
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                    
                                                                                                                      

 MERHABA TED BURSA AİLESİ… BİZ “ÖĞRENCİ KAFASI” KULÜBÜ OLARAK SİZLERE HER AY 

KİTAP TANITIMLARI YAPACAĞIZ. “DIŞARDAKİ GÜRÜLTÜ PATIRTI HİÇ BİTMEYEBİLİR, YETER Kİ 

İÇİMİZDEN YÜKSELEN SESLER BİZE RAHATSIZLIK VERMESİN” FELSEFESİYLE YAKLAŞTIĞIMIZ 

BU TANITIMLARA SİZLER DE DAHİL OLMAK İSTERSENİZ BİZİMLE GÖRÜŞEBİLİRSİNİZ. 

İÇİNİZDE BİR YERLERDE OLAN KİTAP AŞKINA EL SALLIYOR, İYİ OKUMALAR DİLİYORUZ 

   

 

     

 

 

 

 

 

 

 SEMA SCHONROCK – 7/B SINIFI VELİSİ 

 

 

BU KİTABIN ADI “SIR”    

PSEUDONYMOUS BOSCH  

 
Heyecan ve merak dolu bir sır 

kitabı. Bir sihirbazın gizli 

günlüğü, kokular senfonisi… 

Hepsi bu kitapta. Gizemli bir 

yazarla tanışma fırsatı 

yakalamak istemez misiniz?  O 

halde serinin ilk kitabıyla 

başlamanızı önerir, iyi 

okumalar dilerim. 

İNCİ YAKUPOĞLU- 6/A 
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100 ŞARKIDA 

MEMLEKET TARİHİ 

 

Şarkıların bazılarını hatırlıyoruz, bazılarını ilk kez duyuyoruz, 

bazılarının hikayesini ise şaşkınlıkla okuyoruz. Bazı şarkılar ise 

bizi çocukluğumuza, gençliğimize götürüyor. Kitap 100 şarkı ile 

sınırlı değil, kitabın sonunda bir de bonus bölümü yer alıyor. 

Kitabın başka bir özelliği de her şarkının hikayesinin sonunda bir 

karekod yani QR kodu yer alması. Uygulamayı cep telefonunuza 

yükleyip kodu tarattığınızda aynı zamanda şarkıyı da 

dinliyorsunuz.  Mutluluk, acı veya hüzün... Müzik bizim hayatımız, 

her halimizde sarıldığımız bize en iyi gelen ilaç. 100 Şarkıda 

Memleket Tarihi`ni okuyun, memleket tarihini bir de böyle 

öğrenin, okuyarak ve dinleyerek... 

 

 

 Murat Meriç`in özenle 

seçtiği, memlekette ve 

dünyada olan olayların üzerine 

yazılmış şarkılardan oluşan 

kitap,  bize tam bir arşivlik 

bilgi sunuyor. 

 

 Biraz macera, biraz cesaret ve biraz 

umutla döşenen bir yolculuğa çıkmaya ne dersiniz? 

“Gizemli” ve “beyaz” sözcükleri, aynı başlıkta 

birbirleriyle pek uyumlu olmasa da bu evde 

muhteşem bir şekilde buluşuyorlar. Sizce Eray ve 

arkadaşları bu gizemi çözebilecek mi? 

BEYAZ EVİN GİZEMİ 

CANAN TAN 

AZRA İŞBİLİR 5/B 

http://www.dr.com.tr/Yazar/pseudonymous-bosch/s=274421
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Sefiller, Victor Hugo tarafından yazılmış 

bir eserdir. Sefiller insana sevgi, vicdan, güven 

ve saygıyı öğreten bir kitap. Kızını seven şefkatli 

bir baba, acımasız bir komutan ve her ne kadar 

suçlu olduğunu bilse de o insanı evine alan 

misafirperver bir adam… Macera, hüzün, kötülük,  

iyilik ve çaresizliğin kapılarını aralayan bir 

serüven. Umarım beğenirsiniz. İyi okumalar…  

 

SEFİLLER 

VICTOR HUGO 

 

 
  Geçmişi geri alabilir misiniz? Jay Gatsby, alabileceğine 

inananlardandı. İlişkisinin geçmişte kaldığından haberi yoktu.  Gatsby, o 

yeşil ışığa inanmıştı. Tıpkı teker teker kaybolan yaşanılacak hayali yıllara 

inandığı gibi. Güzel ve güneşli bir sabah tam da yorgun düşmüşken akıntıya 

karşı giden tekne yönünü değiştirir, ara vermeksizin geçmişe doğru 

gidermiş. Buna inanmamızı istemişti… 

 Haruki Murakami’nin o çok sevdiği ve çevirmekten haz aldığı, 

kitaplarında da sık sık bahsettiği o Muhteşem Gatsby’i ve yazarı F. Scott 

Fitzgerald’ı beğenmemek şımarıklık olurdu… 

 Bu dünyada yalnızca kovalananla kovalayan, her an bir şeylerle 

meşgul olanla yorgun düşmüşlerin olduğunu söyledi bize… Bir günde okuyun, 

ardından filmini izleyin. Ne kadar sadık kalındığını göreceksiniz… 

 

 

Muhteşem 

Gatsby 

 

KUŞLAR YASINA 

GİDER 

HASAN ALİ TOPTAŞ 

 

 

 

 

 Babalar ki alınlarımıza yazılmış yalnızlıklardır, diyerek 

söze başlıyor Toptaş. Babasını yüreğinin en güzel yerinde ama 

bir o kadar da derinlerde saklayanları anlatıyor. Hani baba-

oğul arasında görünmeyen ancak bir adımda aşılacak dağlar 

vardır ya, Toptaş bu dağın neresinde kaldığını göstermiş. 

Dilinin akıcılığını, anlatımın güzelliğini söylememe gerek bile yok. 

Hasan Ali Toptaş’ı daha önce okumayanlar, eminim bu kitaptan 

sonra diğer kitaplarını da okumak isteyecek.  
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Sevgili Stepne! O güzel yetmiş üç 

öykünü birleştirerek bu kitabı 

oluşturup sadece güldürmeyi değil; 

kopyayı, ezberi, uydurma saygıyı 

eleştirmek istediğin bu güzel 

kitabına her gün “GÜNAYDIN” 

olsun… Gerçekten de senin mizahın 

düşündürmeye dayalıydı… “Sınıf” 

ının mimli ozanıydın; ama “Hababam 

Sınıfı” nın ünlü yazarısın sevgili 

Rıfat ILGAZ… 

 

DİĞDEM İLGAROĞLU- TÜRKÇE ÖĞRETMENİ 

 

ELİF KOPAL- 6/B 

 

AYSUN NURKAYA- MATEMATİK ÖĞRETMENİ 

DİDEM BARANSEL- TÜRKÇE ÖĞRETMENİ 


