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Merhaba arkadaşlar,

Dergimizin ikinci sayısında yine beraberiz.  
Geçen sayıda “Bu dergiyi sizler çıkaracaksınız” demiştik.
Gerçekten de Haziran sayımız sizlerden gelen birbirinden güzel
haber ve fotoğraflarla oluştu. Bu sayıda yer veremediklerimiz 
lütfen üzülmesinler sizlerden gelen her  şey inceleniyor ve 
bu sayıda olmassa bir sonraki sayıda mutlaka değerlendiriliyor.  

Sayfaları çevirdikçe sanatçılarla röportaj yapan, sevdikleri 
hayvanlarla fotoğraf çektirip gönderen, çevre gezilerini ya da
şehirlerini fotoğraflayan arkadaşlarınızı göreceksiniz. 
Sizler de yapabilirsiniz. Bir sonraki sayımız Ağustosta 
yayınlanacak ve sizin önünüzde kocaman bir tatil var. 
Gezdiğiniz gördüğünüz her yeri fotoğraflayabilir, size ilginç
gelen, dergimizde arkadaşlarınızla paylaşmak istediğiniz 
her şeyi bize yollayabilirsiniz. 

Bir hafta sonra okullar kapanacak ve sizler bütün bir yılın 
yorgunluğunu atmak için tatile çıkacaksınız. Güzelce dinlenin, 
ama derginiz için çalışmayı da ihmal etmeyin.
Yollamak istediğiniz herşeyi  
info@yaraticicocuklardernegi.org ya da 
hulya@yaraticicocuklardernegi.org
adreslerinden bize ulaştırabilirsiniz.

İki ay sonra yeni dergimizde buluşana kadar yazın tadını çıkarın.
İyi tatiller.

Sahibi:
Yaratıcı Çocuklar Derneği
adına:
Didem ÇAPA

Yayın Yönetmeni ve
Yazı İşleri Müdürü:
Zeynep Hülya KANBAY

Yayın Kurulu:
Havva TAPA
Zeynep Hülya KANBAY
İbrahim TAPA
Senem DEMİRHAN
PınarAYDEMİR
Tuncay BULUZ
Lerzan ÖZER
Melahat MERSİNLİ
Aziz YAVUZDOĞAN

Görsel Yönetmen:
Aziz YAVUZDOĞAN

Adres:
Kandilli Mah.
Kandilli İskele Cad.
No: 3, D: 8
34684 - Üsküdar
İSTANBUL
Tel: 0216-332 78 58
Faks: 0216-332 76 56
e-mail:
info@yaraticicocuklardernegi.org
web:
www.yaraticicocuklardernegi.org

MERHABA!

Zeynep Hülya Kanbay

Haziran 2013
Yıl: 1 • Sayı: 2

İyi tatiller...



Yaratıcı
Çocuklar
Derneği
Çocuklar ve Kentler
etkinliği kapsamında
Gaziantep
Gezegenevi ve
Bilim Merkezi’nde
açılan Bilim
İnsanları 
sergisinde yer
alan Galileo
karikatürü
Recep
Aydın
tarafından
yapılmış.

Galileo Galilei  (15 Şubat 1564 – 8 Ocak 1642), 
İtalyan fizikçi, matematikçi, gökbilimci ve filozof.
Yüzyıllardır hakim olan Aristoteles akımından şüphe
duyarak Orta Çağ'daki bilim anlayışında devrim
yaratan Galileo, "modern gözlemsel astronominin,"
"modern fiziğin," "bilimin," ve "modern bilimin" atası

olarak tanımlanmaktadır . 
İtalya'nın Pisa şehrinde doğan Galileo döneminin 
tanınmış müzisyenlerinden Vincenzo Galilei'nin oğludur.
Müzik ve resme  ilgisi vardır ama babasının isteğine

uyarak Pisa Üniversitesi'nde tıp okumaya karar verir.
Matematik öğretmeni Ricci, Galileo'yu etkiler ve
özel matematik dersleri almaya başlar.  
Bu derslerde Arşimed'in çalışmalarını öğrenir. 
Galileo deneylerinin ilkini 17 yaşında tıp
öğrencisiyken gerçekleştirmiştir. Pisa Üniver-

sitesi'ndeki eğitimi sırasında tıp dalından
vazgeçer ve felsefe ile matematik

çalışmaya karar verir. 1589'da
Pisa Üniversitesi'nde matematik
profesörü olur. 22 yaşında
"Hidrostatik Terazi" kitabını

yayınlayarak bilim
dünyasının ilgisini çeker.
Galileo 1609'da
Hollandalı bir mucitin
icat ettiği teleskobu bir
arkadaşından aldığı 
mektuplar aracılığı ile

öğrenir ve bir dizi
teleskop geliştirmeye başlar.

1610'da bir cismi 30 kez büyüten bir teleskop
geliştirir. Sonrasında teleskoplarını kullanarak uzayı
gözlemlemeye başlar. Ay'ın yüzeyini, Güneş'teki
lekeleri, Jüpiter'in uydularını keşfeder. 
Dünyanın güneşin etrafında döndüğü yönündeki

Copernicus kuramını destekleyen Galileo, kilisenin
büyük tepkisini çeker. Roma'da Engizisyon mahkemesi
önünde sorguya çekilir ve bu kuramları desteklemesi
ve öğretmesi kilise tarafından yasaklanır.
Galileo ileri yaşlarında körlük geçirir ama buna 
rağmen yazmaya devam eder. 1638'de hareket

kanunları ve mekanik ilkeleri hakkında bir çalışma
yayınlayan Galileo, 

8 Ocak 1642'de 
hayatını kaybeder.
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Galileo Galilei



Galileo, öğrencisi olan İtalyan 
matematikçi ve fizikçi Vincenzo
Viviani ile (soldaki fotoğraf.)
Galileo’nun mezarı (alttaki
fotoğraf.)
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Yaratıcı Çocuklar Derneği ve Samsung Scitech Tv,  
‘Geleceğin Mucitlerini’ arıyor. 
Sen de ortaokul veya lise öğrecisiysen projen veya ürün
sunumunla yarışmaya katılabilir ve hayalini kurduğun icadının
gerçekleşmesini sağlayabilirsin.
Daha fazla bilgi geleceginmucitleri.com adresinde.

ÖNEMLİ SÖZÜ:

Kuşku, bilimin babasıdır.
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7• Caretta Yayıncılığın "Gezegenimi Seviyorum" adlı kitabından alınmıştır.
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Botanik Bahçesinde
Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi
(NGBB), 1995 yılında Ali Nihat
Gökyiğit tarafından eşi Nezahat
Gökyiğit adına hatıra parkı oluştu-
rulmak amacıyla kurulmuş ve
başlangıçta ‘hatıra parkı’ amacına
yönelik bir bitkilendirme ve ağaç-
landırma planı uygulanmış. 32
hektarlık park alanına takriben
50.000 ağaç ve çalı dikilmiş.

Daha sonra amaç değiştirilerek,
bir botanik bahçesi olma yolunda
çalışmalara başlanarak 2002
yılında halkın ziyaretine açılmış ve
2003 yılında adı Nezahat
Gökyiğit Botanik Bahçesi olarak
değiştirilmiş.

İstanbul’un Anadolu yakasında,
Atatürk ve Fatih Sultan Mehmet
köprülerinden gelen otoyollarla,
Anadolu otoyolunun (Ankara) bir-
leştiği kavşakta bulunmaktadır.

NGBB, İstanbul’a %12 oranında
yeşil alan sağlamasıyla
İstanbullular için bir nefes alma
noktası olmasının yanı sıra, bir
araştırma, eğitim ve öğretim
merkezidir.

Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi,
Ali Nihat Gökyiğit Vakfı’nın,
Türkiye’nin ve Dünya’nın bitki
çeşitliliği ve korunması konusunda
faaliyet gösteren bir hizmetidir.
Ancak Anadolu Otoyolu üzerinde
olduğu için maalesef toplu taşıma
araçlarıyla ulaşmak mümkün
değildir; özel araçlarla ya da taksi
ile gelinebilir. Giriş ücretsizdir.
Hafta içi ve hafta sonu sabah
09:30`da açılıp, saat 19:00`da
kapanır. Son giriş 18:30`dadır. 
Şimdi bu güzel mekanı Erenköy
Düşler şatosu Anaokulu öğrenci-
lerinin gezisinde çekilen
fotoğraflarla tanıyalım.

Bu sayımızın Çevre sayfasında
sizlere Nezahat Gökyiğit
Botanik Bahçesini  tanıtmak
istiyoruz.  29 Ekim İlkokulu
öğrencileri ve Erenköy Düşler
Şatosu Ana Okulu Öğrencileri
Botanik Parkını gezmiş ve
dergimize fotoğraflarını 
yollamışlar.
Bizler de merak ettik
İstanbul’daki  bu özel mekanı
ve sizler için dolaşıp haber yap-
tık. Şimdi bu sayfalarımızda
hem bize haber yollayan
okulların fotoğraflarını ve hem
de botanik bahçesinin tanıtımını
bulabilirsiniz.

29 Ekim İlkokulu 4. Sınıf öğrencileri öğretmenleri Gülşen Rabia Bay’la birlikte Nezahat
Gökyiğit Botanik Bahçesine gitmişler ve kış sebzesi dikimleri, soğanlı bitkilerin
yapıları, nesli tükenmekte olan bitkilerle ilgili pek çok şey öğrenmişler.
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Botanik Bahçesinde



-Raşit dede günaydın,
seninle  karikatür üzerine
bir röportaj yapabilir
miyim?
-Tabi ki güzel torunum,istersen
hemen ayak üstü başlayalım mı?
- Dede,geçen ay senin
Kadıköy Barış Manço
Kültür Merkezinde Kürşat
Coşkun ile birlikte yap-
tığınız bir söyleşiyi izledim.
O kadar güzel bir söyleşi
oldu ki, çok duygulandım,
karikatür konusunda çok
şey öğrendim. Sorularıma
şöyle başlamak istiyorum.
NEDEN KARİKATÜR?

Güzel bir soru. Her gün bir sürü
olayın etkisinde
kalıyoruz, bir
çok şey
gündeme
geliyor.

