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Bilginin hızla ilerlediği 
“Teknoloji Çağı” 
diye adlandırdığımız 
günümüz çağında, 

her şey çok hızla değişiyor. 
Eğer takip edebilirsek her 
geçen gün görüyoruz ki 
her anlamda tüm bilgiler 
gelişiyor, yenileniyor ve hatta tam tersi 
değişebiliyor. Zaman zaman anlamakta 
zorlandığımız anlarımız dahi olabiliyor.

Sanat; bizim aramamız,bulmamız,takip 
etmemiz gereken bir olgu. Yayınları takip 
etmezsek; müzelere, sergilere, tiyatroya, 
operaya, sinemaya gitmezsek sanatla iç içe 
olmamız çok zor! Tabii ki öncelikli olarak bu 
isteği içimizde, benliğimizde hissetmemiz 
gerekir. Bunun yolu ise önce ailemizden; 
sonra  ise çevremizden ve eğitim-öğretim 
hayatımızın bize kazandırdıklarından geçer.

Yaşamımızın ilk yıllarından bu yana, sanat  
birikimlerimizi şöyle  bir film şeridi gibi  
gözümüzün önünden geçirirsek; günümüzdeki 
sanatın teknoloji ile nasıl iç içe olduğunu 
ve “insan” faktörünün sanatın neresinde 
olduğunu düşünürsek; kendimizi  ironik  bir 
çıkmazda hissedebileceğimizi düşünüyorum.

Leonardo Da Vinci o muhteşem heykelleri 
yaparken,Fatih Sultan Mehmet muhteşem 
Rumeli Hisarı’nı yaptırırken; Mısır Piramitleri  
yapılırken nasıl bir teknoloji vardı acaba? 

Galiba bunun yanıtı çok basit! Tabii ki 
günümüzle kıyaslanamayacak kadar bir 
uçurum vardı  o gün ile bu  günkü teknolojinin 
arasında. Belki teknoloji tabiri bile çok 
uymuyor o yıllara! Ancak bir ruh olduğu 
ve yaşamın en değerli parçası olan insan 
faktörünün tüm benliği ile ön planda olduğu 
bence çok kesin. Öyle ki; Leonarda Da Vinci 
Oysa “Musa” heykelini tamamlayıp,eserine 
hayranlıkla baktıktan sonra- rivayet edilir ki- 
elindeki çekici heykele doğru fırlatarak “ Hadi 
konuş!” diye haykırmıştır.  Yine, heykeltıraş 
Rodin’in Fransız Sanat Akademisine kabul 
edilmesi için sunduğu çalışmaları o kadar 
gerçektir ki,kalıp kullandığı izlenimi nedeniyle 
akademiye kabul edilmemiştir. Kaldı ki zaten 
mermer ve kalıp bir arada düşünülemez bile! 

Oysa günümüzde de bu teknolojiyi 
oluşturan,sağlayan ve kullanan da tabii ki; insan!

İNSAN, keşfettiği, geliştirdiği teknolojiler 
sayesinde sanata yardımcı mı olmuştur, 
yoksa sanatın gerçek özelliği olan yaratıcılık 
ve özel olma özelliğini rafa mı kaldırmıştır?  
Ben düşünmeye devam ediyorum…

Belki de “Teknolojik Sanat” diye bir 
dal mı oluşturmak gerekir zihinlerde?

Ben düşünmeye devam ediyorum…

Leyla GÜNAY
1.Sınıf Öğretmeni

15.10.2018 Pazartesi
11:00 Topkapı Sarayı (Gr7)
16:20 Basketbol Okulu/Piyano Okulu
16:20 Bireysel Destek Prog.Gr8 –
 (Tür/Mat/Fen/Sos)

16.10.2018 Salı
09:30 Okul Kardeş-Abla-Ağabey 
 etkinliği (Preschool, Gr178)
09:50 Yüzme (Gr4)
16:20 Modern Dans Atöl./Piyano Okulu 
16:20 Bireysel Destek Prog.Gr8-Din.K.

