
Dergimizin ilk sayısı için belirlediğimiz tema: 

HERKES EŞİT HERKES FARKLI 
 Okuma ve Yayın Kulübü öğrencileri olarak uzun araştırmalar 
sonucu seçtiğimiz tema doğrultusunda dergimiz için yaptığımız 
çalışmaları sizlerle paylaşmak istedik. Bu temayı seçerken içinde 
bulunduğumuz durum bize ilham kaynağı oldu diyebiliriz. Farklı iki 
okulun öğrencilerinin bir araya gelmesiyle yaşadığımız kaynaşma 
dönemi sandığımız kadar zor olmadı. Aksine kısa bir süre içerisinde 
kolay ve sağlam bir iletişim kurduğumuza inanıyoruz. Farklılıklar, 
insanlar arasında bir anlaşmazlığa yol açmaz; aksine çeşitliliği, 
zenginliği getirir.  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ÇAYLAK 
OKUMA KÜLTÜRÜ VE YAYIN KULÜBÜ OKUL DERGİSİ

 

Röportaj 
Alya Bilenser’in 

Okul Müdürümüz 
Aylin Kızıler Arslan 

ile Röportajı 

Araştırma 
Televizyon  
Yararlı mı,  
Zararlı mı? 

Çocuk Dergileri 
Meraklısına…  

Öğretici ve 
eğlenceli, 

birbirinden renkli 
dergiler…

FARKLILIKLAR 
HAYATA RENK 

KATAR 
Oğuz Cemal Ünsal 

(Öykü)

1
FARKLI 

EŞİTLİKLER 

Lâl Şeniğne 
(Deneme)
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IRKÇILIK VE 

EŞİTLİĞİ KONU 
ALAN 10 FİLM 

Ela Nehir Evren  
(Araştırma)
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‘’İki Mustafa Kemal vardır. Biri ben et ve kemik, geçici Mustafa Kemal. 
İkinci Mustafa Kemal, onu ‘ben’ kelimesiyle ifade edemem; o ben değil, 
bizdir! O, memleketin her köşesinde yeni bir fikir, yeni bir hayat ve büyük 
ülkü  için  uğraşan  aydın ve  mücadeleci  bir  topluluktur.  Ben  onların 
rüyasını temsil ediyorum. Benim girişimlerim, onların özlemini çektikleri 
şeyleri  tatmin  içindir.  O  Mustafa  Kemal  sizsiniz,  hepinizsiniz.  Geçici 
olmayan, yaşaması ve başarılı olması gereken Mustafa Kemal O’dur.’’ 
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Okul Müdürümüz Sayın Aylin Kızıler Arslan 
ile Röportaj: 

Röportör: Alya BİLENSER 

Bu benim için çok büyük bir sorumluluk ve bu sorumluluğa 
iki  senedir  hazırlanıyorum.  Madame  Silva  Tanel  ile  başladım 
hazırlanmaya.  Kendisi  benim  ortaokuldan  beri  Fransızca 
öğretmenimdi aynı zamanda, yani küçüklüğümden beri tanıyorum 
Madame Silva'yı.  Hazırlanmam hem çok duygusal  bir  süreç  oldu 
hem de bayrağı ondan devralmış olmam ayrıca  bir gururdur benim 
için.

Akıllıca  seçilmiş  bir  isim  olduğunu  düşünüyorum  çünkü 
evrensel değerler noktasında herkes eşittir. Seçme seçilme hakkı ve 
eğitim şimdilerde daha fazla  konuşulmaya başlanan içilebilir  suya 
erişim hakkı  da  her  insan için  eşit  bir  haktır.  Öte  yandan farklı 
kişiliklerimiz  var,  farklı  kültürlerden  geliyoruz;  bunlar  da 
zenginliklerimiz. Güzel bir kelime oyunu olmuş. İçinde de çok fazla 
düşünce barındıran bir tema. 
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  RÖPORTAJ KÖŞESİ

Öncelikle  bizimle  röportaj  yapmayı  kabul  ettiğiniz  için 
çok  teşekkür  ederiz.  Müdürlüğünüzün  ilk  senesi 
olduğundan  bu  konuda  neler  hissettiğinizi  öğrenmek 
istiyoruz.

Herkes  Eşit Herkes Farklı» dergimizin teması hakkında 
bize birkaç cümle söyleyebilir misiniz?



Şöyle söyleyeyim, şimdi herkes NDS öğrencisi. Bu kaynaşma geçen 
sene konuşulan bir  konuydu ama 5 Eylül  itibari  ile  burada herkes NDS 
öğrencisi  oldu.  Bu  bağlamda  öğrencilere  özellikle  teşekkür  etmek 
istiyorum çünkü bu birbirine alışma ve kaynaşma döneminde yetişkinlere 
bile örnek oldunuz. Artık insanın komşusuna dahi tahammül edemediği bu 
dönemde,  savaşların,  anlaşmazlıkların  olduğu  bir  dönemde  aslında  siz 
öğrenciler büyük bir sınav veriyorsunuz. Şu anda bu sınavı gayet başarılı 
verdiğinizi gözlemliyorum. Umarım bu şekilde devam eder. 

Birinci beklentim zaten bir birlik oluşturmanız. Bunu da başardınız. 
İkincisi çok çalışkan olmanız ve sorumluluklarınızın bilincinde olmanız, 
çünkü  zeka  sizi  belli  bir  yere  kadar  taşır.  Her  biriniz  çok  akıllı 
çocuklarsınız ama çalışmak üretmek ve sorumluluk sahibi olmak aslında 
sizleri başarılı kılacaktır.  

Bu da aslında geçen seneki eğitim yılının konusuydu, hatırlarsanız 15 
Haziran'da  sizler nasıl bir araya geldiyseniz aynı şeyi biz öğretmenlerimiz 
ile  de  yaptık.  Bizler  de  oyun  oynadık,  bizler  de  birbirimizi  tanıdık  ve 
sizlerin karşısına çıkmadan önce dersimize çalıştık. Her iki okuldan devam 
eden öğretmenlerimiz ile çok iyi, sağlam, dinamik bir kadro kurduğumuza 
inanıyorum. 
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Yeni bir okul ie kaynaşmış bulunmaktayız, eski okuldaki 
beklentileriniz  ile  şimdiki  beklentileriniz  arasında  bir 
fark var mı?

Öğrencilerden beklentileriniz neler?

Bildiğiniz üzere geçen yılki öğretmenlerimizin çoğu 
ayrıldı,  yeni  okulumuzda  oluşan  eğitim  kadrosu 
hakkında düşünceleriniz nelerdir?  



