
 

 

 

 

 

  



REHBERİM DERGİSİ 
2. SAYI İÇERİĞİ 

 

Okur musunuz? Kadriye Toklu 2 

2021 Will Be Better Mary Kara 4 

Masal: Keloğlan Ve Ese İle Köse Rehberim Koleji 6 

Sadaka Esra Şahin 10 

Renkler Ve Karakterler Merve Aksoy 12 

Stem Eğitim Yaklaşımı Hakkında Nurdan Menteşe 19 

Dilimizde Yanlış Kullanılan Kelimeler Şenay Kasım 22 

Pandemi Sürecinde Çocuklarımıza Nasıl 
Davranmalıyız? 

Derya Yakan 24 

Duvarları Aşalım Doğada Buluşalım Kader Yıldız 26 

Bilimin Gelişmesini Sağlayan İcat; Yazı Rehberim Koleji 28 

Şiir: Dalgacı Mahmut Orhan Veli Kanık 30 

Hikaye: Kaşağı Ömer Seyfettin 31 

Şaşı Bak Şaşır Rehberim Koleji 35 

Karikatürler Rehberim Koleji 40 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biz öğretmenler Ulu önder Mustafa Kemel Atatürk’ün  “Yeni nesil sizin eseriniz 

olacaktır.” sözünün muhatabı… 

 

 Bugün, elinde gelmiş ve gelecek  dünyadaki en kıymetli hazineyi tutan. 

  

Yarınlara her zaman umut ve hayallerle bakan. 

Yetiştirdiği fidanları geleceğe çınar olması için çabalayan. 

Herkes işe gidiyorum derken o  okula gidiyorum diyerek mesleğini iş değil kutsal bir görev 

addeden. 

 

Evet farkındayız. 

Öyle bir yıldız tutuyoruz ki elimizde bıraksak kayacak, tutup kaldırsak karanlığı 

boğacak, aydınlatacak.  Bu aydınlıklar en çok okumakla olacak. 

 

 Onları hayata hazırlamak demek sadece matematik ve fen öğretmek demek değil.  

Evet tabi derslerde başarı önemli gayemiz. Ama onları yarınlara hazırlamak, birer yetişkin 

olduklarında kendi ayakları üzerinde durabilen, maddi özgürlüğünü kazanmış bir birey 

olmanın yanında sahip olacakları meslekleri icra ederken hep ahlaklı davranan bireyler 

olarak yetiştirmek  bizi diğer mesleklerden ayıran. 

 

 Bir doktor  düşünün  hastasına zalimce davranan, 

Bir mühendis düşünün yaptığı  binanın çimentosunu , demirini  eksik koyan. 

Bir hakim düşünün haktan yana olmayan. 

Bir evlat düşünün anne baba tanımayan. 

 

 İşte bunun için buradayız. 

Ahlaklı nesiller yetişsin diye. 

Dürüst olsun, saygılı olsun, insanı sevsin, doğayı sevsin, empati kurabilsin diye. 

 

  

Okur musunuz? 

 

 
 

 

 

 

Kadriye Toklu 

Sınıf Öğretmeni 
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Cehaletin olduğu yerde gül açmaz, dal yeşermez.  Toprak ağaç, ağaç meyve vermez. 

Cehaleti boğan tek şey okumak. 

Okuyunca kaygılar ,korkular yok olur. 

Okuyunca cehalet düşmanın olur. 

Okuyunca tanırsın kendini. Okuyunca anlarsın karşındakini. 

Okumak masmavi bir denizde sakince yapacağın yolculuktur. 

Geminin kaptanı sensin sen nereye istersen yönün oraya… 

 

 Hep yakınır ebeveynler çocuğum okumuyor, okumayı sevmiyor diye. 

Okumak bir insan olsun. Okumak diye biri var, anne baba olarak sen seviyor musun?  

Okumak kişisini. 

Sevmediğin birini, en sevdiğine sevdirebilmek imkansız olsa gerek. 

 

 Okumak için okumayı sevmek gerek. Okumayı sevdirmek için okumak gerek. 

Her gün anatırsan okumak kişisini çocuğun da merak etmez mi kim bu kişi diye? 

Her gün evimizde hep dilimizde. İşte o zaman okumak kalbimizde. 

 

 Çocuğuma okumayı nasıl sevdireyim mi dersin? 

 

 Rehberlik uzmanları der ya!  Rol model olun, evet rol model olun. Bir hamura ne 

koyarsak ortaya ona göre kek mi çıkar kurabiye mi bilmem. 

 

 Önce okumayı sevin, korkmayın! 

 O çok iyi biri, yol gösterir size. 

 Çocuğunuzun seviyesine göre seçici olmaya çalışın. 

Kitap seçimi yaparken önce siz alternatifleri belirleyin.  

Sizin seçtiklerinizin arasından çocuğunuzun seçmesini  

sağlayın. Bu, onun okuma  konusunda daha özgüvenli  

ve istekli olmasını sağlayacaktır. 

 

 Kütüphane günleri yapın. Kitap alma günleri yapın. 

Evinizde beraber bir kitap okuma köşesi yapın. 

Kitap hediye edeceğiniz zaman güzel bir paket 

yaparak süsleyip sürpriz yapın. 

    

 Sevdiği tarzda aylık bir dergiye üye olun. 

Dergi eve her  geldiğinde  önce siz 

Mutluluktan havaya uçun, o da sizin  

mutluluk kanatlarınıza takılıp uçacaktır. 

Okumanın tadına sizinle varacaktır. 

 

        Benim bugünüm ,yarınım… 

  Benim küçük kitap kurtlarım.  

 

 Sevgiyle ve kitapla kalın. 
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o My 2021 wishes are all people will be healthy and that the pandemic will be over. We 

will have more fresh air. I also hope that I will be successful this year. 

Feyza Malkoç, 5A 

 

o I have lots of wishes for this year. I wish for a beach holiday. I can go to the library 

because I love books. I want to have a microscope, a telescope, and a sewing machine 

to sew a dress.  I wish Covid-19 will end and healing for people who are sick. I hope to 

go to Buyukada and a foreign country. Lastly, I want to swim in a swimming pool. 

Eylül Çığlık, 5A 

 

 

o My wish is that corona virus will end and be healthy this year. 

Eylül Sağlam, 5A 

 

 

o I wish that corona virus will end and have a good health. 

Eylül Büse Bastarcan, 5A 

 

New year, New 

hopes. We leave 2020 

in the past and we 

face 2021 with a 

bright smile. Our 

new year isn’t 

complete without 

wishing.  

 

 

 
 

 

 

 

Mary Kara 

İngilizce Öğretmeni 

We often wish for good 

health, luck and success. We all 

hope that this year will be better 

than last year.  

We asked our students what 

their wishes are for this year and 

here are what they say: 
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o I want for 2021 a happy, healthy new year for all of us. I hope Covid-19 will go away. I also 
want a big beautiful house for my family.   

Ecrin Esma Erol, 7A 
 

 
o I want a big house with a beautiful garden and new clothes in 2021.  

Feyza Nuray Kasim, 7A 
 

 
o My wish for 2021 is a vaccine for Covid-19.     

İbrahim Efe Yıldız, 7A 

 
 

o I want a healthy, happy and peaceful year.     
Cansu Ulu, 6A 

 
 

o My wish for this year is that I hope I can go to different countries. 
Sueda Mine Kara, 6A 

 

 
o I hope 2021 will pass healthily, happily and peacefully.  

Azra Şükriye Tekin, 9A 
 

 
o My wish is to learn English and I want corona to go away. 

Ahmet Talha Altıntaş, 10A 
 

 
I wish everyone to have a healthy and beautiful 2021.  

Buğlem Naz Kahya, 7A 

 
 

o I want the year 2021 to be healthy and without the corona.   
Ahmet Salih Şen, 10A 

 
 

o I want my mom and dad to get me a phone this year. 
Ahmet Semih Savaş, 6A 

 

 
o I want to be successful in my lessons. I wish corona to end. I want to have a happy year with 

my family and I also wish that everyone will be cheerful this year. 
Mubina Rizaeva. 6A 

 
 

o I wish everyone to have a healthy and beautiful 2021. 
Buğlem Naz Kahya, 7A 

 
 

o My wish for 2021 is I want to be healthy. I also want to buy some dogs. 