Televizyonlar, gazeteler, internet
devamlı bize bilgiler aktarıyor...
İnsanlar bunları dinleye dinleye
doluyorlar ve onlar da bir şeyler
söylemek, duygularını paylaşmak
istiyorlar. Politikacılar sözlerle,
yazarlar yazılarıyla, şairler 
şiirlerle, ressamlar resimlerle bir
çeşit deşarj oluyorlar. İşte bende
çizgilerimle konuşmak istiyorum.
“Ben de varım, benim de bir
fikrim var, bakın ben bu 
çizgilerimle şöyle bir şey demek
istedim.” Diyorum. Hatta benim
söylediklerim daha çok ilgi çeksin
diye işin içine biraz espri 
katıyorum, bazen de acı biber
gibi acı espri katıyorum. Bu bir
ifade biçimi işte... Küçük küçük
neşter bıçak darbelerini bir 
cerehatın yaranın üzerine

dokunuyoruz ki içindeki 
cerahat irin aksın diye. Bu
cümle üstad 
karikatürcülerimizden
Cemal NADİR'den.

-Siz bu yıl 50. sanat yılınızı
çeşitli sergi ve törenlerle
kutluyorsunuz. Çalışma
hayatına beş yıl ilkokul
öğretmenliği yaptıktan
sonra karikatürist olarak
devam ettiniz, karikatür
kariyerinizde öğrencilik mi
daha iyiydi, öğretmenlik
mi?. 
Bir konuyu, bir dersi önce 
öğrenmeden nasıl öğretebiliriz ki,
eğer benim okuldayken 
öğretmenlerim iyi olmasaydı,
bizlere verdikleri bilgilerle ışık 
tutmasaydılar, yol 
göstermeseydiler bizim içimizde
öyle bir istek, duygu, su yolu
gelişebilir miydi? Tabi ki hayır.
Onun için bence öğrencilik yılları
daha önemliydi ve de iyiydi.
Şimdi de bizler öğretmenlerden,
ustalardan öğrendiklerimizi
şimdiki öğrencilere,
çıraklara
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öğretmeye çalışıyoruz.
Biliyorsun ki sen 4.
sınıftayken sizin
sınıfınıza bile 
gelmiştim. Ben ve
benim gibi arkadaşlar
her fırsatta okul okul
gezip karikatürcü
yetiştirmek için, hatta
bundan önemlisi en
azından karikatür
sanatını sevdirmek için
çalışıyoruz. Bu görevi
daha sonraki yıllarda
sizlerin aranızdan
yetişen yeni ustalar
üstlenecek. Biliyorsun
Yaratıcı Çocuklar
Derneği de bu amaçla
öğrenciler ile 
öğretmenleri ustaları
bir araya getirip 
kaynaştırma görevi
yapıyor, kurslar açıyor, paneller
düzenliyor. Karikatürcüler Derneği
de tüm kadrosuyla ilköğretim
okullarında, liselerde ve 
üniversitelerde bu işi yapıyor,
mesela bu hafta üç kişilik bir ekip
Isparta Süleyman Demirel 
Üniversitesinde söyleşi yaptı.Yeni
öğrendik Ankara Üniversitesi İletişim
Fakültesi bana büyük bir törenle 
50. sanat yılı plaketi verdi. Bunlar
bizim karikatür  eğitimine vermeye
çalıştığımız katkıların manevi bir
ödülü.

- Karikatür tarihinden biraz
bahseder misiniz?
Ooooo bu çok uzun sürer, buraya
sığmaz Doruk. Kısaca şöyle
anlatayım: Karikatürün tarihi
mağara devrine kadar iner, insanlık
tarihi kadar eski yani. Bunları
mağaralarda bulunan av 
resimlerinden, heykelciklerden 
anlıyoruz. Avrupa’da karikatür
sanatı rönesans hareketleriyle
1800’lü yıllarda başlıyor, gelişiyor.
O yıllarda bizde resim yapmak
günah sayıldığından, böyle bir 
çalışma olmuyor, ta ki Osmanlı
Devletinde batılılaşma hareketleri
başladığında bir takım bilim
adamları ve sanatçılar Avrupa’ya

gidiyor ve orada görüyorlar bu
gelişmeleri. Resimde, tiyatroda,
romanda ve de karikatürde. Yani
biz de karikatür Avrupa’dan 100 yıl
sonra başlıyor. İlk mizah dergimiz
1852 de çıkıyor. 1970 yılında
Darüşşafaka Çemberlitaş Sanat
Galerisi’nde Karikatürcüler
Derneği’miz ilk defa Türk
Karikatürünün 100.yıl sergisi
açmıştı. Ben en genç çizerlerden biri
olarak bir çoğu bugün hayatta
olmayan bir çok usta çizeri tanıma
fırsatı bulmuştum. Çok şükür ki
yetişen bir çok önemli karikatürist bu
100 yıllık arayı kapatmak için canla
başla çalışıyor ve başarıyorlar. 
Bu gün artık uluslararası arenada
dünyanın en önemli çizerleriyle
yarışabiliyoruz, hatta öne bile 
geçebiliyoruz.

-Karikatür deyince bana beş
tane sözcük söyleyebilir
misin?
Çok zor bir soru bu. İlk aklıma gelen
sözcükler şöyle. çizgi, silgi, espri,
fikir yani konu, izleyici.... İzleyici
çok önemli o olmazsa yapılanlar
neye yarar ki... Öyleyse izleyiciye
layık olmak için  çok çizmemiz, silip
yeniden yorumlamamız,
sadeleştirmemiz, temizlememiz, en
basit şekilde duygularımızı izleyiciye

aktarabilmemiz gerekiyor, fazla
tarama yapmadan,ters kulağımızı
göstermeden, izleyiciyi yormadan..

-Siz karikatüre nasıl
başladınız?
Ben 1943 doğumluyum karikatüre
ne zaman başladım tam olarak
bilemiyorum, senin yaşlarındayken
babam akşam eve geldiğinde 
bizimle özel ilgilenirdi. Bana ters
sorular sorardı. “Bak Raşit şu 
duvardaki rutubet lekesi neye 
benziyor?”  “Bilemedim, bir leke
işteee.” “Hayıııır, bak, şurası ata
binmiş bir adam gibi, baksana.”
“Aaaa, sahiden öyle...” Sonra
karnem iyi geldikçe annem bana
çocuk dergileri alırdı gazete 
bayinden. Oralarda gördüğüm 
resimli romanlar, tek kare 
karikatürler... Bu defa onlara hep
babamın bakmamı istediği, o gözle
bak dediği gözle bakmaya
başladım.. Okullarda da 
öğretmenlerim yaptıklarıma hep
destek verdiler,kulağımı çekmediler,
beni cesaretlenirdiler ve bir gün
İstanbul’daki bütün ünlü çizerlere
mektup yazmaya  cesaret edecek
kadar beni yüreklendirdiler. 
O ustalar, özellikle ustam Semih
Balcıoğlu benimle çok ilgilendi,
İstanbul’a çağırdı, evinde ağırladı.
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...Ve öğretmenliği bırakıp 
İstanbul'a taşındım, ustamın
yanından hiç ayrılmadım, o ölene
kadar çıraklığını yaptım, çantasını
taşıdım. O en ünlü karikatürlerini
çizerken ben onun yanındaydım.
Çok şey öğrendim ve ben de
bütün bu öğrendiklerimi ,
gençlere, sizlere aktarmalıyım
dedim. 1980 yılında rahmetli
Çetin Emeç beyin önerisiyle
Hürriyet gazetesinin çıkardığı
Çarşaf Mizah Dergisinde
“ÇARŞAF KARİKATÜR OKULU”nu
kurdum ve 12 yıl yönettim. Bu 
yılların bir bölümünde yine ustam
Semih Balcıoğlu  ile birlikte tabi
onun yönetiminde geçti. Bu gün
bir çok gazetede köşe çizerliği
yapan ünlü çizer, ilk olarak o
kurslarımızdaydılar. İşte benim en
büyük övünç kaynağım bu.  İşte
bundan sonrasını sen biliyorsun.
Anneannenle tanışıp evlendik iki
çocuğum oldu annen Banu ve
dayın Aykut... Daha sonra bir
torunum oldu yani sen.. Allah’tan
başka ne isteyeyim... 50. sanat
yılımı doldurdum, şimdi işimin
meyvelerini, öğrencilerin
başarılarını görüp gurur duyuyor,
işimin tadını çıkarıyorum. Okul
okul, sınıf sınıf dolaşıyorum.
Bak ne hatırladım şu an. 1950’li
yıllarda ilkokul 3. sınıfdayım,
sınıfımıza bir Kore gazisi geldi ve
bize Kore savaşında yaptığı
kahramanlıkları anlattı... Bu 
hepimizi çok etkilemişti... Bu 
yıllarda ise ben sınıf sınıf dolaşıp
karikatür anlatıyorum. Zaman çok
değişti Doruk, çoook. Bakalım siz
de 50 yıl sonra sınıflara girers-
eniz neler anlatırsınız.

-Karikatür sizi nasıl 
etkiledi:

Nasıl mı etkiledi? Yukarıda 
anlattığım gibi bir hayat biçimi
oldu benim için, onunla yatıp
onunla kalktım. Ondan hoş görülü
olmayı öğrendim. Biliyorum ki
karikatür sanatı bir hoş görü
sanatıdır, uzlaşma sanatıdır,
güldürürken, gıdıklarken ve bazen
de iç burukluğu ile gerçeklere
parmak basma, işaret etme
sanatıdır, yorumsuzdur ama 
gizliden yorumlama sanatıdır,
hayatın kendisidir.  

- Kaç ödülünüz var?
Çok sayıda ödülüm var ama
bence asıl ödül bu işi sevmek, bu
işten zevk almaktır. Asıl ödül
karikatürü paylaşmak, konuşmak,
gençlere aktarmaktır.  Benim
ödülüm sizlersiniz.

-Kaç yaşında karikatüre
başlamalı?.
Öğrenmenin yaşı yok benim ana
okulunda da öğrencim oldu, 
yetmiş yaşında da. Ben bunları
yaşadım ama bir de şu var ki
ağaç yaş iken eğilir. Senin yaşın
çok uygun mesela. Tam zamanı,
ne dersin Doruk... Tam zamanı..
Yani o gün bu gün... Var mısın?
Bunu öğreten bir çok arkadaşımız
var artık. Arkadaşlarına 
sesleniyorum yani, o gün bu gün
diyen arkadaşlarına… Türkiye’nin
bir çok yerinde bu işe soyunmuş
gönül vermiş karikatürist
arkadaşım var, resim öğretmenleri
var, kurslar var. Karikatürcüler
Derneği var, Yaratıcı Çocuklar
Derneğimiz var... Onlar gerekirse
o istekli arkadaşlarına ulaşıyorlar.
Tabi önce onlar bizlere ulaşıp
istekli olduklarını bildirmeliler.
Oralara internetten ulaşmak çok
kolay.