TELEVİZYON	YARARLI	MI	ZARARLI	MI?	

ÇOCUKLAR	TELEVİZYONDA	HANGİ	PROGRAMLARI	İZLEMELİ?	

• Çocuklar haftada neredeyse 18 saatlerini televizyon karşısında geçiriyor. Peki çocuklar televizyon 
karşısında neler izlemeli, anne babalar onlara neler izletmeli? 

• Yapılan araştırmaların, çocukların haftada ortalama 18 saatini televizyon karşısında geçirdiklerini 
ortaya çıkardığını belirten uzmanlar,  “Bu nedenle televizyonu yasaklamak bir çözüm değildir;  
dolayısıyla televizyon ile yaşamayı ve bilinçli zaman geçirmeyi öğrenmemiz gerekir.” dedi. 
Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi uzmanı Prof. Dr. Mazhar Osman, televizyonun 
özellikle çocuklar ve gençler üzerinde sayısız olumsuz etkileri olduğunu söyledi.  

TELEVİZYONU	NASIL	İZLEMEK	GEREKİR?	

•Çocuğun yaşına ve kavrama düzeyine uygun programlar seçilmeli. 
•Anne-baba veya bir başkasıyla beraber televizyon izlenmeli ve 
izlenen olaylarla ilgili konuşulmalı ve tartışılmalı. 
•Televizyon seyrederken ışık açık olmalı: Gözlerin daha fazla 
yorulmaması için aydınlık bir ortamda televizyon izlemek daha 
uygundur. 
•Yemek yerken televizyon kapalı olmalı: Yemek ortamında aile 
bireylerinin birbiriyle iletişim içinde olması daha sağlıklıdır. 

• Televizyondan ortalama iki metre mesafe uzaklıkta olunmalı. 
• İlle	de	izlenecekse	günde ortalama aralıksız en fazla bir saat izlenmelidir.	
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TELEVİZYONUN OLUMLU ETKİLERİ 
NELERDİR? 

•Bilinçli ve sınırlandırılmış olarak kullanıldığında bazı 
çocuklarda televizyon: 
•Çocukların kelime haznesini zenginleştirebilir. 
•Hayal gücünü geliştirebilir. 
•Belgesellerdeki doğa, hayvanlar, bitkiler, farklı 
kültürler gibi konularla ilgili çocuğun genel bilgisi artar. 
Eğitim amaçlı çocuk programları okul öncesi çocukların 
şekilleri, renkleri, sayıları öğrenmesi konusunda çok 

yararlıdır. 
• Bazı konulara karşı merak duymasına ve kitaplardan bunu araştırmasını sağlar. Bunun 

sonucunda televizyon çocuğu okumaya teşvik edebilir. 
• Televizyon izlemek bir anlamda çocuğun olumsuz duygularını boşaltma yolu olabilir. 
• Sosyal ortamlarda konuşulacak ortak konular sağlar, dolayısıyla arkadaşlarıyla iletişimi 

kolaylaştırabilir.  

TELEVİZYON İZLEMEYİ AZALTABİLMEK İÇİN NELER YAPILABİLİR? 

• Haftalık program listesi yapılması ve bu listeye göre televizyonun 
açılması, diğer zamanlarda televizyonun kapalı tutulması, 

• Haftada bir veya birkaç gün “Televizyon seyretmeme günleri” 
belirlenmesi ve çocuğa televizyon izlemek yerine birlikte ya da 
yaşıtlarıyla yapılabilecek etkinlikler sunulması, 

• Mümkün olduğunca televizyon açmama, örneğin sadece müzik 
dinlemek için televizyon açılmaması, bunun yerine müzik seti 
kullanılması, 

• Çocuğun odasına televizyon konulmaması, 

• Televizyonun ceza veya ödül olarak kullanılmaması, (Çünkü bu şekilde televizyonun değerini 
daha da artırmış oluruz.) 

• Fazla ve uygun olmayan programları seyretmenin ne gibi sakıncaları olabileceği çocuğa 
anlatılması, 

 

•Televizyon izlemenin dışında yapılabilecek farklı 
etkinliklerin çocuklara önerilmesi (Beraber alışverişe 
gitmek, kek pişirmek, arabayı yıkamak, çiçekleri 
sulamak, tamir yapmak, yürüyüş yapmak, bisiklete 
binmek, kitap okumak gibi)  

•  Bu tür aktiviteler televizyon izlemeyi azaltma 
açısından yararlı olacaktır. 
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KARİKATÜRLER 
Derleyen: Aycan CEYLAN 

�8



TROLL BİLİMİ 
 

�9



FARKLILIKLAR HAYATA RENK KATAR 
Öykü: Oğuz Cemal Ünsal 

  Soğuk bir eylül sabahıydı. Bindiğimiz taksi, okulumun binasının önünde durdu. Şoför 
acemi olduğu için aracı zar zor park edebildi. Arabadan inip okul binasının içine girdik. Binanın 
sıcaklığı insanın içini ısıtıyordu. Danışmanın yönlendirmesiyle seminer salonuna varmayı başardık. 
Seminerden herkes yerini almıştı, ''Herkes bizi bekliyor sanki.'' izlenimini veriyordu. Herkes 
yerleştikten sonra konuşmacı, kürsüsüne geçip konuşmasına başladı. Konuşmacı açık mavi gömlek 
ve kadife bir pantolon giymişti. Taktığı gözlüklerle akıllı bir izlenim bırakırken sapsarı dişleri bu 
hipotezi baştan aşağı yıkıyordu. Konuşma sürerken bir yandan düşünüyor, bir yandan da konuşmayı 
dinlemeye çalışıyordum. Böyle yapınca da bazı cümleleri dinleyemiyordum. Düşündüğüm şey de 
''Yatılı okula gidebilecek miyim ?'' idi. 

  Konuşmada ''yatılı okulların şartları, çocuğun 
yatılı okullara alışması'' gibi konulardan bahsedilmişti. Konuşma 
bitiminde, iki saatlik konuşmasından dolayı dili damağına 
yapışmış olan konuşmacının yanına gittim. Konuşmacıya ''Yatılı 
okula gerçekten alışabilecek miyiz ?'' diye sordum. O da bana 
''Tabiki çocuk, insan şu hayatında nelere alışmıyor ki ? Buna elbet 
alışacaksınız.'' diye cevap verdi. Yarı rahat, yarım şüpheli bir 
şekilde titrek bir sesle konuşmacıya teşekkür ettim. İçime düşen 
endişe azalmıştı ama henüz tam olarak yok olmamıştı. İçimden 
bu yatılı okulu seçmek gelmiyordu ama ailem ısrar ediyordu. 
''Erzurum'da sefil bir hayat yaşayacağına, İstanbul'da mütevazı 
bir hayatın olsun. Her şey geleceğin için. '' diyorlardı.   
         
