BaĢarı Bir Tercihtir
Bir günde herkese eĢit zaman verilmiĢken bazı kiĢilerin baĢarılı, bazılarının ise baĢarısız olmasının sizce sebebi nedir? Bir gün herkes için aynıdır; yirmi dört saat, bin dört yüz dakika, seksen altı bin dört yüz saliseden oluĢmaktadır. Geriye dönüp bakıldığında bazıları bu
süreye ciltler dolusu baĢarı öyküleri sığdırırken bazıları piĢmanlık ve keĢkeleri sığdırmıĢtır.
Hayatta her Ģey zıddı ile vardır. Mutluluk-mutsuzluk, baĢarı-baĢarısızlık, çalıĢkanlıktembellik gibi. Hayat boyu insan hep çatallaĢan iki yolun baĢında, yolun birisini tercih etmek
zorunda kalmıĢtır. Bu hayatın gerçeğidir. Geleceğimiz bu tercihlerle Ģekillendiği için tercihlerimiz hayati önem taĢımaktadır. Geleceğimizi imar ederken karĢılaĢacağımız yollar hakkında
bilgi edinmeli ve iyi bir tercih yapılmalıdır.
Ġyi yolu tercih edemeyen kiĢinin hali, günlük kendisine verilen yirmi dört altını hoyratça harcayıp gelecek için hiçbir plan ve yatırım yapmayan haylaz çocuğun hali gibidir. Zevk
ve eğlencesi için hiç düĢünmeden altınlarını harcamayı bir marifet sanır. Tabii bu mutluluk
altınlar bitene kadar devam edecektir. Altınlar bitince de onu bekleyen Ģey mutsuzluk ve hüzündür.
Ġyi yolu tercih eden kiĢinin hali ise iyi bir gelecek için oturup strateji geliĢtiren, plan
yapan kiĢinin hali gibidir. Geleceğe yatırım yapma adına Ģimdiden isteklerini sınırlandırmıĢ,
gerekli fedakarlıkları göstererek altınlarını en verimli Ģekilde değerlendirmiĢtir. ĠĢte bu kiĢiyi
bekleyen gelecek mutluluk ve baĢarıdır.
Ġyi bir tercih yaparken dikkat edilmesi gereken ilk Ģey hedefin belli olmasıdır. Hedefi
olmayana ders çalıĢmak iĢkence gibi gelir. Ġkincisi ise hedefe kilitlenmektir. Hedefi için gerekli olan çalıĢmaları bilip de çalıĢmayan kiĢinin hali, güçlü ve avcılıkta mahir olan birinin,
ormanda aslan kendine saldırdığında avcılık marifetini göstermeyen avcının hali gibidir. Çok
güçlü olması, avlanmayı çok iyi bilmesi sonucu değiĢtirmeyecektir. Kullanılmayan hiçbir yeteneğin faydası yoktur. Ġyi avlanmayı bildiği halde aslana karĢı bu marifetini kullanmayan
kiĢinin sonu bellidir. Bildiği halde yapması gerekenleri yapmayanın sonu da bellidir. Kaçınılmaz son baĢarısızlıktır.
Tercih yaparken sizleri yanıltacak nedenlere karĢı uyanık olmalısınız. Hedeflerinizden
uzaklaĢtıracak her Ģeyden uzak durmalısınız.
Rick Pitino‟nun dediği gibi: “ BaĢarı ne bir Ģans, ne ilahi bir hak, ne de bir doğum kazasıdır." BaĢarı tercihtir. Hayatta hep doğru tercihlerde bulunmanız temennisiyle.

Akademik baĢarılarının yanı sıra öğrencilerimizin
sosyal ve el becerilerini geliĢtirmeleri amacıyla düzenlediğimiz yarıĢmaya ilgi büyüktü.
Jüri üyelerinin içinde, aĢçıların da bulunduğu yarıĢmada, hünerlerini sergileyen öğrencilerimizin heyecanları
görülmeye değerdi.
Hayata geçirilen bu proje ile öğrencilerin ortak bir
paydada buluĢarak paylaĢımlarının artırılması sağlanmıĢ
olup hazırlamıĢ oldukları birbirinden güzel yemekleri ve
yetenekleri tanıtılmak istenmiĢtir.
Takım çalıĢması kuralını bir kez daha hatırlatan,
aynı zamanda oldukça heyecanlı dakikalara sahne olan, bu
projede, birbirinden leziz tarifleri ile paylaĢımda bulunan
öğrencilerin yemekleri kadar sunumları da mükemmeldi.

