 Çarşamba 
 

08:40 SİS  (Gr2345678) 
09:50 Yüzme (Preschool) 
11:00 “Mr.Uky markasının  
 tasarımcısı Zeynep  
 Akpolat”  ile söyleşi (Gr567) 
12:30 Tenis (Gr1) 
13:00 “Nihon TV” Belgesel çekimi 
15:40 Basketbol Okulu 
15:40 Çocuk Sanat Tarihi Atölyesi 
15:40 Bireysel Destek Programı Gr8 
 (Tür/Mat/Fen/Sos) 
 

26.04.2018 Perşembe 
 

10:00 Miniatürk gezisi (Gr34) 
15:40 Aşçılık Okulu 
15:50 İngilizce Destek Programı 
 

27.04.2018 Cuma 
 

13:00 Akatlarda Müzikal provası  
 (EMDC öğrencileri) 
13:30 Bireysel destek Programı (Gr8) 
15:35 Ayın Kitap Kurdu ve Ayın 
  Öğrencisi'nin açıklanması  
15:40 Çocuk Sanat Atölyesi /Satranç 
 

28.04.2018 Cumartesi 
 

09:00 Genel Veli Toplantısı(Gr567) 
11:00 Yaratıcı Drama Atöl. (Preschool) 
13:00 Yaratıcı Drama Atöl. (Primary) 
 

 

 

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 
geleceğimizin umudu ve teminatı 

yavrularımıza armağan ettiği, 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ülkemiz 

ve tüm dünya çocuklarına kutlu olsun. 
 

 

GEÇEN HAFTANIN CEVABI 
 
 

Cumartesi 
 

HAFTANIN SÖZÜ 
 

 



DİKKAT! OKULDA CAZ VAR 

ürk müziğini Batı formla buluşturan ve besteleriyle zenginleştiren başarılı müzisyen; dünyanın önde gelen müzisyenleri ile 
çalışmış, festival ve kulüplerinde yer almış. Kendi müziğimizi hem bu kadar alışıldık hem de bu kadar farklı sunan Sn. 
Karaman’ın ellerinde gitar bir enstrüman olmaktan çıkıp adeta can buluyor. Söyleşi öncesi öğrencilerimiz Doğa MARANGOZ ve 
Can SARAY ile yaptığı bu keyifli röportajı gelin hep birlikte okuyalım. 

İletişim  nedir ? İletişim 
sadece konuşarak mı olur ? 
İletişim kurmanın en masum 
haliydi bugünkü buluşma. 
Sosyal hayatta işitme engelli 
bireyler ile nasıl iletişim 
kurabileceğimizin hatta 
oyunlar oynayıp, etkinlikler 
yapabileceğimizin kanıtıydı 
sözsüz iletişim. 
Gr7 öğrencilerimiz, gönüllülük 
projesi kapsamında bu yıl 
başından itibaren düzenli bir 
araya geldikleri Mimar Sinan 
İşitme Engelliler Okulu 
öğrencilerini okulumuzda 
ağırladılar. 
Geçtiğimiz dönem yaptığımız 
ziyarette  işitme engelli 
bireylerin alfabesini 
öğrenmiştik. Bugün onlarla 
daha kolay ve 
 
 

 

samimi bir iletişim kurabildik. 
Kurdukları ‘Fısıltı Ritim Grubu’  
ile bizlere konser veren 
arkadaşlarımızı ayakta 
alkışladık. Ama sizin bildiğiniz 
alkışlardan değil bu, işaret 
dilinde bir alkış. Sessiz iletişim 
kurmayı, bakışlarımızla daha 
çok şey anlatmayı ve işaret 
dilinde bazı kelimelerin nasıl 
ifade edildiğini öğrendik. İki 
okulun öğrencileri arasındaki 
gerçek iletişim oyun ve 
arkadaşlıktı. Güldük, eğlendik, 
yardımlaştık ve sosyal hayata 
katılımda her çocuğun eşit 
olduğunu gösterdik. İletişim; 
bazen sadece bir bakıştır. 
Bazen bir işaret yeterlidir, 
yeter ki konuştuğumuz dil 
sevgi olsun.

