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gençEVRiM 
 

 Sevgili Evrimliler; 

 Dergimizin bu seneki ilk sayının amacı; 1. Dönemde okul içi ve okul dışı yapı-

lan etkinlikleri bir arada toplayarak sizlere sunmak. Bu dergide siz kendinizi bula-

caksınız. Yaptığınız çalışmaları göreceksiniz. 

 Dergimizi incelerken kafanızda belirlenecek yeni fikirleri bizlerle paylaşırsanız 

2. sayımızın daha içerikli ve güzel olacağından emin olabilirsiniz… Hatta 2. sayısını 

sizlerin yapacağı yazı, resim, şiir gibi çalışmalarla süslemek istiyoruz. 

 Okulumuzun küçük yazarlarının, şairlerinin, ressamlarının eserlerini 2. sayı-

mızda görmek ümidimizdir.      

  Sevgilerimizle...                                                                                                 

                                                                                                         

                                                                                                 Özel Evrim Okulları 

 

Okul Müdürümüz Polin ÖKKE’ye 

katkılarından dolayı teşekkür ederiz. 

Kurucu Temsilcimiz Jacky DOYEN’e 

desteğinden dolayı teşekkür ederiz. 
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İKİ BÜYÜK ADAM VE ÇOCUK  
 

İnsan, evrende gövdesi kadar değil, gönlü kadar yer 
kaplar. – Yaşar Kemal (Çocuklar İnsandır) 

Ben kendimim. Olduğum gibiyim, tam ve bütünüm. -
Leo Lionni (Pezzettino) 

Hayattayken bir şekilde yolları kesişti mi, birbirilerinden haberleri oldu mu, bilinmez. Fakat bu iki bü-

yük adam, iki büyük sanatçı, neredeyse aynı şeyleri söylüyor çocuklar için…  

 

Yaşar Kemal, “İnsan, evrende gövdesi kadar değil gönlü kadar yer kaplar,” demişti. Bu dünyanın, en az 

büyüklerin olduğu kadar küçüklerin dünyası olduğunu düşünürdü. 1970′lerde sokak çocuklarıyla yaptı-

ğı röportajların bir araya getirildiği “Çocuklar İnsandır” adlı son kitabında, kendilerini bir “devrim”in 

kurtaracağına inanan, “devrim”in “çocuk ve büyük eşitliği” olduğunu düşünen bütün çocuklar, ustanın 

deyişiyle “en az bizim kadar ciddi adamlar”dı. 

 

Leo Lionni, Pezzettino adlı kitabında, Yaşar Kemal’le aynı dilden ol-

masa da aynı yürekten konuşuyor. Kitap, herkesin “kocaman” olduğu, 

cesaret isteyen harika işler yaptığı dünyada yaşayan Pezzettino’nun 

hikâyesini anlatıyor. İtalyanca bir sözcük olan Pezzettino, Türkçede 

“parçacık” anlamına geliyor. 

 

Pezzettino, etrafındaki herkesin kocaman olduğu, hayranlık uyandırıcı işler yaptığı bir dünyada yaşar. 

Diğerleri, rengârenk birçok parçadan oluşan büyük bedenlere sahiptir, kendisi ise minicik bir parçadır. 

Pezzettino, bu kadar küçük olduğuna göre mutlaka bir başkasının parçası olduğunu düşünür. Kimin 

parçası olduğunu merak eder ve ait olduğu bütünü bulmaya karar verir. Acaba, karşısına çıkan büyük 

varlıklardan hangisine aittir? 

 

Koşana sorar Pezzettino: “Acaba ben sizin parçanız mıyım?” Koşan 

yanıt verir: “Bir parçam eksik olsa nasıl koşabilirim?” 

Ardından güçlüye sorar: “Acaba ben sizin parçanız mıyım?” Güçlü 

yanıtlar: “Bir parçam eksik olsa nasıl güçlü olabilirim?” 