Uğur Kanşıray, 7A 
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Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde köyün birinde kel bir oğlanla 

anacığı mutlu mesut yaşarmış. Keloğlan bütün gün köyün çocuklarıyla oyun 

oynar, onlara türlü türlü masallar anlatır, arada birilerinin koyununu keçisini 

otlatır, eline geçenle yarı aç yarı tok geçinip giderler, hâllerine şükrederlermiş. 

Anası bir gün Keloğlan’ı almış karşısına, “Kel oğlum artık senin bir baltaya sap 

olma vaktin geldi de geçiyor, böyle onun davarı bunun hasadı nereye kadar 

sürecek.” demiş. Keloğlan anasına hak vermiş ama elden ne gelir masal 

söylemekten başka bir sanatı yokmuş. 

 

“Sütçü Ese’ye gideyim belki onun yanında bir iş bulurum.” demiş. 

Varmış Sütçü Ese’nin dükkânına. Ese de o sırada süte su katıyormuş, o kadar 

dalmış ki Keloğlan’ın geldiğini fark etmemiş. Keloğlan Ese’nin yaptığı bu yanlış 

işi görünce “Dur şunu bir korkutayım.” deyip seslenmiş, 

 

“Ese Ağa kolay gelsin” 
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Ese’nin ödü patlamış, korkudan süt kovasını devirmiş, seslenenin 

Keloğlan olduğunu görünce, “Vay, sen gizli gizli beni mi gözetliyordun.” 

demiş kepçeyi kaptığı gibi düşmüş keloğlanın peşine. 

 

Keloğlan tabana kuvvet koşmuş. Bakmış ki ilerde Köse’nin değirmeni 

var. “Buraya saklanayım.” demiş. Köse de o sırada birilerinin çuvallarından 

un aktarıyormuş kendi çuvallarına. Öyle dalmış ki Keloğlan’ın içeriye girdiğini 

fark edememiş. Keloğlan, Köse’nin yaptığı bu yanlış işi görünce “Şunu bir 

korkutayım.” deyip seslenmiş. 

 

“Kolay gelsin Köse ağa!” 

 

Köse’nin ödü patlamış, korkudan un çuvallarını devirmiş. Dönüp de 

Keloğlan’ı görünce, “Vay keleş sen beni mi gözetliyordun.” demiş. Değneği 

kaptığı gibi düşmüş Keloğlan’ın peşine. Başlamış kovalamaya. Ese ile Köse 

arkada Keloğlan önde bir kovalamaca başlamış. Keloğlan bakmış ki ilerde 

bir kalabalık. “Kalabalığa karışırsam ellerinden kurtulurum.” demiş. 

 

Dalmış kalabalığa. Ese ile Köse de peşinden dalmışlar. Meğer 

kalabalığın ortasında bir meydan varmış, ahali meydanın etrafında 

toplanmışlarmış, Keloğlan kendini meydanda buluvermiş. Ese ile Köse de 

kendilerini meydanda bulmuşlar. Tam Keloğlan’a girişeceklermiş ki bir 

çığırtkan çıkmış ortaya ve seslenmiş kalabalığa. 

 

“İşte bugün masal yarışması için meydana çıkan üç gönüllü. Şimdi bize 

birer masal anlatacaklar. En güzel masalı anlatan mükâfatı kazanacak.” 

 

 Meğer o gün köy meydanında panayır varmış da masal yarışması 

yapılıyormuş. Ese, Köse ve Keloğlan da bu yarışmanın ortasına düşmüşler işte. 

Ese ile Köse, ödül lafını duyunca Keloğlan’ı unutmuşlar. İkisi de içlerinden 

“Bizde palavradan bol ne var.” diye geçirmişler. 
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Ese başlamış masalını anlatmaya. 

 

“Benim bir ineğim vardı. Öyle süt veriyordu ki altına kova 

yetiştiremiyorduk. Gölden kestiğimiz kamışları uç uca ekleyip isteyen istediği 

kadar içsin diye evlere süt hattı çektik.” 

 

Sıra Köse’nin masalına gelmiş. 

 

“Bir gün sultanın ordusuna un lazım olmuş. Değirmende bir çuvalımız 

vardı. Hemen içine un doldurup topal bir çekirgeye yükledim. Üstüne de 

kendim bindim, hoplaya zıplaya vardım orduya. Ekmek yapıp orduyu 

doyurduk, artanını da köylülere dağıttık.” 

 

Sıra gelmiş Keloğlan’ın masalına. 

 

“Bizim köyün gölü kurumuştu. Tarlaları sulayamıyorduk. Birisi ‘Ese’nin 

ineğini getirelim.’ dedi. Nasılsa o ineğin sütüne su karıştırırken ölçüyü 

kaçırmıştır.” deyince oradakiler basmışlar kahkahayı. 

 

Ese tutamamış kendini. Sen ne demek istiyorsun, diyerek Keloğlan’ın 

üstüne yürümüş. Bunu gören Subaşı huylanmış. 

 

“Şu Keloğlan masalını bitirsin, şu Ese’nin hesabını göreyim, bunda bir iş 

var.” demiş. 

 

Keloğlan devam etmiş masalına. “İneği sağdık gölü doldurduk ama 

Ese’nin elinin ayarı hiç yokmuş. Göl taşmaya başladı. Baktık tarlalarımızı sel 

götürecek taşan suyu dolduralım diye Köse’nin çuvalını kaptık ama baktık ki 

çuvalın dibi delik. Meğer çuvalın içindeki un bu delikten Köse’nin ambarına 

akmamış mı.” 

 

Etraftakiler bir kez daha gülmüşler. Bu sefer Köse kendini tutamamış, 

Keloğlan’ın üstüne yürümüş. Subaşı bunu görünce, “Hele Keloğlan masalını 

bitirsin sonra Köse’nin de ifadesini alırım Ese ile birlikte.” demiş. Keloğlan 

devam etmiş. 
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Etraftakiler bir kez daha gülmüşler. Bu sefer Köse kendini tutamamış, 

Keloğlan’ın üstüne yürümüş. Subaşı bunu görünce, “Hele Keloğlan masalını 

bitirsin sonra Köse’nin de ifadesini alırım Ese ile birlikte.” demiş. Keloğlan 

devam etmiş. 

 

“Baktık olmayacak, herkes evinde ne kadar fındık kabuğu varsa 

getirdi. Köyün karıncalarına söyledik. Onlar da fındık kabuklarıyla suları 

taşıdılar. Tarlaları selden kurtardılar.” 

 

Keloğlan masalını bitirince büyük bir alkış kopmuş, alkışlardan 

anlaşıldığı gibi yarışmayı Keloğlan kazanmış. Ese ile Köse “Yeter oldun sen 

Keloğlan, hem bizi rezil et hem yarışmayı kazan, sana tenhada iyi bir sopa 

çekmenin vakti geldi.” diye düşünürken Subaşı bunları enselerinden tutmuş 

“Ağalar hele karakola kadar gelin bakalım size soracaklarım var.” demiş. 

Cezalarını bulmak üzere süklüm püklüm götürülmüşler karakola. 

 

Bizim Keloğlan’a ödül olarak sevimli bir eşek vermişler. Keloğlan, Karakaçan 

adını vermiş eşeğe. O günden sonra Karakaçanla odun taşımış pazara, 

anasına bakmış, mutlu bir şekilde yaşamışlar. 
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Sadaka farz gibi bir ibadet olmasa da Kur’an ve sünnette sadaka  

vermeyi teşvik eden pek çok ayet ve hadis vardır; 

 

“Sadaka veren erkeklere ve sadaka veren kadınlara ve Allah’a  

güzel bir ödünç verenlere, verdiklerinin karşılığı kat kat ödenir ve  

onlara değerli bir mükâfat vardır.’’        Hadid suresi, 18. Ayet 

 

Herhangi birinize ölüm gelip de, “Ey Rabbim, beni yakın bir zamana  

kadar geciktirsen de sadaka verip iyilerden olsam’’ demeden önce,  

size rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayın. 

 

 

 
 

 
Esra Şahin 

Din Kültürü Ve 

Ahlak Bilgisi 

Öğretmeni 

Bir Müslümanın Allah’ın ( c.c.) sevgisini kazanmak 

amacıyla yaptığı hayırlı işlerin tamamı için kullanılır. 