-Sizce yazısız karikatürler
mi, yoksa yazılı karikatür
mü?
-Sonuçta ikisi de karikatür.
Görevleri aynı...Bu bir yoğurt
yeme biçimi. Amaç ve sonuç aynı
amaaa, ben yazısız karikatürden
yanayım. Nedeni ise en kısa yol,
gözle kalp arasındaki en kısa yol.
Dudaktan kalbe değil, gözden
kalbe... Okuma bilen de
anlasın,bilmeyen de, Afrikalı biri
de anlasın kutuplardaki de,
Asyadakide. Yani Uluslararası.
Zaten bu tarz sayesinde Avrupa
ile aramızdaki o  100 yıllık arayı
doldurabiliyoruz. Öyle değil mi
sevgili torunum?

-Karikatür çizmek için
hangi malzemeler 
kullanılır?
-Eskien bu soruya şöyle cevap
verirdik: Kağıt, kurşun kalem, silgi
ve çini mürekkebi... Bu gün ise iş
değişti, bir çok malzeme ile
karikatür çizilebiliyor, bilgisayar,
seramik, heykel vs gibi... Yeter ki
iste... Yeter ki çiz... Neyle olursa
olsun, çizeceğin yer, sunacağın
şekil nasıl gerektiriyorsa öyle çiz,
yeter ki çiz ve de karikatürü sev.
Bir de anotomi kurallarını yani
resmi bilmeden karikatüre 
başlama, karikatür sanatı eçüş
büçüş çizme sanatı değildir. Öyle
başlarsan yolun kısa olur, her
hareketi çizemez zorlanırsın
yapamayınca da bu işi 
sevemezsin. Resim 
öğretmenlerinden destek almalı,
resim derslerine önem vermelisin
perspektifi, dengeyi, abartmayı
bilmelisin. Yani karikatür sanatı
çok kolay değil zor bir meslek ve
sizler zorun üzerine gitmelisiniz.
Çok okuyup çok görüp, dinleyip
konuyu derinlemesine bilmelisin ki
sonra bu işi severek yap...
Hepinize kolay gelsin yolunuz
açık olsun. Daha da zorlanırsanız
bizleri arayın , sorun, danışın,
çizdiklerinizi yollayın, haberleşip
yazışalım. İnternetten bana da
ulaşabilirsiniz:
www.rasityakalikarikatur-
okulu.blogspot.com’dan. 

Doruk'çuğum bana bu soruları
sorduğun için teşekkür ediyorum,
iyi hazırlanmışsın. Sana ve senin
şahsında tüm karikatür seven
arkadaşlarına selam ve sevgiler. 
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Raşit Yakalı, Kadıköy’de gerçekleştirdiği bir mizah
söyleşisi sonrası karikatürcü arkadaşlarıyla birlikte.
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Yaratıcı Çocuklar Derneği’nin Aydın Doğan Vakfı işbirliğinde bu yıl 6.kez düzenlediği okullar arası karikatür 
yarışmasına Türkiye’nin pek çok ilinden yaklaşık 750 karikatür katıldı. Ülkemizin önemli karikatüristlerinden Tan
Oral, Raşit Yakalı, Erdoğan Bozok, Erdoğan Başol, Aziz Yavuzdoğan ve İbrahim Tapa’nın Yaratıcı Çocuklar Derneği

Başkanı Didem Çapa ve Başkan Yardımcısı Havva Tapa ile birlikte jüri üyesi olduğu yarışmanın ödül töreni 
Kozzy AVM Gazanfer Özcan sahnesinde yapıldı.

Geleceğin karikatüristlerinin eserleri Aydın Doğan Vakfı tarafından bir albüm haline getirildi. 
Çeşitli ödüllerin yanı sıra geçen yıl olduğu gibi bu yıl da genç çizerlerin basılı eserleri ödül töreninde kendilerine 
verildi. Ödül törenine katılan karikatür sanatçıları, törenden sonra genç çizerlerle tanışıp, kitaplarını imzalayarak

öğrencilerle sohbet etti.

Yaratıcı Çocuklar Derneği’nin 
6. Karikatür Yarışması sonuçlandı...

Oğulcan Akıncı / Lise II. Kategori Birincilik Ödülü
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Büşra Baş / Lise II. Kategori İkincilik Ödülü

Ahmet Özüçer / Lise II. Kategori Üçüncülük Ödülü
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Kaan Saatçi / 
Lise I. Kategori
İkincilik Ödülü

Mehmet Bilginoğlu / Lise I. Kategori Birincilik Ödülü
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Mert Dolapçıoğlu /
Lise I. Kategori
Üçüncülük Ödülü

Ömer Nar /
Ortaokul II. Kategori
Birincilik Ödülü

Deniz Cem Türkeş /
Ortaokul II. Kategori

İkincilik Ödülü

Ali Can Gebetaş /
Ortaokul II. Kategori

Üçüncülük Ödülü
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Maide Gizem Beydilli / Ortaokul I. Kategori Birincilik Ödülü

Arda Büyüktaşçıyan /
Ortaokul I. Kategori

İkincilik Ödülü

Alpay Çelik /
Ortaokul

I. Kategori
Üçüncülük 

Ödülü
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Bilal Sarıteke / Lise II. Kategori Mansiyon

Elif İncesu / 
Lise II. Kategori
Mansiyon

Merve Soy / 
Lise II. Kategori

Mansiyon

Kubilay Erdoğan / Lise II. Kategori Mansiyon

İlke Ekbul / Lise II. Kategori Mansiyon
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Geleceğin 
çizerleri,
Penguen’in 
çizerleriyle buluştular!
Yaratıcı Çocuklar Derneği tarafından Aydın Doğan
Vakfı işbirliğinde düzenlenen 5. Karikatür yarış-
masında dereceye giren geleceğin çizerleri, karikatür
sanatçılarıyla buluştu. Yaratıcı Çocuklar Derneği ve
Çelikel Eğitim Vakfı’nın, Penguen Dergisi çizerleri
karikatürist Semra Can ve Kenan Yarar’la birlikte
derneğin Kandillideki ofisinde gerçekleştirdiği atölye
çalışması çok eğitici
ve keyifli geçti.
Atölye çalışmasına
TEGV Sema-Aydın
Doğan Eğitim Parkı,
Vatan Lisesi, Maçka
Akif Tuncel Teknik
ve Endüstri Meslek
Lisesi, VKV Özel
Koç lisesi, Irmak
Okulları, Özel Bilfen
Çamlıca Ortaokulu,
Edirne Güzel
Sanatlar Lisesi ve
75. Yıl Orta
Okulu’ndan 
öğrenciler katıldı. 
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Gaziantep atölye çalışmaları Yaratıcı Çocuklar Derneği’nin 
bu yıl ilk kez başlattığı Çocuklar
ve Kentler etkinliği kapsamında,
Nisan ayında, Gaziantep’te bir
hafta boyunca atölye çalışmaları
yapıldı.  Gaziantep Çocuk Sanat
Merkezi’nde her gün dört ayrı
sınıfta 12 atölye gerçekleştirildi ve
toplamda 1200 çocuğa ulaşıldı.
Öğrenciler, Seramik, Heykel,
Karikatür, Ebru, Baskı Teknikleri,
Kağıt Tasarım, Kostüm Tasarım,
Takı Tasarım ve Ritim-Drama gibi
atölyelerde sanatçılar ve konunun
uzmanı eğitmenlerle o sanat dalı
hakkında bilgi edinerek 
becerilerini geliştirdiler. Kostüm
Tasarım Atölyesine katılan 
öğrenciler tasarladıkları kostüm
ve aksesuarlarla 23 Nisan
Kortejinde yer aldılar. Atölye
çalışmalarına katılan öğrenciler,
bu çalışmalardan ne kadar 
keyif alıp, mutlu olduklarını 
çalışma sonrasında doldurdukları
anket formlarında anlattılar.
Gaziantep’e yine gelerek 
çocuklarla tekrar buluşmak
isteyen sanatçı ve eğitmenler de,
bu çalışmaları çok verimli ve
heyecan verici olarak 
değerlendirdiler. 
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Samsun atölye çalışmaları
Yaratıcı Çocuklar
Derneği ve Çelikel
Eğitim Vakfı 
işbirliğinde 
düzenlenen “4. sanat
Hafta Sonu” 
kapsamında, Samsun
Rıdvan Çelikel
Anadolu Lisesi’nde
atölye çalışmaları
gerçekleştirdi. 
Öğrenciler, Heykel
sanatçıları Derya ve
Ahmet Özparlak’la
Heykel, Karikatürist
İbrahim Tapa’yla Atık
Malzemelerden
Oyuncak Yapımı,
Müzik ve Drama
Eğitmeni Hülya
Kanbay’la Yaratıcı
Drama ve Takı
tasarımcıları Zeynep
ve Şerife Tuncel’le Takı Atölyelerinde
çalıştılar. Ortaya çıkardıkları çalışmaları
gün sonunda sergileyen ve Drama 
atölyesine katılan arkadaşlarının 
gösterisini izleyen öğrenciler keyifli ve
eğitici bir hafta sonu geçirdiler.