Bir defa yapmak bin defa izlemekten daha etkilidir. En etkili öğrenme yaparak yaĢayarak öğrenmedir. Eğitimi kitap,dergi, defter sayfalarına hapsetmek bilimin eğlenceli yönünü görmeye engel olur.
Bilim merak ederek, çalıĢarak, deneyler yaparak kendindeki güzellikleri, sırları ortaya koyar. Her
dersin bir uygulama alanı vardır. Coğrafya doğayı incelerken, tarih kütüphanenin raflarını aĢındırırken
Fen Bilimleri laboratuvarda hayal gücünün de yardımıyla ufuklara yelken açar.
Bir gösteri de Ģapkadan çıkarılan tavĢan ne kadar dikkat çekiyor, ilgi ile izleniyorsa deneyler de
en az onun kadar dikkat çeker. Merak, peĢ peĢe gelen sorular, hayal gücü, öğrencinin, izleyicinin algısının açık tutulmasını sağlar. Algıda açıklık dikkati ve kalıcı öğrenmeyi meydana getirir.
Eğlenceli, hareketli, istekli, severek, uygulayarak, yapılan her uğraĢ insanda haz bırakır. Yeni
ufuklara yelken açar, severek çalıĢmak insanı yormaz nitekim Edison‟a yarın da sevdiğin yere git demiĢler yarın olunca kalkıp yine laboratuvara gitmiĢ.
Bu anlayıĢla biz de geleneksel yöntemlerin dıĢında Fen Bilimi derslerimizi laboratuvarda iĢliyoruz.
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Edebi Hayat Okumalarımız
Muvaffakiyetin Şartları : İradeli Olmak, Çalışmaktır.”
Muvaffak olmak, mesut (mutlu) olmak demek değildir. Ġnsan muvaffak
olur, cemiyet içinde özlediği yerin
daha üstününü bile alır da, mesut
olmayabilir.
… Çünkü, saadet
tamamiyle gönül iĢidir. Ve içimizdedir. Onu kendi içimizden baĢka bir
yerde sanıp aramak ve saadeti sırf
servet, iktidar ve Ģöhrette görmek
çölde serabı su zannetmektir.”

Kitap okumak boĢ zaman değerlendirmesi değil, gerçek bir uğraĢtır, emek ister.
Kitap okumak insanoğlunun kiĢisel geliĢimini sağlayan en önemli etkendir. Ġnsanın fikir yapısını, hayal dünyasını geliĢtirir; sözcük dağarcığını arttırır. Ġnsan için en kolay ve en etkili öğrenme yolu kitap okumaktır.
Kitaplar yardımıyla kimi zaman uçan bir halıya biner, bilmediğimiz diyarlara seyahat ederiz; yeni arkadaĢlıklar kurarız,
kimi zaman hüzünlerimizi kimi zaman neĢemizi bu yeni arkadaĢlarla paylaĢır, asla tanımadığımız evlere konuk oluruz.
Tarihin sayfalarında koĢaradım dolaĢır; destanlara, trajedilere tanıklık ederiz. GeçmiĢin elem verici vakalarını değiĢtirmeye gücümüz yetmese de geleceğimizi kitaplardan edindiğimiz tecrübelerle inĢa ederiz.
Bu amaçla okulumuzda baĢlattığımız “ Oku-Yorum projesi” ile öğretmen, öğrenci ve velilerimizle yeni ufuklara yelken
açacak kitapları belirleyip okuyor, daha sonra bir araya gelerek kitap kritiği yapıyoruz.

“ Bugün çocuklarda karĢılaĢılan neredeyse bütün problemlerin temelinde çocuğun kendi gibi
olmasına izin verilmemesi yatmaktadır.”
“ Çocuktan yetiĢkin olgunluğu beklemek çocuğa yapılacak en büyük haksızlıktır.”
“ Çocuk, çocuk olabildiği kadar kiĢilikli bir insan olabilir.”
“ Çocukluğu engellemeler ve aĢağılamalar içinde geçmiĢ kiĢiler yetiĢkinlik yıllarında maalesef agresif, huzursuz, duyarsız, asık suratlı, mutluluğu bir türlü beceremeyen ve kimi zaman
zayıf kiĢilikli halleri ile hem kendilerine hem de çevresindekilere acı veren insanlara dönüĢüyorlar.”

GENÇ KALEMLERĠMĠZDEN
XXI. YÜZYIL ĠNSANININ
GÜZELLĠĞĠ ÜZERĠNE
Güzeliz
biz.
Pahalı parfümler
kokan yanık tenlerimizle,
cesur
kıyafetlerimiz ve
etkileyici yürüyüĢlerimizle, güzeliz.
Patlayan sayısız
flaĢ karĢısında bile
asla bozulmayan,
mükemmel gülüĢlerimiz vardır. Pek konuĢmayız zaten, kibirli duruĢlarımız, tanrı
yüksekliğindeki bakıĢlarımızla seyrederiz
dünyayı. Ona öpücükler göndeririz.
BaĢarılarla doludur hayatlarımız.
Parayı kullanır, onu çeviririz. Sayılarla
epey iyidir aramız. Soyut kavramlara
ihtiyaç duyduğumuz yoktur zaten, rakamlardır sadece önemli olan her Ģeyin değerini belirleyen. Sonunda karĢımızdakilerin
zarar göreceği son derece karlı ticaretler
yaparız mesela. Zevk alırız çeĢitli oyunlar
oynamaktan. DüĢüĢlerden.
Çevremizdekileri severiz. Onlar da
bizi severler elbette. Bize yararlı oldukları
sürece çok iyi insalardır. Fakat hatalar
yaptıkları an, bu onların bitiĢi olur bizler
için, çünkü biz mükemmelsek onlar da
öyle olmalıdır, değil mi? YanlıĢ yapma
hakları yoktur. Ancak öyle çok yükseklerde uçmaları da tehlikelidir, rahatsızlık
duyabiliriz.
Hırslanırız çünkü. Hakkımız, değil
mi? Önümüzde olanlar, en sevdiklerimiz
olsalar bile, oradakiler biz olmadıkça
neden bundan gurur duyalım ki?