Zengin – fakir, kadın – erkek, 

büyük – küçük tüm Müslümanlar 

sorumludur. 

 

Birine yol tarif etmek, yaşlı birine 

yardım etmek, hayvanlara su 

vermek bile sadakadır. 

Her iyilik bir sadakadır. Gülümsemek sadakadır. 
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"(Sadakalar) kendilerini Allah yoluna adayan, yeryüzünde dolaşmaya güç 

yetiremeyen fakirler içindir. İffetlerinden dolayı (dilenmedikleri için), bilmeyen 

onları zengin sanır. Sen onları yüzlerinden tanırsın. İnsanlardan arsızca (bir şey) 

istemezler. Siz hayır olarak ne verirseniz, şüphesiz Allah onu bilir." (Bakara Suresi 273) 
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 Tarih boyunca insanlar ve onların 

davranışlarını anlamak için bir çok 

yardımcı yöntem bulunmuştur. Bu 

yöntemlerin hepsinin ortak amacı 

insan ve davranışlarını anlamak ve 

insanlar arasında iyi ilişkiler kurabilme 

isteğidir. Çünkü dünyada ne kadar 

insan varsa o kadar da farklı kişilikler 

var. 1960’larda Dr. David Merrill 

insanları davranış eğilimlerine göre 4 

gruba ayırdı.  Bu yazımızda biz 4 farklı 

karakteri sarı,kırmızı, mavi ve yeşil 

olmak üzere 4 farklı renkle simgeledik.   

 

 

  

KIRMIZI 

Canlı ve dikkat 
çekici bir renktir. 

Gücü, kararlılığı ve 
sahiplenmeyi 

simgeler. 

MAVİ 

Asaleti ve ciddiyeti 
simgeleyen bir 
renktir. Tertipli, 

düzeNli, kuralcı ve 
disiplini seven 

insanlardır. 

 

YEŞİL 

Huzur verici bir 
renktir.Bu kişiler 

barışı, 
uyumu,sukuneti ve 

sevecenliği 
simgeler. 

SARI 

Çılgın bir renktir. 
Neşeyi, popülerliği, 
hareketi ve kabına 

sığmamayı 
simgeler. 

 

 
 

 

 

 

Merve Aksoy 

İlkokul Müdürü 
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SARI KARAKTERLİ KİŞİLERİN ÖZELLİKLERİ 

 

 Girişkendirler. 
 Ayrıntılar üzerinde düşünmezler. 
 Çalışma alanları dağınıktır. 
 Hayata “beni fark et” mesajı verirler 
 Onları toparlayacak birine ihtiyaç duyarlar 
 Eğlenceli tiplerdir. Her konuda espiri yeteneğine sahiptirler 
 Çocuklukları eğlenceli ve hareketli geçer 
 Konuşmayı çok severler 
 Mutluluk ve enerji yayarlar. Hüzünlü ortamları sevmezler 
 Unutkanlıkları çoktur 
 Sıkıcı ortamların havasını değiştirmekte ustadırlar 
 Hazır cevaptırlar 
 Çocuk ruhludurlar 
 Her zaman parlak fikirleri vardır 
 İkna edicidirler 
 İnsanlarla çabuk kaynaşıp arkadaş olurlar 
 Sorunlara ilginç çözümler bulurlar 
 Çok meraklıdırlar. 

Bu karakterdeki kişiler eğlenmeyi ve eğlendirmeyi çok severler. Genellikle 

insanları motive eden kişilerdir. Çünkü pozitif enerji yayarlar ve bulundukları orta-

ma heyecan ve neşe katarlar. Yalnız bu kişilerin durumu inişli ve çıkışlıdır. 

Farklı fikirleri ortaya atarlar ama sıkılırlarsa başladıkları işin devamını getirmezler. 

Bu yüzden onları motive etmek için kendilerine işin eğlenceli ve rahat yönlerini 

göstermelisiniz. Sevildiklerini hissettiklerinde ve fark edilen popüler kişiler olduklarını 

gördüklerinde çok iyi motive olurlar. 

Strese girdikleri zaman genellikle yemek yerler, alışverişe çıkarlar, eğlenceli 

ortamlar ararlar, kendilerini anlayacak birileriyle konuşmaya ihtiyaç duyarlar. 

Sarı karakterli bir kişiyi stresten kurtarmak için can kulağıyla dinleyin ve içini 

dökmesini sağlayın. Ona yanında olduğunuzu hissettirin, yeni umutlar verin, ba-

şarabileceğine inandırın. Böyle davrandığınızda size eğlenceli hikâyeler 

anlatmaya başladığını görürseniz hiç şaşırmayın. 

Bir de yaptıkları yanlıştan dolayı asla onları doğrudan suçlamayın. Onları 

kimseyle kıyaslamayın, baskı da yapmayın. Bu onların mücadele güçlerini 

kaybetmemelerine yardımcı olur. 

Turgut Özal, Cem Yılmaz, Ata Demirer, Acun Ilıcalı… sarı karakteri baskın olan 

ünlülere örnek  olarak verilebilir. 
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MAVİ KARAKTERLİ KİŞİLERİN ÖZELLİKLERİ 

 

 Mükemmeliyetçidirler 
 Daima tedbirlidirler 
 Her zaman kurallardan yana olurlar 
 Derli toplu ve düzenlidirler 
 Olayların olumsuz yönlerini görüp kaygılanırlar 
 Planlı, programlı tiplerdir 
 Detaycı insandırlar 
 Meraklıdırlar, araştırmaya yöneliktirler 
 “-meli, -malı” gibi ekleri fazlasıyla kullanırlar 
 Riskleri önceden görürler 
 Ciddi ve ağırbaşlıdırlar 
 Standartları yüksektir 
 Yeteneklidir 

 

Mavi karaktere sahip kişiler kuralları olan ve detaylara önem veren insanlardır. 

Daima kurallara uymaktan yanadırlar. O yüzden bu karakterdeki birini motive 

etmek istiyorsanız işi ayrıntıları ile planlı ve programlı bir şekilde anlatmalısınız. 

Onlara işi mükemmel ve düz gün bir şekilde yapacakları hissini vermelisiniz. Çünkü 

biraz karamsar kişilerdir ve riskleri önceden görürler. 

İşler düzenli yapılmayıp, mükemmellik anlayışları sarsıldığında, hayatları kusursuz 

olmadığında, bir de etraflarında ciddi olmayan, düzensiz insanlar olduğu zaman 

çok yıpranırlar ve strese girerler. Ciddiye alınmadıklarını düşünürler. Hassas ve derin 

düşünceli olduklarından çabucak incinirler. Onlar için bunlar çok kötü anlardır. Bu 

durumlarda mükemmellik için daha çok çalışırlar. Problemleri daha çok analiz 

ederler, konu üzerinde daha fazla düşünürler. Bir nevi inzivaya çekilir, sorunlarıyla 

ilgili yazıp çizerler. Kendilerini geri çeker ve kitaplara gömülürler. 

Strese girdiklerinde kendileri sizinle konuşana kadar sessiz kalın. Bırakın önce 

onlar konuşsunlar. Siz onlara soru sormayın, sabırla bekleyin. Onları suçlamadan 

konuşun; bulundukları ruh haline girin ve onları oradan ağır ağır çıkartın. "Neler 

hissettiğini anlamaya çalışıyorum" şeklinde konuşun. Onları asla yalnız bırakmayın 

ve en önemlisi de asla uğraşmaktan vazgeçmeyin. Çünkü onlar bu durumlarda 

pes etmenizi beklerler. 

Ayrıca sözlerinize hayatın ne kadar da güzel olduğunu söyleyerek başlamayın. 

Kederlerini küçümsemeyin. "Bir şeyleri de iyi tarafından gör" veya, "Kalk eğlenelim, 

neşelenelim" demeyin. 