17.10.2018 Çarşamba
09:50 Yüzme (Gr1)
10:00 4.İstanbul Tasarım Bienali  
 Pera Müzesi ve atölye 
 çalışması (Gr56)
12:30 Tenis (Preschool)
15:40 Basketbol Okulu/ Keman Okulu
15:40 Bireysel Destek Prog.Gr8 - 
 (Tür/Mat/Fen/Sos)

18.10.2018 Perşembe
10:00 Rahmi Koç Müzesi 
 Planetryum (Gr4)
15:40 Keman Okulu
15:40 Lego Mindstorms Robotik Atöl.
15:50 İngilizce Destek Programı

19.10.2018 Cuma
10:00 Aşı günü. (Gr1,Gr8)
14:00 Kemer Country Golf Sporu 
 Tanıtım Gezisi (Gr567)
13:25 Bireysel destek Programı (Gr8)
15:40 Çocuk Sanat Atölyesi /Satranç

20.10.2018 Cumartesi
09:00 Destek Programı (Gr678)
11:00 Yaratıcı Drama Atöl. (Preschool)
13:00 Yaratıcı Drama Atöl. (Primary)

           HAFTANIN SÖZÜ           
Zorlukları karşılamanın iki yolu vardır; ya 
zorlukları değiştirirsiniz ya da zorlukları 

çözmek için kendinizi. 
Phyllis Bottome

 GEÇEN HAFTANIN CEVABI  
5. kız kardeş satranç oynuyor.

HAFTANIN ETKİNLİKLERİ
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TEKNOLOJİ VE SANAT



D
il; insanların 
duygularını, 
düşüncelerini, 
durumlarını 

ifade etmesini sağlayan 
iletişim aracıdır. Bizlerin bu 
vasıtası da güzel dilimiz 
Türkçedir. Türkçe 
üzerine nice şiirler, nice nesirler yazılmıştır. 
Onun ne kadar coşkulu, ne kadar ahenkli, ne 
kadar zengin bir lisan olduğu binlerce ağız, 
binlerce kalem tarafından anlatılmıştır. 

Ancak ki hiç kimse usta şairimiz Yahya Kemal 
Beyatlı kadar güzel anlatmamıştır onu. 
‘’Türkçe, ağzımda annemin sütü gibidir.’’ 
diyerek, o güzel dilimizin ne kadar  güzel, 
ne kadar önemli olduğunu vurgulamıştır. 
Bir bebeği nasıl beslerse anne sütü, bizi de 
Türkçe öyle besler. Anne sütü bir bebek 
için ne kadar değerli, ne kadar önemli 
ve faydalıysa, Türkçemiz de bizim için o 

kadar değerli, önemli ve faydalıdır. Ondan 
faydalanmak hepimizin hakkı olduğu gibi, 
onu korumak da hepimizin başta gelen 
vazifelerimizdendir.

Dünyada konuşulan diller arasında Türkçe 
kadar zengin, Türkçe kadar köklü pek az 
dil vardır. Deyimlerimiz, atasözlerimiz, 
rengarenk kelimelerimiz hep onun güzelliğini 
ve zenginliğini anlatır. Bu zenginliği korumak 
her Türk vatandaşına düşmektedir. Dilin 
önemsenmesi, toplumların yaşama sürelerini 
de belirler. Dilini koruyamayan bir toplumun 
tarih sahnesinde uzun süre var olması da 
mümkün değildir. Türkçenin yüzlerce yıl 
öncesinden bugüne kadar gelmesinin sebebi 
de Türklerin onu sahiplenmesi ve korumasıdır. 