Yine modern insanlar olarak tüm dünya için sevgi, mutluluk ve barıĢ isteriz elbette. Empati kurarız. Herkes için adalet ve
eĢitlik isteriz. Bunun adına pek fazla icraat
ortaya koymasak da, sosyal medyada insanlara bazı konular hakkında üzgün olduğumuzu söylemek de bir Ģeydir! Bayrak, ülke
fotoğraflarını hashtag'lerle paylaĢıp, tüm
dünyaya duygularımız olduğunu kanıtladıktan sonra oturup keyifle McDonalds hamburgerimizi yiyebiliriz.
Renkli yaĢama uyum sağlar, hızlı, tempolu yaĢarız her Ģeyi. AĢık olur, üzülür,
ağlar, sonra tekrar aĢık oluruz. Her Ģey anlıktır çünkü. Hikayelerimizde yalnızca heyecan ararız. ĠĢlerimizden aldığımız anlık
zevkten sonra sıkılmaya baĢlarız hemen;
tekdüzelik, alıĢılagelmiĢlik yorar bizi.

Ve Sen Gittin
Ve sen gittin
Senin gidiĢinle yaprak döktü ağaçlar
Bir damla su vermez oldu bulutlar
Ve sen gittin diye akar oldu bu yaĢlar
Seni sensiz gecelerde arar gözlerim
Adını yazmadığımda haykırır hecelerim
Sensiz anlamı yok gündüzlerin gecelerin
Bitsin artık bu hasret inan seni çok özledim
Gel ne olur Resulüm ümmetin sana muhtaç
Sevgine özlem çeker Ģefkatine aç
Sen yoksun diye burda insanoğlu riyada
Sen gel ki Resulüm sevgi olsun dünyada
Günahın ortasında küfrün batağındayız
Sonu bilinmez dipsiz bir kuyudayız
Ahımız çok Allahım affına sığınırız
Kurtar bizi Ey Resul kurtlar sofrasındayız

Yanımızdakilerin bizlerden
farklı düĢünmelerinden rahatsızlık duyarız, biz beyazsak diğer
herkesin de beyaz olmasını bekleriz. Fakat eĢ zamanda baskılardan, anlaĢılmamaktan yakınabiliriz. Çünkü böylesi daha kolaydır. Daha güvenli, bunlar sizi
yanıltmasın. Her daim bilimi
destekler ve yenilikleri savunuruz elbette. Yalnızca değiĢim,
farklı düĢünceler bizi korkutur.
Bu yüzden zayıf zihinleri diz
çöktürür, onlara dünyayı tanırken
oltalarıyla tuttukları hayallerini
hayatlarının ilk yirmi yılı içerisinde nasıl geri bırakacaklarını
öğretiriz.
Yaptıklarımızla değil kıyafetlerimizle marka olmayı severiz
biz. Güzeliz biz, böyle devam
edersek kibir dolu birkaç profesörün gurur duyacakları cinsten
yapay zekalara ve robotlara dönüĢeceğiz. SessizleĢeceğiz. Daha
da güzel olacağız.
AYġENUR AYDEMĠR
9/A

Ey sen ki yedi kat arĢın en kıymetlisi
Sen gönüllerin ve kainatın efendisi
Ellerimi açtım semaya yalvarıyorum sana
MahĢerde bizleri de al Liva-ül Hamdın altına
Elif Sude ġAHĠN
11/A

Doğru Bilinen YanlıĢlar
Galat-ı meĢhur ne demek?
YanlıĢ olduğu halde halkın benimsediği ve değiĢtirilmesi pek mümkün olmayan kullanımlardır:
Arapça veya Farsça çoğul isimlerin tekrar çoğul eki getirilmesi ile oluĢan Galat-ı MeĢhurlar
 Evraklar :

evrak çoğul bir kelimedir (varak (dosya veya sayfa) ifadesinin çoğuludur.)
 Evliyalar: evliya çoğul bir kelimedir (veliler anlamına gelmektedir.)
 Fukaralar : fukara çoğul bir kelimedir (fakirler anlamına gelmektedir.)

YANLIġ

DOĞRU

“Aptala malum olurmuĢ.”

“ABDALA (derviĢe) malum olurmuĢ.”

