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Geçmiş zamanlarda eğitim üzerine yazılmış birçok yazı 

mevcuttur. Burada kısaca geçmişten günümüze eğitim 

anlayışımızın işlevlerinden bahsedeceğiz. Geleneksel eğitimde 

öğrenciler daima dinleyici rolündeydiler. Sadece dinleyen, 

araştırmayan, merak duygusunun önemsenmediği bir düzen 

mevcuttu. Artık bu düzenden sıyrılıp yeni bir anlayışla eğitim 

eğitim öğrenci etrafında zenginleşti. 

 Yıllar boyunca geleneksel eğitim yaklaşımları eğitimin yaşama hazırlık olduğunu 

vurgulamıştır. Oysaki çağdaş yaklaşımlarda eğitim yaşama hazırlıktan öte yaşamın ta 

kendisidir. (John Dewey) 

19. yüzyılda yaşamış olan Maria Montessori, geleneksel 

eğitimin aksine çocuğun merak duygusunun geliştirilmesi ve 

araştırma yapmasını sağlayan bir anlayış geliştirmiştir. Bu 

anlayışa göre çocuk, oyun oynarken çevreyi keşfeder. 

Eğitimde nihai amaç, bireyin gelişimini sağlayacak ve 

Atatürk’ün ifade ettiği gibi kültürümüzü çağdaş uygarlık 

düzeyinin üstüne çıkarmaktır. 

 

Eğitim Üzerine Özlü Sözler 

✓ Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz. (Hz. Muhammed (SAV)) 

✓ Bir mermer parçası için heykeltıraş ne ise, ruh içinde eğitim 

odur. (Cervantes) 

✓ Cahil kimsenin yanında kitap gibi sessiz ol. (Mevlana) 

✓ Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. (Mustafa Kemal Atatürk) 

✓ Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum. (Hz. Ali) 

 

 
 

 

 

 

Berfin Yavuz 

Sınıf Öğretmeni 

Yaşam için eğitim 
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Alıyorsun eline kitabı ve içinde kayboluyorsun, 

zamanın nasıl aktığını fark etmeden. Yeni hayallere, yeni 

umutlara, aydınlık yarınlara yelken açıyorsun. Ve öğrendiğin 

her şeyi iliklerine kadar hissediyorsun. 

Kitap okumak kültür seviyemizi arttırmanın ve bilgi sahibi olmamızın en etkili 

aracıdır. Okumak düşünce yapımızı besler ve bizi güçlendirir. 

Hangi yöne gideceğimizi bilemediğimiz anlarda karanlık yolumuzu aydınlatan 

ışığımızdır kitaplarımız. Her kitap başka bir kapı açar. Kapıları araladığımızda ise 

geçmişe ait izler, geleceğe dair hayaller, mutluluklar, tarihimizin bilinmedik yönleri ve 

daha niceleri çıkıverir karşımıza. Bir solukta okumak isteyip, öğrenmeye 

doyamayacağımız bilgiler karşılar bizi kapıların ardında. 

Kitap okuduğumuz sürece yüksek hayal gücüne sahip oluruz. Düşünce yapımız 

yapımız gelişkenlik göstereceğinden çabuk düşünür, yaratıcı fikirler bulur, mantıklı 

kararlar alırız. Ömür boyu sürecek olan öğrenimimizi, gelişimimizi devam ettirip, 

ilerletebilmemiz için okumalıyız. 

Bu alışkanlığı pek de kolay elde edemeyiz. Bunu için sabır ve kararlılık gereklidir.                        

Voltaire: “Okumayı öğrenmek, sanatların en gücüdür.” der.  

Okuyalım, okutalım.  Alışkanlık haline getirdikten sonra da günlük yaşantımızın 

rutini haline getirmeye çalışalım. 

Teknoloji çağında yaşadığımızı unutmayın. Çağa ayak uydurmak için de 

okumak, öğrenmek, gelişmek ve geliştirmek şarttır, hepimize farzdır. Teknolojinin 

böylesine hızla ilerlediği günümüzde boş boş oturarak akan zamanı izlemek yakışmaz 

bize. Okuyalım, okuyalım, okuyalım. Neden mi? Kurtulmak için. 

Bizi okumak kurtarır! 

  

 

 
 

 

 

 

Ceren Aydoğdu 

Türkçe Öğretmeni 
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İnsanlar hayatları boyunca dertlerini paylaşabileceği arkadaşlara 

ihtiyaç duyar. İyi arkadaş yanındakini üzmez, onun iyiliği için çabalar. İyi 

günde kötü günde arkadaşının yanında olmak ister. 

Arkadaşlar güvenilir olmalıdır. Size yalan söylemezler. Sizi yarı yolda 

bırakmazlar. Dünyada arkadaşlık olmasaydı sıkıcı, kötülük dolu ve 

güvenilmez bir yer olurdu.  

Arkadaşlarınız bazen küçük hatalar 

yapabilir. Onların hatalarını affetmeliyiz. 

Bizde arkadaşlarımıza karşı saygılı ve ve 

sevecen davranmalıyız. Dünyada bir sürü 

arkadaş edine biliriz. Belki tanıştığımız biri 

farklı bir ülkeden geliyordur. Ona karşı 

önyargısız davranmalıyız. 

Kısacası arkadaşlık çok önemlidir, iyi 

dürüst ve güvenilir arkadaşlarımızın 

kıymetini bilmeliyiz. 

 

Elif Bade Gökmen 

3/A Sınıfı Öğrencisi 
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Duygu Kaya 

Müzik Öğretmeni 

Müzİğİn Hayatımızdaki 

Yerİ 

   “Dandini dandini dastana, danalar girmiş bostana; 

     Kov bostancı danayı, yemesin lahanayı.” 

 

Diye kulaklarımıza yerleşir annelerimizin ninnileri. Bebeklikten itibaren müzikle doğar 

müzikle yaşamımızı sürdürürüz. Hangi hangi yöreden olursak olalım ya da hangi 

ırktan ninniler hiç değişmezler. 

 

    Bilim adamları müziğin canlıların yaşamındaki yerini bulabilmek için farklı 

araştırmalar gerçekleştirmişlerdir. Bu araştırmalar ve deneyler kapsamında 

hayvanlara klasik müzik dinletmelerinin sonucunda daha verimli ürün alındığı 

sonucuna ulaşmışlardır. Bir başka deneyde ise anne karnındaki müzik dinletilen 

bebeklerin daha sorunsuz dünyaya geldikleri ve huzurlu bir bebeklik dönemi 

yaşadıkları izlenmiş ve kayıt altına alınmıştır. 

 

   “Müzik ruhun gıdasıdır” söyleminden yola çıkarsak dünyaca ünlü Türk bilgini 

Mevlana’nın sözleri aklımıza gelir; “Müziksiz hayat hiçe benzer, müzik kalbin ve 

ruhun gıdasıdır. O gıdadan kimse mahrum kalmasın.” 