Yaratıcı Çocuklar Derneği 
tarafından Galeri 5’te düzenlenen
Heykel Atölyesi’ne katılan ve Malik
Bulut’la çalışma imkanı bulan
İstanbul Koleji 6. Sınıf öğrencisi
Emre Kulaç heykelle ilgili merak

ettiklerini öğrenmek ve Malik Bulut’u daha
yakından tanımak için sanatçıyla bir
röportaj gerçekleştirdi:
Heykel, dünyadaki en eski sanat
sayılabilir görece olarak, sizce
kadim kültürlerin günümüze
taşınmasında etkisi nedir?
Bulunan en eski heykellerin milattan önce
24.000li yıllara kadar tarihlendiğini
görüyoruz. Bu, heykelin yani form dilinin
paleolitik çağa yani yazının 
bulunmasından çok daha öncelere
dayandığını gösteriyor. Yazılı kaynakların olmadığı
dönemlere ait bilgilerimizi biraz da bu form dilinin 
kaynaklarından öğreniyoruz. Elbette bu dil bize kadim
kültürlere ait ipuçları sunuyor; heykel her zaman çağına
tanıklık etmiştir ve bu sayede tarihöncesi insanların
kültürleri, inanç dünyaları ve davranış biçimleri
hakkında da bize söyleyecekleri
var.
Doğu kültürünün
heykel sanatına
bakışı batı 
kültüründen farklı
malum, ülkemizde
heykel sanatının
durumunu siz hangi
perspektiften 
değerlendiriyorsunuz?
Antik dönemde Dünya’nın
en eski heykel okullarından,
atölyelerinden bazıları
Anadolu’daydı. Bu kültürel
mirasın devamlılığının çeşitli
nedenlerle sağlanamadığını

görüyoruz. Bunda da doğu kültürünün ya da bir devlet
politikası olarak İslamiyet’in payı olabilir. Ancak
Cumhuriyet döneminde bunun kırıldığını görüyoruz.
İlhan Koman, Kuzgun Acar gibi dünya literatürüne adını

yazdırmış heykeltıraşlarımız var.
Günümüzdeki duruma bir göz atacak
olursak, umutsuz olmamakla birlikte
heykel sanatının yalnız ve desteksiz
kalmış olduğunu söyleyebilirim.
Bununla birlikte güçlü bir 
potansiyelimiz var.
Benim de dedem heykeltıraş
Malik Bey, bende dolayısı ile
ilgilendim heykel sanatı ile
teknik bir soru sormak 
istiyorum, çok bilinen bir
konu değildir ancak
heykelde de gölgelendirme
en az resim kadar önemli
bir unsur bunu bize
anlatabilir misiniz?
Aslında heykelin temel meselesi
ışık-gölge diyebiliriz.  Müziğin
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Emre Kulaç

Malik
Bulut



dilini notalarla ifade 
edebildiğimiz gibi, heykelin
de melodisini ışığın ve 
gölgenin açık ve koyu 
tonlarının uyumuyla ifade
edebiliriz. Heykeldeki gölge
meselesi resimdekinden
daha önemlidir. Resim,
yüzey üzerinde üçüncü
boyutu yakalama kaygısı
iken, heykelin kendisi
üçüncü boyuttur, yani
etrafında dönülebilen,
dokunup her bir ayrıntısı
hissedilen bir biçimdir.
Görme engelli bir insan bir
resmi göremediği gibi biçim
olarak da algılayamaz,
fakat heykele dokunarak
onun ne heykeli olduğunu
yada nasıl bir formu, şekli
olduğunu hissedebilir,
anlayabilir.

Okulumuzda da
heykel ile uğraşan
arkadaşlarım var
onlara ne tavsiye
edersiniz.
Heykele meraklı
arkadaşlarınızın heveslerini
kaybetmemelerini, fırsat 
buldukça en basit
malzemelerden (kil, plastilin,
kalıp sabun, kağıt, atık
malzeme vs.) denemeler
yapmalarını, varsa kurslara
gitmelerini, vakti gelince de
güzel sanatlar liseleri ve
fakültelerine girmek adına
yeteneklerini zorlamalarını
önerebilirim.

Sizin modern heykel ile
ilgilendiğinizi biliyoruz,
neden modern heykelciliği
seçtiniz? Bu tahmin ediyorum
bir bakış açısı ancak
bunun dışında hangi
faktörlerden 
etkilendiniz?
Aslında önümüze modern
yada klasik sanat  gibi
seçenekler sunulmuyor. her
sanatçı çağının tanığıdır denir
ya, her sanatçı bir şekilde
yaşadığı çağda neyi yaşıyor
ve hissediyorsa sanatında 
bunları işler. Bu çağda da
klasik figür heykelleri yaparak
çağdaş olunabilir fakat ne
söylediğin, nasıl söylediğin önemli.
Benim kullandığım materyal taş,
mermer; aslında en eski, gelenekçi

bir malzeme fakat bu gün
nasıl yapılmalı, ben ne
yapabilirim, ne söyleye-
bilirim  bu malzemeyle
soruları etrafında şekil-
leniyor eserlerim. Sanat
tarihine baktığımız zaman
neler yapılmış, eski ustalar
nasıl yapmış, niçin yapmış,
bizler üstüne ne koyabiliriz
gibi de bakmak gerekir
diye düşünüyorum. Bir

basamak yada bir zincirin halkası gibidir sanat tarihi.
İlkel kabilelerdeki sanatın güçlülüğünü, hiç bir kural
tanımamalarına, saf, samimi, içten duygularını  en yalın
haliyle  dışa vurmalarına  bağlıyorum. Ben de yapmak
istediğim heykelleri malzememin bana sunduğu
olanakları zorlayarak  kendimi dış etkenlerden izole
etmeye çalışarak  en saf duygularımla şekillendirmeye
çalışıyorum.

Heykeltıraşlık bir zanaat sayılabilir mi bir
bakış açısı ile?
Heykeltıraş olmak için el becerisi çok gerekli fakat
heykel sanatçısı olmak için hem el becerisinin hem aklın,
yaratıcı zekanın beraberce kullanılması gerekir. Bir
heykeltıraşın tasarım gücü yoksa zanaatçılıktan ileri
gidemez zaten.
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Doğan Egmont Yayıncılık 
işbirliğinde Yaratıcı Çocuklar
Derneği tarafından 
düzenlenen Zaman Gezgini
konulu Öykü yarışmasında 
Lise kategorisi  1. Olan
Aypelin Benliden, Türk
Edebiyat dünyasının en sevilen
yazarlarından, öykü yarışması
jüri üyemiz Nazlı Eray’la
dergimiz okuyucuları için bir
ropörtaj yaptı.

Öncelikle söylemeliyim
ki sizin gibi özgün ve
başarılı bir yazarın 
fikrini almak benim için
bir onur. Varlığınız ve
yanıtlarınız için sonsuz
teşekkür… Yazma işi ile
yeni uğraşan biri olarak
yazma işinde usta olmuş
sizin gibi bir yazar
başlangıç noktası ile
çekiyor beni. Herkes
sormuştur bunu, ama
sormaktan alamıyorum
kendimi. Nasıl başladı
bu yazma sevdası?
Ben teşekkür ederim. 16
yaşımda ilk öyküm Mösyö
Hristo’yu yazdım.Onun
upuzun  bir hikayesi vardır.
Okulda Edebiyat Kulübü’nün
kapısından içeri attım. Bir
sabah güvercin olup Pera’nın
üstünde uçan bir kapıcıyı
anlatıyordu. Bu hikaye
gerçeküstücülüğü ile birden
dikkatleri çekti. Zaman 60’lı
yılların ortası, Uçan Adam,
Süpermen, hiçbir şey yok. Bu
hikaye ile ünlü oldum. Bir orta
okul öğrencisiyim. Beni
çağırdılar Edebiyat Kulübü’ne
üye yaptılar. Bir kapıcının
bunalımlı bir güvercin olup

şehrin üstünde uçması gerçek
üstücülüğe bir adımdı. Ben
farkında değildim.

Benim yaşımdayken
neleri, kimleri 
okuyordunuz? (Ben lise
sondayım…)
Bulabildiğim bütün yazarları
okuyordum. İngiliz yazarlar,
Rus klasikleri, Amerikalı
yazarlar favorilerimdi.

Vazgeçemediğiniz  ve
yazarlığınızı besleyen
hangi kitaplar, hangi
sanat ürünleri var?
Japon yönetmenlerin filmleri,
Mozart’ın müziği, uzak
ülkelere yapılan seyahatler,
şehirler... Sinop Mardin,
Kazablanka, New York.

İşinizde karşılaştığınız
zorluklar neler?
Çok yoğun bir tempodayım.
Bunu zorluk olarak 
addetmiyorum. Okurlarım
benimle buluşmak istiyor ve
ben onlara gidiyorum hangi
şehirde olursa olsunlar.
Yazmak, benim için eşsiz bir
serüven.

Çocuk kitapları, genç ve
yetişkin kitapları 
birbirinden nasıl 
ayrılıyor ya da 
ayrılmalı? (Bazı
yazarları herkes 
okumalı diyorum ben,
sizin gibi. Gece Çiçeği
İstanbul adlı kitabınız
örneğin. Herkes 
unuttuğu düşsel alemine
kendince dalmalı sonra
bu hızla yaratmalı. )
Aynı şeyi düşünüyorum. Üç yıl
önce yazdığım bir kitap o.
Ondan önce büyükler için 
32-33 kitap yazmıştım. Şimdi
gençler için yazıyorum ve hiç
bir sınır tanımıyorum düş
gücümü kullanmakta. Bu
yaşımda geniş bir genç okur
kitlem oluştu. Beni buluyorlar,
bana geliyorlar, büyük 
mutluluk.

Aşkı Giyinen Adam ile
roman dalında 2002
Yunus Nadi Ödülü'nü
kazanmıştınız. Ödül
nedir, sizi nasıl etkiledi?
Ödül cesaretlendirici
güçlendirici bir şey. Bir
ormanda yapayalnız yürürken
birden bire fark edildiğini
hissediyorsun. Benim için  hep
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öyle olmuştur. 88’de Haldun
Taner’i aldığımda da.

Okumak ve yazmak
insana değer katan
eylemler. Atatürk savaş
sırasında bile  gezici
kütüphanesini yanından

ayırmamış.  Ama eline hiç
kitap almayan insan çok
ülkemizde. 
Bu ürkütücü bir şey gerçekten.
Kitap okumadan geçirilen bir
günü düşünemiyorum. Kitaplar,
insana büyük kapılar açan,
büyük ufuklar yaratan 

oluşturulmuş dünyalar. 
İyi kitaplar okuyarak dünyamızı
değiştirebiliriz. Herkese kitap
hediye edin. Mesela Japonya’da
herkesin elinde bir kitap var, aynı
şekilde Kore’de, Şanghay’da da
sürekli okuyorlar, Avrupa da
öyle.
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Bir gün düşündüm taşındım ve bir tatile
ihtiyacım olduğuna karar verdim.
Çünkü işyerinde oturup 2 saat sakız