“ Göz var nizam var.‟‟

“ Göz

“ Güzele bakmak sevaptır.‟‟
“ Saatler olsun. ”
“ Su küçüğün söz büyüğün.‟‟
“ Sıfırı tüketmek.‟‟
“ Zürafanın düĢkünü, beyaz giyer kıĢ günü.‟‟

“ Hatasıyla sevabıyla.‟‟
“ Su uyur düĢman uyumaz.‟‟
“ Kelli felli.‟‟

var ĠZAN (anlayıĢ) var.’’

“ GÜZEL bakmak sevaptır.’’
“ Sıhhatler olsun.’’
“ SUS küçüğün söz büyüğün.’’
“ ZAFĠRĠ (soluğu) tüketmek.’’
“ ZÜREFANIN (Zarafet) düĢkünü, beyaz giyer kıĢ günü.’’
“ Hatasıyla SAVABIYLA (doğrusuyla).”
“ SÜ (asker) uyur düĢman uyumaz.’’
"KERLĠ (kuvvet) FERLĠ (kudret).”

“AteĢ olsa cürmü kadar yer yakar.‟‟

"AteĢ olsa CĠRMĠ (ebatı) kadar yer yakar.”

“ Sükutu (sessizlik) hayale uğramak.‟‟

“ SUKUTU (kırılmak) hayale uğramak.”

“ ince eleyip sık dokumak.”

“ Ġnce eğirip sık dokumak.”

Sosyal Sorumluluk Projelerimizden
Afirika‟ya Cansuyu olduk

Okul Aile Birliğimizin öncülüğünde, velilerimizin katkıları ve Cansuyu Derneğinin organizesi ile Afrika Gana'da "GEBZE ÖZEL HĠSAR OKUL AĠLE BĠRLĠĞĠ HAYRATI" hizmete girmiĢtir. Afrikalı kardeĢlerimizin can suyuna kavuĢmasına vesile olan herkese teĢekkür eder ederiz.

ÜġÜMESĠN YÜREKLER
Sosyal sorumluluk projelerimize yönelik çalıĢmalarımız devam etmektedir. Sivas SuĢehri Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaĢa düzenlemiĢ olduğumuz
“ÜĢümesin Yürekler” projesi kapsamında Sivas‟ın Su
Ģehri ilçesinde yetim, öksüz ve Ģehit çocukları için bot
ve mont yardım kampanyası düzenledik.
Öğrencilerimiz destekleri ve dayanıĢmalarıyla
kilometrelerce uzaktaki kardeĢlerinin, arkadaĢlarının
yüreklerine dokunup onların yalnız olmadıklarını hissettirdiler.
Katkılarından dolayı tüm öğrencilerimize teĢekkür ederiz.
Hisar’dan Silopi’ye Gönül Köprüsü

Sosyal sorumluluk projemiz kapsamında ġırnak ili Silopi ilçesinde bulunan GazipaĢa Ortaokulu‟na spor malzemesi yardımında bulunduk. Öğrencilerimize katkılarından dolayı teĢekkür ederiz.

SARIKAMIġ HARBĠ VE BĠR HÂTIRÂT
SarıkamıĢ çevirme manevrası, 1. Dünyâ SavaĢı‟nın mühim safhalarından biridir. Osmanlı
Devleti‟nin harbe katılıĢı kesin olarak belirlendikten sonra, Doğu Anadolu‟da açılan bu cephede Türk
ordusu büyük bir hezimete uğramıĢ ve bu manevra tarihe “SarıkamıĢ Faciası” olarak geçmiĢtir.
Tarih kitapları, araĢtırmalar, askeri konferanslar ve hatıratla teferruatlı bir Ģekilde iĢlenen bu harekât,
halk arasında yakılan destan ve ağıtlarla da tarihimize geçmiĢtir. Bu askerî harekâtı anlatan önemli
hatıralardan biri de kaymakam (yarbay) ġerif (Ġldem)‟in yazdığı SarıkamıĢ Ġhata Manevrası ve Meydan Muharebesi adlı eseridir. Bu eserin bir bölümünde Ģöyle yazmaktadır:
“Pek yorulmuĢ, güçsüz düĢmüĢ idik. Tam yayla üstünde keskin bir rüzgar ve arkasından da
Ģiddetli bir tipi baĢladı. Bu andan itibaren göz gözü görmez oldu. Kimsenin kimseye yardım etmesi ve
hatta söz söylemesi, sesini iĢittirmesi imkânı kalmadı ve uzun, nihayetsiz denecek kadar uzamıĢ olan
yol kolu dağıldı. Asker enginlerde, dere içlerinde, orman bucaklarında nerede kara bir nokta, nerede
dumanı çıkar bir ocak gördü ise oraya saldırdı. Ve kolordu çözülüp dağıldı. Zâbitân (subaylar) çok
uğraĢtı. Fakat kimseye söz iĢittirmek kudreti kalmamıĢtı. Hâlâ gözümün önündedir, yol kenarında
karların içine çömelmiĢ bir nefer, bir yığın karı kollarıyla kucaklamıĢ, titreyerek, feryat ederek diĢleriyle kemiriyor, tırnaklarıyla kazıyordu. Kaldırıp yola sevketmek istedim, nefer evvelki hareketini,
feryadını, diĢleriyle, tırnaklarıyla çabalamasını hiç bozmadı ve beni hiç görmedi. Zavallı akli melekelerini kaybetmiĢti. Bu suretle buzlar içinde biz belki 10.000 kiĢiden fazla insanı bir günde, karların
altında bıraktık ve geçtik.”
Üçüncü ordu belgeleri arasında olan iki önemli tablo SarıkamıĢ harekâtının korkunç sonuçlarını gözler önüne sermektedir. Birinci tablo 22 Aralık 1914 günü savaĢa iĢtirak eden subay, erat miktarını, diğer tablo ise harekâtın sonundaki sağ kalanları göstermektedir.
Birlikler

