
Plato  “benzerlikler 
arkadaşlıkları 
doğurur” demiş. 
Ünlü yazar CS 

Lewis, “‘Ne! Sen de 
mi? Bir tek benim 
sanıyordum’ dediğimiz 
anda başlar arkadaşlık.” 
diyordu. Aynı 
şekilde  M.Ö. 360 yılında Aristo 
benzer bir yorum yapmıştı: “Kendimize 
benzeyenleri sevdiğimiz söylenir.”

Düşünce ve zevk paylaşımı üzerinde yeşeren 
arkadaşlıklar içgüdüselmiş gibi görünür; 
fakat bu aldatıcıdır. Çoğu arkadaşlıklar aile 
üyelerinin ve eşlerin dışında gelişir. Yani 
arkadaşlık genetikle ya da neslini devam 
ettirme amacıyla açıklanamaz. Tersine 
evrimci biyologlar arkadaşlığı karşılıklı 
faydaya dayandırıyor. Belki de arkadaşlıklar 
ne Plato ve Aristo’nun savunduğu gibi 
benzerliklere ne de evrimci biyologların 
savunduğu gibi karşılıklılık ilkesine değil, 
itibarın korunmasına dayanıyordur.

Harvard Üniversitesi yetişkin gelişimine dair 
dünyanın en uzun ve kapsamlı araştırmasını 
yapmış. Araştırma 1938’de başlayıp 75 yıl 
sürmüş! Araştırmadan çıkan en can alıcı 
sonuç, sağlıklı ve mutlu bir hayat için belirleyici 
faktörün sağlıklı ilişkiler olduğu ortaya çıkmıştır.

Arkadaş En İyi Destekçidir: Bir şey yapacağımız 
zaman hep arkadaşlarımızın, ailemizin 
desteğini bekleriz. Aile her zaman karşılıksız 
olduğu için biliriz ki hep yanımızdadırlar. 
Ama arkadaş öyle değildir. Kan bağı 
olmamasına rağmen, senin için en iyisinin 
olmasını isteyen kişilerin desteği bir başkadır.

Arkadaş En Çok Eğlenebildiğiniz Kişidir: 
Hayatınız da hiç unutamadığınız anılarınızı 
arkadaşlarınızla yaşamışsınızdır. Ayrıca 
arkadaşlar, yanında rahat edebildiğiniz 
kişilerdir. Bazen bir çikolatanın bile çok 
anıları olabilir. Birlikte izlediğiniz filmlerden 
tutun birlikte içtiğiniz kahvenin ve hatta 
birlikte yediğiniz yemeğin bile tadı başkadır. 

Gerçek dostluklar bağlılık gerektirir. Başka 
sözlerle iyi bir dost size karşı sorumluluk 
hisseder ve sizinle gerçekten ilgilenir. Elbette 
böyle bir bağlılık iki yönlüdür; her iki taraf 
da çaba göstermeli ve özveride bulunmalıdır. 
Ancak sonuçta elde edecekleriniz 
harcayacağınız çabaya değer. Kendinize şunu 
sorun: Arkadaşım için fedakârlık yapmaya, 
zamanımı ve olanaklarımı kullanmaya istekli 
miyim? Unutmayın, gerçek bir dosta sahip 
olmak için önce siz gerçek bir dost olmalısınız.

Canan FİLİZ 
Fen Bilimleri Öğretmeni

07.10.2019 Pazartesi
09:30 Florür uygulaması 
 ( Gr1234, Preschool )
10:00 Bake Sale Gr4
16:20 Basketbol Okulu/Piyano Okulu
16:20 Bireysel Destek Prog.Gr8 - 
 (Tür/Mat/Fen/Sos)
08.10.2019 Salı
09:50 Yüzme (Gr4 )
16:20 Modern Dans Atöl./Piyano Okulu 
16:20 Bireysel Destek Prog.Gr8-Din.K.
09.10.2019 Çarşamba
09:50 Yüzme(Gr1)
12:30 Tenis(Preschool)
13:30 Okul başkanı aday 
 öğrencilerinin propaganda 
 çalışmaları hakkında 
 rehberlik eğitimi
15:40 Basketbol Okulu
15:40 Bireysel Destek Prog.Gr8 - 
 (Tür/Mat/Fen/Sos)
10.10.2019 Perşembe
12:30 Atatürk Arboretum Gezisi
 (Preschool)
15:40 İngilizce Destek Programı
16:00 Veli toplantısı  (Gr8)
11.10.2019 Cuma
13:25 Bireysel destek Programı (Gr8)
 (Tür/Mat/Fen/Sos)
13:30 Golf Spor Tanıt.Gez.(Gr567)
15:35 Okul başkanı adaylarının 
 tören konuşmaları
15:40 Çocuk Sanat Atölyesi / Satranç
15:40 Masa Tenisi / Piyano Okulu
16:00 Veli toplantısı  (Gr8)
12.10.2019 Cumartesi
09:00 Destek Programı (Gr678)
09:40 Jimnastik Kursu(Preschool)
10:50 Jimnastik Kursu (Primary)
11:30 Yaratıcı Drama Atöl. (Preschool)
13:00 Yaratıcı Drama Atöl. (Primary)

           HAFTANIN SÖZÜ           

 GEÇEN HAFTANIN CEVABI   
KİTAP

HAFTANIN ETKİNLİKLERİ
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NEDEN NASIL ARKADAŞ SEÇERİZ?