Dilimiz hem nazıma hem de nesire çok 
uygundur. Sıradan yazılan bir metin bile, 
kulağa çok hoş gelebilmektedir. Bu nedenledir 
ki tarih boyunca binlerce şairimiz, belki de 

milyonlarca şiiri kaleme almış, türkülere 
çevirmiştir. Özellikle son zamanlarda, 
dilimizin yozlaşmaya, bozulmaya başladığını 
görüyoruz. Elbette ki her dil birbirinden 
etkilenir; ancak bu yozlaşma etkilenmenin de 
çok ötesinde. Dilimizin önemini kavrayamamış 
bazı kesimler, modernlik kuruntusu altında 
yabancı kelimeler kullanmakta, böylece 
dilimizin sadeliğini ve saflığını bozmaktadır.

Bu dil hepimizin dilidir. Her birimiz onu 
sahiplenir ve dış etkenlere karşı korursak hem 
onun varlığını hem de vatanımızın varlığını 
yüzyıllarca devam ettirebiliriz. Her canlı gibi, 
diller de zamanla ölürler; ancak korunan 
diller çok daha uzun bir süre varlıklarını 
devam ettirebilirler. Bu da tamamen bizlerin 
elindedir. Güzel Türkçemize sahip çıkmalı, 
onu en güzel şekilde kullanmalıyız..

İrem GİRİŞKEN
Türkçe Öğretmeni

TÜRKÇEMİZ

İNSAN DOĞASI’NA BİR BAKIŞ CAN DOSTLARIMIZ

Istanbul Modern Müzesi’ne 6. 
ve 7. sınıf öğrencilerimizle 
birlikte günümüz heykel 
sanatının en özgün ve 

yenilikçi isimlerinden, Britanyalı 
Sanatçı Anthony Cragg Human 
Nature Sergisini dolaştık. 
Sergide heykel sanatının 
doğasını oluşturan içerik, 
kütle, boşluk, malzeme, renk, 
ölçek gibi özelliklerin sanatçı 
tarafından nasıl yorumlandığını 
ve dönüştürüldüğünü hep 
birlikte gözlemledik. Sanatçının 
heykellerini taş, ahşap, cam, 

paslanmaz çelik, alüminyum, 
dökme bakır ve demir gibi 
malzemelerin yanı sıra toplanmış 
ya da bulunmuş geri dönüşümlü 
objeleri de heykellerinde 
kullandığını, her eserin kendine 
ait kökleri ve duygularla yakın bir 
ilişkisi olduğunu bire bir gördük.
Heykel sanatına getirdiği 
çeşitlilikle Cragg, bizlere çok 
katmanlı bir zenginlik sundu. 
Dünyanın yaşayan en büyük 
heykeltıraşlarından birinin 
sanatsal arayışlarını gözler önüne 
seren ilgi çekici bir sergiydi.

Günümüze gelinceye 
kadar insanların en 
yakın dostu hayvanlar 
olmuştur. Hayvanlar 

insanlar için hayati önem taşır. 
Acaba onların korunması yolunda 
kendimize düşen görevleri yerine 
getiriyor muyuz? Tabii ki evet 
diyebiliriz. Öğrencilerimiz bu 
konuda çok bilinçli ve duyarlı 
yetişmektedir.
4 Ekim Hayvanları Koruma 
Gününde minik öğrencilerimizin 
sunumunu izledik. Onların 
dağıtmış olduğu kedi, köpek        

mamalarını aldık. Ayrıca bu hafta 
öğrencilerimiz kendi yazdıkları 
masal kitapları ve hazırladıkları 
materyalleri satarak kazandıkları 
para ile hayvanlara mama aldılar. 
Öğrencilerimiz aldıkları kedi ve 
köpek mamalarıyla kendi elleri ile 
hayvanları beslediler, sevdiler. Bu 
konuda duyarlı öğrencilerimize 
teşekkür ediyoruz. 

HAYVANLARI SEVELİM 
KORUYALIM  ve
HAKLARINI   SAVUNALIM

.