Harekâttan önce

Dokuzuncu Kolordu

36.784

Onuncu Kolordu

48.943

Onbirinci Kolordu
Ġkinci Süvari Tümeni

Harekâttan sonra
—

Kayıplar
36.784

2.200

46.743

26.019
5.428

5.200
1.500

21.819
3.928

118. 174

8. 900

109. 274



Üniversite, sosyal ve
kültürel gezilerimiz



Tüyap gezimiz ve okuma etkinliğimiz.



Uludağ ve Kartepe gezilerimiz.

Adım Adım Türkiye
Ġnsanın dünya hayatı bir mekan ve zaman içinde geçer. Dünya-insan-zaman coğrafyanın konusudur. Coğrafi bilgileri tam olan insan ve toplumlar ilerler, geliĢir ve hayatları anlam
bulur.Coğrafi altyapısı eksik olanlar hüsrana uğrar.
Coğrafya, maddi dünya yapısını ve özellikleri incelerken insanın manevi yapısını da
inceleyerek sonuca ulaĢır. Genç nesiller bu altyapıyla sorumluluk alan, vizyonu geliĢmiĢ,
yüklendikleri misyonu icra eden bireyler olur. Sonunda milli değerlere sahip; kendi, ailesi ve
toplumu mutlu olan zamanlara eriĢilir.
Günümüzde ülke geleceğine katkısı yüksek olan gençler değerlidir. Sözü edilen gerçekler okulumuzda coğrafya dersi içerisinde yapılmaktadır.

Öğrencilerimiz “Adım Adım Türkiye‟‟ projesi kapsamında nüfusa kayıtlı oldukları ilin coğrafikültürel özelliklerini sergileyerek tanıtımını yaptılar.
KentleĢmenin bir sonucu olarak, nüfusuna
kayıtlı olduğu halde kültürel yapısını bilmediği ilinin
özelliklerini bu Ģekilde öğrenme ve tanıtma fırsatı
bulan öğrenciler, büyük bir heyecanla kendi kültürlerini tanıtmanın mutluluğunu yaĢarken tüm öğrencilerimiz kültürel farklılığımız konusunda
farkındalıklarını geliĢtirdiler.
Türkiye‟nin maddi-manevi unsurları bir kez
daha kavranmıĢ, vatan sevgisi tazelenmiĢtir. Ayrıca
bu proje sayesinde öğrencilerimiz kendi kültürlerine
aidiyet duygusunu pekiĢtirme fırsatı bulmuĢtur.
Kültürel farklılıklarımızın zenginliğimiz olduğunu fark eden öğrencilerimizin mutluluğu görülmeye değerdi.

DEĞERLER EĞĠTĠMĠ ÇALIġMALARIMIZDAN
Okulumuzun öncü ve ufuk açıcı projeleri kapsamında
öğrencilerimizle “Sahabenin Ġzinde‟‟etkinliği adı altında Ġstanbul tarihi yarımadaya gezi yapıldı.
Gezide Hz.Eba Eyyüp El Ensari‟den baĢlanarak Ġstanbul‟da bulunan peygamberimizin arkadaĢları ziyaret edildi.
Asr-ı saadet‟e küçük bir yolculuk yapan öğrencilerimizin mutluluğuna diyecek yoktu.

Nerde Kaldın Ey Resul!
Nerde Kaldın Ey Nebi!
DüĢkünlerin Kanadı,
Yoksulların Sahibi.
Hisar „da Mevlid-i Nebi coĢkusu yaĢandı. Öğrencilerimiz Mevlid Kandili dolayısıyla Gebze Çoban Mustafa PaĢa
Camisi‟nde gül dağıtımı yaparak Peygamber Efendimizin dünyayı Ģereflendirmesini kutladılar.

MÜNAZARA

Çocuklar için Ģehirde yaĢamak daha faydalıdır.