  Aradan iki ay geçmişti. Hem iç sesimin hem de 
ailemin ısrarıyla yatılı okula gitmeye karar vermiştim. Evin 
önünde ailemle otobüsü bekliyorduk. Yatılı okula gitmenin 
heyecanı korkuyla karışınca içimde çok farklı bir duygu açığa 
çıkıyordu. On beş dakikalık bir bekleyişin ardından otobüs geldi 
ve bizi aldı. Ailem de bana moral vermek için yanıma gelmişti. 
Yirmi sıkıcı saatin ardından İstanbul'a varmayı başardık. Diğer 
yolcuların indirilmesiyle geçen dört saatin ardından sabah 
saatlerinde yatılı okula vardık. Ufak bir tanıtım yapılıp herkes odalarına dağıtılacak, tanışma faslının 
ardından ise annem ve babam Erzurum'a geri döneceklerdi. Bunu düşündükçe yüreğim 
dağlanıyordu. Bu özleme nasıl dayanabileceğim hakkında en ufak bir fikrim yoktu. yatılı okulun hoş 
ve tatlı bir binası vardı. Yapımı ne çok profesyonelceydi ne de çok acemice. Teferruatsızdı. 
Erkeklerin kullandığı alanlarda yeşil ve mavi, kızların kullandığı alanlarda ise pembe ve mor 
ağırlıklıydı. Tanıtım yapıldıktan sonra eşofmanlı bir adam beni kalacağım odaya doğru yönlendirdi. 
Odada beni yeni bir sürpriz bekliyordu. 

  Yatılı okulla ilgili bilgim yoktu, insan Erzurum'da yaşayınca her şeyden haberi 
olmuyor, bazı konular hakkında o gün bilgi edinmiştim. Bunlardan biri de her odada iki kişinin 
kalmasıydı. Eşofmanlı adamdan aldığım bilgiye göre yanında kalacağım kişi benden dört yaş 
büyükmüş. Liseye yeni başlamış, kendi isteği üzerine yatılı okulda eğitimini devam ettirmeye karar 
vermiş. Çocuk kırmızı ile yeşil ekose gömleğin içine açık sarı tişört, altına da siyah pantolon giymişti. 
Benden çok daha uzundu. Yanında cüce kalıyordum adeta. Eşofmanlı adam ''Hadi biraz kaynaşın, 
öğle yemeği saat birde. Sakın geç kalmayın.'' dedi ve odadan çıktı. Çocuk yanıma yaklaştı, bana ''Ben 
büyüğüm.'' izlenimi veren bir bakış attı ve soğuk bir tavırla ''Merhaba.'' dedi. Ben de ''Merhaba.'' 

�10



dedim ve isteksiz bir tokalaşma gerçekleştirdik. Yerleştikten sonra yataklarımıza uzandık. Oda 
arkadaşım garip bir aletle oynuyordu. Yanına yaklaştım. ''Elindeki ne ?'' diye sordum. Sakin bir 
tavırla ''Cep telefonu.'' dedi. Ahizeli telefonların bu kadar değişmiş olabileceklerini hiç 
düşünmemiştim. Sonuçta burası İstanbul'du. Her yerinden teknoloji fışkıran bir şehir. Erzurumun 
merkez taraflarında telefon bayileri olurdu ama merkezi hiç ziyaret etmemiştim. Bir tek yatılı okul 
genel tanıtımlarının olduğu bir okulu ziyaret etmiştik ama orada da sadece arabada dükkanları 
görebilme imkanım olmuştu. Bu ''akıllı telefon'' adını verdikleri obje ya da eşyayı hiç yakından 
görmemiştim. Yatağıma geri döndüm ve uzanmaya devam ettim. Uzanırken aklımdan türlü türlü 
şeyler geçiyordu. ''Annem ve babam ne yapıyordur acaba ?'', ''İstanbul'a varabilmişler midir ?''... 
Aklımda binbir türlü düşünce... Kötü olanları düşünmekten ve iyi -daha doğrusu orta- düşünceleri 
aklıma getirmeye başladım. Mesela oda arkadaşım... Biraz garip biriydi demek ki ten rengimden 
etkilenmiş. Doğu taraflarından gelen insanlara karşı olan ön yargılardan sadece biriydi. Çok sorun 
etmemeye çalıştım, insan insana tanıyarak alışırmış. Beni tanıyabilmesi için çocuğa biraz zaman 
verdim. Saat birde öğle yemeğine gittik. Yemekler gayet normaldi. Allahtan Erzurum'da kuru fasulye 
pilav vardı da yabancılık çekmedim. Bir dizi aktivite ve akşam yemeğinin ardından günü 
sonlandırdık. 

Günler hızlı geçiyordu. Sabah ve öğlenleri aynı okul gibi eğitim görüyor, akşam yemeğinin ardından 
da herkes odalarına dağılıyordu. Okulun verdiği eğitim gayet iyiydi. Böylece bizim oradaki okulun 
iyi ders anlatamadığını anlamış oldum. Buraya gelmeden önce Türkiye'deki tüm okulların eşit 
kalitede olduğunu sanıyordum. Meğersem öyle değilmiş. Oda arkadaşım ise bana hâlâ aynı soğuk 
davranışları sergiliyordu. Bu durumdan rahatsız değildim de biraz daha sıcak davransaydı daha iyi 
olabilirdi sanki. Bir gün çok enteresan bir olay meydana geldi. Soğuk bir ocak günüydü. Tüm 
karneler alınmış, akşamki kutlama partisinden sonra herkes odalara çekilmişti. Ben yatmaya 
hazırlanıyordum. Çocuk ise yatağın üzerine bağdaş kurmuş, arkasını dönmüş bir şekilde bir şeye 
bakıyordu. Neye baktığını merak edip yakınına gittim. Elinde bir albüm vardı. Albümde ise aile 
fotoğrafları... Fotoğraflarda burada olduğu gibi mutsuz değildi. Arkasını döndü ve bana dedi ki: 
-Biliyor musun? Buraya kendi isteğimle gelmedim. 
-Ben de. Ama iyi bir hayat için burası önemli. O yüzden kötü hissetmiyorum. 
-Ben Istanbul'daydım zaten. Ailem her zaman bir kız çocuğu istemişti. İlk çocukları bendim, erkek 
olduğum için hiçbir zaman bana aynı şefkati göstermediler. Kız kardeşim doğunca da ona fazlasıyla 
sevgi gösterdiler. Yatılı okul olayını duyunca da benden kurtulmak için beni buraya gönderdiler. 
Bunu duyunca içim burkuldu. Yatılı okul boyunca insanlar bana karşı her zaman ön yargılı 
yaklaşmışlardı. Ten rengim karaya yakın olduğu için sanırım ama bu çocuğa gösterilen ön yargı, 
benimkinin yanında solda sıfırdı. Üstelik ailesi tarafından ! Bana sarıldı. Bu bir ilkti. Beş ay boyunca 
bana gösterdiği tutumun ardından bu, içimi rahatlatmıştı. O günden sonra oda arkadaşım gerçekten 
''oda arkadaşım'' idi. Gece boyunca hayatlarımız hakkında konuştuk, birbirimizi daha iyi tanıma 
fırsatı edindik. O gece yattığında da farklılıklar ile ilgili bir yazı yazmaya başladım. 
   