 

    Hayatın iç dengesini sağlam temeller üzerine kurmak ve huzurlu bir yaşam 

sürdürebilmek için müzik vazgeçilmez bir ihtiyaçtır.       
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“What we learn with pleasure we never forget.” 

Alfred Mercier 

 

I guess the key message is this quote - learning can be enjoyable in every way 

for both teacher and child, and it should be. When our children are engaged and 

invested in their learning and are truly having ‘fun’, that’s a big part of how learning 

“sticks.” As teachers, we are in a perfect position to make our learning environments 

and experiences that we provide for our children highly enjoyable and deeply 

memorable. This is why our curriculum works; because we focus on making it stick 

and giving children experiences and opportunities that they will never forget.  

Sing and Learn English!  

The best learning happens when we have fun. During our lessons we are 

learning English through the songs that our small students like. It is very important to 

choose music that they like! The best songs for learning English are: 

• not too long 

• not too fast (easy to sing along) 

• in everyday English (not too many new or difficult words) 

• clear (you can easily hear all the words). 

 

 

 

 
 

 

 

 

Natalia Erol 

English Teacher 
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Learning tips for 5–12 year olds:  

• Teachers choose songs with lots of rhyming 

words and rhythms that repeat. This makes it easier 

for children to learn new words and start singing 

along. 

• Students could also try singing along to nursery rhymes. They can practice 

lots of different vocabulary. For example: numbers (‘Ten in the bed’), animals (‘Old 

MacDonald had a farm’), colours (‘What’s your favourite colour?’), food (Do you 

like ice cream?), weather (‘What’s the weather, what’s the weather like today?’), 

vehicles (‘The wheels on the bus’), left and right (‘You put your right mitten in’), 

actions (‘If you’re happy and you know it’), materials (‘This is the way we lay the 

bricks’). 

• Younger students listen to a song and repeat an action for each line or 

verse. Actions can help children to understand and remember new words. Dancing 

increases memory, concentration and understanding at all ages.  

Learning tip for 13–18 year olds  

For teenagers, learning through songs is a great opportunity to combine their 

interests and learning the language. If a child is interested in a song, they will be 

determined to understand it. Let’s remind students that pop songs sometimes use 

informal, everyday language. It’s important to understand that English is used 

differently in different situations.  

Some children find it hard to speak English because they are shy or lack 

confidence. Singing with other students can help. Even if the students are not 

musical, they try to be enthusiastic. Students have a fun when we dance and sing 

songs on our lessons.  

Singing helps improve the pronunciation in English. Any chance to hear English is 

helpful. You can put on background music during mealtimes, playtimes or when 

you’re travellingHave a fun!☺  
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• Renk nedir? 

• Renklerin anlamları 

• Renkler Nasıl Oluşur? 

Renk algılama ile ilgili bir olgudur. Renkler ışığın nesne üzerine çarparak gözün 

retinasına ulaşmasıyla ortaya çıkar. Renk anlamı; ışık, göz ve beyinle idrak edilir. Herkes 

renkleri farklı biçimlerde görebilir, renkleri algılama şeklimiz fizyolojik özelliklerimize bağlıdır. 

Yapılan araştırmalardan sonra renkler kendi içlerinde farklı türlere ayrılmaktadır, 

böylece farklı renk çeşitleri sınıflara ayrılmış ve tanımlaması daha kolay hale hale gelmiştir. 

Ana Renkler: kırmızı , sarı, mavi ana renklerdir. 

Diğer renkler bu renklerin ikişerli karışımı ve tonları ile elde edilir. 

Bu renklerin bir diğer adı ‘’ meydana getirilemeyen renkler’’ dir. 

Ara Renkler: turuncu, yeşil, mor ara renklerdir. 

Bu renkler ana renklerin ikili karışımları ile elde edilir. 

 

    kırmızı + mavi = mor 

    sarı + mavi = yeşil 

    sarı + kırmızı = turuncu 

 

Siyah ve  : Siyah ve beyaz renklerin oluşumu cisimlerin güneş  ışınlarını 

yansıtma şekline göre belirlenir. Örneğin güneş ışınlarını tamamen yansıtan cisimler beyaz 

renklerdir. Güneş ışınlarını emen, içine çeken objelerse siyahtır. 

Renk çeşitleri uyandırdığı hissiyata bağlı olarakta farklı sınıflara ayrılır. 

 

 
 

 

 

 

Emre Öztürk 

Görsel Sanatlar 

Öğretmeni 
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Sıcak Renkler 

Kavram olarakta sıcaklığı çağrıştırır ve insanda canlılık etkisi yaratır. 

Kırmızı , turuncu ve sarı sıcak renklerdir. Bu üç rengin tonlarıda sıcak renkler sınıfına 

sınıfına girer. 

 

Soğuk Renkler 

Dinlendirici ve rahatlatıcı özelliğe sahip olan renklerdir. 

Mavi, yeşil ve mor ve bu renklerin tonları soğuk renkler grubuna dahildir. 

 

Tamamlayıcı Renkler 

Diğer adı ‘’ karşıt renk ya da kontrast renk 

‘’ olan tamamlayıcı renkler renk çarkındaki ana 

renklerin karşısına gelen ara renklerdir. 

Örneğin; kırmızının karşısındaki renk yeşildir. 

 Mavinin karşısındaki renk turuncudur.  

Sarının karşısındaki ise mordur. 

Renk çarkında ana rengin karşısına gelen 

ara renk birbirleri ile uyum sağladıkları için 

tamamlayıcı renk olarak isimlendirilmiştir. 

 

Analog Renkler 

Görünüşleri itibariyle benzerlik gösteren renklerdir. 

Örneğin; sarı ve yeşil, kırmızı ve turuncu, mavi ve mor analog renklerdir. 

Analog renkler birbirleri ile uyumlu oldukları için yanyana kullanılabilir. 

 

Monokromatik Renkler 

Bir rengin tonu ana renkle birleştiğinde elde edilir. 

Örneğin; bir ana renk siyah, beyaz veya gri ile birleşerek göze hoş gelen iyi bir uyum 

yakalar. 

 

Açık Renkler  

Sakinleştirici renklerdir. Mavi, yeşil, pembe, beyaz, gri, sarı ve kahverengi açık renk 

grubuna girer. 

Bu renkler huzur ve dinginliğin ifadesidir. 
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Koyu Renkler  

Daha çok kış mevsiminde tercih edilir, romantizmin simgesi olarak da bilinir. 

Siyah, gece mavisi, vişne çürüğü, bordo, kahverengi, fuşya, lacivert ve mürdüm koyu 

renk grubuna girer. 

 

• Renklerin insan psikolojisi üzerindeki etkisi etkisi 1980’li yıllarda Howard Sun isimli bir bilim 

insanının çalışmalarıyla  literatüre girmiştir. Sun renklerin kişilerin iç dünyalarını açıkladığını 

ortaya koyduktan sonra herkesin renklere yaklaşımı daha farklı olmuştur. 