Çocuklar için köyde yaĢamak daha faydalıdır.
“Müsademe-i efkardan Barika-i hakikat doğar.”
ıĢa
a tart
Ģ
ı
t
r
a
T
Z
YORU
I
L
N
A

tartıĢa
TartıĢa
UZ
TIYOR
ANLA

ARAġTIR

RAKĠBĠNĠN
ZAYIFLIKLARINI SEZ

NOT AL

KENDĠNE
GÜVEN

PRATĠK
DÜġÜN

RAKĠBĠNĠ
DĠNLE

KENDĠNĠ
DĠNLET

 Fikrini savunabilmek,
 Ġnandırıcılık kabiliyetini geliĢtirmek,
 AraĢtırma becerisini geliĢtirmek,
 Toplum önünde konuĢabilme kabiliyetini arttırmak
gibi bir çok faydası olan münazara tekniğini uyguladık.
Öğrencilerimiz Ģehir ve köy yaĢamının artılarını eksilerini tartıĢtı. Köy ve Ģehir yaĢamı sağlık, eğitim, güvenlik, yerleĢim gibi birçok açıdan ele alındı.
Öğrencilerin köy ve Ģehir yaĢamını farklı açılardan
ele alıp enine boyuna tartıĢması, münazaraya izleyici
olarak katılan okul öğrencilerine de köy ve Ģehir yaĢamına dair farklı fikirler kazandırdı.
Münazaranın galibi ise kazanılan yeni bilgiler oldu.

Kariyer Günlerimiz
Okulumuzda, öğrencilerimizin meslekleri her yönüyle tanımaları, doğru hedefler belirleyerek ilgi ve yetkinlikleri doğrultusunda uygun mesleği seçmeleri, kiĢisel geliĢimlerini artırmaları, iĢ dünyasını tanımaları için,
farkındalıklarının artmasını sağlamak amacıyla kariyer
günleri düzenlenmektedir.
Sakarya Üniversitesi Vakfı Okulları Genel Müdürü
Sayın Kemal Sarı, Sakarya Üniversitesi PDR Bölümü öğretim üyesi Sayın Prof.Dr.Mustafa Koç, Eğitim Bilimleri
Anabilim Dalı baĢkanı Doç. Dr. Tuncay AYAġ ve Kariyer
Koçu, yazar Ġbrahim VELĠ "Kariyer Günleri" etkinliğinde
konuğumuz oldular.
Yaptıkları ufuk açıcı bilgilendirmeler ve öğrencilerimizin sorularıyla iyi bir kariyerin nasıl olabileceğini anlattılar.
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 Drama, hayalgücünü geliĢtirir.
 Bağımsız düĢünebilmeyi sağlar.
 ĠĢ birliği yapabilme özelliğini geliĢtirir.
 Sosyal ve psikolojik duyarlılığı artırır.
 Dört temel dil becerisini ( konuĢma, dinleme, okuma, yazma ) kazandırır, dilin kullanım alanlarını ve
kalitesini zenginleĢtirir.
 Estetik geliĢimini sağlar, etik değerlerinin geliĢmesine olanak sağlar.
 Kendine güven duyma, karar verme becerilerinin geliĢmesini sağlar.
 Kaslarını hareket ettirirken yeni yöntemleri bulmayı, denemeyi ve bedenini çok yönlü geliĢtirmeyi
sağlar.
Öğrencilerimiz ünlü tabloları drama yoluyla yorumladılar. Öğrencilerimiz tabloların sanatçıları
kadar Ģen, tablolar kadar anlamlıydılar.

BĠLMECELER
Bülbülü altın kafese koymuĢlar ne demiĢ?
2- Biz niye okula gideriz?
3- AteĢ olmayan yerde ne olmaz?
4- En kibar kuĢ hangisidir?
5- Hangi simit yenmez?
1-

TEMBELLĠK ANAYASASI
Madde1: Ġnsanlar yorgun doğar dinlenmek için
yaĢar.
Madde2: ÇalıĢmak yorar.
Madde3: Gündüz dinlen ki gece rahat edesin.
Madde4: Yatağını kendini sevdiğin gibi sev, içinden çıkamayacağın gibi yap.
Madde5: Yarın yapabileceğin iĢi bugün yapma.
Madde6: Bugünün iĢini yarına bırakma, erteleyebileceğin kadar ertele.
Madde7: Dinlenen birini görünce otur ona yardım
et.
Madde8: Oturmak mümkünse ayakta durma, yatmak mümkünse oturma.
Madde9: Tembellikten kimse ölmemiĢ.
Madde10: ÇalıĢma isteği duyunca bir yere otur
isteğinin geçmesini bekle.

ÜNĠVERSĠTE
Öğrenci, hocasına sormuĢ:
— Hocam kültürlü olmak için ne yapmak gerekir?
Hoca Ģöyle demiĢ:
— Üç tane üniversite bitirmek lazım!
Gel zaman git zaman, öğrenci üç üniversite bitirip gelmiĢ.
— Hocam üç üniversite bitirdim Ģimdi kültürlü oldum mu?
— Hayır, demiĢ hoca. Hepsini sen bitirmeyecektin. Birini deden, birini baban, birini sen bitirecektin!