  birinci dönemin son haftasının pazar günüydü. Herkes bavullarını toplamış, on beş 
günlüğüne ailelerini ziyaret etmek için sabırsızlanıyordu. Ben gitmemiştim. Çünkü yol masraflıydı 
ve ailem bu parayı ödeyecek zenginliğe sahip değildi. Herkesin toplandığı alanın  ortasında ahşap bir 
masa vardı. O masanın üzerine çıktım. Gece yazdığım yazıyı cebimden çıkardım ve okumaya 
başladım : 
''Biz, insanlar, neden başkalarına karşı ön yargıda bulunuyoruz ? Bizi biz yapan, karakterlerimizi 
belirleyen ten rengimiz, cinsiyetimiz, mensubu olduğumuz din mi ? Çünkü herkes aynı olsaydı, 
dünya birbirinden farksız robotlardan ibaret olurdu. O zaman tek farklı olan herkes olurduk, 
birbirimizi yer dururduk. Biz farklıyız, herkes farklı. Çünkü farklılıklar hayata renk katar.’' 

  O olayın ardından, üstüne alınanlar daha hoşgörülü davranmaya başladılar. İyi 
davrananlar büyük bir topluluk oluşturdular ve kötü davrananlar bu sefer ''farklı kişi'' konumuna 
düştüler. Zaman geçtikçe farklı davranılmanın verdiği hezimetin farkına vararak ''iyi davrananlar'' 
tarafına geçtiler. 
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FARKLI EŞİTLİKLER 
Deneme: Lâl ŞENİĞNE                                                            

   

  Eşitlik bedensel, ruhsal yönden; 
başkalıkları ne olursa olsun, insanlar 
arasında toplumsal ve siyasal haklar 
yönünden ayrım bulunmamasıdır. Farklılık 
ise aralarında fark bulunmasıdır. İnsanlar 
farklıdır. Herkes birbirinden farklıdır.  

          İnsanlar birbirinden farklıdır. Fakat 
herkes eşittir. Ayrımcılıkla eşitlikler 
kısıtlanabilir. Ayrımcılığın dört türü vardır. 
Bunlar ırk, cinsiyet, engelli ve din 
ayrımcılığıdır. Irk ayrımcılığı renk, soy, 
ulus veya etnik kökene dayanarak yapılan 

ayrım, dışlama ve kısıtlamadır. Cinsiyet ayrımcılığı daha çok kadınlara yönelik yapılır. Kadınların 
siyasal, ekonomik, sosyal, kültürel, kişisel veya diğer alanlardaki kadın ve erkek eşitliğine dayanan 
temel hak ve özgürlüklerin kullanmalarının kısıtlanmasıdır. Engelli ayrımcılığı, engelli kişilerin 
topluluk yaşamına diğerleriyle eşit düzeyde katılım için fırsatları sınırlıdır. Engelliler eşit fırsatlara 
erişim ve toplumsal yaşama katılımda sosyal dışlanmaya, hoşgörüsüzlüğe, şiddete, kötü muameleye 
maruz kalabilir. Din ayrımcılığı ise insanın inançlarından dolayı olan dışlanma, temel hak ve 
özgürlüklerin kısıtlanmasıdır. Oysa inanç ve vicdan özgürlüğü insanın temel hak ve 
özgürlüklerindendir. Bunlar kısıtlanamaz.  

       Eşitlik adalet demek değildir. İkisi farklı şeylerdir. Eşitlik, nicel ve nitel bakımdan aynı 
olandır. Adalet ise yasalarla sahip olunan hakların herkes tarafından kullanılmasının sağlanması 
durumudur. 

 Bu iki şey birbirine karıştırılmamalıdır. Mesela Pascal adaletle ilgili “Adaletin kuvvetli, 
kuvvetlilerin de adaletli olması gerekir.” , Timurlenk ise “Ülkeler kılıçla alınır, adaletle 
korunur.’"demiştir. Eşitlikle ilgili Victor Hugo “İyi olmak kolaydır, zor olan adaletli olmaktır.”, 
Platon “Adaletsizliğin en büyüğü, adil olmayıp, adil gibi görünmektir.” demiştir. 

                 
 Adalet ile eşitlik aynı değildir. İnsanlar 
kendini adaletli değilken adaletli göstermemelidir. 
Bu yanlıştır. Unutmayalım ki adalet eşitlik demek 
değildir. Kadın-erkek eşitliğinin sağlanması 
toplumsal uzlaşmanın en önemli şartlarından 
biridir. Dünyada her zaman kadın ve erkek eşit 
olmalıdır. Asıl yanlış olan adaletli gibi görünüp 
adaletli olmamak, eş it gibi görünüp eş it 
olmamaktır. 
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NOTRE DAME de PARİS MÜZİKALİ 
Sude ÖZMERAL  

