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ALICE KUANTUM
DİYARINDA
(BİR KUANTUM FİZİĞİ
ALEGORİSİ)
ROBERT GILMORE

Düş dünyasını ve bilimi ustalıkla birleştiren, Bristol
Üniversitesi fizik bölümünden Robert Gilmore, Alice'in
yolculuklarının alegorisini kullanarak kuantum dünyasının
önemli noktalarını kolay anlaşılır bir zemine oturtuyor. İçinde
bulunduğumuz dünyanın anlaşılması zor fakat bir o kadar da
gerekli bir kavramı olan kuantum fiziğini anlamak isteyenler
için sevimli bir başucu kitabı.
“Alice Harikalar Diyarında” romanının Alice’i yine
küçülüyor, üstelik nükleer bir parçacık kadar oluyor. Fakat bu
eserde bir tavşan deliğinden düşmüyor. Alice'in gideceği yer
Kuantum Diyarı.
Kuantum Diyarı nedir? Bir atomdan bile küçük olan,
entelektüel bir eğlence parkı düşünün. Bu eğlence parkındaki
her düzenek, her oyun ve ilgi çekici nesne, kuantum
mekaniğinin değişik bir özelliğini açıklıyor. Doğaya ve
nesneye ilişkin konularda çoğumuzun aklını karıştıran olay ve
süreçlerin kuramsal çerçevesi, doğru ve anlaşılır açıklamalarla
bu eğlence parkında bulunuyor.

Bu kitap, kuantum fiziğinin bir alegorisidir. Sözlük
anlamıyla alegori, bir konuyu bir başka konunun şekline
büründürerek betimleyen bir anlatıdır.
Alice’in yolculuk ettiği Kuantum diyarı, daha çok, kimi zaman
Alice’in izleyici olduğu, kimi zaman da değişken
elektrik yükü olan bir parçacık gibi hareket ettiği bir izlek
parkına benzer. Öykünün büyük bölümü kurmacadır,
karakterler de hayal ürünü.

TÜRKAN DİNGAZ
İLKÖĞRETİM KURUMLARI MÜDÜRÜ

DEDEMİN
BAKKALI
ŞERMİN YAŞAR
Kitabımız, küçük bir kız çocuğunun yaz tatilini
değerlendirmek ve kârlı bir işte çalışmak istemesi ile başlar.
Kitabın yazarı Şermin YAŞAR, küçükken aile
büyüklerinin işlerini karşılaştırarak bakkal dedesinin
mesleğini kendisine uygun görür. Dedesinin de izniyle başlar
bakkalda çıraklık yapmaya. Dedesinin bakkalına birbirinden
farklı müşteriler gelir. Küçük çırak, işini o kadar heyecanla ve
istekle yapar ki her müşterinin nesi var nesi yok her şeyini
öğrenir. Kimi zaman değişik işler yapmaya kalkar. Çikolata
kavanozunu açıp “Afiyet olsun!” yazıp kapatır, hastalara
alternatif yöntemler sunar, vişneyle sodayı karıştırıp yeni bir
içecek yapar. Kısacası o bir mucittir. Ancak dedesi yenilikleri
pek sevmez ve her seferinde küçük çırağı azarlayıp “Sen kime
çektin böyle!” diye söylenir.
Kitapla ilgili fazla ayrıntı vermemeye çalışıyorum.
Çünkü herkesin yanına oralet alarak okuması gereken bir
kitap. Keyifle okuyacağınıza inanıyorum.
OSMAN KAAN SELÇUK -7B