balonu test etmek adrenalinimi harekete
geçirmiyordu. İlk planım o sıralarda gidiş
fiyatı sadece 2,99TL ye kadar düşen
Avrupa Birleşememiş Devletleri'ne gitmekti.
Ama gerekli gereksiz konuşan ve her şeye
burnunu sokmaktan hoşlanan sevgili! Cebi
dolu komşum Avrupa'ya gitmenin artık
sıkıcı bir şey olduğunu Buckingham
Sarayı'nın Paşaoğlu tarafından MyPalace
Oteline çevrildiğini, Colleseum'un futbol
sahası olarak kullanıldığını, Eyfel
Kulesi'ninse jilet olduğunu söyledi. Bunlar
da hevesimi bayağı bir kaçırdı. Komşum:
-Bence ya Pluton'da dondurma yemeye git,
ya da küçük bir zaman gezisi yap.
Sonra biraz duraksadı ve fikrini değiştirdi:
-Aslında Pluton'u boş ver, duyduğuma göre
çikolatalı dondurmanın kalitesini bayağı
bozmuşlar, sen iyisi mi zaman gezisi yap.
Her canlı bu deneyimi hayatta bir kez
yaşamalı.
Ben de can sıkıcı komşumun hevesimi
kaçırmasından dolayı bakkaldan bir paket
cips ve tek kullanımlık bilgisayarlardan alıp
bir parka gittim. Komşumun bahsettiği
zaman gezisi araştırmaya değerdi
doğrusu. Nereyegitsem.com’ dan başladım
araştırmaya. Neler yoktu ki:
'Barbaros Cruise gururla sunar:
Yüz kadırgasıyla etkin hizmet veren 
şirketimizin Fas-Tunus-Cezayir turu için
erken rezervasyon başlamıştır. Özellikle
önümüzdeki yaza fit girmek isteyenler için
kadırgalarımızın alt katları komple fitness
ünitesi olarak hazırlanmış olup bu gezi
boyunca çok ihtiyaç duyacağınız hayat 
sigortası hediyemizdir.
Kırbacın şaklama sesini bu turdan sonra
çok özleyeceksiniz.'
Tur kulağıma hoş geldi doğrusu, hem spor
hem gezi hem de sigorta. Ama sonra 
gezgin yorumlarını okuyunca dehşete
düştüm:
'Tur çok yorucuydu. Günde bir saat 
uyuyor, bir saat Türkler ‘in çok sevdiği kuru
fasulye-pilav yiyor, 22 saat boyunca da 

fitness salonunda kürek çekiyorduk. Kürek
çekmezsek Fas-Tunus-Cezayir'e de
gidemiyorduk zaten’  Faruk Güçlükol

NAPOLYON'LA AVRUPA TURU
'Maceracı bir şahıs mısınız? İşte aradığınız
fırsat. Napolyon Tur’dan yeni bir rota:
Yürüyerek Trans-Avrupa! Ünlü Fransız
kumandan Napolyon Bonapart'ın önder-
liğindeki turumuz Mısır'dan sonra şimdi de
Rusya'da. Paris’ten başlayan turumuz
Moskova yakınlarındaki bir nehirde sona
eriyor.
Avrupa'nın rüya şehirlerini vizesiz ve bütün
yemekler şirketimizden karşılanarak 
gezmeye doyamayacaksınız. Yarım 
milyonluk tur kafilemize siz de katılmakta
gecikmeyin.  Üstelik erken başvurularda
araziye uygun tur kostümleri şirketimizin
hediyesidir. Hayatınız boyunca 
unutamayacağınız bu tatiliniz hiç 
bitmeyecek.'
Gezgin Yorumu
Dikkat bu rehber fazla dikkatsiz, yolcuların
büyük kısmını yolda kaybediyor. Son Rusya
Turunda 500.000 kişiyi kar fırtınasında
kaybettiği söyleniyor, zaten tur rehberimiz
Mösyö Bonapart'ı o kalabalık içinde 
görebilmek çok zor. Yemekler bir süreden
sonra kurbağa bacağı, salyangoz sıkmaya
başlıyor. Oteller berbat, aylarca yerlerde
yattık. Bavullarımızı sürekli sırtımızda taşıt-
tılar. Rehberimiz yabancı turist kafileleriyle
karşılaşırsak hafif sürtüşmeler 
yaşanabileceği konusunda bizi uyardı ve
kaybolmamamız için tur kostümlerini
giymek zorunda bıraktılar. Bir de kafayı
parayla bozmuş kumandan (Rehberimiz
kendisine anlayamadığımız bir şekilde
sürekli 'kumandan' denmesini istiyordu). En
ufak şey istesek hemen para, para, para...        
Mustafa Titrek
Napolyon'la Avrupa Turu çok uzun ve
soğuk görünüyor benimse bu kadar vaktim
yok, işten atılmak istemem. Ben iyisi mi
şöyle daha kısa sürede tamamlanacak bir
gezi bakayım.
'Roma lejyonuyla 23 yıllık bir geziye var
mısınız?'

Yok, yok ben yokum, şöyle daha kısa bir
şey hımmm:
'Dünyanın en uzun devrini bizimle bir
günde yaşamak ister misiniz?'
Bu da ne böyle?
'Eğitimli bir Taş Devri adamı olan rehber-
imiz UGHHH ile sanat galerileri, avcılık
kulüpleri, muhteşem restoranlar, harika
kürkler ve dinozor yarışlarına katılmak ister
misiniz?'
Gezgin Yorumu: ‘Tur muhteşemdi. Duvar
resimlerine doyamadık. Rehberimiz
UGHHH sürrealist insan betimlemeleriyle
dolu galerilerde gezdirdi bizdi. Yalnız
aydınlatma sorununu çözmeleri lazım.
Galerilerin  içi fazla karanlık. Asıl sürpriz
bu galerilerde sanatla birlikte uyuyabiliyor-
sunuz. Biraz soğuk ama kürkler işe yarıyor.
Hele sabah kuş sesleriyle uyanmak:
GAAAK,  GAAAK. Biraz ürpertici ama
aynı zamanda doğanın başkaldırışının sesi.
Yemeklere gelince pişmemiş etleri yemek
inanın çok zordu ama çiğ köfte icat olu-
nana kadar beklememizi söylediler.
Dinozor yarışları aslında dinozorlardan
kaçma yarışı. Hayatta kalmak için çok
çaba sarf etmek gerekiyor. Ama doğayla
bütünleşmek adına muhteşem bir deneyim,
kaçırmayın derim...'       
Kamil ENTELTAŞ
Yok, kalsın, benim dinozorlar tarafından
kovalanacak halim yok, ben şöyle 5 yıldızlı
bir otelde dinlenmek istiyorum...
'Topkapı Sarayı'nda sultanlara layık masal
gibi bir tatile ne dersiniz?
Otel müdürümüz Kanuni Sultan Süleyman
ve onursal başkanımız Fatih Sultan Mehmet
sizleri otellerinde ağırlamaktan gurur
duyar. Muhteşem otelimiz, 36 Türk
Hamamı, muhteşem Boğaz manzarası,
Kayıkla Haliç Turu, birbirinden lezzetli
yemeklerle, geleneksel Türk misafirperver-
liği eşliğinde size unutamayacağınız
muhteşem bir tatil yaşatacak.'

Evet, işte bu! Tam aradığım bu
derken; Türk Uzay Yolları'nın akıl almaz
fiyatlarla sunduğu Pluton dondurma gezisi
promosyonu birdenbire ekranıma düştü.
Reddedemeyeceğim bir teklif doğrusu...

YARATICI ÇOCUKLAR DERNEĞİ / GELECEĞİN YAZARLARINDAN ÖYKÜLER

Mehmet TATOĞLUZaman Gezgini

Yaratıcı Çocuklar Derneği’nin Doğan Egmont Yayıncılık işbirliğinde bu yıl 5.kez düzenlediği “Zaman Gezgini”
konulu öykü yarışmasında ödüller, Kozzy AVM Gazanfer Özcan Sahnesinde yapılan ödül töreninde 

sahiplerini buldu. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Öykü Yarışmasında ödül ve mansiyon alan Öyküler, Doğan
Egmont Yayıncılık tarafından kitaplaştırıldı ve çeşitli ödüllerin yanı sıra basılı eserleri genç yazarlara ödül

töreninde verildi. İki tanınmış yazarımız Sezer Duru ve Nazlı Eray’ın da jüri üyesi olarak bulunduğu yarışma-
da Özellikle 5 ve 6.sınıf öğrencilerinin öykülerinden çok etkilendiğini söyleyen Nazlı Eray, yarışmada derece
alan öykülerin yer aldığı kitap için yazdığı ön yazısında “Geleceğin Yazarlarından Öyküleri okurken, hem

heyecanlandım, hem çok mutlu oldum. Öyle taze, öyle dokunulmamıştı ki yazdıklarınız,  çok sevdim onları…
“  Diyerek  dile getirdi duygularını. Sezer Duru ise “Bugün içinde yaşadığımız dünyada çocuklar kadar

günahsız, hayal gücü zengin ve sevimli insanlar var mıdır acaba?  İlerde bu çocukların bazılarının adı, iyi
yazarlar arasında geçtiğinde şaşırmamız gerekir.” Dedi. Şimdi yarışmada 5-6. Sınıflar birincisi olan 

Mehmet Tatoğlu’nun öyküsünü paylaşıyoruz sizlerle.
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Merhaba, ben Tuyan ÖZGÖL.
Üsküdar Atatürk Orta Okulu 6.
Sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda
İstanbul Üniversitesi Devlet
Konservatuarı Üflemeli ve
Vurmalı Çalgılar “Korno” Bölümü
hazırlık sınıfı öğrencisiyim.
Müziğe küçük yaşlardan beri
ilgim vardı. Sanırım bunda
ailemin büyük etkisi var. Annem
müzik öğretmeni, babam da
amatör olarak müzikle ilgileniyor.
Yani evimizde sürekli müzik
yapılıyor veya müzikten 
konuşuluyor. İlk enstrümanım
küçük bir darbukaydı. Ve daha
sonra vurmalı çalgılardan ne
varsa çalmaya başladım. Şu an
odamda bir elektro bateri,
bongo, def, darbuka, çömlek,
bendir, zil  gibi pek çok vurmalı
çalgı var. Bunlar olmadığında da
ben bedenimi vurmalı çalgı gibi
kullanıyorum. Ayrıca 3 yıldır da,
Kadıköy Halk Eğitim Merkezinde
Gökhan öğretmenimle piyano
çalışıyorum. Bu yazımda size
Korno öğretmenimi ve Korno
sazını tanıtmaya çalışacağım.
Yarı zamanlı okuduğum İstanbul
Üniversitesi Devlet

Konservatuarının yetenek
sınavlarını kazandığımı 
duyduğumda ailem ve ben 
inanılmaz bir sevinç duyduk.
Kazandığım bölüm Üflemeli
Çalgılar Korno idi. Ben vurmalı
çalgılar istiyordum. Ama Korno
çalgısını da çok merak ettim.
Çünkü adını ve nasıl bir çalgı

olduğunu hiç bilmiyordum.
Hemen internetten bakıp
öğrendim. Daha sonra 
öğretmenim Sertan SANCAR ile
tanıştım ve ilk korno dersimi 
yaptım. Çok terlediğimi ve 
yorulduğumu anımsıyorum. 
Korno Bakır Üflemeli Çalgılar
ailesinden bir çalgı. Ses aralığı
yaklaşık 3,5 oktav. Ve ilk 
çağlardan beri  kullanılan bir
çalgı. Kullanılış amacı önceleri
avlanmak ve haberleşmek için
olsa da günümüzde solo ve aynı
zamanda orkestraların
vazgeçilmez seslerinden biri. 
Öğretmenim Sertan SANCAR
röportajım sırasında bana çok
ilginç bilgiler verdi. Mesela Korno
ismi HORN yani boynuzdan
geliyormuş. İlk çağlarda hayvan
boynuzları haberleşmek için 
kullanılıyormuş. Şimdi de 
haberleşme ile ilgili olan tüm
alanların logosu Korno şeklinde.
PTT’nin logosuna dikkat ederseniz
bu benzetmeyi fark edeceksiniz.