Notre Dame de Paris… Eşitlik ve adalet ile ilgili bir müzikal... 
Victor Hugo'nun 1831 yılında yayınlanan ve Fransa’da krallık döneminin karanlık günlerinden 
kesitler sunan romanı aynı isimle müzikale uyarlanmıştır. 
Notre Dame de Paris, ilki 18 Eylül 1998'de, Paris'te bulunan Paris Kongre Sarayı'nda oynanan bir 
müzikaldir. Victor Hugo'nun aynı adlı romanından esinlenerek oluşturulmuştur. 
Konusu: Eserde Claude Frollo adlı bir papaz, katedralin önünde bir bebek bulmuştur. Çok çirkin bir 
bebek olduğundan ona Fransızcada “eksik, tamamlanmamış" anlamına gelen Quasimodo ismini 
verir. Yaşı ilerledikçe Quasimodo katedralde zangoçluk görevini alır. Bir süre sonra zilin sesi 
nedeniyle sağır olur. 
Günün birinde Esmeralda  adında bir kızla tanışır. Esmeralda genç ve güzel bir kızdır. Bu kız 
küçükken çingeneler tarafından ailesinden kaçırılmış ve yerine sakat bir çocuk olan Quasimodo 
bırakılmıştır. Quasimodo'nun ona âşık olmasıyla olaylar karışır. Çünkü Papaz Claude Frollo da 
Esmeralda'ya bu tür duygular beslemektedir. Esmeralda ise özgür ruhlu, filozof ve aynı zamanda bir 
şair olan Gringoire ile onun hayatını kurtarmak için evlenmiştir. 
Esmeralda'nın kalbini ise soylu ve zengin bir ailenin kızıyla nişanlı olmasına rağmen çapkın ve 
yakışıklı bir subay olan Phœbus çalmıştır. Frollo kıskançlığı ve karşılıksız aşkı yüzünden duyduğu 
kini sonucu Esmeralda ve Phœbus'un buluştuğu bir gece hançeriyle yüzbaşıyı öldürmeye teşebbüs 
eder. Suç Esmeralda'nın üzerine kalır. Herkes, Esmeralda'nın çingene ve büyücü(!) olmasına 
yorarak bunu onun yaptığını düşünür. Esmeralda her ne kadar suçsuz olduğunu söylese de insanlar 
bir çingeneye inanmaktansa bir rahibe inanmayı tercih ederler. 
İnfaz günü Esmeralda, katedralin önündeki karışıklıktan faydalanan Quasimodo tarafından kaçırılır 
ve Notre-Dame Kilise'sine sığınır. Askerler infazı gerçekleştiremezler çünkü o dönemde ilahi 
adaletin, kralın adaletinden üstün olduğuna, böylece Tanrı'ya sığınan kimselere ceza 
uygulanamayacağına inanılırdı. Üstelik bu, kral tarafından da onaylanmıştı. Daha sonra kral kendisi 
de buna karşı çıkacaktır. Esmeralda'nın hırsız, dilenci, ayaktakımı arkadaşları Miracles Sarayı'nda 
toplanıp kiliseye yürürler. Amaçları onu oradan alıp kaçırmaktır. İsyan ederler. Kral, askerlerini 
yollar. Esmeralda kiliseden Gringoire ve Frollo tarafından kaçırılır. Frollo Gréve Meydanı’nda onun 
için hazırlanan darağacını gösterir. Ya kendisini ya da ölümü tercih etmesini söyler. Esmeralda 
Phœbus'ü sevdiğini söyler. Frollo o zaman onu çingenelerden nefret eden Roland Kulesi'nde ölümü 
bekleyen Gudule Hemşire'ye götürür. Kendisi askerleri çağırmaya gider. Gudule Hemşire, 
Esmeralda'yı parmaklıkların ardından kolundan tutarken tartışma esnasında onun 15 yıl önce 
kendisinden çalının kızı olduğunu öğrenir. Fakat aradan zaman geçer ve askerler gelir. Gudule 
Hemşire, kızını askerlere vermek istemez. Bu esnada itilir. Başını yere sertçe vurur ve ölür. Askerler 
Esmeralda'yı asarlar. Frollo ve arkasında Quasimodo onun ölümünü seyrederler Notre-Dame 
Kilisesi'nin korkuluklarından. Quasimodo bunu Frollo'nun yaptığını anlar ve onu iter. Frollo aşağı 
düşer ve ölür. Quasimodo bir süre ortalıktan kaybolur. Bulunduğunda ise çok geçtir ve vücudu 
Esmeralda`nın cesedine sarılmış bir biçimde iskeletleşmiştir. 
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IRKÇILIK ve EŞİTLİĞİ KONU ALAN 10 FİLM 
Ela Nehir EVREN 

 
1.Büyük Adam Küçük Aşk(2001) 

Artık huzurevine yerleşecek olan yetmiş beş yaşındaki, 
Türkçeden taviz vermeyen Rıfat Bey ile ailesini bir polis 
operasyonunda kaybeden küçük Kürt kızı Hejar'ın yolları bir 
şekilde kesişir. Aralarındaki bu ilişki ilk önce nefretle başlasa da 
daha sonra sevginin ve dostluğun ırk tanımadığını 
göreceklerdir. 
 

2.Schindler's List(1993) /Schindler’in Listesi 

Film, Oskar Schindler adlı Alman bir iş adamının Polonya'da 
kurduğu fabrikada 1100 Yahudi'yi çalıştırarak hayatlarını 
kurtarması konu ediliyor. Film, Steven Spielberg'in 
klasiklerinden kabul ediliyor. Ayrıca film 1994 yılında 12 
dalda Oscar'a aday olmuş ve 7 dalda Oscar kazanmıştır. 

3. La Vita e Bella(1997) / Hayat Güzeldir 
 
Film, savaştan birkaç yıl öncesini anlatarak başlar. 
Başkahramanımız olan  hayat dolu Guido, öğretmen 
Dora'ya vurulur ve her engele rağmen ikili evlenir. 
Ardından da bir oğulları olur. Hayatlarındaki bütün 
pürüzler kalkmışken savaş patlak verir ve Guido ile oğlu 
Yahudi oldukları için toplama kampına gönderilirler. 
Guido, oğluna bütün bunların bir oyun olduğunu ve oyunu 
başarıyla tamamlarsa ona çok istediği oyuncak tankı hediye 
edeceğine söz verir. 
 

4. Men of Honor(2000) / Onurlu Adamlar 

Film, ABD donanmasında ilk siyahi başdalgıç konumuna 
yükselen Charles Breasher'ın gerçek hikâyesini anlatıyor. 
Breasher kendine bir kişiyi örnek almaktadır. Bu kişi ise 
öncesinde kendisiyle takışan Billy Sunday’dir. 

5. Belvedere(2010) 

Boşnak yapımı olan film, Yugoslavya savaşı sırasında 
Belvedere mülteci kampında geçmekte ve Boşnak 
kadınların verdiği yaşam mücadelesini anlatmaktadır. 
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6. This is England(2006) / Burası İngiltere 

Shaun, on iki yaşında, babasını Falkland Savaşı'nda 
kaybetmiş bir çocuktur. Bir gün Shaun bir sokak 
kavgasına karışır ve bunun sonucunda dazlaklardan 
oluşan bir sokak çetesine katılır. Kendi halinde, kimseye 
zararı olmayan bu grupta siyahi bir kişi dahil çeşit çeşit 
insan vardır. 