KATRE-İ MATEM
İSKENDER PALA
Roman, İskender Pala’nın bir müzayededen satın aldığı el
yazması bir kitapta geçen hikâyedir esasında. Osmanlı Devleti
zamanında bir devre adını veren ‘’Lale’’ bu kadar olaya kadir olur
mu diyorsunuz? Çünkü lale bir çiçek olarak değil; bir yaşayış, bir
kültür, bir tarih olarak İstanbul’u anlatıyor.
Lale ne kadar İstanbul’u simgeliyor desek de lale kadar aşk
da yer alıyor hikâyede. Evlendikten sonra karısını kaybeden Şahin,
namı diğer ‘’Kara Şahin’’ suçlu diye hapse atılıyor, işkence görüyor.
Asıl işkenceyi içinde yaşayan Şahin, başlıyor Nakşigül’ünün katilini
aramaya. Bu yolda kimler kimlerle karşılaşıyor. Hatta yolu Damat
İbrahim Paşa’ya, Sultan Ahmet’e kadar çıkıyor. Dönem Lale Devri,
aranan bir katil… Hiç ummadığı maceralara atılıyor Kara Şahin.
Dönemde bir de yangın çıkıyor ki İstanbul zor kurtuluyor
yangından. Gerçi yıllardır gönlünde yanıp duran ateşin şiddetiyle
belki de etrafında yanıp duran ateşi hiç hissetmiyor Şahin.
Nakşigül’ün öldürülmesi başka cinayetleri de su yüzüne
çıkarıyor.Cinayetlerin gölgesiyle giderek gizemli bir hal alan olaylar
Lale Devri’ne son veren Patrona Halil İsyanı’nın yakıcı siyasi
çalkantılarıyla birlikte çözülmeye başlıyor.
Hikaye uzun, İstanbul öyle güzel ki lafı bir türlü
bitiremiyorum. Demem o ki: ”Şu alem sırlar dolu nice hikayeler
bırakmış. Gün gelir birisi kapısını aralar ve bizler de haberdar
oluruz.”
DİĞDEM İLGAROĞLU- TÜRKÇE ÖĞRETMENİ

BEYAZ
ZAMBAKLAR
ÜLKESİNDE
GRIGORIY PETROV

1924 yılında Sırpça yazılan ve yazıldığı ilk dönemde
ilgi bulamayan, ancak kısa süre sonra Mustafa Kemal
Atatürk’ün de “Mutlaka okunması gereken eserler”
arasına koyduğu bu eser, Rus yazar Grigory Petrov
tarafından kaleme alındı. Mottosu “Her insan kendi
hayatının mimarı olmalı!” olan yazarın Finlandiya ile
ilgili muhteşem tespitleri, halkına ve anayasal
düzenine olan hayranlığı bu kitabı yazmasına sebep
olmuş. Bataklıklar ülkesi Suomi’nin (Finlandiya’nın
Fince adı) yorulmadan çalışan vatandaşları ve
aydınları sayesinde, bugün dünyada en iyi eğitim
sistemine sahip olmasının ve anketlerde en mutlu
ülkeler arasında hep en üst sıralarda yer almasının
temellerinin atıldığı dönemi anlatıyor. Kurtuluş
Savaşı’mızın askeri alanda değil de sosyal, ekonomik,
siyasal ve kültürel alanda yapılan bir benzerini
düşünün; o zaman Atatürk’ün neden askeri okullarda
bile okutulmasını emrettiğini daha iyi anlayacaksınız.

Madenleriniz ve yeraltı kaynaklarınız olmayabilir,
bataklıklar içinde küçücük bir ülkede yaşıyor olabilirsiniz
ama buna rağmen eğitime, sanata, bilime her şeyden
daha çok önem veriyorsanız ve işçisi, doktoru,
mühendisi, öğretmeni, siyasetçisi hep birlikte tek bir
amaç için, ülkesini ayağa kaldırmak, kalkındırmak ve
ülkesindeki aydınlarının tuttuğu ışıkla yobazlığa meydan
okumak için çalışınca işte bugünkü muhteşem
“Finlandiya” ortaya çıkıyor. Onlar beş milyonluk bir
nüfus ile bunu yapabiliyorken, biz bu kadar zenginliğimiz
ve seksen milyonluk nüfusumuz ile daha fazlasını
yapamaz mıyız? Elbette yaparız. O yüzden kendi
hayatınızın mimarı olun. Nasıl bir hayat yaşamak
istiyorsanız onun için, onun gereklilikleri doğrultusunda
çalışın.
Sizin hayatınız için, bir başkasının sizden daha iyi
çalışmasını beklemek kadar büyük bir gaflet var mıdır?