Kıvanç Tatlıtuğ, Burak Özçivit… mavi karakteri baskın olan ünlülere örnek olarak 

verilebilir. 
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KIRMIZI KARAKTERLİ KİŞİLERİN ÖZELLİKLERİ 

 

 Hep dik durmaya çalışırlar, kimseden yardım istemeyi sevmezler 
 Kendilerini daima haklı görme eğilimleri vardır 
 Eleştirilmekten hoşlanmaz ve hiçbir sözün altında kalmazlar 
 Kararlı, iş bitirici ve sonuç odaklıdırlar 
 Küçük yaştan itibaren bağımsız hareket etmeye alışıktırlar; yönlendirilmek 
istemezler 
 Amaca yöneliktirler; ani kararlarıyla insanları şaşırtabilirler 
 Önlerindeki işe aşırı odaklanmaları yüzünden, sonuçlar konusunda yeterli 
değerlendirmeyi yapamayabilirler 
 Adeta lider doğmuşlardır; aksi bir tarzı benimsemek istemezler 
 Özgüvenleri yüksektir 
 Kendi hedeflerini kendileri gerçekleştirmek isterler 
 İş odaklıdırlar ve iyi organize ederler 
 Güçlü istekleri vardır ve asla vazgeçmezler 

 

Bu karakterdeki kişiler genellikle daha az motive edilmeye ihtiyaç duyan lider 

ruhlu ve girişken kişilerdir. Bir işte lider veya baş olacaklarını hissettikleri zaman o işe 

ilgi duyarlar. 

Bu karakterde bir kişiyi motive etmek istiyorsanız ona lider olacağı hissini 

vermelisiniz. Çünkü onlar kuralları kendileri koymak isterler. Kimseye boyun eğmek 

istemezler. İşlerin kendi istedikleri gibi ve hemen olmasını isterler. 

Bu kişiler sadece ailede, iş yerinde veya sosyal hayatta kontrolü kaybedince 

strese girerler. Stresli olduklarında daha çok çalışırlar. Zamanla yarışıp, sorunları dar 

zamana sığdırmak için etrafındakilere meydan okurlar. Olayların kontrolleri altına 

girdiğini gördüklerinde sakinleşebilirler. 

Strese girdiklerinde onları motive etmek için harekete teşvik edin. Yeni umutlar 

verin ve cesaretlenmelerini sağlayın. Onlara endişenizi belli etmeyin ve "sen 

yapabilirsin" mesajını verin. 

 

Recep Tayyip Erdoğan, İbrahim Tatlıses, Demet Akalın, kırmızı karakteri baskın 

olan ünlülere örnek olarak verilebilir. 
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YEŞİL KARAKTERLİ KİŞİLERİN ÖZELLİKLERİ 

 

 İnce ve düşündürücü espri anlayışına sahiptirler 
 Çok rahattırlar 
 Kendileriyle barışıktırlar 
 Diğer karakterlere nazaran soğukkanlıdırlar 
 Parolaları; evde barış, işyerinde barış ve cihanda barıştır 
 Bir an evvel işlerini bitirip dinlenmek isterler 
 Doğal arabulucudurlar 
 Hallerinden hep memnun olurlar 
 Çok sabırlıdırlar 
 İçlerinde bir fırtına koparken dışarıdan sakin görünebilirler 
 Fazla enerji harcamayı sevmezler 
 Kimseyi kırmak istemezler 

 

Yeşil karakterli kişiler sorumluluk üstlenmekten ve risk almaktan hoşlanmayan 

kişilerdir. Karakter grupları içinde en çok bu kişilerin motive edilmeye ihtiyacı vardır. 

Dış referanslı, itaatkârdırlar. Sorun çıkartmadan karşısındakilerle ortak yönleri bulup 

uyum sağlayan kişilerdir. 

Çok enerji gerektirmeyen, gürültüsüz ve huzurlu işleri severler, hatta monoton 

işlerde çok başarılı olabilirler. Ancak kendilerinden çok şey beklediğinizi hisse-

derlerse bundan kaçmak isterler. 

Hayati kararlar almak zorunda olmaları onları strese sokabilir. îçten içe 

kendilerini problemlerden nasıl uzaklaştırabileceklerinin hesabını yaparlar. Bunu 

yaparken duygu ve düşüncelerini asla belli etmezler, hatta depresyonda oldukları 

bile anlaşılmaz. 

Bu durumda onların değerlendirmelerine katılıp uyum sağlayın, haklı olduklarını 

söyleyin ve onlara iyi bir insan olduklarını ifade edin. Her zaman yanlarında 

olduğunuzu hissettirin ve bütün sorunları halledebilecekleri mesajını verin. 

Strese girdiklerinde onlardan uzaklaşmayın, sorunlarını küçümsemeyin, bu 

durumdan hemen çıkmalarım beklemeyin. Onları heyecanlandırmayın ve hatta 

problemlerini beraber çözün. "Aman bunu da mı dert ettin ve yapamadın" gibi 

söz söylemeyin. 

 

Serdar Ortaç, Abdullah Gül, … yeşil karakteri baskın olan ünlülere örnek olarak 

verilebilir. 
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   4 FARKLI RENGİN AYNI DURUM KARŞISINDA VERDİĞİ TEPKİLER 

 

 

 ÖĞRETMEN - ÖĞRENCİ 

Bir öğretmen öğrencilerinin sınav kağıtlarını tekrar gözden geçirir. Kırmızı, 

Sarı,Yeşil ve Mavi 4 öğrencisinin notunu yükseltir.  

Notlarının yükseltildiğini söylediği 4 öğrencisinin de tepkisi farklı olur.  

KIRMIZI: Zaten hakkımdı hocam. 

SARI: Süpersiniz hocam. Teneffüste size bir gazoz ısmarlayabilir miyim? 

YEŞİL : Sağ olun hocam. 

MAVİ: Kağıdımı görebilir miyim? 

 

 OTOBÜS ŞOFÖRÜ 

Çok hızlı giden bir otobüsün yolcuları şoförün hızlı gitmesinden şikayetçidir.4 farklı 

kişilikteki insanların tepkileri birbirinden farklıdır. 

KIRMIZI :Ayağa kalkar ve “Şoför bey lütfen yavaş gider misiniz?” diye ikaz eder. 

SARI : Muavine dönerek “Lütfen şoföre söyler misiniz? Biraz yavaş gitsin.” der. 

YEŞİL: Yanındaki kırmızıya dönerek “Şoföre yavaş gitmesini söyleyebilir misiniz?” 

der. 

MAVİ : İndikten sonra şoförü şikayet etmek için dilekçe yazmaya başlamıştır. 

 

 PARMAK KALDIRMA 

Sınıfta 4 farklı gruptaki insanların parmak kaldırışları da farklı oluyor. 

KIRMIZILAR: Hepsi kendinden emin ve parmaklarını bir komutan edasıyla 

kaldırıyorlar. 

YEŞİLLER : Barışçıl ve sevecen yeşiller parmaklarını kaldırırken öğretmenim sizin 

için ne yapabiliriz der gibi bir halleri oluyor. 

MAVİLER : Bahçeyi sularken bile düzgün sulayan maviler, parmaklarını 

kaldırırken de çok ciddi oluyorlar. 

SARILAR : Sıra sarılara geldiğinde sınıfta bir hareket oluyor. Ellerini kollarını sağa 

sola açarak ve gülerek parmaklarını kaldırıyorlar.  
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Yukarıdaki örneklerde de olduğu gibi her karakterin aynı olaya bakış açısı, 

yaklaşımı farklıdır. Şu da hiçbir zaman unutulmamalıdır: Her insanda bu 4 karakterin 

farklı karışımları bulunmaktadır. İnsanlarda bu 4 farklı karakterden biri baskın olsa 

da diğer karakter özellikleri de mevcuttur. Bu durumda aslında kişiliklerdeki 

zenginliği, çeşitliliği meydana getirmektedir. Nasıl dünyadaki hiçbir kişinin parmak 

izi birbirinin aynısı değilse, insanların kişilik özellikleri de aynı değildir. 

İletişimde başarılı olmak istiyorsak öncelikle karşımızdakinin olaylara bakış açısı, 

yaklaşım tarzı, yani kısacası hangi karakter özelliğinin baskın olduğunu bilmemiz 

büyük önem taşımaktadır. Bu sayede iletişim kazalarını en aza indirebilir, 

çevremizle sağlıklı bir iletişim ağı kurabiliriz. Bu sayede aile içinde sağlıklı bir ortam, 

öğretmen-öğrenci arasında sağlıklı bir iletişim, işyerinde sağlıklı bir ortam 

oluşturulabilir. Karşımızdakinin ne kadar çok tanırsak, kişilik özelliklerinin farkına 

varabilirsek, iletişimde de o derece başarılı oluruz. 
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STEM; Science(Fen Bilimleri) ile Technology (Teknoloji), Engineering 

(Mühendislik) ve de Mathematics (Matematik) alanlarını kapsayan bir yaklaşım 

türüdür. STEM eğitimi, okul öncesinden başlayıp; doktoraya kadar tüm eğitim 

kademelerini kapsayabilir. 