Bir gün grubun lideri Woody, hapisten yeni çıkmış olan 
arkadaşı Combo'yu gruba katar. Combo hapiste kaldığı yıllarda oldukça radikalleşmiştir ve 
İngiltere'nin sadece beyazlara ait olduğunu düşünmektedir. Daha sonra Combo, bu 
düşüncesini diğer çete üyelerine benimsetmeye çalışır ve bunda oldukça başarılı olur. 
 

7. The Searchers(1956) /Çöl Aslanı 

Filmde, ırkçı bir savaş gazisinin Kızılderililerin kaçırdığı 
yeğenini yıllarca araması ve aslında onu harekete geçiren 
nedenin tartışmalı bir hâle gelmesi konu ediliyor. 

 

8. Hair(1979) / Bırak Güneş İçeri Girsin 

Film, 1960'ların çiçek çocuklarını anlatmaktadır ve Beyaz 
Saray önünde binlerce insanın Vietnam Savaşı’nı protesto 
ettiği gerçek görüntülerle işlenmiştir. 

 

9. The Pianist(2002) / Piyanist 

Yahudi asıllı Polonyalı ünlü piyanistin 2.Dünya Savaşı 
sırasındaki yaşam mücadelesi anlatılmaktadır. Sanatçı 
Varşova'nın kenar mahallelerinde hayatta kalmaya 
çalışmaktadır. 

 
10. The Boy in the Striped Pyjamas(2008) / Çizgili 
Pijamalı Çocuk 

Babası bir Nazi subayı olan Bruno, bir gün babasının işi 
sebebiyle adeta dünya üzerindeki cehennemin çok yakınına, 
Auschwitz toplama kampının biraz uzağına taşınır. Bruno bu 
durumdan hiç memnun değidir. Ancak kahramanımız bir 
gün, bir keşfe çıkar ve keşfinin sonucunda kendine tellerin 
arkasında bir arkadaş edinir. 
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KİTAP KÖŞESİ-I 

Alya BİLENSER 

ÇATIDAKİ GEZEGEN	
YAZAR:Behiç	AK	
SAYFA	SAYISI:180	
TÜRÜ:Çocuk romanı	
1. Baskı 2016	

DÜŞLER SİRKİ	
YAZAR: Angela 
NANETTİ	
SAYFA:144	
TÜRÜ:Çocuk romanı	
1. Baskı 2016	
2. Baskı 2016	

	

İYİ UYKULAR 
DEDEKTİF	
YAZARI: Silvia 
RONCAGLİA	
SAYFA:188	
TÜRÜ:Çocuk romanı	
1. Baskı 2016	

	

DARMADAĞIM	
YAZARI:Aslı DER	
SAYFA:148	
TÜRÜ:Genç romanı

KONAKTAKİLER	
YAZARI:Karin 
KARAKIŞLI	
SAYFA	SAYISI:144	
TÜRÜ:Çocuk romanı	
1. Baskı 2016	

	

DONDURMAM TILSIM
YAZARI:Müge İPLİKÇİ	
SAYFA	SAYISI:96	
TÜRÜ:Çocuk romanı	
1. Baskı2016	
2. Baskı 2016	

FESTİVAL 
MÜHENDİSİ	
YAZARI:Aslı Anar	
SAYFA	SAYISI:280	
TÜRÜ:Genç romanı	
1. Baskı 2016	

	

HARİTADA 
KAYBOLMAK	
YAZARI:Vlademir	
TUMANOV	
SAYFA:200	
TÜRÜ:Cocuk romanı	
1. Baskı 2006	
95. Baskı 2016 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KİTAP	KÖŞESİ-II	

Ali Emre KOŞAR 

GÖKKUŞAĞI YAZI	
Yazar:	Sevim	AK	
Sayfa Sayısı: 228	
Tür:	Çocuk	Roman	
1.Baskı 2016	

	

BABAANNEMİN İÇİNE 
UZAYLI KAÇTI!	
Yazar:	Sevgi	SAYGI	
Sayfa Sayısı: 164	
Tür:	Çocuk	Roman	
3.Baskı 2016	

	

SIRLAR YOLU
Yazar :Füsun ÇETİNEL	
Sayfa Sayısı:172	
Tür:	Çocuk	Roman	
2.Baskı 2016	

	

ÇANTASIZLAR KAMPI
Yazar:Behçet ÇELİK	
Sayfa	Yazısı:164	
Tür:Çocuk	Roman	
2.Baskı 2016

GECE UÇUŞLARI	
Yazar: İshak REYAN	
Sayfa Sayısı: 328	
Tür: Şiir	
3.Baskı 2016

BANA SESİNİ 
BIRAKMA	
Yazar: Neslihan 
ÖNDEROĞLU	
Sayfa Sayısı: 148	
Tür:	Roman	
2.Baskı 2016	

KORSAN KIZLAR
Yazar: İsmet BERTAN	
Sayfa Sayısı: 308	
Tür:	Roman	
2.Baskı 2014	

ELDE VAR HİKAYE	
Yazar: Tarık DURSUN 
K.	
Sayfa:	92	
Tür:	Öyküler	
1.Baskı 2015
	

MİSTRAL	
Yazar :Angela 
NANETTİ	
Sayfa:	248	
Tür:	Genç	Roman	
1.Baskı 2014  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FARKLI VE EŞİT DOSTLARIMIZ 
Ali Emre KOŞAR 

 Merhaba, bu ayki yazım daha çok küçük okurlara hitap 
edecek. Konumuz çizgi film. Bu film türünün ilk örneği 1906 

yılında Amerika’da James Stuart Blackton tarafından Vitagraph 
Co. adına yapılan “Humerous Phases of Funny Faces” isimli 
çizgi filmdir.  

1) Sünger Bob: Süngerbob Kare Şort, suyun altında bir 
kasabada yaşayan deniz canlılarının hikâyesidir. Bu çizgi filmin 
ana karakterleri: Süngerbob, Patrick’tir. Bay Yengeç'in patron 
olduğu Çıtır Yengeç’te aşçıdır. Bay Yengeç'in ezeli düşmanı 
Plankton ile her zaman bir rekabet içerisindedir. 