SAADET TAŞ- SOSYAL BİLİMLER ÖĞRETMENİ

ŞİMUGULA
SEVGİ SAYGI

Kahramanımız Levent, çok hayalperest bir
çocuktur. Aynı zamanda ele avuca sığmaz. Anne ve
babasının ona yeterince zaman ayırmadığını hatta
onu sevmediklerini düşünür. Kendine görünmez bir
arkadaş edinmiştir. Okuldaki en yakın arkadaşı İzi,
sihirbazlığa meraklıdır. İkisi de ailelerini çok kızdırırlar.
Çünkü Vivet’e korkunç hikayeler anlatırlar. Bir süre
böyle devam eder. Derken Levent parkta bir cinayete
tanık olur. Levent’in evinin önüne gelen araba ise kötü
olayların habercisidir. Katil, arabada Levent’i
beklemektedir. Bakalım Levent katilin elinden
kurtulabilecek mi?

ECE NAZ DAĞLI 5-C

YOKSA SINIF ARKADAŞIM
BİR CASUS MU?
PAMELA BUTCHART
Izzy’nin okulunda her şey normal gidiyordu.
Ta ki sınıfa yeni kız “Mathilde” gelene kadar…
Mathilde, okulun hiç sevilmeyen yemeği olarak
bilinen “kapuska”yı çok sevmektedir. Tabii bu da
Izzy’nin okuluna göre normal değildir. İşte o
zamandan itibaren Izzy ve arkadaşları,
Mathilde’nin bir casus olduğunu ve okula gizli bir
görev için geldiğine karar verdi. Mathilde’nin
casus olduğunu kanıtlamak isteyen Izzy ve
arkadaşlarının başından büyük bir macera geçiyor.
Eğer sen de Mathilde’nin bir casus
olduğunu düşünüyorsan bu maceraya katılmalısın.
Çünkü artık bu konu seni de ilgilendiriyor!

SAHRA TUNA 5-C

OYUNC U ANNE

Büyük bir ilgi ve merakla okumaya başladığım,
kendisini çocukluğunu anlattığı bir başka kitabından
tanıdığım Şermin YAŞAR’ın sevgili kitabı Oyuncu
Anne! Dünyanın en güzel çiçeklerini, uykusuz
gecelerin yıldızlarıyla büyüten annelere sesleniyor
ve hazır olduklarında başlıyor anlatmaya.
Evin
kirlenmesinden,
kendisine
zaman
ayıramamaktan yakınan (Bu gruba kimi zaman dahil
olduğumu belirtmek isterim.) annelere ağrı kesici
niteliğinde önerilerini sıralıyor üç çocuk annesi olan
yazarımız. Çocuk sahibi olduktan sonra eşyaya
önem vermiyor olmanın kendisini ne kadar
rahatlattığından bahsediyor. “Çocuk büyütmek”
sürecinden zevk almayı ihmal etmiş ey anneler!
Kilitli olan “misafir odaları”nın kapılarını artık açma
zamanımızın çoktan geldiğini, evin yeni sahibinin
artık çocuklarımız olduğuna alışmamız gerektiğini
ve çocuklar büyürken evi düzenli tutmaya
çalışmanın, kar hala yağarken kapının önünü
süpürmeye benzediğini vurguluyor. Organik
besinlerle çocukları büyütmek yerine, sohbetin,
insanın, sevginin, hayatın en doğalını bulup
göstermek olmalı derdimiz diyor.