 

Her gün gördüğümüz renklerin anlamları 

 

     

     

     

 

Kırmızı: 

Aşk ve tutkunun 

rengidir. Heyecan verici 

bir renk olan kırmızı 

dikkat çekici ve 

harekete geçiricidir. 

Satış odaklı 

mağazalarda sık sık 

gördüğümüz bu renk 

gücü de simgeler. 

 

 

Mor: 

Mistik bir havası olan 

mor genel olarak 

zarafet ve asaleti 

sembolize eder, bazı 

kültürlerde ise günah ve 

korkuyu simgeler. 

 

 

Turuncu: 

 Mutluluk ve pozitif bir 

enerji verir. Canlılık ve 

neşe kattığı için hayatı 

ve yaşamayı seven 

insanların rengi olduğu 

da söylenir. 

 

 

Sarı: 

 Enerji veren pozitif bir 

renktir. Canlılık ve 

yaratıcılığı ifade etmek 

için kullanılır, sürekli sarı 

renk bir objeye bakmak 

gözü yorar bu yüzden 

de ev veya ofis içinde 

sıklıkla kullanılmaması 

gerekir. 

Mavi: 

 En güven veren renktir. 

Sadakat duygusunu 

ifade eder ancak 

kullanılan tonuna göre 

de zıt anlamlı bir etki 

yaratabilir. Deniz ve 

gökyüzü rengi olduğu 

için genellikle sakinlik, 

huzur ve sonsuzlukla 

özdeştirilir. 
 

Yeşil:  

Doğanın rengidir. Mavi 

kadar güven veren bir 

renk olan yeşil kişinin 

zihninde yenilenme ve 

sağlık kavramlarını 

temsil eder, bu nedenle 

hastanelerde sıksık 

gördüğümüz renkler 

arasındadır. 

 

Pembe:  

En sevimli renkler 

sıralamasında ilk sırayı 

alabilir. Uysallık, uysallık 

duygusallık ve neşe gibi 

duyguları harekete 

geçirir. Öfkeli insanları 

sakinleştirme 

konusunda önemli bir 

rol oynadığı bilinir. 

Lacivert: 

Gri ile birlikte iş 

dünyasında üst düzey 

yöneticiler tarafından 

sıklıkla kullanılan  

renktir, çünkü otorite, 

süreklilik ve sağlamlığı 

çağrıştırır. 

 

 

 

Beyaz:  

Minimal tasarımlarda 

sıklıkla karşılaştığımız bir 

renktir. Birçok kültürde 

aynı anlama gelen 

renklerdendir. Saflık, 

dürüstlük ve temizlik 

gibi anlamları 

çağrıştıran pozitif bir 

renktir. 
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Renkler Nasıl Oluşur? 

 

Pigmen Nedir? 

Renkleri oluşturan şey pigmentlerdir. Pigment 

küçük partiküllerin bir araya gelmesi ile oluşan 

yoğun bir materyaldir.  

Tarih öncesi çağlardan beri renklendirme 

aracı olarak ochre ve demir oksitler gibi doğal 

olarak oluşan pigmentler kullanılmıştır. Arkeologlar 

ilk insanların süslenmek için vücutlarını 

boyadıklarıyla ilgili kanıtları ortaya çıkarmıştır.  

Zambiya lusakada yakınlarındaki bir 

mağarada 350 ile 400 bin yılları arasında olduğu 

düşünülen boya üretme ekipmanları bulunmuştur, buradan da anlaşılacağı gibi renkler tarih 

öncesi çağlardan beri bilinmekte ve kullanılmaktaydı. 

Sanayi devrimi öncesinde sanat ve dekoratif kullanımlar için renk aralığı teknik açıdan 

sınırlıydı, kullanılan pigmentlerin çoğu toprak, mineral veya biyolojik kökenli pigmentlerdi. 

Botanik malzemeler, hayvansal atıklar, böcekler ve yumuşakçalar gibi olağan dışı 

kaynaklardan uzun işlemler sonucu pigmentler elde edilebiliyordu. Kullanılabilecek pigment 

aralığı göz önüne alındığında bazı renklerin çok maliyetli olması nedeniyle elde edilmesi 

imkansızdı. 

Mavi ve mor nadir olmasından dolayı sadece kraliyet soyu soyu ve asilzadeler 

tarafından kullanılıyordu. 

 

Siyah:  

Gücü temsil eder. 

Kararlı olan kişilerin 

rengi olarak da bilinir. 

Fazla kullanıldığında 

melankoli imgesine 

dönüşür. Mistik ve 

gizemli bir özelliği de 

vardır. 

 

Gri: 

 İnsan gözünün en rahat 

algıladığı renklerden 

biridir. Ciddi ortamların 

en popüler rengidir, 

özellikle resmi ilişkilerde 

ve diplomaside gri rengi 

bolca kullanılır. 

 

 

 

 

Kahverengi:  

Sağlamlık ve güveni 

temsil eden bir renktir, 

bu yüzden 

mobilyalarda sıklıklar 

kullanılır aynı zamanda 

olgunluk ve doğallığın 

ifade ediliş biçimidir. 
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Mor Renk  

 Biyolojik pigmentlerin elde edilmesi genellikle zordu ve 

üretim detayları üreticiler tarafından gizli tutuldu  

  Tyrian Moru birkaç çeşit murex salyangozunun mukusundan 

yapılmış bir pigmentti. 10.000 deniz kabuğundan ancak 1 gram 

renk elde edilebiliyordu.  

          Murex salyangozu 

Trian Purple 

Kumaş boyası olarak kullanılan trian moru M.Ö 1200 de 

Fenikeliler tarafından icat edilmiştir,1453 İstanbul’un fethine 

kadar yunanlılar ve romalılar tarafından üretilmeye devam 

edildi.  

Pigment pahalı ve üretmek için karmaşık bir süreç 

gerektiriyordu. Bu pigment ile renklendirilen ürünler güç ve 

zenginlikle ilişkilendirildi. 

 Fark ettiniz mi? Mor renk ülkelerin  bayrağında bulunmaz. 

 

Mavi Renk 

Mineral pigmentlerde uzun süren işlemler sonucunda elde ediliyordu. Derinlemesine 

zengin mavi elde etmenin tek yolu Ultramarine olarak bilinen bir pigment üretmek için yarı 

kıymetli bir taş ‘’Lapis Lazuli’’ kullanılarak yapıldı.  