Öğretmenim siz korno
sazıyla ne zaman
tanıştınız?
11 yaşında Bilkent Üniversitesi
Müzik ve Sahne Sanatları
Okulunun sınavlarını kazanıp,
Mahir ÇAKAR ile korno 
derslerine başladığımda .

Okul yıllarından sonra
neler oldu hayallerinizi
gerçekleştirebildiniz mi?
Bilkent Üniversitesinde orta-lise ve
üniversite’yi bitirdikten sonra
Almanya Karajan Akademi’de
3,5 yıl korno eğitimine devam
ettim. Daha 20 yaşındayken
Berlin Filarmoni Orkestrasında
görev aldım.   

Bir korno öğrencisi günde
kaç saat egzersiz 
yapmalıdır.
SERTAN Sancar: Korno üflemeli
bir çalgı olduğu için nefes ile
çalınan bir çalgıdır ve yorucudur. 
Günde toplamda 2 saat çalışmak
iyi olacaktır. Ancak, aralıklı
olarak çalışmak gerekir. YaniSertan Öğretmenim ile ders yapıyorum.

Korno öğretmenim:
Sertan Sancar



29

20’şer dakika aralıklarla.

Siz halen egzersiz yapıyor
musunuz?
Elbette. Hiç ara vermeden her
gün çalışmak gerekiyor.

Kaç yıldır Korno
Çalıyorsunuz?
22 yıl olmuş.

Siz bir sanatçısınız.
Nerelerde çalıştınız?
Bilkent Senfoni Orkestrası,
Ankara Devlet Opera balesi,
İstanbul Devlet Opera Balesi,
CRR, Tekfen, Borusan vb.. 

Bu kadar yoğun bir tem-
ponun içinde bir de öğret-
menlik yapıyorsunuz..
Niye?
Çünkü çok birikim ve emek var ve
ben bunları yeni nesillere 
aktarmak istiyorum. Gençleri de
bu güzel uğraşa davet ediyorum.

Peki nerelerde öğretmenlik
yaptınız?
2005’ten beri öğretmenlik 
yapıyorum. Önce Bilkent 
Üniversitesindeydim,
şimdi İstanbul 
Üniversitesinde
devam 
ediyorum.

Peki bu
tempo
çok
ağır
değil
mi?
Evet çok
ağır.
Ama her
şey
çooooook
sevmekten
geçiyor. Çok
sevmek lazım.
Yeni arkadaşlara
da tavsiyem, eğer çok
seviyorlarsa bu işe
başlasınlar. Yoksa bu bir zulme
dönüşebilir.

Bu güzel sohbet için size
çok teşekkür ederim 
öğretmenim.
Ben çok teşekkür ederim
Tuyan’cım.

Arkadaşlar, bu röportajı müziğe
gönül veren herkes için yaptım.
Umarım faydalı olmuştur.
MÜZİKLE KALIN...
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Gaziantep’te anlamlı bir etkinlik!

Yaratıcı Çocuklar Derneği’nin, 09 Nisan -  19 Mayıs 2013 tarihleri
arasında Gaziantep’te düzenlediği Çocuklar ve Kentler etkinliği 09-14
Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen Atölye Çalışmaları ile başladı.
19 Mayıs’da Zeugma Mozaik Müzesi Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki
Anadolu Medeniyetleri sergisinin toplanmasıyla sona erdi.
Yaratıcı Çocuklar Derneği tarafından düzenlenen Plastik Sanatlar,
Fotoğraf, Karikatür, Bilim ve Heykel sergileri, sahne gösterisi ve din-
letilere ev sahipliği yapan Gaziantep, Türkiye’nin her yerinden çalışma
gönderen ve Gaziantep’e gelen çocukları ağırladı.
21 Nisan Pazar günü Şehit Kamil Kültür ve Kongre Merkezinde
Çocuklar ve Kentler etkinliği çerçevesinde Gaziantep için kaleme alınan
“Gaziantep Şehr-i Ayıntab-ı Cihan” isimli sahne gösterisiyle açılışı
yapılan etkinlik,  aynı gün Ömer Ersoy Kültür Merkezi’nde İstanbul,
Edirne ve Gaziantep’ten okulların katıldığı dinletilerle devam etti.

Gaziantep Çocuk Festivali
kapsamında Kırkayak

Park’tan başlayıp Masal
Park’ta son bulan 23 Nisan
Kortejinde, Yaratıcı Çocuklar

Derneği de Çocuklar ve
Kentler projesiyle yer aldı.
Derneğin yaptırdığı atölye

çalışmalarına katılan öğrenci-
lerin, kendi hazırladıkları

prenses ve şövalye kostüm-
leri,  kelebekler ve kuşlarla
katıldıkları kortej çok renkli

görüntülere sahne oldu.  
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Altı bölümden oluşan oyunda görev alan okullar, yak-
laşık beş ay boyunca kendi okullarında çalışmalarını
sürdürdüler. Oyunun içinde yer alan büyük koroyu oluş-
turan öğrenciler de seçilen repertuarı en güzel şekilde
seslendirdiler. Edirne Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi öğren-
cilerinin oluşturduğu orkestra bu koroya eşlik etti.
21 Nisan Pazar günü Gaziantep Büyükşehir Belediye
Başkanı ve Edirne ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlerinin
yaptığı açılış konuşmalarının ardından başlayan sahne
gösterisi,  büyük bir başarı ile sona erdiğinde,  sahnede
başarmış olmanın haklı gururu ile gülen farklı illerden
gelmiş 200’e yakın  öğrenci  tek bir yürek olmuş seyirci-
leri selamlıyordu.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Asım Güzelbey,
gösteriden sonra çocukları tebrik etmek için sahneye çık-
tığında duygularını “Uzun zamandır Gaziantep’te
izlediğim en anlamlı gösteriydi” şeklinde ifade etti.



Yaratıcı Çocuklar Derneği
tarafından Aydın Doğan
Vakfı işbirliğinde bu yıl

6. Kez düzenlenen
Karikatür Yarışmasında;
İstanbul, Ankara, Edirne,

Çorum, Bursa, Bartın,
Sinop, Çanakkale ve

Gaziantep’ten öğrenci-
lerin 750 karikatürle

katıldığı yarışma sonu-
cunda sergilenmeye

hak kazanan 141
karikatürden oluşan
sergi, 18 Nisan’da

İstanbul’da
açıldıktan
sonra, 22

Nisan’da da
Gaziantep’te

açıldı. 
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Çocuklar ve Kentler etkinliği kapsamında Plastik Sanatlar Koordinatörümüz Senem
Demirhan gözetiminde “Anadolu Medeniyetleri” başlıklı Plastik Sanatlar sergimizi düzen-
lediğimiz Zeugma Kongre ve Kültür Merkezinde, Gaziantep,  İstanbul, Çanakkale, Edirne,
Bartın ve Muğla’dan gelen resim, seramik, mozaik dallarında 130 okuldan yaklaşık 500
öğrenci çalışması sergilendi. Sergi açılışına katılan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı
Asım Güzelbey ve Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan, konuşmalarında sergiye
çalışma yollayan tüm okul ve öğrencileri kutladılar.
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Gaziantep Üniversitesi Cenani Konağı Kültür
ve Sanat Merkezi Çocuklar ve Kentler etkinliği
kapsamında açılan “Anadolu Medeniyetleri”
konulu fotoğraf sergisine ev sahipliği yaptı.

Çocuklar ve Kentler
Etkinliği kapsamında
Gezegen Evi ve Bilim
Merkezi’nde açılan
“Geleceğe Yön Veren Bilim
İnsanları Sergisi”,  “Onlar
Yaptı, Siz de
Yapabilirsiniz” başlığıyla
çocuklara bilimi ve bilim
insanlarını tanıtmayı,
sevdirmeyi, onları bilimsel
projeler üretme konusunda
yüreklendirmeyi amaçlıy-
ordu.  Bu sergide Yaratıcı
Çocuklar Derneği tarafın-
dan seçilen, karikatür
sanatçısı Recep Aydın
tarafından çizilen ve bire
bir boyda basılan 21 bilim
insanı, yaptıkları buluşlar
ve tarihe mal olmuş sözleri
ile çocuklara tanıtılıyordu.
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Merhaba ben Mehmet Tatoğlu, Yaratıcı Çocuklar Derneği tarafından düzenlenen Öykü Yarışmasında 1. kategori
yani 5.-6. sınıflar arasında Türkiye birincisi oldum. Ben ve derece alan tüm arkadaşlarımın öyküleri Doğan Egmont
Yayıncılık tarafından Zaman Gezgini isimli bir kitapta toplandı. Kitapların yayına nasıl hazırlandığını çok merak
ediyordum. Öykü yarışması koordinatörümüz Sayın Havva Tapa  ile birlikte Doğan Egmot'u gezme fırsatı buldum.
O günü de sizlerle paylaşmak istedim.

Doğan Egmont'ta Bir Gün
Doğan Egmont yayıncılık şirketine gideceğimi duyunca çok sevindim. Bana bir kitabın yapım aşamalarını, grafiker-
den editöre kadar çok sayıda basamağı olduğunu anlattılar.  Doğan Egmont'ta  üç ayrı bölüm var: Yetişkin,
Fantastik ve Okul Öncesi. Bunların hepsinin ayrı ayrı editörleri ve çalışanları var. Bir kitap için bir oda dolusu bir-
birinden iyi insanın çalıştığını öğrendim. Bu küçük gezi için Doğan Egmont Yayıncılığa teşekkür ederim.