DİDEM BARANSEL- TÜRKÇE ÖĞRETMENİ

Hepimiz çocukların çocukluklarını temiz
tutmalıyız, birlikte harcadığımız zamanı, çamaşır
katlar gibi özenle katlayıp kaldırmalıyız anlar
çekmecesine… Ve izlemeyip katılmaya başlamalıyız
çocukluk oyunlarına!
Dışarda oynamanın, doğa kaşifliği
yapmanın, ağaç ve çiçek dikmenin, böcekleri
sevmenin, ağaçlarla konuşmanın, doğada resim
yapmanın, sonbahar yapraklarından pano
oluşturmanın, hayvanları beslemenin birlikte daha
güzel olacağını ve bundan keyif almayı bilmenin
mucizevi etkisinden bahsediyor. Çocuğunuzla
“Maceracı Böceğin Annesini Aramak” ister misiniz?
Ya da su dolu bir leğende neler yapabileceğinizi test
ettiniz mi? Birlikte ıslandınız mı? Küçüğünüzle
gemileri yüzdürdünüz mü? Havalar mı ısınmaya
başladı… O zaman “Yaramaz Penguenleri Kurtarma
Operasyonu”na
katılabilirsiniz…Büyük
bir
kütüphaneniz mi var? O halde haydi, “Çılgın
Kütüphaneciler” olarak başlayalım oyuna ve
“Nöbetçi Sütçüler”le geceyi sonlandıralım.
Evet sevgili anneler, çocuklar uyuduktan
sonra bir masal da kendinize anlatın. Çünkü her
anne, aslında bir kahramandır ve mutlu sonu hak
eder…İşte benim için de her şey bir tekerlemeyle
başladı…Minik bir yavrunun gözlerinde kaainatın
sırrı gizliydi, bakıp çözemedim, dalıp gittim…
Bir varmış bir yokmuş…
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CECELIA GALANTE
Bu kitap benim en sevdiğim kitaptır…Yapacak
çok fazla şey için çok az zamanı olan Hershey’in
günlüğü ile karşı karşıyayız…Annesi ve babası o
küçükken ayrılan Hershey, işe annesini toparlamakla
başlar. Okulda ise herkes onun kilosu ile dalga geçer.
Aralarına yeni katılan Phoebe ile arkadaş olur ve birlikte
yetenek yarışmasına
hazırlanırlar. O yarışmada
Hershey, ödülü alamaz ama sonunda annesini yeniden
mutlu görmek için elinden geleni yaparak, gerekirse
evin sorumluluğunu üzerine alır.

MİRAY YAĞMUR ER 6-C

UYKU
HARUKİ MURAKAMİ
Kadın var, kocası çocuğu ve hayatı olan bir kadın…
Sabah işe giderken Mozart dinleyen diş hekimiyle evli bir kadın…
Evde temizlik yapan, yemek yapan, bulaşık yıkayan bir kadın…
Vücudunu korumak için yüzen, çabaya ihtiyacı olan bir kadın…
Dışarı çıkarken “Dikkatli ol!” dediği ve tıpkı kocası gibi “Merak
etme” yanıtını veren bir oğlu var. Haydın ve Mozart arasındaki
farkı anlayamayan bu kadına, “Güzel olan güzeldir, bu yeterli
değil mi?” diyen bir kocası var.
Hayatın rutini ilk bölümde tokat gibi çarpar yüzünüze…
Sonra, “Rüyada mıyım?” dediğiniz ikinci bölüm selam eder
sayfanın harika illüstrasyonlarının arasından. Ve bir klasik, Anna
Karanina: “Bütün mutlu aileler birbirine benzer; her mutsuz
aileninse kendine özgü bir mutsuzluğu vardır.” Fakat sayfalar
ilerlerken çikolata kırıntılarıyla bir çikolata kâğıdı karşılar kadını.
Sen koyamayacaksın ama ayracı hiçbir satır arasına dahi…
Sonra… Bir şeyler yanlıştı…
Sorgular kadın…
Okumalısın sıyrılmak için gerçekle hayalin girdabında
boğulmamaksa niyetin…Okumalısın her gece uykusuz kalıp
kitap okumayı tercih ediyorsan… Okumalısın sadece “AN” için…