Ġyilik Yap Denize At
Temel ile Dursun sahil kenarında yürüyorlarmıĢ.
Birden denizden imdat sesleri duyulmaya baĢlamıĢ,
bakmıĢlar adamın biri boğuluyor. Hemen denize
atlayıp
kurtarmıĢlar ve kenara getirmiĢler. Temel sonra
birden
adamı tutup tekrar denize atmıĢ.
Dursun ĢaĢırıp sormuĢ; "Uy ne yaptın da?.."
Temel; "Eee dedemin lafidur iyilik yap denize
at..."

2. Okul bizim ayağımıza gelmediği için 3. Ġtfaiye 4. BaykuĢ 5. Deniz simidi
Cevaplar: 1. Kaç ayar

Okul Takımımız Futsal Grup Maçlarında
Okul Gençler Futsal takımımız Kocaeli ilbirinciliği için yapılan müsabakalara katıldı. Öğrencilerimizi kutlar baĢarılarının devamını dileriz.

Okulumuzda Langırt Turnovası;
Okulumuzda düzenlenen langırt turnuvasında öğrencilerimiz kıyasıya yarıĢtılar.
Müsabakalarda dereceye giren öğrencilerimizi tebrik ederiz.
1. 11. Sınıf Öğrencilerimizden Abdülkadir UZUNKAYA
2. 11. Sınıf Öğrencilerimizden Yasemin ÖKDEM ve Elif Sude ġAHĠN
3. 10. Sınıf Öğrencilerimizden Talha ÖNVER ve Murat AYDIN
olmuĢtur.
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DĠL ÜZERĠNE BĠRKAÇ SÖYLEM
Gözlerimiz kağıt parçalarının üzerine fiziken damgasını vurmuĢ alfabelere bulanmıĢ durumda. Halbuki dil, fiziki ve
ruhani olguların tek vücut oluĢudur bir kağıt parçasında…
Öte yandan dil, aynı toprak parçası üzerinde soluk alan aynı gelenek ve de kültür değerlerine mensup yerel halkın
avuçlarındaki bir dizi semboldür. Kimi zaman gökyüzündeki uçsuz bucaksız tarlaya yakarıĢ edası, kimi zaman pekala sıradan
bir merhaba, yüreklerden akan eĢsiz ırmaklara yoldaĢtır.
Dil, kimi zaman edebiyatçının kaleminden, mürekkebinden damlayan bir sanattır; sanat ise Allah‟ın varlığıdır. Hayatımızın baĢköĢesine konumlanmıĢ insan benliğinin ayrılmazlarından olan bu araç, toplum içerisinde mevcut sosyal bağları düzenleyerek tüm hızı ile varlığını sürdürmektedir. Anadil üzerine söylemde bulunmak gerekirse onun yalnızca bir dil öğrenimi
olmayıp çıkan seslerin taklit edilmesinden ibaret bir çeĢit deneme yanılma sistemi olduğu söylenebilir. Söz konusu taklit eylemi gerçekleĢirken çevrede bulunan tüm varlıklar dil öğrenicisinin emrine amadedir. Yabancı dil öğreniminde ise durum oldukça farklıdır. Bu süreç, bir kimsenin herhangi bir dili edinmesinden bambaĢka bir Ģey olup kiĢinin istemli uğraĢını gerektirmektedir. Söz konusu bu istemli uğraĢ, herhangi bir müzik dalı ile ilgilenmeye benzetilecek olursa bu alana dair bilinenlerin istikrarlı bir tekrarının olmaması durumunda mevcut olan bilgiler pekala unutulmaya mahkum olacaktır. Edebiyat‟ın kendine has
tınısı hasebi ile yabancı dili öğrenme sürecinde sayılar ve Ģarkıların dıĢında Ģiir birinci derecede ehemmiyete sahiptir. Peki bu
dillerin mevcut hedef kültürde yaĢayan toplulukların diline aktarılmasını, o dilde vücut bulmasını sağlayan kutsal aracın adı
nedir? Sual edilen bu kutsal araç çeviri eylemi olup bugün yabancı dillerin ayrılmaz parçalarından biridir ve hayatımızın her
noktasında yerini almıĢ durumdadır. Yabancı bir ülkede burun buruna geldiğiniz bir sorunu çözmeye çalıĢırken bir lisanın kaç
insan olduğunu da öğrenirsiniz elbet! Evet bir lisan bir insan, iki lisan iki insandır. Tüm bu satırların ardından üzerinde bin bir
umutlarla kariyer planlamaları yaptığınız ve bu uğurda soluğu yabancı topraklarda aldığınız süre zarfında dininiz üzere yöneltilen sorulara cevapsız kalan yabancı diliniz size göre ne derecede iĢlevseldir? Hedef kültürün bağrından koparamadığımız yabancı dil öğrenimi elbette büyük önem arz etmektedir. Fakat bu eĢsiz dine mensup bireyler olarak sahip olduğumuz değerleri
ayak bastığımız her toprakta yaĢatmak ta boynumuzun borcudur.
Özetle iki yanı bıçak gibi olan yabancı dil öğrenme eylemi değerlerimizden kopmadığımız aksine ona sımsıkı bağlandığımız noktada bize ve toplumumuza fayda sağlayacaktır.
Aysel Özcan
Ġngilizce Öğretmeni
TRAVELLING TO THE TRUTH
Hakikate Yolculuk
KüreselleĢen dünyada yabancı bir dili öğrenmek zorunluluk haline gelmektedir. Yabancı dil öğretiminin ehemmiyeti
ile alakalı olarak altı çizilmesi gereken bir nokta da onun yalnızca gramer kuralları, iletiĢimsel yöntemler ve dilin iĢlevsel boyutları gibi geleneksel yöntemlerden ibaret olmadığıdır. Dil öğretiminin geleneksel boyutu olarak bahsi geçen öğretim yöntemleri
hakikatte yabancı dil öğrenicilerine doyum sağlamamaktadır. Öte yandan gerek Ġngilizce gerekse farklı bir dil elbette bağlı olduğu kültürden soyutlanarak öğrenilemez ancak yabancı dil öğreniminde Batı uygarlığı etkisinde kalma ihtimaline karĢı her
daim tetikte kalmalı bu durumun dini ve kültürel değerlerimizi zedelemesine müsaade etmemeliyiz. Yabancı dil öğretiminde
savunmuĢ olduğumuz mevcut görüĢlere dayanak olarak geçen yıl baĢlatmıĢ olduğumuz „‟Travelling To The Truth‟‟ adlı etkinliğimize bu sene de devam ediyor, Ġngilizce öğretiminin yalnızca geleneksel yöntemlerden ibaret olmadığı üzerine bir kez daha
vurguda bulunuyoruz. Kur‟an-ı Kerim‟i Ġngilizce tercümesinden inceleme çalıĢmamız ile de geçmiĢten bu yana çeĢitli kültür
medeniyetler arasında köprü görevi görmüĢ olan yabancı dile farklı pencereden bakmanın yollarını keĢfediyoruz. Böylelikle
derslerimiz daha ilgi çekici ve ruha hitap eder hale geliyor.