 

STEM Eğitimleri Ne İşe Yarar? 

 

STEM yaklaşımı; fen, mühendislik, teknoloji ve matematik gibi; önemli 

alanları içerir. Bu dört önemli disiplini bütünleştirerek; gerçekçi, işbirliğine dayalı, 

daha düşünce odaklı ve de problem çözmeyi teşvik eden öğrenme deneyimini 

sağlar. İyi planlanmış, teşvik edici, gelişimsel açıdan uygun bir STEM etkinliği; okul 

öncesi dönemdeki çocukların da gelişimsel yönlerine dikkat çekmektedir. 

 

Okul Öncesi STEM Eğitimlerinin Faydaları 

 

Okul öncesi STEM eğitimlerinin, çocuklara birçok faydası vardır. Özelikle bu 

çağda, çocukların yaratıcılık seviyelerinin son derece yüksek olduğu; pek çok 

araştırmayla saptanmıştır. STEM eğitimi, yaratıcılığı besleyen ve destekleyen 

önemli yaklaşımlardan birisidir. 

 

 

 
 

 

 

 

Nurdan Menteşe 

Okul Öncesi Öğretmeni 
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STEM felsefesi; araştırarak, problem çözerek ve sorular sorarak öğrenen 

okul öncesi dönemi çocuklarının birer araştırmacı olarak doğduğunu 

savunmaktadır. Dahası, programlar; model açısından sarmal yaklaşımdadır ve de 

eklektiktir. Gelişim düzeyleri, ilgi alanları ile ihtiyaçlarına göre; tüm alanlarda 

çocukları geliştirmeyi amaçladığından dolayı, ilerleyici bir özelliğe sahiptir. Benzer 

bir şekilde, gelecekteki anlayışları belirlemek için; önbilgilere dayanan hiyerarşik 

yapılar da, STEM konuları için bir temel oluşturmaktadır. 

 

STEM sayesinde öğrencilerimiz aşağıdaki gibi birçok alanda anahtar 

beceriler geliştirirler. 

• Problem Çözme 

• Yaratıcılık 

• Analiz ve Sentez 

• Ekip Çalışması 

• Bağımsız Düşünme 

• Bütünsel Görüş 

• Girişim 

• İletişim Becerileri 

• Dijital Okuryazarlık 

• İleri Görüşlülük 

• Kodlama ve Algoritma 

 

 

Okul Öncesi Müfredatı ve STEM Eğitimleri ile İlişkisi 

 

Okul öncesi eğitim müfredatı, çocukların eleştirel düşünebilmelerine, 

planlama yapabilmelerine, kendilerini ifade etmelerine izin verir. Ayrıca; 

sorgulama yapmalarına ve de oyun odaklı öğrenmelerine, çok büyük önem verir. 

Benzer bir şekilde; ilk deneyimlerini, aktif katılımcılık yoluyla öğrenmeyi 

destekleyecek oyun temelli öğrenme yaklaşımları; okul öncesi eğitiminde STEM 

uygulamaları için uygun yollardandır. 
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Öğretmenlerce detaylı planlanmış STEM deneyimleri, çekirdek kavram ve 

becerilere de dayalı olarak planlanır ve sunulur. İdeal bir etkinlik programı 

oluşturulur. Ardından, çocukların teorilerini keşfetmelerine ve de yansıtmalarına izin 

verildiğinde; etkili öğrenme deneyimleri oluşturulabilir. 

 

Türkiye'deki okul öncesi müfredatında, STEM eğitimindeki bazı ortak ilkeler 

benimsenmiştir. Yapılan çalışmalar, STEM eğitimi ile uyumlu olan bu ilkelerin; okul 

öncesi eğitimi programı içeriğine ne ölçüde yansıdığı gibi sorulara yanıt 

sunmaktadır. Araştırmalar bütünüyle incelendiğinde, okul öncesi eğitim 

müfredatında yer almakta olan pek çok kazanım ve gösterge; STEM yaklaşımları 

ile benzer özelliklerdedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stem eğitim Yaklaşımı  Rehberim Dergisi 21  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dilimizdeki sözcüklerin anlamlarını bilmek kadar o sözcükleri doğru yazmak 

ve dilimizin kurallarını doğru öğrenip bunu günlük hayatta kullanmak  da oldukça 

önemlidir.  

Kelimeleri kurallara uygun şekilde kullanıp yazma ancak çok kitap okuma 

ile mümkün olur. Okuma bizlere kelimelerin doğru kullanımını ve yazımını öğretir. 

Sadece duyma ile gelişen bir dil yazıya döküldüğünde ortaya yazım yanlışları çıkar. 

Bunun sebebi konuşma dilindeki yaygın telaffuz hatalarıdır. Doğrusu öğrenilmediği 

sürece bu hatalar dilimize yerleşir ve yaygın olarak kullanılmaya devam eder. Öyle 

ki biz bu hatalı sözcükleri sadece günlük konuşma dilinde değil, resmi yazılarda, 

tabelalarda, hatta kitaplarda görür hale geliriz. İşte o kelimelerden bazıları: 

 

 acenta  acente 

 aferim  aferin 

 aliminyum  alüminyum 

 antreman  antrenman 

 antiparantez  antrparantez 

 arasıra  ara sıra 

 bilimum  bilumum 

 bir çok  birçok 

 bir kaç  birkaç 

 birşey  bir şey 

 bu gün  bugün 

 çinekop  çinakop 

Dilimizde Yalnış Yanlış  

Kullanılan Kelimeler 

 

 
 

 

 

 

Şenay Kasım 

Sınıf Öğretmeni 
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 dinazor  dinozor 

 döküman  doküman 

 entellektüel  entelektüel 

 espiri  espri 

 eşortman  eşofman 

 florasan  floresan 

 fasülye  fasulye 

 gardolap  gardırop 

 harfiyat  hafriyat 

 halisinasyon  halüsinasyon 

 hergün  her gün 

 herkez  herkes 

 herşey  her şey 

 hıristiyan  hristiyan 

 insiyatif  inisiyatif 

 karnıbahar  karnabahar 

 komidin  komodin 

 kontür  kontör 

 kurdale  kurdele 

 labaratuar  laboratuvar 

 lavoba  lavabo 

 melemen  menemen 

 orjinal  orijinal 

 poaça  poğaça 

 rakkam  rakam 

 şarz  şarj 

 şevkat  şefkat 

 traş  tıraş 

 ünvan  unvan 

 vejeteryan  vejetaryen 
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Pandemi sürecinde çocukların ebeveynlerini, ebeveynlerin çocuklarını 

anlayabilmesi için öncelikli olarak bulunduğumuz durumu tanımlamamız 

gerekmektedir. Çünkü tanımlayamadığımız ve bilmediğimiz şeyler bizi gereksiz 

korkulara ya da tam tersi boş vermişliğe itebilir. Daha önce karşılaşılmayan 

(pandemi)  covıd 19  hastalığının ortaya çıkışı salgının başladığı ilk zamanlarda 

tanınmamışlıktan kaynaklanan bir paniğe sebep olsa da korunma yolları ile ilgili 

zamanla hepimiz bilgi sahibi olduk ve bildikçe önlemelerimiz ve korunma 

şekillerimiz bizi güvende hissettirdi. 

 Covid 19 virüsünü çocuklarımızla paylaşmak ve yaş gruplarına uygun 

tanımlamalarda bulunmak onlar için yapabileceğimiz en önemli şeydir. Çünkü 

küçük çocuklar salgın, virüs, pandemi gibi soyut kavramları anlamakta güçlük 

çekerler. Onların anlayabildiği bir dille belki bir oyunla anlatmakta fayda var.  