SEDA AKSU- TÜRKÇE ÖĞRETMENİ

İNCE
MEMED
YAŞAR KEMAL
Yaşar Kemal’in; Çukurova’da çiftçilik yapan köylülerin,
cumhuriyetin ilk yıllarında toprak ağalarına karşı verdiği
mücadeleyi anlatan romanıdır.
İnce Memed, dört ciltten oluşur. İlk ciltte Değirmenoluk
köy
halkını;
onları
neredeyse
karın
tokluğuna
çalıştıran,emeklerinin karşılığını vermeyen üstelik bir de onlara
dayak ve hakaret gibi eziyetler çektiren Abdi Ağa’dan ; ikinci ciltte
Abdi Ağa’nın yerine geçip köylüye Abdi Ağa’dan daha da fazla
eziyet çektiren Hamza Ağa’dan kurtarır. Bu yönüyle Çukurova’da
ünü yayılan İnce Memed, artık bu bölgede başı sıkışan ve ağaların
zulmünden illallah eden halkın yardımına koşmaya başlar.
İnce Memed, Çukurova’nın verimli topraklarını ve
Toros’ların her bir köşesini karış karış gezmiştir. Yaşar Kemal’in
tek kelime ile ‘’olağanüstü’’ olarak nitelendirebileceğimiz
betimlemeleri sayesinde bizler de İnce Memed ile birlikte sanki
onun adalet uğruna savaşan çetesinin bir üyesiymişiz gibi
Çukurova’nın her köyünü, her bucağını;
Toros’ların her yamacını karış karış gezmiş
ve mevsimine göre yetişen her bitkinin
şeklini, açtığı çiçeğin rengini gözlerimizle
görmüş ve hatta kokularını dahi
ruhumuzda hissetmiş gibi oluruz.

Eğer haksızlık karşısında kenetlenip dimdik durmaz,
başkasına yapılan zulme karşı birlik olmayıp “Bana dokunmayan
yılan bin yıl yaşasın!” mantığı ile sessiz kalarak meydanı boş
bırakırsak; Zalim Abdi Ağaların yerine yine nice Hamza Ağalar
gelecektir. Çark, aynı şekilde dönmeye devam edecektir. Yeni
zorbaların türememesi için İnce Memedlere ihtiyaç
duymamalıyız. Hep birlikte hareket edip haklarımızı korumalıyız.
Topal Ali, okuyucuya herkesin yanlış yapabileceğini ama
önemli olanın yanlış yaptığını öce kabullenip o yanlışı sürdürmeyi
bırakabilmenin insanın vicdanını nasıl rahatlattığını anlatıyor.
Sonraki ciltlerde ise Topal Ali karakteri bizlere aslında bir çok şeyin
göründüğü gibi olmadığını , olaylara sakin ve soğukkanlı bir
şekilde yaklaşmamız gerektiğini ve farklı boyutlardan bakıldığında
aslında size zarar verecek gibi görünen kişi veya olayların
faydanıza; size fayda sağlıyor gibi görünen kişi veya olayların ise
size zarar veriyor olabileceğini gösterir.
Biz doğru şeyler yapıp iyi insanlar biriktirmeye çabalarsak
eğer bunun mükâfatını Kamer Ana ve Koca Osman gibi sıcacık
insanlarla karşılaşarak alırız. Ve her gittiğimiz yere namımız “Güzel
insan!” olarak bizden önce gider. Ama gözümüz kendi cebimizde
değil de başkasının cebinde olursa ve hayalini kurduğumuz hayatı
çalışıp çabalamadan değil de başkasının emeğini sömürerek
yaşamaya çalışırsak sonumuz Tazı Tahsin, Abdi Ağa ,Hamza Ağa
ve Murtaza Ağa gibi olabilecektir.
Seçim bizlerin…
Sevgiyle kalın.

MUSTAFA KARADENİZ- 5-B SINIFI VELİSİ