Doğan Egmont’ta bir gün...
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Gizem Turp

Beyza Hoçaş
Yaratıcı Çocuklar Derneği ve Orta Anadolu
İhracatçılar Birliği işbirliğinde düzenlenen 5. Ulusal
Mobilya Tasarım Yarışması’nda derece alan Bartın
İMKB Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Beyza Hoçaş,
duygularını dergimizle paylaştı. 
“Teknoloji Tasarım dersi çok ilgimi çekiyor ve seviyordum.
Arkadaşlarımla değişik fikirler üretmek ve tasarlamak bunları
hayata geçirmek bizi mutlu ediyordu. Kendimize olan güvenimiz
artıyordu, projelerimizi insanlara tanıtıyorduk. Öğretmenimiz
Feyza Burgucuoğlu bir gün bize 5.ULUSAL Mobilya Tasarım
yarışmasından bahsetti. Katılmak isteyenler çizimlerini yapıp
getirebilir dedi. Kitaplık tasarlamak istiyordum. Ana sınıfı öğren-
cilerine kitap okumayı sevdirmek için PALYAÇO KİTAPLIK tasar-
ladım. Çünkü kitap okumak küçükken kazanılan bir alışkanlıktı.
Öğretmenim başvurumu yaptı. Finalist olarak seçildim. Öğret-
menimle İstanbul’a gittik ve yarışmadan ödül aldım. Bir yıl sonra
da 6.Ulusal Mobilya Tasarım yarışmasının afişinde Palyaço
Kitaplık Tasarım çalışmamın kullanıldığını görünce mutluluğum
ikiye katlandı.
Bu başarı kendime olan özgüvenimi çok artırdı. Teknoloji Tasarım dersinde geliştirdiğim projemin ödül alması başta ailemi, okulumu,
öğretmenimi ve arkadaşlarımı çok gururlandırdı. Artık biliyorum ki ben yetenekli ve yaratıcı bir öğrenciyim. Aldığım başarı gelecekte
hangi mesleği seçeceğim konusunda bana yol gösterdi. Yaratıcı yönümü geliştirmek için artık daha da çok çalışıyor ve zaman 
ayırıyorum. İleride çok başarılı olacağımı şimdiden bana hissettirmesi çok güzel ve kelimelerle anlatılamayacak bir duygu. Bu duyguyu
yaşadığım içinde çok mutluyum. Bana destek olan aileme ve öğretmenime çok teşekkür ediyorum. Yaratıcı Çocuklar Derneği’ni çocuklar
için hazırladığı harika çalışmalar ve etkinliklerden ötürü öncelikle çok tebrik ederim. Sizlerle tanışmak çok güzeldi. Hayata ve 
yeteneklerime bakış açıma çok şey kazandırdınız. Yaratıcılığın bu kadar önemli bir olgu olduğunu fark etmeniz, çocukların kişisel 
gelişimini, kendine olan güvenlerini destekleyen ortamlar ve fırsatlar hazırlamanız harika… Bu nedenle sizlere çok teşekkür ederim. 
İyi ki varsınız…

Çilek Mobilya Sponsorluğunda
Yaratıcı Çocuklar Derneği  ve
Mimar Sinan Üniversitesi 
işbirliğinde 2005 yılında 
gerçekleştirilen Düşlüyo.. Room
yarışmasına katılan ve o gün kur-
duğu hayalleri bugün 
gerçekleştiren Gizem Turp,
dergimize yarışmanın hayatında
neler değiştirdiğini anlattı.
“Mutluluğu nerede bulabilirsiniz? İçinizde
mi? Kuşkusuz evet. Peki içinizdeki ses sizi
nereye götürüyor? Yıllar önce kendime bu
soruyu sorduğumda renklere, çizgilere,
şekillere, farklı bir dünyaya götürdüğünü
gördüm. Bu benim hayal dünyamdı. Hep
bir şeyler çizmeliydim. Renklerin içinde
olmalı ve çizgilere istediğim şekilde yön 
vermeliydim. Yaratıcılığın çoğu zaman
engellendiği o dönemde sanırım biraz
şanslıydım. İlkokulda üzerimde çok emeği
olan resim öğretmenim Şenay Yakar’la
tanıştım. Ve onunla birlikte Yaratıcı
Çocuklar Derneği’nin kapıları aralandı.
Dernek, Çocukların hayal gücünü önde
tutan, her çocuğun içinde bir yerlerde saklı
olan yaratıcılığı açığa çıkarmaya çalışan
ve buna yönelik etkinlikler düzenleyen bir

dernekti. Çoğu yarışmaya ve türlü 
etkinliklere katıldım.Ancak aralarından
birinin yeri oldukça farklıydı. 19 Eylül –18
Kasım 2005 tarihleri arasında düzenlenen
“Düşlüyo… Room” yarışması.  Bir çocuk
odası tasarımı yapmamız isteniyordu.
Katıldım yarışmaya.  Finalistler arasına
seçildim.  Mutluluk şaşkınlık beni fark 
ettiklerini görmenin tarifsiz heyecanı Mimar
Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi’ndeki yolculuğumuz başladı
böylece. Üniversitedeki ablalarımızla güzel
bir kamp dönemi geçirdik.  Bu yarışma
benim dönüm noktamdır diyebilirim sizlere.
Belki orada bir çocuk odası tasarladım ama
aynı zamanda geleceğimi kurguladığımın
farkında değildim. Mekan düzenlemesi renk
ve şekilleri mekanın içine yansıtmak çok
hoşuma gitmişti. Geleceğimde buna yönelik
bir şeyler yapacaktım.  Bu yarışma 
olmasaydı ve ben bu yarışmaya 
katılamasaydım şu an olduğum yerde ola-
mayacaktım. Ve şimdi buradayım Kocaeli
Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü. İçimdeki
beni bulmamı sağladığı için Yaratıcı
Çocuklar Derneğine teşekkürlerimi sunarım.
Biliyorum daha nice çocuğa ulaşacaklar ve
onlara kendileri olma fırsatını sunacaklar…”
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“Gülümseten Kareler” Ödül Töreni...
Çocukları fotoğraf sanatına özendirerek
onların duygu ve düşüncelerini fotoğraf
yoluyla da özgürce ifade etmelerini
sağlamak amacıyla Yaratıcı Çocuklar
Derneği tarafından, Rönesans Gayrı
Menkul Yatırım AŞ, Optimum Outlet
Alışveriş Merkezleri ve Fotopya 
işbirliğinde gerçekleştirilen “Gülümseten
Kareler” fotoğraf yarışması sonuçlandı.

Nadir Ede, Emre İkizler, Ercan Arslan,
Akın Mısırlıoğlu, İzzet Keribar, İpek
Ilıcak, Didem Çapa, Tuncay Buluz ve
TFSF Temsilcisi Serdar Akyay’dan oluşan
fotoğtaf yarışması jürisi, yarışmaya
katılan altı bine yakın fotoğraf arsından
seçim yaptı.  Yarışmada derece alan 
18 yaş üzeri kategorisinde birinciye
3.500 TL, ikinciye 2500 ve üçüncüye de
1500 TL lik Media Market hediye çeki,
Lise kategorisinde  birinciye 2.000 TL,
ikinciye 1500 ve üçüncüye de 1000 TL
lik Media Market hediye çeki, Orta Okul
kategorisinde de birinciye 1.500 TL, 
ikinciye 1000 ve üçüncüye de 750 TL’lik
Media Market hediye çeki verildi.
Mansiyon alan fotoğraflar 250 TL’lik ve
sergilenmeye hak kazanan fotoğraflar
da 100 TL’lik Media Market hediye çeki
ile ödüllendirildi.

Kadıköy Belediyesi Kozyatağı Kültür
Merkezi’nde gerçekleşen ödül törenine,
Rönesans Holding Yönetim Kurulu Üyesi
İpek Ilıcak, Yaratıcı  Çocuklar Derneği
Yürütme Kurulu Başkanı Demet Sabancı
Çetindoğan ve Yönetim Kurulu Başkanı
Didem Çapa, Fotopya’dan  Akın
Mısırlıoğlu, yarışmacılar ve fotoğraf
sanatçıları katıldı.

Geleceğin fotoğrafçıları ödüllerini
törende bulunan İbrahim Zaman, Sabit
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Kalfagil, Nadir Ede, İsa Çelik, Yusuf Murat
Şen, Ozan Bilgiseren, Rıza Aydan Turak
gibi önemli fotoğraf sanatçılarının
ellerinden alarak onlarla tanışma fırsatı
buldu.

YÇD Yön.Kur. Bşk. Didem Çapa,
Ortaokul Sergilenmeye Değer

Fotoğraf Ödülü alan Levent
Bahçeci, Rönesans Holding Yön.

Kur. Üyesi İpek Ilıcak.

Kadıköy Belediyesi Kozyatağı Kültür Merkezi’nde gerçekleşen
ödül töreni öncesi katılımcılar sergiyi gezdi.

Ödül Alanlar ve fotoğraf sanatçıları toplu halde.
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LİSE KATEGORİSİ ÖDÜL
KAZANANLAR

Birincilik Ödülü: Elif Gönüllü

İkincilik Ödülü: Eda Nur Keleş

Üçüncülük Ödülü: Gizem Şenışık

LİSE KATEGORİSİ ÖDÜL
KAZANANLAR

Birincilik Ödülü: Elif Gönüllü

İkincilik Ödülü: Eda Nur Keleş

Üçüncülük Ödülü: Gizem Şenışık

ORTAOKUL KATEGORİSİ
ÖDÜL KAZANANLAR

Birincilik Ödülü: Safiye Büşra Toraman

İkincilik Ödülü: Nida Nur Gencer

Üçüncülük Ödülü: 
Dağlar Umut Ayrancıoğlu
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Eskişehir

PORSUK ÇAYINDA

GONDOL SEFASI

ODUNPAZARI EVLERİ

Ben Günce Yavuzdoğan. Halkalı Atakent Yavuz
Selim İlköğretim Okulu 3. sınıf öğrencisiyim. Sizlere
memleketim olan ve çok sevdiğim Eskişehir’i 
tanıtmak istiyorum. İç Anadolu Bölgesi'nde bulunan
Eskişehir modern bir öğrenci şehridir. Osmangazi Üniversitesi
ve Anadolu Üniversitesi bulunur. Porsuk çayımız şehrimizin tam
ortasından geçmektedir ve kente güzellik katmaktadır.
Öğrendiğime göre Eskişehir’in nüfusu 650 bindir. Eskişehir’in
simgesi olan Lületaşı dünyaca ünlüdür. Kültür ve sanat etkinlik-
leriyle de gelişmiş bir şehirdir. Her yıl Uluslararası Eskişehir
Festivali düzenlenmektedir. Met helvası, nuga helvası, haşhaşlı
çörek ve çiböreğimiz çok meşhurdur. Bu topraklarda Frigya,
Bizans, Anadolu Selçukluları ve Osmanlı İmparatorluğu gibi
uygarlıklar kurulmuş. Eskişehir’in tarihi Odunpazarı semtindeki
evler ve Bilim, Kültür ve Sanat Parkı görülmeye değer yerlerdir.
Belediye Başkanımız Yılmaz Büyükerşen’in eseri olan çok ilginç
ve güzel heykelleri Porsuk kenarında her yerde görebilirsiniz. 