 

 Tanımlamamızı yaptıktan sonra evde ve dışarıda                                                 

aldığımız önlemlerde aşırı panik ve tedirginlik halini onlara                                            

yansıtmamak gerekir.  Çünkü duygularımız bulaşıcıdır                                                                                      

ve sizin ne söylediğiniz değil ne hissettirdiğiniz onlar                                                                                              

için daha anlamlıdır. 

 

  Okul çağı çocuklarımızda uzaktan eğitim                                                               

süreci çok önemlidir. Öncelikli olarak uzaktan                                                                       

eğitimin yüz yüze eğitim gibi disiplin gerektiren                                                                            

bir eğitim süreci olduğunu belirtmek gerekir. 

ANNE BABA OLARAK PANDEMİ SÜRECİNDE 

ÇOCUKLARIMIZA NASIL DAVRANMALIYIZ? 

 

 
 

 

 

 

Derya Yakan 

Rehber Öğretmen 
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 Günlük rutinlerinden (yeme, içme, uyku vb..) çıkmamaları için   

yönlendirilmeye ihtiyaç duyabilirler. 

 

 

 Uzaktan eğitim sürecinde geçirilen zaman dışında oyunla ve sosyal    

medyayla geçirilen zaman bu süreçte artış göstermiş olabilir. Bu gayet beklenen 

bir durum olmakla birlikte aşırı  tepki ve cezalandırmaya başvurmamak gerekir. 

Mümkünse olabildiğince az ekrana maruz bırakmak en çok istediğimiz şeydir 

ancak bu onlarla ters düşerek değil daha olumlu ilişki geliştirerek ve birlikte 

paylaşımlarda bulunarak mümkündür. 

 

 

 Çocuklarınızın uzaktan eğitim sürecini veli olarak değerlendirmek istemeniz 

çok normal ancak onları anlayarak, ben dili kullanarak, yansıtmalı sorularla ve 

duyguları paylaşarak iletişim kurmamız beklediğimiz cevapları almamızda daha 

çok faydalı olacaktır. 

 

Örnek verecek olursak; 

"Sürekli telefonunla vakit geçiriyorsun" yerine " 

Telefonla fazla vakit geçirmenin sağlığını 

bozacağından endişeliyim. (Ben dili) 

 

"Ben hiç ders çalışmıyor muyum?" diyen bir 

öğrenciye "Senin hiç ders çalışmadığını 

düşündüğümüzü mü zannediyorsun?" 

(Yansıtıcı sorular;  çocuğu dinlediğimizi hissettirir 

ve ona anlaşıldığı hissini verir.) 

 

Herkese sağlıklı günler diliyorum. 
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eTwinning, Avrupa’daki okullar için oluşturulmuş bir topluluktur. İletişim 

kurmak, işbirliği yapmak, projeler geliştirmek, paylaşmak; kısacası Avrupa’daki en 

heyecan verici öğrenme topluluğunu hissetmek ve bu topluluğun bir parçası 

olmak için, Avrupa ülkelerindeki katılımcı okullardan birinde çalışan personele 

(öğretmenler, müdürler v.b.) yönelik bir platform sunmaktadır. 

eTwinning, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin kullanımı vasıtasıyla gerekli 

destek, araçlar ve hizmetleri sağlayarak okulların herhangi bir konuda kısa ve uzun 

vadeli ortaklıklar kurmasını kolaylaştırarak Avrupa'da okul işbirliğini teşvik 

etmektedir. 

Yirmi sekiz dilde mevcut olan eTwinning Portalının bugün yaklaşık olarak 

573.000'den fazla öğretmen üyesi bulunmaktadır. Portal, öğretmenlerin ortak 

bulması, proje oluşturma, fikirlerini paylaşması, en iyi uygulama alışverişinde 

bulunması ve eTwinning platformunda bulunan çeşitli özelleştirilmiş araçları 

kullanarak hemen birlikte çalışmaya başlaması için çevrimiçi araçlar 

sağlamaktadır. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Kader Yıldız 

Okul Öncesi Öğretmeni 
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Rehberim Koleji Anaokulu etwinning Projeleri 

Rehberim Koleji Anaokulu olarak eTwinning portalında iki 

projede aktif olarak yer almaktayız. Birincisi; “Duvarları Aşalım 

Doğada Buluşalım” projesidir. Hedefimiz, çocuklarımızın 

mutluluğunu yarınlara bırakmamak için, yaptığımız atölye 

çalışmaları ile değerlerimizi kazandırmaktır. Bu açık hava okulu, 

öğrencilerin doğa ile buluşacağı, yaparak ve yaşayarak güven 

elde edeceği, el becerilerinin, kişisel, sosyal ve duygusal 

becerilerinin geliştirileceği, birlikte iş yapabilme yeteneğinin 

güçlendirileceği düzenli fırsatlar sunulan ortamları 

oluşturmaktadır. 

Katılım gösterdiğimiz ikinci projemiz 2023 Eğitim Vizyon 

Belgesi adı altında oluşturulması hedeflenen tasarım ve beceri 

atölyelerini okul öncesi eğitimle birlikte başlatmak, öğrencileri 

erken çocuklukta 21. yüzyıl becerileri ve temel bilimsel süreç 

becerilerine uygun bir üst öğrenime hazır hale getirebilmektir. 

Bir diğer hedefimiz, öğrencilerimizin uzaktan eğitime uyum 

sağlamasını kolaylaştırmak ve teknolojiyi onlara en faydalı 

yönüyle daha erken yaşlarda aktarabilmektir. 

eTwinning kapsamında, öğrencilerini zenginleştiren, 

okullarını hem Avrupa’da hem de Türkiye’de marka haline 

getiren, yenilikçi, bölgesinin ve okulunun adını uluslararası 

platformlarda duyuran  

öğretmenler, Ulusal kalite etiketi  

ve Avrupa kalite etiketi ile 

 ödüllendirilmektedirler. 
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"Yazı düşüncelerin yitirilmeden 
kaydedilmesini sağlar. Tam da bu sayede 
bilim mümkün olur. Aslında yazı evrimsel 
biyolojide 'başlıca dönüşümler'den birine yol 
açmıştır. Dil ve yazıyla birlikte, evrilebilir 
bilginin tek taşıyıcısı genler olmaktan çıkar, 
düşünceler de aktarılabilir, değiştirilebilir ve 
dolayısıyla evrilebilirler." 

Dr. Yan Wong 

Evrim Biyoloğu 

BBC'nin Bang Goes The Theory (Teori 
Güme Gitti) adındaki bilim serisinin sunucusu  

 

Piktograf (resimyazı) –piktogram olarak da bilinir– yazının ilk formu olarak 

değerlendirilir. Fakat piktograf, anlamı fiziksel bir nesne gibi görünmek suretiyle 

aktarması bakımından günümüz alfabelerinden farklıdır. Piktografın ilk 

versiyonlarının kullanıldığı mağara resimleri yaklaşık 32.000 yıl önce Fransa'da 

keşfedilmiştir. Ancak piktografların kil tabletlere basılmasına MÖ 8000'den önce 

rastlanmaz. O sayede piktograflar taşınabilir hale gelir, ama karakterlerin dizilimi 

hala bir parça düzensizdir. 

Çiziyazısı ise MÖ 3000 dolaylarında şimdiki Irak bölgesinde yaşayan Sümerler 

tarafından geliştirilmiştir. Bu yazı ucu sivriltilmiş bir kamışla kil tabletlere yazılan bir 

dizi piktograftan oluşur. Başlangıçta piktograflar dikey sütunlar halinde 

düzenlenirken, sonradan soldan sağa okunur hale gelir.  

Taşınabilir Papirüs  

İnsanlar bilgiyi yayma ve paylaşma gereğini hissedince yazı yazmak için 

daha hafif ve daha kolay taşınabilir nesneler kullandılar. Eski Mısırlılar papirüs 

bitkilerini presleyip tomar yapıyorlar ve is, reçine, su karışımından oluşan bir  

 

 

 

 

Bilimin Gelişmesini 
Sağlayan İcat; 
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mürekkeple üzerlerine yazı yazıyorlardı. Romalılar parşömen veya tirşe diye bilinen 

gerilmiş hayvan derilerine yazı yazdılar. Milattan sonra ikinci yüzyıl dolaylarında 

Çinliler yazı yazmanın akıllıca bir yolu olarak kağıdı icat ettiler. Çinliler, Koreliler ve 

Japonlar metinleri bütün halde tahta blokların üzerine kazıyıp, ardından bu 

bloklara fırçayla mürekkep sürerek, kağıt toplarını mürekkepli blokların üzerine 

bastırıyor, böylece metinleri tekrar tekrar üretebiliyorlardı.  