Lapis Lazuli Taşı 

Flaman ressam Jan Van Eyck 15. Yüzyılda resimlerinde genellikle mavi rengini 

kullanmıyordu, o dönemdeki 

resimlerde mavi rengi kullanmak büyük 

bir lüks olarak kabul ediliyordu. Eğer biri 

resminde mavi renk isterse ekstra 

ödeme yapması gerekiyordu. Jan Van 

Eyck lapis kullandığında hiçbir zaman 

diğer renklere karıştırmadı,onu saf bir 

biçimde, neredeyse dekoratif cila 

olarak uyguladı. Lapis lazuli nin fiyatı 

sanatçıları hem mineral hem de 

biyolojik daha ucuz renk pigmentlerini 

araştırmaya zorladı. 
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Kırmızı Renk  

İspanya’nın 16 yüzyılda yeni dünyayı fethetmesi ile atlas okyanusunun her iki 

yakasındaki insanlara yeni pigment ve renkler getirmiş. Orta ve güney amerikada bulunan 

bir parazit böcekten elde edilen bir boya ve pigment         Carmine (Karmin) ,avrupada 

büyük bir statüye ve değer erişti. 

 

Hasat edilmiş, kurutulmuş ve ezilmiş 

Cochineal (Koşineal) böcekten üretilmiş Carmine 

(Karmin kırmızı) kumaş boya, gıda boyası, vücut 

boyası veya katı göl formunda hemen hemen her 

türlü boya veya kozmetikte halen 

kullanılmaktadır. 

  

 

Peru yerlileri en azından M.Ö. 700 den beri 

tekstil için koşineal boyalar üretiyorlardı, ancak 

Avrupalılar daha önce hiç bu rengi görmemişti. 

İspanyollar aztek imparatorluğunu işgal ettiğinde 

bu renkten yeni ticaret fırsatı olarak çabucak 

istifade etmişlerdi Carmine bölgede gümüşün 

yanında en değerli ikinci ihracat alanı oldu. Kırmızı 

renk pigmentinin gerçek kaynağı olan bu böcek 

biyologların kaynağı keşfettikleri 18.yüzyıla kadar gizli 

tutuldu. 

  

Karmine Kırmızısı 
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Milattan önce 500'lerde Atinalılar adına devlet dedikleri 

sistemin aslında kendileri olduklarını gördüler. Sıradan insanlar 

arasında bir seçim yaparak onları bir günlüğüne devletin 

kurumlarının başına getirdiler ve böylece demokrasi başlamış oldu. 

Kendi kendini yönetmeye başlayan toplumun ahlaki 

erdemlerden uzak olması, eski yunan inançlarının ve tanrılarının 

topluma erdem kazandırmak bir yana kendilerinin ahlaksız olması toplumu büyük bir bir 

ahlaki çöküntüye doğru sürüklüyordu. 

İnsana insani hiçbir değer katmayan hatta vaat dahi etmeyen yunan ilahlarının 

demokrasisinin Sokrates'e kazandıracağı hiçbir şey yoktu. Zira O, demokrasinin erdemli, 

ahlaklı, hikmet sahibi insanlarla insanlığı yücelteceğine inanıyordu. Bu yüzden toplum 

eğitilmeliydi. Üstünlüğü malda mülkte ve geçici makamlarda değil fazilet sahibi, erdemli 

insanlar olmakta gören Sokrates Agora pazarında gençlerle sohbet ediyor onlara insanın 

gerçek değerini, insaniyeti anlatıyordu. 

Atinanın, Spartalılarla ve Perslilerle yapılan savaşlar yüzünden eski ihtişamını kaybetmesi 

ve toplumun biribirine düşmesi bir günah keçisi ihtiyacını doğurmuştu ve o günah keçisi 

söyledikleri ile zevkperest yunan tanrılarına karşı çıkan Sokratesti. 

Sokrates'in hakimler ve juri karsısındaki savunması meşhurdur ancak kararı öğrendikten 

sonra hakimlere söylediği söz muhteşemdir: 

"Ben öleceğim, siz yaşayacaksınız. Hangisi daha iyi bir yolculuk, Tanrı bilir." 

Ve Sokrates'in kendi felsefesini özetleyen bir sözüyle bitireyim: 

"Dostum, büyük ve bilge şehir Atina'nın vatandaşı, 

Neden servetin, şerefin ve itibarın getirdiklerini bu kadar kadar 

umursarken bilgeliği, gerçeği ve ruhun gelişmesini hiç 

umursamıyorsun? 

Utanmıyor musun?"  

 

 
 

 

 

 

Nihat Kasım 

Okul Müdürü 
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“gel bize'nin kültür mozaiği” * 

 

Gebze, Marmara Bölgesinin doğusunda, İzmit Körfezi´nin kuzey kesiminde yer alan, 

zengin bir tarihi geçmişe sahip, ekonomisi, tarım, hayvancılık ve sanayiye dayalı Türkiye´nin 

hızla gelişen ve büyüyen bir ilçesidir. 

 

Gebze, Kocaeli´nin endüstrisinin büyük bölümünü barındıran, Marmara Denizi´nin 

kuzeyi ile İstanbul´un 45 kilometre doğusunda yer alan alan bir ilçedir. Marmara bölgesinin 

en büyük ikinci ilçesi olup Türkiye sanayisinin %15´ini barındırmaktadır. 

 

Gebze, Marmara Bölgesi´nde Kocaeli iline bağlı olarak Anadolu´nun İstanbul´a ve 

Avrupa´ya bağlantı konumunda bulunan limanlar, havalimanı, devlet demir yolları ve E-5, 

TEM karayolları çevresinde kurulmuştur. Yolların doğu-batı yönünde olması nedeniyle kentsel 

alanı ve sanayisi bu doğrultuda gelişmiş bir sanayi bölgesidir. 

 

Gebze ana ulaşım yolları üzerindeki konumu nedeni ile uzun yıllar Anadolu´dan 

İstanbul´a göç eden Anadolu halkının, İstanbul´dan önce uğradığı bir ayak olmuştur. 

İstanbul nüfusunun 10 milyonu aşması kentin sorunlarını artırmış, sanayi tesislerinin İstanbul 

dışında yerleşmesine gereksinim duyulmuştur. 

 

Yeni yerleşim yeri arayışlarının bir sonucu olarak, sanayi tesislerinin büyük çoğunluğu 

İstanbul´a en yakın konumda olan Gebze´ye akın etmiştir.Toprağın maliyetinin ucuz ve kolay 

bulunur oluşu Gebze´yi sanayinin cazibe merkezi haline getirmiştir. 
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Kentin, limanlara yakınlığının yanında E-5 ve TEM karayollarının birbirine çok yakın bir 

alanında kurulmuş olması, havalimanlarına ve demiryollarına yakınlığı, hem Avrupa´ya 

yapılacak ticarette hem de Anadolu, Orta Asya ve Orta Anadolu´ya geçiş için taşıma 

kolaylıkları sunması, Türkiye´nin en fazla kalkınmış üç büyük kentinin ortasında ve onlara 

yaklaşık olarak 45 dakika uzaklıkta olması da yatırımcıların dikkatlerini bu bölge üzerinde 

yoğunlaştırmasının temel nedenleri arasında bulunmaktadır. 