Pezzettino karşısına çıkan tüm büyük varlıklara sorar aynı soruyu; yü-

zene, dağdakine, uçana… Hepsinden de aynı yanıtı alır. Hepsi tam olduğunu söyler. Bir parçası eksik 

olsa, kimse olduğu şey olamayacaktır. 

Eve döndüğünde arkadaşları onu bekliyordur. Heyecanla bağırır Pezzettino: “Ben kendimim!” Arka-

daşları onu tam olarak anlayamasalar da Pezzettino mutludur. Pezzettino mutlu olduğu için onlar da 

mutlu olurlar. 

 

Yalın öykünün ustası olarak tanınıyor Lionni.  

“… Ben çocukları çok severim. Onları anlamaya çalışırım sevmekten 

daha çok. Ben çocuklara çocuk gibi davranmam. Bir çocukla ilişkim, 

dostluğum, arkadaşlığım varsa, o benim arkadaşımdır, çocuk değildir. 

Çok şeyler öğrenmemiştir daha, zenginliği azdır yaşlanmış insanlara kar-

şılık, daha az yaşamıştır, ama düpedüz insandır…”  

(Çocuklar İnsandır, Yaşar Kemal) 

Bu dünyadan geçen o büyük adamların sözü bir: Çocuklar tam ve bütündür. Çocuklar kendisidir. Ço-

cuklar insandır. 

  

Ferah Nur Aslaner’den alıntıdır. 
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29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI 

Evrim Okulu öğretmen ve öğrencileri olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda şiirler 

okuduk, okul koromuzla şarkılar söyledik. 

 Cumhuriyete ve onu bize armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK gibi bir ön-

dere sahip olmanın mutluluğunu hep birlikte yaşayarak coşkuyla bayramımızı kutladık. 

EVRİMLİ GENÇLER CUMHURİYETİN ANLAM VE ÖNEMİNE UYGUN ÇALIŞMALARI İLE 

BAYRAMIMIZI RENKLENDİRDİLER. 
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10 KASIM  

ATATÜRK’Ü ANMA TÖRENİ 
Evrim Okulları öğretmenleri ve öğrencileri 

olarak 10 Kasım’da Atamızı minnet ve sevgiy-

le andık. 

Ve  onun düşüncelerine ve devrimlerine bağlı-

lığımızı bir kez daha dile getirdik. 

Kurucusu olduğu laik, demokratik Tür-

kiye Cumhuriyeti’nin her zaman yılmaz 

savunucuları olarak onu hep kalbimizde 

yaşatacağız. 

UNUTMADIK… UNUTTURMAYACAĞIZ. 
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4. SINIFLAR IN ATATÜRK KONULU SERGİSİ 
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2014-2015 eğitim-öğretim yılı okul ve sınıf temsilcisi seçimleri, öğ-

retmenlerin organizasyonu ve gözetimiyle gerçekleştirildi. Öğrenci-

ler, seçme ve seçilme hakkını kullanmanın heyecanı ile seçim tak-

vimini takip ettiler. Takvimde belirtilen propaganda döneminde ge-

rek sınıf gerekse okul temsilcisi adayları kendilerini tanıtmanın ya-

nı sıra vaatlerini de sıraladılar. 12 Kasım Çarşamba günü ilk ders 

ile oy verme işlemi başladı ve bütün sınıflar kendileri için belirlen-

miş olan saatte sandık başına gittiler.  

Seçim için hazırlanmış olan paravanın ardında kendilerini temsil edeceğine inandıkları adayı, 

oy pusulasında işaretleyerek ona oy verdiler. Bu atmosferi ilk kez yaşayan birçok öğrenci, 

kendi fikirlerinin dikkate alınmasından dolayı mutlu olduğunu dile getirdi. Gizli oy ilkesiyle ha-

reket eden öğretmenlerimiz, bir grup öğrencinin şahitliğiyle oyları açık olarak saydı. Oy çoklu-

ğu ile Kathrine SAKIZ Evrim Öğrencilerinin temsilcisi oldu. Okul Temsilcimiz Kathrine SAKIZ’ı 

tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileriz. 