Eskişehir bu yıl Türk Dünyası Kültür Başkentliği ve UNESCO
Somut Olmayan Kültürel Miras Başkentliği unvanlarını 
taşımaktadır. 

Arkadaşlarıma Eskişehir’i mutlaka ziyaret etmelerini 
söylüyorum. Sizlere de tavsiye ederim. Gezmek, değişik yerler
görmek çok güzel bir şey. Sizler de kendi şehrinizi tanıtırsanız,
biz de oraları gezip görmek isteriz. Teşekkür ederim.

Günce’nin gözüyle...
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BİLİM, KÜLTÜR ve SANAT  PARKI

HEYKELLER KENTİ

LÜLETAŞI
SANAT MERKEZİ
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Eylül Gülcan 4 yaşında. Evinde dut yaprağıyla beslediği
tırtıllarının kelebeğe dönüşmesini bekliyor ve neler
yaşadığını bakın nasıl anlatıyor? 
“Yuvada kelebeğin oluşumu ile ilgili deney yapmıştık,
öğretmenim oluşan ipekböceklerini eve götürebileceğimi
söyledi, ayakkabı kutusunda 6 adet ipek böceği ve dut
yaprağı ile eve geldim. İpekböcekleri bir süre sonra
koza yapıyor ve daha sonra kelebek oluyorlar. Onları
her sabah ve akşam taze dut yaprağı ile besliyorum.
Onları çok seviyorum ve kelebek olduklarında da onları
evde saklayacağım.”
Peki sizler kelebeğin ve İpek böceğinin nasıl oluştuğunu
biliyor musunuz? Kelebek yumurtalarını dut yaprakları
üzerine bırakır, yumurtladıktan üç dört gün sonra ölür.
Baharda taze dut yaprakları üzerindeki yumurtalardan
larva halinde çıkan tırtıllar sık tüylü ve siyahtır. Büyük
bir iştahla devamlı dut yaprağı yerler ve dört beş defa
gömlek değiştirerek bir bir buçuk ayda 7 veya 8 san-
time ulaşırlar. Büyüdükçe renkleri açılır ve tüyleri kay-
bolur. İyice büyüyüp de hücrelerine yerleşince üst
dudağındaki delikten iplik halinde zamk gibi bir sıvı
çıkararak kozasını yapmaya başlar. Tırtıl önce kozanın
dış kısmını sonra kendi vücudunun etrafını örmeye
devam eder ve görünmez olur. Eğer kendi haline
bırakılırsa iki üç hafta içinde kelebek haline gelerek
ördüğü kozayı parçalar ve dışarı çıkar. Bu yüzden kozayı parçalamadan kozalar sıcak suya atılır veya
sıcak su buharına tutularak ipek kozaları elde edilir. Bu kozalardan da tel şeklindeki ipek lifleri çıkarılıp
ham ipek üretilir.

Henüz iki yaşında olan Ali Fuat Sevgili, Dedesinin Bayramoğlu’nda bulunan çiftliğindeki  
“Cüce Keçi”lerden birinin yavrusuyla çekilmiş fotoğrafını yollamış
dergimize. Ve keçilerini göstermek için herkesi de davet etmiş
çiftliğine. Ali Fuat’a ve dedesine teşekkür ediyor, sizlere Cüce
keçilerden bahsetmek istiyoruz.
Cüce keçiler normal keçilerin minyatür cinsleridir. Son derece
sevimli, cana yakın ve minik yapıları onları çiftliklerin ve küçük
bahçelerin vazgeçilmez hayvanı yapmaktadır. Tüyleri düz ve
kısadır. Hem dişisi hem de erkeği boynuzludur. Yetişkin cüce 

keçilerin omuz 
yükseklikleri 40-60
cm, ağırlıkları ise 
25-36 kg arasında
değişebilmektedir. Süt
verimleri cüsseleri ile
karşılaştırıldığında
şaşırtıcı miktarda
fazladır. Ömür
süreleri yaklaşık 
8-12 yıl arasındadır.
İyi bakıldıklarında 
15 yıla kadar 
yaşayabilirler.

Eylül’ün tırtılları...

Ali Fuat’ın Cüce Keçileri...
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KÜÇÜK TEMEL-1
Küçük Temel bir gün sokakta
oynarken, yoldan geçen hamile bir
kadın dikkatini çekmiş. Çocukluğun
verdiği masumiyetle kadının yanına
gidip sormuş:
- Teyze senun karnunta ne var?
Hamile kadın tebessüm edip cevap
vermiş:
- Sen ne tatlı şeysin öyle! Benim
karnımda bebeğim var tatlım benim.
Temel yine sormuş:
- Teyze sen uşağuni sevmeyu musun?
Kadın:
- Tabii seviyorum evladım onu da ner-
den çıkardın?
Temel:
- Peçi o zaman oni niye yedun?!.

KÜÇÜK TEMEL-2
Küçük Temel babasına sormuş:
- Baliklar neden konuşamayi?
Babası da kendince açıklamış:
- Haçan sok kafani suya anlarsun!...

KÜÇÜK TEMEL-3
Kırık vazoyu gören annesi, küçük
Temel'e sormuş:
- Vazoyu kim kırdı?
Küçük Temel:
- Kedi kırdı.
Küçük Temel'in Annesi:
- Oğlum bizim kedimiz mi var?
Küçük Temel:
- Niye yok mu?

FIKRALAR

AZİZ YAVUZDOĞAN

HANGİ KOYUN MELER GELİR?

SİNÜZİTİ OLAN HAYVAN 
HANGİSİDİR?

YANIT: MOR KOYUN

YANIT: SÜMÜKLÜ BÖCEK

YARATICI ÇOCUKLAR
DERNEĞİ’NDEN

BAŞLIYOR!

Bilgi için:
0216-332 78 58

Karikatür
Dersleri

Karikatür sanatıyla ilgileniyor ve 
kendinizi geliştirmek istiyorsanız usta
karikatüristlerle tanışıp ders almak için

Yaratıcı Çocuklar Derneğini 
arayabilirsiniz
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BİR SATRANÇ TAHTASINDA 
KAÇ TANE KARE VARDIR?

DEĞİŞTİR BAKALIM...
Harflerin yerlerini değiştir ve yeni sözcük türet.

Örnek: KİLİM = İKLİM

Soru: ORMAN = ..................

Bu sorunun yanıtını şu şekilde açıklayabiliriz.
Bütün 1x1 (64 adet), 2x2 (49 adet), 3x3 (36
adet), 4x4 (25 adet), 5x5 (16 adet), 6x6 (9
adet), 7x7 (4 adet), 8x8 (1 adet) ölçülerindeki
kareler 204 tanedir.
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• Ayağımla basınca
kırt kırt eder, Güneşi
görünce eriyip gider.
YANIT: Kar
• Şekere benzer tadı
yok, gökte uçar
kanadı yok.
YANIT: Kar
• Kıştan kaçmaz,
yaprağı uçmaz.
YANIT: Çam ağacı
• Ne kanı var ne canı,
beş tanedir parmağı.
YANIT: Eldiven
• Duruşu ömür, 
gözleri kömür
Soğuk dondurur sıcak
öldürür.
YANIT: Kardan Adam
• Kışın yatar, yazın
kalkar.
YANIT: Soba
• Ne ağzı var ne dili
konuşur insan gibi.
YANIT: Mektup
• Biz onu görürüz o
bizi görmez, O
konuşur dinleriz.
biz konuşuruz 
dinlemez
YANIT: Televizyon
• Konuş deyince
konuşur, sus deyince
susar.
YANIT: Radyo
• Burda bağırsak,
orda duysak.
YANIT: Telefon
• Her gün yeniden
doğar, dünyaya haber
yayar.
YANIT: Gazete
• Kulağını büktükçe
ağzı sulanır.
YANIT: Musluk
• Ağzı var odun
yutar, bacası var
duman tüter.
YANIT: Soba

BİLMECE
BİLDİRMECE

PENGUENİN GÖLGESİ
HANGİSİ?

SÖZCÜK
BULMACA

YANIT:D

1. Atatürk nerede doğdu?
2. Cumhuriyetimizin kurucusu kimdir?

3. 29 Ekim’de kutladığımız ulusal bayramımızın adı nedir?
4. Atatürk’ün anıt mezarının adı nedir?
5. Atatürk’ün babasının adı nedir?
6. Atatürk’ün annesinin adı nedir?

7. Atatürk’ün kız kardeşinin adı nedir?
8. Atatürk nerede öldü?

9. Atatürk 19 Mayıs 1919’da hangi şehrimize ayak basmıştır?
10. Yurdumuzu düşmanlardan kurtarmak için yaptığımız savaşın adı nedir?
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Bizim eller, bizim eller. Bu ne güzel oyun derler. Vız
oyunu için bir ebe lazım. Ebe olmak isteyen var mı?
Yoksa ebe seçmek için bir tekerleme gerek. Hemen 
saymalı ve oyuna başlamalı.
Çocuklar yan yana dizilirler. Ebe olan çocuk birkaç
adım ileri gidip arkadaşlarına arkasını döner.
Çocuklardan biri sessizce arkası dönük olan ebeye 
yaklaşır ve dokunur. Bu arada ebe kesinlikle arkasını
dönmez. Çocuk koşarak yerine geçer ve sıradaki bütün
çocuklar “vızzzzzzzzzz” diye bağırırlar. Vız sesini
duyan ebe arkasını dönüp arkadaşlarının yanına gelir
ve kendisine kimin dokunduğunu bulmaya çalışır. 
Bir kişiyi işaret eder. Dokunan arkadaşı o değilse yine
herkes “vızzzzzzzzzz” diye bağırır ve ebe yandığı için
tekrar ebe olur. Oyun ebenin kendisine dokunan
arkadaşını bulup yerine onun ebe olması ile sürer.

ESKİ
SOKAK

OYUNLARI
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