ato  “benzerlikler 

doğurur” demiş. 
Ünlü yazar CS 

Lewis, “‘Ne! Sen de 
mi? Bir tek benim 

diyordu. Aynı 



P
era Müzesi, istanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından 
düzenlenen, 16. İstanbul Bienali’ne günümüzün en acil 
konularından 
ekolojiyi farklı 

açılardan ele alan 
eserlere ev sahipliğini 
yaptı. Pera Müzesini, 17 
Eylül Salı günü Gr2 ve 
Gr3, 24 Eylül Salı günü 
ise Gr1 öğrencilerimizle 
birlikte ziyaret ettik. 
İstanbul Bienali’nin bu 
yılki teması; ‘Yedinci 
Kıta’. Bienal ana başlığını, 
Pasifik Okyanusu’nun 
ortasındaki devasa atık 
yığınından alıyor. Popüler 
bilimde de “Yedinci Kıta” 
olarak anılıyor. İnsan 
atıklarının okyanusun 
ortasında yeni bir kıtanın 
oluşumuna sebebiyet 

verdiği bu olay, ekolojik sorunlar 16. İstanbul Bienali için 
pek çok sanatçı, düşünür, antropolog ve çevreci ile birlikte 

araştırmak için bir çıkış 
noktası oluşturuyor. 
Bienal gezimizde, 
sanatçıların bizleri gelecek 
için sorgulamayı ve 
yarınlarımıza yönelik temiz 
adımlar atmayı sanatları 
aracılığıyla anlattıklarını 
hep birlikte gördük.
Sanat ve ekoloji arasındaki 
ilişkiyi  etkinliklerle 
pekiştiren öğrencilerimiz, 
gezi sonrasında insanlığın 
kendi eliyle, tek yaşam 
kaynağı olan dünyaya 
verdiği büyük zararın 
geleceğimizi nasıl tehdit 
ettiğini ve sanatın bu 
anlamda etkili bir araç 
olduğunu gözlemlediler.

YEDİNCİ KITAYA YOLCULUK

Ü
lkemizin bir deprem ülkesi olduğu gerçeği yaşanan 
deneyimler sonrasında artık hepimizce kabul ediliyor. 
Afetlere hazırlık ve güvenli yaşamın en temel 
unsuru ise bilgilenme ve yapılan çalışmalara katılım 

göstermedir. Tüm dünya ülkelerinde başarılı bir biçimde 
uygulanmış “Afet Risklerini Azaltma” konusu, bu temel unsurun 
sağlıklı bir biçimde 
işlemesiyle mümkün 
oluyor. Bu sebeple 
geçtiğimiz günlerde 
öğrencilerimiz 
fen derslerinden 
öğrenimlerini 
geliştirmek ve 
depremden zarar 
görmemek için doğru 
uygulama örneklerini 
görmek üzere 
için B.Ü. Kandilli 
Rasathanesi’ni 
ziyaret ettiler. Birçok 
konuda uzman 
eğitimcilerden merak 
ettikleri sorulara 
cevap aradılar. 
Depremlerin oluşumu 
ve nasıl kendimizi 
koruyabiliriz 
konusunda tartıştılar. Hangi tip yapıların depreme daha 
dayanıklı olduğunu, modern yapı tekniklerinin sekiz şiddetindeki 
depremlere dahi dayanıklı olabildiğini örnek deney atölyelerinde 
izlediler. Daha sonrasında Afete Hazırlık Eğitim Birimi bünyesinde 
verilen Temel Afet Bilinci Eğitimlerinden birisi olan Deprem Park 
simülasyonunda kapalı mekanda depreme yakalandığımızda 
ne yapmak gerektiğini tecrübe ederek öğrendiler. Eğitim 

kapsamında öğrencilerimize, depreme karşı evde, okulda 
alınması gereken kişisel önlemler, deprem sırasında ve 
sonrasında sergilenmesi gereken davranışlar aktarıldı. Deprem 
Park’ta bulunan maketlerle deprem sırasında fay hatlarının  
nasıl oluştuğu ve depreme güvenli bina ile hatalı inşa edilmiş 
bina arasındaki farkı üç boyutlu sistemler üzerinde inceledik. 

“Sarsma Masası” 
üzerinde kurulmuş 
olan sınıf ve çocuk 
odasında bir deprem 
simülasyonu 
yapılarak, sarsıntı 
sırasındaki davranış 
uygulamaları eğitimi 
alındı. Burada 
simülasyon sistemi 
sayesinde depremi 
gerçekçi şekilde 
deneyimlenen 
öğrencilerimiz 
doğru davranış 
biçimini uygulayarak 
tecrübe ettiler. 
Kandilli 
Rasathanesindeki 
bir başka durağımız 
da Güneş Astrofiziği 
Gözlem Evi’ydi. 

Güneş’i galaksiyi ve ayın hareketlerinin izlendiği dev teleskobun 
bulunduğu gözlem evi tüm öğrencilerimiz için oldukça 
ilgi çekiciydi. Tüm öğrencilerimizin meraklarını gideren ve 
öğrenilmesi hedeflenen konuları kalıcı bir tecrübeye çeviren bir 
gezi oldu. BU görevlileri ile gerçekleşen afet bilincine yönelik 
istasyon eğitimlerinin öğrencilerimizin özellikle deprem yönünde 
farkındalıklarını çok büyük katkısı bulunduğunu gözlemledik.

KANDİLLİ RASATHANESİNDE DEPREM EĞİTİMİ