Evrimliler Kendi İradesiyle Temsilcisini 
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TUTUM, YATIRIM VE TÜRK MALLARI HAFTASI 

2. Sınıflarımız Yerli Malı Haftası’nı okulumuzun yemek salonunda kutladılar. 

Ülkemizde yetişen  ürünlerle yetiştikleri yerler hakkında bizlere bilgi verdiler. 

Her konuda tutumlu olmaları gerektiğini söylediler. 

DAMLAYA DAMLAYA GÖL OLUR…. 

SAKLA SAMANI GELİR ZAMANI… 

AK AKÇE KARA GÜN İÇİNDİR... 
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5. SINIFLAR ABANTTA 

KAMP KURDULAR 

D 
oğanın eşsiz köşelerinden 

biri olan Abant’ın güzellik-

lerini yaşamak için 5. Sınıf 

öğrencilerimiz ve öğretmen-

lerimizle birlikte keyifli bir yolculuk son-

rasında Abant’ta ulaştık. Abant, sonbaha-

rın renk cümbüşüyle güneşli bir öğle son-

rasında karşıladı bizi. Kamp alanımız bir-

den, çocukların neşeli oyunlarına eşlik 

eden sevinçli sesleriyle şenlendi.  

Kamp şefimiz Şener Ağabeyimiz ve Ebru Ablamızın önderliğinde çadır kurmayı, kamp yaşamının kurallarını doğa-

ya saygıyı öğrenmeye çalıştık.  

Kampa sürükleyerek getirdiğimiz ağaç parçalarının akşam, yaktığımız kamp ateşimiz için ne denli önemli olduğunu 

hissettik. Şarkılar, eğlenceli öyküler ve kahkahalarımız, kamp ateşimizin sıcaklığıyla bizi sarıverdi. Kamp ateşinde 

yediğimiz marşmelovların tadı damağımızda kaldı. 

  Evrim Okulları olarak 5. 6 ve 7. Sınıf öğren-

cilerimizle, Beyoğlu Sahaf Festivalinde eski kitapla-

rın büyülü dünyasında dolaştık.  

 Geçmişin geçip giden, belleklerden silinen 

anlar değil; eski kitaplar, dergiler, çizgi romanlar, 

fotoğraflar ve çeşitli objelerle bugün nasıl bizimle 

birlikte yaşadığına tanık olduk.Dokunduğumuz her 

kitaba yaşanmışlığın izlerinin nasıl sindiğini görmek 

bizi bambaşka dünyalara götürüverdi. Bugün artık 

nostaljik bir değer taşıyan eski plakların, aile albüm-

lerinin hüznünü ( tabii ki öğretmenlerimiz daha yo-

ğun bir şekilde) hissettik. 

  Çok güzel anlar paylaştığımız festivalden 

ayrılırken geçmişin bugünden koparılamayacağını 

anıların ve yaşanmış her anın, kitapların sayfaların-

dan şu ana nasıl taşındığını; bilginin, hayal gücünün, 

deneyimlerin kitaplarda nasıl ölümsüzleştiğini du-

yumsadık. 

BEYOĞLU SAHAF FESTİVALİNDEYDİK 
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OKULUMUZ İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ 27 EKİM 2014 PAZARTESİ GÜNÜ 

HALLOWEEN EĞLENCELERİNDE NEŞELİ ANLAR YAŞADILAR  

 

Okulumuz İlkokul öğrencileri 27 Ekim 2014 Pazartesi günü Halloween eğlencelerinde neşeli anlar 

yaşadılar. Öğrenciler yaptıkları maskelerini sergilediler, En İyi Kostüm yarışmasına katıldılar, kura-

biye süslemesi yaptılar.  
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BİSİKLETLERİMİZLE BÜYÜKADA’DAYDIK 