 

Gebze, Marmara sahiline 7 km., İzmit´e 49 km., İstanbul´a 45 km. uzaklıkta 

bulunmaktadır. Deniz seviyesinden yüksekliği 130 metredir. 

 

Günümüzde Gebze kara, deniz ve demiryollarının birbirleriyle kesiştiği önemli kavşak 

noktasında bulunmaktadır. Eski Gebze şimdiki kasabanın yakınındadır. Yüzeyi kuzeydoğuda 

dağ ve sırtlardan, batı güneyde kıyıya yakın bölümlerinde düzlüklerden ibarettir. 

 

İlçe sınırları içinde, göl ,dağ, akarsu bulunmamakla beraber, yaklaşık 650 metre 

yüksekliği geçmeyen tepelerin ve sırtların varlığından söz edilebilmektedir. Bu tepelerin en 

yükseği Gaziler Tepesi´dir. Ancak akarsu yerine dereler ve derecikler mevcuttur. 

 

Genellikle Karadeniz ve Akdeniz bölgeleri arasında bir geçiş özelliği taşımaktadır. Yaz 

yaz mevsimi sıcak ve az yağışlı, kış mevsimi oldukça serin ve daha ziyade yağışlı 

geçmektedir. Yıllık yağış ortalaması 550 mm. En çok yağış Aralık-Ocak aylarında, en az yağış 

ise Ağustos ayındadır. En sıcak ay ortalaması 24.2 derece ile Ağustos ayı, en soğuk ay 

ortalaması 6.5 derece ile Ocak ayıdır. 

 

Gebze´nin Körfez şeridi üzerindeki yerleşim yerlerinde, tabiatın oluşturduğu birbirinden 

güzel koyları ve tabii plajları ile çekici düzeydedir. Yörenin ekilebilir topraklarında tarım, 

meyvecilik, sebzecilik ileri bir durumdadır. Marmara kıyısında ilçe toprakları genellikle 

ovalıktır. 
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Yoğun sanayi yapılanması ile dikkat çeken Gebze, her ne kadar idari olarak Kocaeli´ye 

bağlıysa da, İstanbul iline daha yakın olduğu için, bu ille hem ticari hem de sosyal ilişkileri 

gelişmiştir. Uzun yıllar il olması için mücadele edilmiş olsa da hali hazırda Kocaeli Büyükşehir 

Belediyesi sınırları içindedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yıllar boyu Gebze´yi kendisine 

bağlamak istemiş ancak buna izin verilmemiştir. 

 

Sürekli yükselen bir nüfus grafiği çizen Gebze, 2008 yılında çıkarılan kanunla birlikte 

kendisine bağlı olan Çayırova, Darıca veDilovası´nın birer ilçe olması sonucu nüfusunun bir 

bölümünü bu yeni ilçelere vermiştir. 

 

Gebze Adının Kökeni 

 

Fatih Sultan Mehmet döneminde, 1454 yılında ilçe olan Gebze, 1888 yılında İstanbul 

iline bağlanmıştır. Gebze'de belediye teşkilatı kurulması ise 1907 yılında olmuştur. 1924 yılında 

yapılan değişiklikler sonucunda vilayet, kaza, nahiye ve köy teşkilatları kurulmuş, Gebze de 

İzmit'in merkez ilçe olduğu Kocaeli'ne bağlanmıştır. 

 

Gebze adı köken olarak, bölgedeki eski insan yerleşmelerinin ismine bağlanmaktadır. 

Araştırmacıların birçoğu Libyssa ve Dakibyza isimlerinin Gebze isminin kökenini teşkil ettiğini 

öne sürmektedir. Antikçağ'da Libyssa adı adı kullanılıyorken, Roma ve Bizans dönemlerinde 

Dakibyza adı kullanıma girmiştir. Bazı araştırmacılar ise Gebseh, Gebisseh, Gjabseh adlarına 

dikkat çekmektedir. Gekbuze, Ghviza, Gavize, Dschebse, Dschebize, Gebize de 

kaynaklarda geçen diğer adlandırmalara örnektir. Okunuş açısından bu adlandırmaların 

tümünün Gebze sözcüğünü çağrıştırması, kelimenin kökeninin çok eski dönemlere uzandığını 

kanıtlamaktadır. 

 

Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde 1640 yılında gelmiş olduğu anlaşılan Gebze ile ilgili 

olarak bu adlandırmanın "Gel bize"den kaynaklandığını yazmıştır. İbrahim Hakkı Konyalı ise, 

eski Osmanlı arşiv kaynaklarında Geybüyze, Geybüveyze, Geyibüveyze, Geyiboyze, 

Geykivize şeklinde yazıldığını belirtmektedir. 

 

*Kaynak: Kocaeli Valiliği internet sitesi 
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Sağlıklı bir tarif 

Bu tarifi ailemle birlikte çok seviyoruz.  

Siz de ailenizle birlikte yapabilirsiniz.  

 

 
 

 

 

 

Merve Sultan Yıldız 

İngilizce Öğretmeni 

MALZEMELER:  

1 su bardağı tam buğday unu 

1 su bardağı süt 

2 adet yumurta 

1 kare bitter çikolata 

1 çay kaşığı kabartma tozu 

 

Tüm malzemeleri karıştırın. Ve sonra orta ateşte bir tavada biraz yağ ısıtın, 

sonra pankek başına 1 yemek kaşığı pankek hamuru dökün. Üstüne bir parça 

bitter çikolata koyun, sonra çikolatayı örtmek için biraz daha pankek hamuru 

ekleyin. Üstüne eşit bir tabaka oluşturmak ve hamuru yaymak için bir kaşık veya 

spatula kullanın. 

Pankekleri her iki tarafını da 1-2 dakika pişirin, sonra çevirin ve bir dakika 

daha pişirin. 

 

HAZIRLANIŞI: 

Afiyet olsun! 
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A healthy recipe 
My family and I love this recipe. 

You can do with your family. 

Ingredients: 

 -one cup whole wheat flour 

 -one cup of milk 

 -two eggs 

 -one piece of dark chocolate 

 -one teaspoon baking powder 

 

Mix all the ingredients. And then heat a little bit of 

oil in a frying pan over a medium heat, then pour 1 tbsp 

of the pancake batter per pancake. Place a piece of 

the dark chocolate on top, then add a little bit more 

batter to cover the chocolate. Use a spoon or spatula 

to spread the batter to create an even layer on top. 

Cook the pancake on each side for 1-2 minutes, 

then flip and cook for another minute. 