Tahta basma kalıbı baskının icadından sonra bile yazılı söz, elitlerin (zenginler 

ve ruhban sınıfının) ilgi alanı olarak kaldı. Sırf kitapların maliyeti toplumun büyük 

çoğunluğunun cahil kalmasına neden oldu. Neyse ki 1440'lı yıllarda Johannes 

Gutenberg üzerinde çalıştığı çığır açan buluşunu duyurdu: Portatif matbaa 

harfleri. Bu buluş matbaaya giden yolu açtı. 

  

Yazının Geleceği  

Yazının ve dilin geleceği belirsizliğini koruyor. Dijital çağın mesajlaşma, kısa 

mesajlaşma ve emoticon (internet ortamında mimikleri ifade eden küçük boyutlu 

resimler) özellikleri iletişim kurma biçimimizi ve bunun için kullandığımız dili 

değiştirdi. Artık Oxford İngilizce Sözlüğü'nde yer alan LOL (Laughing out loud –

Gülmekten kırılıyorum) gibi kısaltma ifadeler ve ";)" şeklindeki emoticon bile iş 

dünyasında meslektaşlar arasındaki yazışmalara ve e-postalara girmeye başladı. 

Norveç'teki Stavanger Üniversitesi ve Fransa'daki Marseille Üniversitesi'nden 

bilimcilerin yaptığı son araştırma bir şeyi yazıya dökmenin, onu daha iyi 

hatırlamamızı sağladığını göstermiştir. Fakat bu bilgi çağında akıllı telefonlar ve 

Google kimi şeyleri hatırlama ihtiyacını gidermiyor mu? Gelecekte beyinlerimiz, 

aygıtlarımız ve arama motorlarımız yazıyı ve hafızayı geçmişte bırakacak ölçüde 

birleşebilir mi? "Yazının tamamen ortadan kalkması pek mümkün değil, " diyor 

Wong. "Her koşulda yazıyla taşınan bilginin sonu gelmeyecek. Aslında modern 

teknoloji sayesinde bilginin çoğaltılması giderek kolaylaşıyor. Dolayısıyla fikirlerin 

evrimi devam edecek ve hatta modern teknoloji sayesinde büyük bir dönüşüm 

geçirecek." 
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13 Nisan 1914 yılında İstanbul’da doğan Orhan Veli, 1932 yılında Ankara Gazi Lisesi’ni 

bitirdi. Daha sonra 1935'de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’ndeki 

öğrenimini yarıda bıraktı, Ankara’ya giderek PTT Umum Müdürlüğü’nde çalıştı (1936-1942), 

Milli Eğitim Bakanlığı Tercüme Bürosu’na memur oldu (1945), oradan ayrılınca (1947) 

Yaprak Dergisi'ni çıkardı (1 Ocak 1949’dan 15 Haziran 1950’ye kadar 28 sayı çıktı, Son 

Yaprak adlı özel bir sayı ölümü üzerine arkadaşları tarafından çıkarıldı). 

14 Kasım 1950 tarihinde beyin kanamasından öldü ve Rumelihisarı Mezarlığı'na 

gömüldü. Kişiliğini belli eden ilk şiirlerini arkadaşları Oktay Rıfat ve Melih Cevdet’le birlikte 

Varlık Dergisi'nde yayımlamaya başladı, büyük bir ilgi gördü; sağlığında kendinden çok 

bahsettiren şair oldu. Şiiri bir takım kalıp ve klişelerden, şairanelikten, yıpranmış 

benzetmelerden kurtararak, daha kısa daha basit bir şekle soktu; yalın bir halk dili kullandı, 

gündelik sözlerle zaman zaman, büyük yergi ve espriden faydalanarak, gündelik 

yaşantılar üzerine yazdı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORHAN VELİ KANIK 1914- 1950) 
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Ahırın avlusunda oynarken aşağıda, gümüş söğütler altında görünmeyen 

derenin hüzünlü şırıltısını işitirdik. Evimiz iç çitin büyük kestane ağaçları arkasında 

kaybolmuş gibiydi. Annem, İstanbul'a gittiği için benden bir yaş küçük olan 

kardeşim Hasan'la artık Dadaruh'un yanından hiç ayrılmıyorduk. Bu, babamın 

seyisi, yaşlı bir adamdı. Sabahleyin erkenden ahıra koşuyorduk. En sevdiğimiz şey 

atlardı. Dadaruh'la birlikte onları suya götürmek, çıplak sırtlarına binmek, ne 

doyulmaz bir zevkti. Hasan korkar, yalnız binemezdi. Dadaruh onu kendi önüne 

alırdı. Torbalara arpa koymak, yemliklere ot doldurmak, gübreleri kaldırmak 

eğlenceli bir oyundan daha çok hoşumuza gidiyordu. Hele tımar. Bu en zevkli 

şeydi. Dadaruh eline kaşağıyı alıp işe başladı mı, tıkı... tık... tıkı... tık... tıpkı bir saat 

gibi... yerimde duramaz,  

- Ben de yapacağım! diye tuttururdum. O vakit Dadaruh, beni Tosun'un 

sırtına koyar, elime kaşağıyı verir,  

- Hadi yap! derdi. Bu demir gereci hayvanın üstüne sürter, ama o uyumlu 

tıkırtıyı çıkaramazdım.  

- Kuyruğunu sallıyor mu?  

- Sallıyor.  

- Hani bakayım?.. Eğilirdim, uzanırdım. Ama atın sağrısından kuyruğu 

görünmezdi.  

Her sabah ahıra gelir gelmez,  

- Dadaruh, tımarı ben yapacağım, derdim.  

- Yapamazsın.  

- Niçin?  

- Daha küçüksün de ondan...  

- Yapacağım.  

- Büyü de öyle.  

- Ne zaman?  

- Boyun at kadar olduğunda....  
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At, ahır işlerinde yalnız tımarı beceremiyordum. Boyum atın karnına bile 

varmıyordu. Oysa en keyifli, en eğlenceli şey buydu. Sanki kaşağının düzenli tıkırtısı 

Tosun'un hoşuna gidiyor, kulaklarını kısıyor, kuyruğunu kocaman bir püskül gibi 

sallıyordu. Tam tımar biteceğine yakın huysuzlanır, o zaman Dadaruh, "Höyt.." diye 

sağrısına bir tokat indirir, sonra öteki atları tımara başlardı.  

Ben bir gün yalnız başıma kaldım. Hasan'la Dadaruh dere kenarına 

inmişlerdi. İçimde bir tımar etmek hırsı uyandı. Kaşağıyı aradım, bulamadım. Ahırın 

köşesinde Dadaruh'un penceresiz küçük bir odası vardı. Buraya girdim. Rafları 

aradım. Eyerlerin arasına falan baktım. Yok, yok! Yatağın altında, yeşil tahtadan 

bir sandık duruyordu. Onu açtım. Az daha sevincimden haykıracaktım. Annemin 

bir hafta önce İstanbul'dan gönderdiği armağanlar içinden çıkan fakfon kaşağı, 

pırıl pırıl parlıyordu. Hemen kaptım. Tosun'un yanına koştum. Karnına sürtmek 

istedim. Rahat durmuyordu.  

- Sanırım acıtıyor? dedim. Gümüş gibi parlayan bu güzel kaşağının dişlerine 

baktım. Çok keskin, çok sivriydi. Biraz köreltmek için duvarın taşlarına sürtmeye 

başladım. Dişleri bozulunca yeniden denedim. Gene atların hiçbiri durmuyordu. 

Kızdım. Öfkemi sanki kaşağıdan çıkarmak istedim. On adım ilerdeki çeşmeye 

koştum. Kaşağıyı yalağın taşına koydum. Yerden kaldırabildiğim en ağır bir taş 

bularak üstüne hızlı hızlı indirmeye başladım. İstanbul'dan gelen, üstelik 

Dadaruh'un kullanmaya kıyamadığı bu güzel kaşağıyı ezdim, parçaladım. Sonra 

yalağın içine attım.  