  
2) Phineas ve Ferb: Phineas ve Ferb Disney Channel’da yayınlanan ABD yapımı bir çizgi 
filmdir. Çizgi filmde sadece iki kardeşin yaptığı deneyler ve ablasının annesine şikayet 
etmeye çalışması vardır. Aynı zamanda bir tane ornitorenki vardır ve bu ornitorenk gizli bir 
ajandır. Aslında bu gerçek bir hikâyeden esinlenilmiştir. Olay şöyle: 
  

  
   
 Phineas'ın annesi ile babası ayrılır. Sonra Phineas annesi ve 
ablası Candace ile kalır. Ablası şizofrendir. Annesi bir adamla 
evlenir. O adamdan Ferb adında beyin tümörü olan bir çocuk 
doğar. Phineas ve Ferb birlikte oynarken ablası şizofren olduğu 
için onları garip deneyler yaparken görür. Annesi de şüphelenip 
doktora götürür. Doktor ona bir ilaç verir. Ablası Candace bu ilaca 
bağımlı olur. Ondan sonra ablası ölür. Cenazeden sonra annesi 
ablasının günlüğünü bulur. Orda yazanlar onu etkiler ve o 
günlüğü Disney Channel'a gönderir. Bu günlükte yazanlarla da bu 
çizgi film yaratılıyor. 
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3) Scooby Doo: Scooby Doo 2002'de yayınlanan bir grup 
genç ve bir köpekten oluşur. Köpeğin ismi «Scooby», 
sıska çocuğun ismi «Shaggy», güçlü çocuğun ismi 
«Freddie», kısa boylu kızın ismi «Velma», güzel kızın 
ismi «Daphne»dir. Bu grubun lideri Freddie olarak bilinir, 
daha doğrusu kararları o verir. Bu grubu izlerken gerçekten 
de çok eğlencelenir ve şaşırırsınız. Scooby Doo ürkekliğiyle 
tüm maceralarda seyirciyi güldürür.  

4) Şirinler: Şirinler 1958'de çizgi romanda yayımlanmış, 1981'de televizyonda 
yayınlanmıştır. Bu çizgi filmin konusu bir mavili küçükler kabilesi vardır. Bunların her 
birinin kendine özgü huyları ve adları vardır. Şirine, Zeki, Sakar… Şirin Baba bu kabilenin 
lideridir. Gargamel adında bir kötü adam vardır. Onun kedisi Azman çok yaramazdır. 
Gargamel onları her zaman yakalamaya çalışır ancak hiçbir zaman başarılı olamaz. Olsa bile 
onları yok edemez. Şirine kabilenin tek kızıdır. O yüzden herkes ona âşıktır.   

5) İnanılmaz aile: Bu ailenin her üyesi özel yeteneklere ve olağanüstü güçlere sahip. 
Ailenin babası Bob Parr, dünyanın en ünlü süper kahramanlarından biri olan Mr. 
Incredible kimliğiyle kötü güçlerle savaşıyor ve insanları kurtarıyor. 15 yıldan 
sonra emekl iye ayr ı larak k e n d i s i g i b i e s k i b i r s ü p e r 
kahraman olan karısı ve 3 çocuğuyla birlikte sessiz, sakin 
bir yaşam sürmeye mecbur bırakılıyor. Ancak bir gün Bob’a 
iletilen mesaj, onu bir adaya ve burada üstleneceği çok gizli 
bir göreve çağırıyor. İşler umulduğu gibi gitmeyince 
Bob’un eşi ve çocukları da olaya dahil oluyor. İnanılmaz 
Aile, 2006’da animasyonlara verilen Annie Ödülleri’ni sildi 
süpürdü. En iyi film, yönetmen ve senaryo dahil 10 dalda ödül alan film, ardından Oscar’da 
da en iyi animasyon seçildi. 

6) Yukarı Bak (UP): Muhteşem, 3 boyutlu macera. Hayalini gerçekleştirmek için evine 
binlerce balon bağlayıp Güney Amerika’nın vahşi doğasına doğru yolculuğa çıkan 78 
yaşındaki baloncu Carl Fredricksen’ın hikâyesini anlatıyor. 
Carl, bu çılgın yolculuğa başladıktan sonra en büyük 
kabusunu da yanında götürmekte olduğunu fark eder: 
Fazlasıyla iyimser, doğa kaşifi sekiz yaşındaki Russel’ı. Tüm 
zamanların en muhteşem 3 boyutlu filmlerinden biri 
olarak görülüyor. 

�19



EŞİTLİK… FARKLILIK… ŞİİRLER… 

Farklılık		

Düşün ki  
Bir sabah uyanmışsın  
Hemfikir seninle tüm dünya  
Doğru, yanlış, güzel, çirkin  
Gördüğün her şey aynı,  
«Farklılık» lügatlerde tozlanmış  
Nostaljik kavram  

Düşün ki herkes aynı  
Kimsenin diğerinden bir farkı yok  
Fikirler aynı, bakışlar aynı  
Ne tez, antitez, ne sentez  
Solunum bile artık fotosentez...  

Baksana güller bile çeşit çeşit  
Sarı, kırmızı, beyaz  
Hepsi de gül, neden, düşün biraz.  
Hem neden türlü türlü ağaçlar  
Yetmez miydi ağaç niyetine bir tek çam,  
Ne hoş huzur veriyor değil mi çınar...  
Bir de söğüdün gölgesinde  
Cennetten ödünç saatler yaşamak var  
 
Unutma  
Tonlar çeşit çeşit gökkuşağında  
Cümlesine beyaz diyorlar  
Ben, sen, o, biz, siz onlar,  
Cümlemize insan diyorlar...  

   Özcan GÜNERGÖK 
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HERKES EŞİT OLSAYDI 

Tüm insanlar, aynı anda doğsaydı,  
Farklılığın, bir anlamı kalmazdı.  

Herkes zengin, herkes mutlu olsaydı,  
Yardımlaşma diye bir şey olmazdı.  

Tüm insanlar, tek kadından doğsaydı,  
Amca, dayı, hala, teyze olmazdı.  

Cisimlerin rengi aynı olsaydı,  
Renk bilinmez, ondan eser kalmazdı.  

Herkes sağlam ya da hasta olsaydı,  
Sağlığın kıymeti anlaşılmazdı.  

Bebekler büyüyüp yaşlanmasaydı,  
Büyük küçük diye bir şey olmazdı.  

Sözgelimi herkes eşit olsaydı,  
Kimi şişman, kimi zayıf olmazdı.  

Hepsi birden, aynı anda doğsaydı,  
Biri öne, biri sona kalmazdı.  

İnsanların hepsi âlim olsaydı,  
Bu dünyada cahil kimse kalmazdı.  
Tam tersine, herkes cahil olsaydı,  
Yeryüzünde, bir tek âlim olmazdı. 

      

Adem UYSAL 

DAVET 

Dörtnala gelip Uzak Asya'dan  
Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan  

Bu memleket, bizim.  

Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak  
Ve ipek bir halıya benzeyen toprak,  

Bu cehennem, bu cennet bizim.  

Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın,  
Yok edin insanın insana kulluğunu,  

Bu davet bizim....  
 