24 Ekim 2014 tarihinde biz Evrimliler, Prens Adalarının doğal ve tarihsel güzelliğini en doğal haliyle yan-

sıtan Büyükada’ya doğru yola çıktık. Vapur keyfini yaşayıp deniz kokusunu duyarak sürdürdüğümüz yol-

culuğun tadı damağımızda, neşeli sohbetlerimizle adaya çıktık. Belediye, Güvenlik ve Sağlıkla ilgili yet-

kililerin inanılmaz destek ve ilgileri bizleri çok mutlu etmişti. 11.15’te iki ekip halinde başlayan bisiklet 

turumuzda doğanın içinde sağlıklı yaşamın, dayanışmanın ve arkadaşlığın değerini hissettik. 

Tur bitiminde Büyükada’nın tarihini, mimari güzelliklerini ve 

günlük yaşamını da ada içerisinde yaptığımız gezintide keşfet-

meye çalıştık. Bu gezimizde de güzel anılar biriktirmiş, yaşadı-

ğımız kentin farklı bir güzelliğini gün boyu yaşamış olduk.  
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JOAN MİRÓ FERRE 

‘KADINLAR, KUŞLAR, YILDIZLAR’ 

ÇOCUKLARIMIZIN  

RUHUNA  

MİRO DOKUNDU... 

Ö 
ğrencilerimizle görsel sanatlar dersinde 20. yüzyı-

lın çok yönlü, çığır açan sanatçısı Joan Miró Fer-

ra’nın hayatını, sanata bakış açısını, yaptığı resim-

leri inceledik. Sonra sanatçının İstanbul Sakıp Sa-

bancı Müzesinde açılan ‘’Kadınlar, Kuşlar, Yıldızlar’’ temalı 

sergisindeki eserlerini görüp bunları rehber eşliğinde inceleme 

fırsatı bulduk. Miro’nun renkli dünyasına yaptığımız bu yol-

culuğun çocuklarımızın sanatsal ve estetik algılarında izler 

bırakacağını düşündüğümüz bu gezimizin sonunda atölye ça-

lışması yaparak, bizler de üç boyutlu eserler ürettik.  
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Okullarda Orman Projesi kapsamında 23 Ekim Perşembe günü okulumuz 

5. sınıflarıyla ormanın o tertemiz havasını soluma fırsatı bulduğumuz Bey-

koz Ormanları’na yaptığımız gezimizde uzun bir doğa yürüyüşü yaptık.  

Bolca kestane topladığımız yürüyüşümüzden sonra öğle yemeği için 

gittiğimiz Akbaba Köyü’nde topladığımız kestanelerimizi yiyip tabiatla 

iç içe olmanın mutluluğunu yaşayarak evlerimize döndük. 

BEYKOZ’DA KESTANE TOPLADIK 
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FLORYA ATATAÜRK KÖŞKÜ 

Atatürk’ün hastalığı nedeniyle İstanbul Belediyesi tarafından  yaptırılıp 

Atatürk’e hediye edilmiştir.Atatürk ölümünden önceki son üç yılında  bu 

köşkte dinlenmiştir. 

Küçük ve oldukça sade döşenmiş bir dinlenme evi görünümdeki  köşkü zi-

yaret ederek, Atamızın kullanmış olduğu eşyaları yakından görmek ve do-

kunmak bizi  çok çok heyecanlandırdı. 
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KODLAMA SAATİ  -  (THE HOUR OF CODE) 

BT Kulübü öğrencileri 4-A sınıfı öğrencilerine Kodlama Saati yaptırdı. 4-A sınıfı 

da kodlamaya giriş yapmış oldu. Abilerinin söylediğine göre çabuk öğrenmişler. 

Bir başka sınıfımızda sadece “Not 

Defteri” kullanılarak temel HTML 

kodlarla web sayfası oluşturuldu.  