Kur‟an-ı Kerim‟i Ġngilizce Tercümesinden inceliyoruz!
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Ġngilizce Anlamı
1.

In the name of Allah, the Gracious, the Merciful.
2. All praise belongs to Allah, Lords of All the worlds,
3. The Gracious, the Merciful,
4. Master of the Day of Judgment.
5. Thee alone do we worship and Thee alone do we implore for help.
6. Guide us in the right path —
7. The path of those on whom Thou hast bestowed Thy blessing , those who have not
incurred Thy displeasure, and those who have not gone astray.
Türkçe Anlamı
1- Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
2- Hamd o âlemlerin Rabbi,
3- O Rahmân ve Rahim,
4- O, din gününün maliki Allah'ın.
5- Ancak sana ederiz kulluğu, ibadeti ve ancak senden dileriz yardımı, inayeti.
6- Hidayet eyle bizi doğru yola,
7- O kendilerine nimet verdiğin mutlu kimselerin yoluna; o gazaba uğramıĢların
ve o sapmıĢların yoluna değil.

“ Sanat: Gülü incitmeden, gül yaprağına Ģiir yazmaktır.”
Hasan Nail CANAT

“ Sanat bizi Allah‟a götüren köprüdür.”
Ebers

Sanat hayal gücünü aktive eder, yaratıcı yönümüzü açığa çıkarır.
Bugün gerçek yani somut olarak tanımladığımız her Ģey bir zamanlar hayaldi.
Bir eylemi, buluĢu, projeyi veya iĢi önce zihnimizde hayal ederek deneyimleriz, sonra fiziksel
dünyada gerçekleĢtiririz.
Yani, bilim adamları
yetiĢtirmek, yeni ve milli buluĢlar üretmek istiyorsak
da çocuklarımızı ve gençlerimizi hayal gücünü geliĢtirmelerine yönelik aktivitelere yönlendirmeliyiz.
ġüphesiz hayal gücünü geliĢtiren en baĢarılı araç sanattır.

Sanatla ilgilenen insan
aynı zamanda iyi bir gözlemcidir, çevresini, insanları durumları iyi analiz eder.
Sanat sizi toplumsal ve
bilimsel diktalardan uzaklaĢtırarak, sınırsız özgürlük verir.
Problem çözme becerimizi geliĢtirir, çok yönlü düĢünmemize olanak sağlar. Kısacası zihni geniĢletir.

Sanat kiĢinin duyan,düĢünen ve
üreten biri olmasını kolaylaĢtırır.
Sanat kiĢinin özgüvenin geliĢmesine, yeteneklerini keĢfetmesine fayda sağlar…
Sanat kiĢiyi egodan arındırıp toplum ve insanlığı da düĢünen bir birey olmasına yardım ede.
Sanat duygusal arınmaya teĢvik
eder. Somut bir ödülün kazanılması güveni
arttırır ve kiĢisel değer hissini besler.