Doğa MARANGOZ: Müzikle nasıl tanıştınız? 
Yeteneğinizi ilk kim fark etti? 
Bilal KARAMAN: 10-11 yaşlarında eniştemiz 
ağabeyim ve bana gitar hediye etti, o gitarı çok 
sevdik ve çalmaya başladık. Çalabildiğimizi 
görünce de aile içinde yeteneğimiz keşfedildi. 
Çaldıkça daha da hoşumuza 
gitti ve devam ettik. 
Can SARAY: Size gitarı 
sevdiren şey ne oldu? Var mı 
bir hikayesi? 
Bilal KARAMAN: Gitarı 
sevdiren şey gitarın kendisi 
oldu. Çok zevkliydi benim 
için. İngilizcede ‘to play’ 
derler ya bir oyun gibi 
kendisi bana çok sevdirdi. 
Doğa MARANGOZ: Neden 
caz? Sizin için ne ifade 
ediyor? 
Bilal KARAMAN: Aslında 
sadece caz değil. Caz 
biliyorsunuz sadece bir müzik 
tarzı. Başka müzik tarzları ile 
de ilgileniyorum ama neden 
en çok caz diye sorarsanız, 
caz çok daha kapsayıcı, 
kendini iyi ifade 
edebiliyorsun ve çok şey 
yapabiliyorsun yani sıkıcı 
olmuyor hiç, eğlenceli 
oluyor. 
Can SARAY: Aynı zamanda beste yapıyorsunuz. 
Size neler ilham verir?  
Bilal KARAMAN: Hayatın içindeki her şey bana 
ilham verir. Mesela bugün buraya gelmem, sen 
bile bana bir ilham veriyorsun şu an. Sizinle 
tanışmak da okulunuza gelmek de benim için 
ilham kaynağı.  
Doğa MARANGOZ: Hayal 
ettiğiniz işi mi 
yapıyorsunuz? 
Bilal KARAMAN:O kadar 
erken yaşta başladım ki 
hiç iş hayal etmedim. 
Can SARAY: Ne tür müzikler dinlersiniz? 
Bilal KARAMAN: Her şeyi dinlerim. Sayacak 
olursak eğer Türk Sanat Müziği dinlerim, Klasik 
Batı Müziği çok severim. Her ülkenin kendine has 
müzikleri vardır, onları araştırır dinlerim. 

Doğa MARANGOZ: Müzisyen olarak sizin takip 
ettiğiniz, sevdiğiniz isimler kimler? 
Bilal KARAMAN: Şimdi isim söylersem haksızlık 
olur. Çok iyi isimler var ülkemizde. 
Can SARAY: Türkiye’ de yapılan caz dünyada 
yapılan işlerin neresinde? 

Bilal KARAMAN: Türkiye’den özgün ve yeni fikirler 
çıkıyor, gayet iyi bir yerde.Batı biraz daha 
tıkanmış durumda daha önceden de yaptıkları 
için, tabi prodüksiyon olarak daha ilerideler. 
Doğa MARANGOZ: Çalışma sürenizden bahseder 
misiniz? Bir eser ortaya çıkarmak için belli bir 

zamanınız var mı? 
Bilal KARAMAN: Bir eser 
çok kısa bir sürede de 
çıkabiliyor, bazen yarım 
saatte bile beste 
yapabiliyorum. Bazen de 
bir beste başladıktan 3 

sene sonra da bitebiliyor. Tabi 3 sene sadece 
onun üzerinde çalışmıyorsun bazen aradığın o 
şeyi bulana kadar bir zaman geçebiliyor. 
Can SARAY: Başka enstrüman denemeleriniz oldu 
mu hiç? Şarkı söyler misiniz? 

Bilal KARAMAN: Şarkı söylemeyi çok isterim ama 
arkadaşlarım; söyleme sen, dediler bana Gitar 
çalıyorsanız genelde telli çalgıları çalabiliyor 
oluyorsunuz, bağlama, ud, mandolin gibi. 
Doğa MARANGOZ: Albümlerinizden bahseder 
misiniz biraz? Nasıl tanımlarsınız onları? 

Bilal KARAMAN: İlk albümüm 
bahane 2011 yılında çıktı. 
Benim bestelerim kalasik caz 
Anadolu ezgilerini taşıyan. 
2.albümüm 2013 yılında çıktı. 
Son albümüm geçen ay çıkan 
Manuş Alaturka. O biraz daha 
farklı. Fransız Çingene 
cazından etkilendim Türk 
müzikleriyle onu buluşturdum. 
Can SARAY: Sizce gitar 
çalmayı öğrenmenin bir süresi 
var mı? 
Bilal KARAMAN: Yok. İstediğin 
yaşta, yeteneğine ve 
çalışmana bağlı olarak 
öğrenebilirsin. Ama daha 
erken başlarsan daha kolay 
olur. Hayatta sizin için ne 
önemliyse bunu erken 
yaşlarda öğrenmelisiniz, ileriki 
yaşlarda zorlaşıyor. 
Doğa MARANGOZ: İyi bir 
müzisyen olmanın olmazsa 
olmazları var mıdır? 
Bilal KARAMAN: İyi bir müzik 

kültürü olması lazım. Erken yaşlarda başlarsan 
avantaj kazanırsın. Çok araştırmacı olman, çok 
çalışmak ve gezip görmek lazım. 
Can SARAY: Bir müzisyen için zaman ne demek?  
Bilal KARAMAN: Tüm insanlar için çok önemli bir 
şey zaman. Müzisyen olduğun zaman daha da iyi 
anlıyorsun. Zamanı çok iyi kullanmak ve 
planlamak lazım, hızlıca geçip gidiyor. 
Doğa MARANGOZ: Müziğe ilgisi ve yeteneği olan 
öğrenciler için neler söylemek istersiniz? 
Bilal KARAMAN: İlgisi ve yeteneği varsa hiç 
bırakmadan devam etmeliler. 
Can SARAY: En sevdiğiniz 3 kitap ve 3 filmi 
bizimle paylaşır mısınız? 
Bilal KARAMAN: 3 tane seçmek çok zor.  En son 
okuduğumu söyleyeyim sizlere. En  son 
okuduğum kitap; Sapien. İzlediklerimden 
beğendiğim Victoria. 

BİR İŞARET YETER 