Yaşamak, bir ağaç gibi tek ve hür  
Ve bir orman gibi kardeşçesine,  

Bu hasret bizim… 
    

Nazım HİKMET 
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ÇOCUK DERGİLERİ 
ATLAS ÇOCUK 
 

 Merak, oyun, keşif ve macera arayan çocukların dergisi Atlas Çocuk, 
ilk sayısını Kasım 2013’te çıkardı.  
 Her ayın başında okurlarıyla buluşan Atlas Çocuk, etrafına merakla 
bakan, olup bitenleri anlamaya çalışan çocukların akıllarındaki sorulara 
cevap bulmakla kalmıyor, yeni sorular sormalarını da sağlıyor. Atlas 
Çocuk’un amacı doğasever, korumacı, keşfetmek için bakan; Anadolu’yu, 
dünyayı ve evreni merak eden gezgin bir kuşak yetiştirmek.  
Atlas Çocuk’un konuları arasında doğal yaşam, hayvanların dünyası, çevre, 
bilim, uzay, keşifler, farklı coğrafyaların tarihleri ve kültürleri var. 
 Dergide, Türkiye’den ve dünyadan güncel haberlerin, hayvanlar ve 
doğayla ilgili şaşırtıcı ve komik bilgilerin yanında, çevre sayfaları, 
hayvanlar bölümü, Kendini Keşfet ve uzay sayfaları gibi daha pek çok 
farklı bölüm bulunuyor. 

 Atlas Çocuk, 8-12 yaş grubuna hitap ediyor. Dergi ayrıca her ay müfredata uyumlu iki 
tematik poster veriyor. 

BİLİM ÇOCUK 
 

 Her ayın 15’inde yayımlanana Bilim Çocuk dergisinin okuyucuları, 
yedi yaş ve üzeri çocuklar.  
 Derginin amacı bilimi küçük yaşlardan başlayarak çocuklara 
sevdirmek ve çocukların bilim dünyasına katkıda bulunabileceklerini fark 
ettirmek. Çocuklarda araştırma yapma, soru sorma, merak etme ve okuma 
isteği uyandırmayı hedefleyen Bilim Çocuk dergisi, aynı zamanda 
çocuklara bilimin yaşamın bir parçası olduğunu göstermek istiyor. 
 Bilim Çocuk dergisi, bilim alanında yaratıcılığı artırarak çocukları 
buluş yapmaya özendirmeyi hedefliyor. 

NATIONAL GEOGRAPHIC KIDS 

 Dünyanın en çok satan çocuk dergisi olan ve ülkemizde de yayımlanan 
National Geographic Kids, 7-12 yaş arasındaki çocuklara yönelik renkli ve 
eğitici içeriğiyle minik dergi okurlarının ve eğitmenlerin sevdiği 
yayınlardan birisi. Çocukları eğlendirirken bilgilendirmeyi de hedefleyen 
NG Kids’in içeriği, dünyanın bir numaralı doğa ve coğrafya dergisi 
National Geographic’in ödüllü fotoğrafçı ve yazarlarının imzalarını taşıyor. 
 Sayfalarında Türkiye’den ve dünyadan yaban hayatı, hayvanlar alemi, 
coğrafya, tarih, bilim, teknoloji ve sinema gibi konulara geniş yer veren 
NG Kids, renkli oyun sayfalarıyla okurlarına beyin jimnastiği yapma 
fırsatını da sunuyor. NG Kids, yayımlandığı on beş ülkede her ay 
milyonlarca okura ulaşarak alanındaki liderliğini korumaya devam ediyor. 
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ARAŞTIRMACI ÇOCUK 
 

 Aklımıza her gün pek çok soru takılır. Bu soruların yanıtlarını bulmak 
için harekete geçeriz. İşte bu dergi ile siz de bir araştırmaya başlayabilir, 
merak ettiğiniz konular üzerinde düşünebilirsiniz. 
 Araştırmacı Çocuk, sekiz yaş ve üzerindeki tüm okuyucular için 
hazırlanan, bilimsel düşünmeyi temel alan, eğlenceli bir dergi. İlk sayısı 
2013 yılı Haziran ayında yayımlanan dergimizin amacı, çocuklarda 
merak duygusunu geliştirerek bilimsel araştırma becerilerini 
geliştirmek. 
 Her sayıda, farklı bir temayla ilgili önemli bilgilerin yanı sıra 
etkinlikler, hikâyeler, bulmacalar ve oyunlar yer almakta. Eğlenceli ve 
esprili çizimlerle her yaştan okuyucunun beğenisini toplayan sayfaların, 
sizin de ilginizi çekeceğine eminiz.  

 Araştırmacı Çocuk dergisine tüm gazete bayilerinden ulaşabilirsiniz veya web sitemize abone 
olarak da dergimizi okuyabilirsiniz. 
 Araştırmacı Çocuk Dergisi, 2014 yılında Pedagoji Derneği tarafında tavsiye edilen çocuk 
dergileri arasında yer almıştır. 

MARVEL SÜPER KAHRAMANLARI 

  

 Marvel Evreni’ndeki tüm kahramanları tek tek tanıyabileceğiniz bu 
çok özel Marvel dergisinde hem süper kahramanlar hem de onların can 
düşmanı süper kötüler bir arada.  
 Her sayısında özel bir macera, bulmacalar, özel dosyalar ve harika bir 
Marvel oyuncağı bulunuyor.  

İYİKİKİTAP 

     Aylık okul öncesi, çocuk ve gençlik kitapları gazetesi İyi Kitap, 
Tudem Yayın Grubu’nun özel bir kültür yayınıdır. Her ay 30.000 adet 
basılarak Türkiye genelindeki pek çok anaokulu, kreş, ilkokul, 
ortaokul, lise, üniversite, kültür merkezi, kırtasiye, kitabevi ile il/ilçe 
halk/belediye kütüphanelerine ücretsiz olarak dağıtılmaktadır. İyi 
Kitap, yetişkinlere yönelik hazırlanan özel bir yayın olup, içerisinde 
yeni yayımlanan okul öncesi, çocuk ve gençlik kitapları ile ilgili eleştiri 
yazıları ve yazar röportajları barındırmaktadır. 
  İyi Kitap, 2010 yılında, kütüphanecilere kitap seçme 
konusunda yaptığı katkı nedeniyle Türk Kütüphaneciler Derneği 
tarafından “Kütüphane Dostu” plaketine layık görülmüştür. 
  İyi Kitap’ın Ocak 2017 sayısını kitapçılarda bulabilir, pdf haline 
iyi-kitap.net adresinden ulaşabilirsiniz. 
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