Instructions: 

Enjoy your meal! 
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Forsa 

 

 

 

 

 

Akdeniz’in, kahramanlık yuvası sonsuz ufuklarına bakan küçük tepe, minimini bir çiçek 

ormanı gibiydi. İnce uzun dallı badem ağaçlarının alaca gölgeleri sahile inen keçiyoluna 

düşüyor, ilkbaharın tatlı rüzgârıyla sarhoş olan martılar, çılgın bağrışlarıyla havayı çınlatıyordu. 

Badem bahçesinin yanı geniş bir bağdı. Beyaz taşlardan yapılmış kısa bir duvarın ötesindeki 

harabe vadiye kadar iniyordu. Bağın ortasındaki yıkık kulübenin kapısız girişinden bir ihtiyar 

çıktı. Saçı sakalı bembeyazdı. Kamburunu düzeltmek istiyormuş gibi gerindi. Elleri, ayakları 

titriyordu. Gök kadar boş, gök kadar sakin duran denize baktı, baktı. 

- Hayırdır inşallah! dedi. 

Duvarın dibindeki taş yığınlarına çöktü. Başını ellerinin arasına aldı. Sırtında yırtık bir 

çuval vardı. Çıplak ayakları topraktan yoğrulmuş gibiydi. Zayıf kolları kirli tunç rengindeydi. 

Yine başını kaldırdı. Gökle denizin birleştiği dumandan çizgiye dikkatle baktı, Ama görünürde 

bir şey yoktu. 

Bu, her gece uykusunda onu kurtarmak için birçok geminin pupa yelken geldiğini 

gören zavallı eski bir Türk forsasıydı. Tutsak olalı kırk yılı geçmişti. Otuz yaşında, dinç, levent, 

güçlü bir kahramanken Malta korsanlarının eline düşmüştü. Yirmi yıl onların kadırgalarında 

kürek çekti. Yirmi yıl iki zincirle iki ayağından rutubetli bir geminin dibine bağlanmış yaşadı. 

Yirmi yılın yazları, kışları, rüzgârları, fırtınaları, güneşleri onun 

granit vücudunu eritemedi. Zincirleri küflendi, çürüdü, kırıldı. 

Yirmi yıl içinde birkaç kez halkalarını, çivilerini değiştirdiler. Ama 

onun çelikten daha sert kaslı bacaklarına bir şey olmadı. Yalnız 

abdest alamadığı için üzülüyordu. Hep güneşin doğduğu yanı 

sol ilerisine ilerisine alır, gözlerini kıbleye çevirir, beş vakit namazı 

gizli işaretle yerine getirirdi.  

Ömer Seyfeddin 
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Elli yaşına gelince, korsanlar onu, “Artık iyi kürek çekemez!” diye bir adada satmışlardı. 

Efendisi bir çiftçiydi. On yıl kuru ekmekle onun yanında çalıştı. Tanrıya şükrediyordu. Çünkü 

artık bacaklarından mıhlı değildi. Abdest alabiliyor, tam kıblenin karşısına geçiyor, 

unutmadığı âyetlerle namaz kılıyor, dua edebiliyordu. Bütün umudu, doğduğu yere, 

Edremit’e kavuşmaktı. Otuz yıl içinde bir an bile umudunu kesmedi. “Öldükten sonra 

dirileceğime nasıl inanıyorsam, öyle inanıyorum, elli yıl tutsaklıktan sonra da ülkeme 

kavuşacağıma öyle inanıyorum!” derdi. En ünlü, en tanınmış Türk gemicilerdendi. Daha yirmi 

yaşındayken, Tarık Boğazı’nı geçmiş, poyraza doğru haftalarca, aylarca, kenar kıyı kıyı 

görmeden gitmiş, rast geldiği ıssız adalardan vergiler almış, irili ufaklı donanmaları tek başına 

hafif gemisiyle yenmişti. O zamanlar Türkeli’nde nâmı dillere destandı. Padişah bile onu, 

saraya çağırtmıştı. Serüvenlerini dinlemişti. Çünkü o, Hızır Aleyhisselâm’ın gittiği diyarları 

dolaşmıştı. Öyle denizlere gitmişti ki, üzerinde dağlardan, adalardan büyük buz parçaları 

yüzüyordu. Oraları tümüyle başka bir dünyaydı. Altı ay gündüz, altı ay gece olurdu! Karısını, 

işte bu, yılı bir büyük günle bir büyük geceden oluşan başka dünyadan almıştı.  

Gemisi altın, gümüş, inci, elmas, tutsak dolu vatana dönerken deniz ortasında evlenmiş, 

oğlu Turgut, Çanakkale’yi geçerken doğmuştu. Şimdi kırk beş yaşında olmalıydı. Acaba 

yaşıyor muydu? Hayalini unuttuğu, karlardan beyaz karısı acaba sağ mıydı? Kırk yıldır, yalnız 

taht yerinin, İstanbul’un minareleri, ufku, hayalinden hiç 

silinmemişti. “Bir gemim olsa gözümü kapar, Kabataş’ın 

önüne demir atarım” diye düşünürdü. Altmış yaşını 

geçtikten sonra efendisi, onu sözde özgür kıldı. Bu özgür 

kılmak değil, sokağa, perişanlığa atmaktı, Yaşlı tutsak bu 

bakımsız bağın içindeki yıkık kulübeyi buldu. İçine girdi. 

Kimse bir şey demedi. Ara sıra kasabaya iniyor, yaşlılığına 

acıyanların verdiği ekmek paralarını toplayıp dönüyordu. On yıl daha geçti. Artık hiç gücü 

kalmamıştı. Hem bağ sahibi de artık onu istemiyordu. Nereye gidecekti? 

Ama işte, eskiden beri gördüğü rüyaları yine görmeye başlamıştı. Kırk yıllık bir rüya… 

Türklerin, Türk gemilerinin gelişi… Gözlerini kurumuş elleriyle iyice ovdu. Denizin gökle birleştiği 

yere baktı. Evet, geleceklerdi, kesindi bu, buna öylesine inanıyordu ki… 

- Kırk yıl görülen bir rüya yalan olamaz! diyordu. Kulübe duvarının dibine uzandı. Yavaş 

yavaş gözlerini kapadı. İlkbahar bir umut tufanı gibi her yanı parlatıyordu. Martıların, 

“Geliyorlar, geliyorlar, seni kurtarmaya geliyorlar!” gibi işittiği tatlı seslerini dinleye dinleye 

daldı. Duvar taşlarının arkasından çıkan kertenkeleler üzerinde geziniyorlar, çuvaldan 

giysinin içine kaçıyorlardı, gür, beyaz sakalının üstünde oynaşıyorlardı. Yaşlı tutsak rüyasında, 
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ağır bir Türk donanmasının limana girdiğini görüyordu. Kasabaya giden yola birkaç bölük 

asker çıkarmışlardı. Al bayrağı uzaktan tanıdı. Yatağanlar, kalkanlar güneşin yansımasıyla 

parlıyordu. 

Bizimkiler! Bizimkiler! diye bağırarak uyandı. Doğruldu. Üstündeki kertenkeleler kaçıştılar. 