Babam, her sabah dışarıya giderken bir kere ahıra uğrar, öteye beriye 

bakardı. Ben o gün gene ahırda yalnızdım. Hasan evde hizmetçimiz Pervin'le 

kalmıştı. Babam çeşmeye bakarken, yalağın içinde kırılmış kaşağıyı gördü; 

Dadaruh'a haykırdı:  

- Gel buraya!  

Soluğum kesilecekti, bilmem neden, çok korkmuştum. Dadaruh şaşırdı, 

kırılmış kaşağı ortaya çıkınca, babam bunu kimin yaptığını sordu. Dadaruh,  

- Bilmiyorum, dedi.  

Babamın gözleri bana döndü, daha bir şey sormadan,  

- Hasan dedim. 

- Hasan mı?  

- Evet, dün Dadaruh uyurken odaya girdi. Sandıktan aldı. Sonra yalağın 

taşında ezdi. 

- Niye Dadaruh'a haber vermedin?  

- Uyuyordu.  

- Çağır şunu bakayım.  
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Çitin kapısından geçtim. Gölgeli yoldan eve doğru koştum. Hasan'ı 

çağırdım. Zavallının bir şeyden haberi yoktu. Koşarak arkamdan geldi. Babam pek 

sertti. Bir bakışından ödümüz kopardı. Hasan'a dedi ki:  

- Eğer yalan söylersen seni döverim!  

- Söylemem.  

- Pekâlâ, bu kaşağıyı niye kırdın?  

Hasan, Dadaruh'un elinde duran alete şaşkın şaşkın baktı! Sonra sarı saçlı 

başını sarsarak,  

- Ben kırmadım, dedi.  

- Yalan söyleme, diyorum.  

- Ben kırmadım.  

- Doğru söyle, darılmayacağım. Yalan çok kötüdür, dedi.  

Hasan inkârda direndi. Babam öfkelendi. Üzerine yürüdü "Utanmaz 

yalancı" diye yüzüne bir tokat indirdi.  

- Götür bunu eve; sakın bunu bir daha buraya sokma. Hep Pervin'le 

otursun! diye haykırdı.  

Dadaruh, ağlayan kardeşimi kucağına aldı. Çitin kapısına doğru yürüdü. 

Artık ahırda hep yalnız oynuyordum. Hasan evde hapsedilmişti. Annem geldikten 

sonra da bağışlanmadı. Fırsat düştükçe, "O yalancı" derdi babam. Hasan yediği, 

tokat aklına geldikçe ağlamaya başlar, güç susardı. Zavallı anneciğim benim iftira 

atabileceğime hiç ihtimal vermiyordu. "Aptal Dadaruh, atlara ezdirmiş olmasın?" 

derdi.  

Ertesi yıl annem, yazın gene İstanbul'a gitti. Biz yalnız kaldık. Hasan'a ahır 

hâlâ yasaktı. Geceleri yatakta atların ne yaptıklarını tayların büyüyüp 

büyümediğini bana sorardı.  

Bir gün birdenbire hastalandı. Kasabaya at 

gönderildi. Doktor geldi. "Kuşpalazı" dedi. Çiftlikteki köylü 

kadınlar eve üşüştüler. Birtakım tekir kuşlar getiriyorlar, kesip 

kardeşimin boynuna sarıyorlardı. Babam yatağın 

başucundan hiç ayrılmıyordu. Dadaruh çok durgundu. 

Pervin hüngür hüngür ağlıyordu.  
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- Niye ağlıyorsun? diye sordum.  

- Kardeşin hasta.  

- İyi olacak.  

- İyi olmayacak.  

- Ya ne olacak?  

- Kardeşin ölecek! dedi.  

- Ölecek mi?  

Ben de ağlamaya başladım. O hastalandığından beri Pervin'in yanında 

yatıyordum. O gece hiç uyuyamadım. Dalar dalmaz, Hasan'ın hayali gözümün 

önüne geliyor "İftiracı! İftiracı!" diye karşımda ağlıyordu. Pervin'i uyandırdım.  

- Ben Hasan'ın yanına gideceğim, dedim.  

- Niçin?  

- Babama bir şey söyleyeceğim.  

- Ne söyleyeceksin?  

- Kaşağıyı ben kırmıştım, onu söyleyeceğim.  

- Hangi kaşağıyı?  

- Geçen yılki. Hani babamın Hasan'a darıldığı...  

Sözümü tamamlayamadım. Derin hıçkırıklar içinde boğuluyordum. Ağlaya 

ağlaya Pervin'e anlattım. Şimdi babama söylersem, Hasan da duyacak belki beni 

bağışlayacaktı.  

- Yarın söylersin, dedi.  

- Hayır,. şimdi gideceğim.  

- Şimdi baban uyuyor, yarın sabah söylersin. Hasan da uyuyor. Onu öpersin, 

ağlarsın, seni bağışlar.  

- Pekala!  

- Haydi şimdi uyu!  

Sabaha kadar gene gözlerimi kapayamadım. Hava henüz ağarırken 

Pervin'i uyandırdım. Kalktım. Ben içimdeki zehirden vicdan azabını boşaltmak için 

acele ediyordum. Yazık ki, zavallı suçsuz kardeşim, o gece ölmüştü. Sofada çiftlik 

imamıyla Dadaruh'u ağlarken gördük. Babamın dışarıya çıkmasını bekliyorlardı. 
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3 boyutlu resimler iki boyutlu resimlerin arkasına bilgisayar yöntemleriyle 

başka resimlerin yerleştirilmesi ile elde edilmektedir. Böylece bir üçüncü boyut 

resim ortaya çıkmaktadır. Halihazırda online üç boyut hazırlayabileceğiniz 

programlar da bulunmakta siz de istediğiniz resimlere üç boyut 

ekleyebilmektesiniz. 

 

 

               

Aşağıda sol taraftaki büyük resimde sağ taraftaki obje gizlidir. 3 boyutlu resimleri 

görme yöntemlerini okuduktan sonra sağ taraftaki görselde sol tarafta verilen objeyi 

görmeye  çalışınız.  
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Peki gizlenmiş resmi nasıl göreceksiniz?  

Bu resimleri daha önce göremediyseniz görmeniz bayağı bir zaman alabilir 

önce biraz sabretmelisiniz. Resimleri görmeye başladıktan sonra bu resimlerin 

yenilerin bulup onlara bakmak ayrı bir zevk olacaktır sizin için. 

 

 Geri Çekilme: Bu yöntemde önce ekrana iyice yaklaşın. Burnunuza 

odaklayın gözlerinizi ve yavaş yavaş ekrandan uzaklaşın, 15-20 cm. 

uzaklaştığınızda gözlerinizi şaşı yaparak resme bulanık görecek şekilde bakınız 

resim kendiliğinde sizi derinliğine çekecek ve derinliğin arkasında yeni bir resim 

oluşacaktır. 

 

 Yansımayı Kullanma: Bu yöntem uygulama açısından en kolay 

yöntemlerden biridir. Bunu şöyle açıklayalım ekrana baktığınızda ekrandaki resim 

yazıları görürsünüz. Fakat farlı açıdan baktığınızda kendinizin ekranda yansımasını 

görürsünüz. Üç boyutlu resme bakarken ekrandaki resmi değil ekranda kendinizi 

görmeye çalışarak ve yine gözlerinizi hafif şaşı yapıp bulanık şekilde ekrandaki 

resme bakarak da görebilirsiniz. 

 

 

 Üç boyutlu resme bakarken en çok yapılan hata resme direkt bakarak 

resmin içinde obje arama yada resimdeki figürleri bir şeye benzetme çabasına 

girmedir. Bu şekilde yalnız kendinizi kandırmış olursunuz. Yukarıdaki teknikleri 

kullanarak üç boyutlu resmi gördüğünüzde sizin için yeni resimlere bakmak çok 

eğlenceli ve farklı bir deneyim olacaktır. 

 

İlk resimde görmeniz gereken objenin görselini verdik. Aşağıda verilen 

görsellerde hangi resimlerin olduğunu bulmaya çalışınız. Bu görsellerden birisine 

okulumuzun amblemi gizlenmiştir. Bakalım bulabilecek misiniz? 
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