Limana baktı. Gerçekten, kalenin karşısında bir donanma gelmişti. Kadırgaların, yelkenlerin, 

küreklerin biçimine dikkat etti. Sarardı. Gözlerini açtı. Yüreği hızla çarpmaya başladı. Ellerini 

göğsüne koydu. Bunlar Türk gemileriydi. Kıyıya yanaşıyorlardı. Gözlerine inanamadı. 

“Acaba rüyada mıyım?” kuşkusuna kapıldı. Uyanıkken rüya görülür müydü? İyice 

inanabilmek amacıyla elini ısırdı. Yerden sivri bir taş parçası aldı. Alnına vurdu. Evet, işte 

hissediyordu. Uyanıktı. Gördüğü rüya değildi. O uyurken, donanma burnun arkasından 

birdenbire çıkıvermiş olacaktı. Sevinçten, şaşkınlıktan dizlerinin bağı çözüldü. Hemen çöktü. 

Karaya çıkan bölükler, ellerinde al bayraklar, kaleye doğru ilerliyorlardı. Kırk yıllık bir 

beklemenin son çabasıyla davrandı. Birden kemikleri kemikleri çatırdadı. Badem ağaçlarının 

çiçekli gölgeleriyle örtülen yoldan yürüdü. Kıyıya doğru koştu, koştu. Karaya çıkan askerler, 

ak sakallı bir ihtiyarın kendilerine doğru koştuğuna görünce: 

- Dur! diye bağırdılar. İhtiyar durmadı, bağırdı: 

- Ben Türk‘üm, oğullar, ben Türk‘üm. 

- … 

Askerler onun yaklaşmasını beklediler. İhtiyar, Türklerin yanına yaklaşınca önüne ilk 

geleni tutup öpmeye başladı. Gözlerinden yaşlar akıyordu. Haline bakanlar üzülmüşlerdi. 

Biraz heyecanı dinince sordular: 

- Kaç yıldır tutsaksın? 

- Kırk! 

- Nerelisin? 

- Edremitli. 

- Adın ne? 

- Kara Memiş. 
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- Kaptan mıydın? 

- Evet… 

İhtiyarın çevresindeki askerler birbirine karıştı. Bir çığlıktır koptu. “Bey’e haber verin!… 

Bey’e haber verin!” diye bağrışıyorlardı. İhtiyarın kollarına girdiler. Kuş gibi deniz kenarına 

uçurdular. Bir sandala koydular. Büyük bir kadırgaya çıkardılar. Askerin içinde onun 

kahramanlık serüvenlerini bilmeyen, ününü duymayan yoktu. Biraz güvertede durdu. 

Sevinçten şaşırmış, aptallaşmıştı. Ayağına bir çakşır geçirdiler. Sırtına bir kaftan attılar. Başına 

bir kavuk kavuk koydular. 

- Haydi, Bey’in yanına! dediler. 

Onu kadırgaya getiren askerlerle birlikte büyük geminin kıçına doğru yürüdü. Kara 

palabıyıklı, sırmalı giysisinin üzerine demir, çelik zırhlar giymiş iri bir adamın karşısında durdu. 

- Sen kaptan Kara Memiş misin? 

- Evet! dedi. 

- Hızır Aleyhisselam’ın geçtiği yerlerden geçen sen misin? 

- Benim. 

- Doğru mu söylüyorsun? 

- Niye yalan söyleyeceğim? 

- Aç bakayım sağ kolunu. 

İhtiyar, kaftanın altından kolunu çıkardı. Sıvadı. Bey’e uzattı. Pazısında haç biçiminde 

derin bir yara izi vardı. Bu yarayı, gecesi altı ay süren bir adadan karısını kaçırırken almıştı. 

Bey, ellerine sarıldı. Öpmeye başladı. 

- Ben senin oğlunum! dedi. 

- Turgut musun? 

- Evet… 

İhtiyar tutsak sevincinden bayılmıştı. Kendine gelince oğlu, ona: 
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- Ben karaya cenk için çıkıyorum. Sen gemide rahat kal, dedi. 

Eski kahraman kabul etmedi: 

- Hayır. Ben de sizinle cenge çıkacağım. 

- Çok yaşlısın baba. 

- Ama yüreğim güçlüdür. 

- Rahat et! Bizi seyret! 

- Kırk yıldır dövüşü özledim. 

Oğlu, babasının ellerine varıp varıp; vatanını, sevdiklerini göremeden seni tekrar 

kaybetmeyelim baba diye yalvararak, öptü. 

İhtiyar, kafasını kaldırdı, göğsünü kabarttı, daha bir gençleşmiş gibiydi. Bayrağı işaret 

ederek: 

- Şehit olursam bunu üzerime örtün! Vatan al bayrağın dalgalandığı yer değil midir? 

dedi. 
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Mektebin mustatil bahçesinde berkemal vaziyeti 

muhafaza etmek için bir sağa bir sola dolaşıyor idim. 

Nöbetçiydim yani... Talebe milleti her zamanki gibi değil 

de şimdiki zamanki gibi bağırıp çağırıp, koşup eğlenip 

gönüllerini hoş tutuyorlar idi. 

Basket potasının gölgesinde dondurma yiyen gruba dikkat ettim. İçlerinden 

bazıları dondurmalarını bitirip kutularını oracığa atıverdi. Kimisi potanın direklerinin 

arasına sıkıştırdı, kimi daha da pervasızca davranıp etrafa savurdu. Bazıları da boş 

kutuları havaya atıp düşen düşen kutuya rövaşata yapmaya kalkıştılar. En duyarlısı 

etrafa bakınıp kendisini gözetleyen olmadığından emin olduktan sonra yavaşça 

kutuyu ayaklarının dibine bıraktı.  İki metre ötedeki çöp kutusuna baktım. Dili olsaydı 

çöp kutusu olduğuna bin şükür ederdi. 

Bu öğrenciler belkide gözlerini bu okulda açtılar. Ve o andan itibaren de edep, 

ahlak ve adab-ı muaşerete dair sürekli eğitildiler, uyarıldılar, ikaz edildiler. Bunca 

telkine rağmen bu davranışın sebebi nedir deyü düşünüp hayıflandım. 

Sokakta çöp kutusu bulamadığında çöpünü cebine koyup evine getiren biri 

olarak acaba dedim kendi kendime... acaba bir insan hiç eğitilmese iki metre ötede 

çöp kutusu varken etrafa çöp atar mı? 

Futbol sahasında top oynayan öğrencilerin çeşitli hayvanat türlerinin isimleri ile 

biribirlerine seslenmeleri aklıma daha da tuhaf şeyler getirdi. 

Acaba insan fıtrat olarak temiz mi yaratılmıştı? Yoksa hristiyanlıktaki gibi aslında 

her insan günahkar mıydı? Herkesin vaftize mi ihtiyacı vardı? 

Masallar ve filmler hariç dünyada kötülük öğreten okul ve öğretmen yoktur. 

Kötülükten kastım başkasına başkasına kötülük etmek değil ahlak bozukluğudur. 

İnsan sürekli iyiye yönlendirilir ve insana öğretilen herşey insanidir. 

 

 
 

 

 

 

Nihat Kasım 

Okul Müdürü 

Nöbetçi Öğretmen 

Ne düşünür? 
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İnsanın insanlığı öğrenmesi için çok büyük emek ve sermaye gerekirken 

kötülüğü ikincil veya üçüncül etkenlerden kendi kendine öğrenmesi fevkalade 

düşündürücüdür. 

John Locke'ın "tabula rasa"sını hatırladım. Tamam, varsayalım ki zihnimizde 

doğuştan gelen hiçbir fikir yoktur ve zihnimiz boş boş bir levhadır. Ancak insanların 

ekseriyeti boş bir levhayı genelde karalama tahtasına çevirirler, boş levha üzerine 

birdenbire bir sanat eseri çizen yoktur. Amacınız o boş levhaya bir sanat eseri çizmek 

olsa dahi defalarca silgi kullanmak ve düzeltme yapmak zorunda kalırsınız.  

Peki çevresi tarafından sürekli karalama kağıdı gibi kullanılan boş levhaya bir 

sanat eseri çizmek nasıl mümkün olacaktı?  

Aklıma Bandura’nın sosyal öğrenmesi geldi. Öğrencilerde gözlemlediğim 

hareketler öğrenilmiş hareketlerdi ve sosyal öğrenmenin sonucuydu. Ancak istendik 

davranışlar değildi. Okulumuzda hiçbir öğretmenin sağa sola çöp atmadığını 

düşünerek sosyal öğrenmenin öğretmenler vesilesiyle mümkün olamayacağını 

düşündüm. Evet ortada bir sosyal öğrenme vardı. Ancak bu öğrenme öğrenen kişinin 

algısıyla sınırlıydı. 

Basket potasının etrafındaki çöplere baktım. Her şeye rağmen sosyal öğrenmeyi 

kullanayım, model olayım dedim. Yerdeki dondurma kutularını toplamaya başladım. 

Dondurma kutularını yerlere atan öğrenciler futbol oynamak için hazırlık yapıyorlardı. 

Benim çöp toplamaya başladığımı görünce bir iki tanesi bana yardım etmek için 

hareketlendi. 

Demekki oluyormuş dedim içimden. Yardım etmeye hazırlanan öğrenciler 

gruptan ayrılırken geride kalanların "olm hadi la.., hoca topluyo zaten. geç kaleye" 

demeleri üzerine sosyal öğrenme yarım kaldı, sosyal dejenereye dönüştü. 

Canım sıkıldı. Çöp toplamayı bıraktım. Bandura’nın sosyal öğrenme kuramının 

istendik davranışlarda pek tesir etmeyeceğini biliyordum zaten. 

Aklıma İvan Pavlov’un şartlı öğrenmesi geldi. Şartlı öğrenme! İyi fikirdi. Derhal 

öğrencilerin elindeki topu alarak çöplerini toplamadıkları takdirde toplarını 

vermeyeceğimi söyledim.    
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Öğrenciler saniyeler içinde etraftaki bütün çöpleri topladılar. 

Problem çözülmüştü ama Ausubel'in istediği anlamlı öğrenme 

gerçekleşmemişti. 

Bu öğrenme öğrencinin zihninde ancak şu şekilde yer bulabilirdi. 

"Eğer menfaatlerine ters bir durum söz konusuysa yerlere çöp atma." 

Anlaşılan John Locke'nin tabula rasasını (boş levha) Bandura'nın sosyal 

öğrenmesi karmakarışık hale getirmişti ve ve ben de Pavlov’un şartlı öğrenmesi ile bu 

karışık durumdan çıkmaya çalışmıştım. 

Hem bütün bu eğitim kuramcıları batılıydı ve onların geliştirdiği kuramlar ile bizim 

oryental toplumumuzu analiz etmek sağlıklı sonuçlar doğurmayabilirdi. 

Bize ait bir kuram yok muydu peki? 

Aklıma Ziya Paşa geldi. Bence en büyük kuramcı oydu. O bütün batılı kuramların 

oryental biçimini bir beyitte toplamıştı. 

“Nush ile uslanmayanı etmeli tekdir” 

Dahası bu kuram çözümü de içermekteydi.  

“Tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir.” 

Hava çok sıcaktı ve benim olayları analiz biçimim dış etkenlerden etkilenmeye 

başlamıştı. Acaba "havanın sıcaklığı arttıkça şaçmalama katsayısı yükselir" diye bir 

bir kuram mı geliştirseydim ne? 

"Her çocuk İslam fıtratı üzerine doğar, sonra onu terbiye eden ana-baba, 

Yahudi iseler Yahudi ahlakıyla; Hıristiyan iseler Hıristiyanlıkla, ateşperest iseler 

Mecusilikle ahlaklandırır." (Buhari) hadisini hatırladım. 

Ve sustum. 
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1. Yazıların arasına yerleştirilen ve cümleyi bozan tekrarlanmış kelimeleri bulunuz.  

Örneğin: Öğrenciler saniyeler içinde içinde etraftaki bütün çöpleri topladılar. 

2. İlk sayfadan itibaren bulduğunuz kelimelerdeki harf sayısını soldan başlayarak 

sırayla yazınız. 

Örneğin: 

İçinde kelimesi derginin başından itibaren verilen üçüncü şifredir ve içinde 6 harf 

vardır.  Bu sayı 25 basamaklı şifre içinde aşağıdaki gibi yer alır.   
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3. Anlamı bozmayan kelime tekrarları şifre değildir.  

Örneğin: Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. 

4. Toplamda 25 şifreli kelime verilmiştir. Bulduğunuz şifrelerle oluşturduğunuz 25 

basamaklı sayıyı adınız soyadınız ile birlikte info@rehberimkoleji.net adresine 

gönderiniz. 

5. Şifre gönderen ilk 30 kişi arasında yapılacak 

çekilişle bir kişiye 10000 Mah powerbank hediye 

edilecektir.  

6. Çekilişe öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, 

velilerimiz ve dergimizi okuyan herkes katılabilir. 

Öğrenci ve velisi aynı anda çekilişe katılamaz. 
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Değerli Velilerimiz, sevgili öğrenciler, 

 
 

Dergimizde yayınlamak istediğiniz ve size ait olan  

➡ yazı 

➡ hikaye 

➡ şiir 

➡ karikatür 

➡ resim 

➡ fotoğraf 
 

gibi  her türlü içeriği adınız, soyadınız ve bir adet fotoğrafınızla birlikte 

info@rehberimkoleji.net adresine bekliyoruz.  
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