Bir başka etkinlik de Kurucu Temsilcimiz Sayın Jacky       

Doyen’in katılımıyla gerçekleşti.  Kulüp öğrencilerimizden 

Tibet Yılmazer ve Eren Oneil Şimşek, Yazılım öğrencilerini 

temsilen Jacky Bey’e Kodlama Saati yaptırdı. 20 aşamalık 

dersi Jacky Bey, öğreticileri Tibet ve Eren’in desteğiyle eğlen-

celi bir şekilde tamamladı.   

Ayrıca tüm Yazılım Dersi    öğrencileri 
sertifika almaya hak kazandı. 

Video için;                                        
Youtube—Özel Evrim Okulları Kanalı 

etkinliği 8-14 Aralık 2014 

Bilgisayar Bilimleri Eğitim Haftası sebebiyle tüm dünyada 60.000 

noktada 70.000.000 öğrenci ile gerçekleştirilmiş bir etkinliktir. 

Okulumuzda bu muhteşem organizasyonun bir parçasıydı. Okul 

içinde önce merak uyandıracak ve bilgilendirecek afişler basıldı, 

çeşitli yerlere posterler asıldı. Öğrencileri motive edecek videolar 

izletildi, merakları en üst seviyeye çıkarıldı.  
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EVRİM ÖĞRENCİLERİ ATA’NIN İZİNDE 

S ıradan olmayan bir hayat… Bağım-

sızlık yolunda büyüyen Türkiye 

Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Ön-

der’in yaşam öyküsü…  

Mütevazı bir hayatın parçası olarak dünyaya 

gelen, yaşamı boyunca halkıyla omuz omuza 

mücadele eden ve bağımsız Türkiye Cumhuri-

yeti Devleti’ni kuran Mustafa Kemal’in Özel 

Evrim Okulları, Ulu Önder’in doğumundan 

sonsuzluğa uğurlanmasına kadar geçen süreçte 

yaşananlar ve günümüze bıraktığı emanetler 

üzerine düşünmeye davet ediyor sizi.  

Duygu yüklü bu gezimizin ardından Çanakkale 

Cephesinin 100. yılında Mustafa Kemal’in bu-

lunduğu cepheye gideceğiz ve onun asker kim-

liğini burada tanıyacağız. Barışın ne kadar kıy-

metli olduğunu savaş meydanında yaşananları 

gözlemleyerek anlama gayreti içinde olacağız.  

2016 ve 2017 yıllarında ise hem asker Mustafa 

Kemal’i hem de devlet adamı Mustafa Kemal 

Atatürk’ü anlamak için onun izinde yürüyüp 

kongreler düzenlediği ve Kurtuluş Savaşı’nı 

gerçekleştirdiği kentlerde onu arayacağız.  

Proje sonunda Evrim öğrencileri, Mustafa Ke-

mal’in yaşam öyküsünü kendi izlenimleriyle 

dile getirecekleri kısa bir film hazırlayacaklar. 

Ali Rıza Efendi’nin ve Zübeyde Hanım’ın oğlu 

Mustafa’yı; Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu 

Mustafa Kemal Atatürk’ü tanımak ve devrimle-

rini anlamak için Özel Evrim öğrencileri ve öğ-

retmenleri olarak Ata’nın izinde yürüyoruz. 

Mustafa Kemal’in yaşam öyküsüne ev sahipliği yapan 

Yunanistan’ı ziyaret ederek gerçekleştirdik. Atatürk 

Haftası’nda; okul sırasındaki çocuk Mustafa’yı, ülkenin 

geleceğine kafa yoran, edebiyata, tarihe meraklı genç 

Mustafa Kemal’i ve vatanına hizmet eden Sofya Ateşe-

militeri Kurmay Yüzbaşı Mustafa Kemal’i tanımak için 

onun doğup büyüdüğü kent olan Selanik’e gittik.  

“Manastır ortasında var bir havuz” türküsünü neden çok sevdiğini  

o havuzun kenarında anladık.  



HER ŞEY EVRİMLE GÜZEL 

 17 

 8. SINIFLARIN DAME DE SİON GEZİSİ 

 Okulumuz 8. sınıf öğrencilerimiz “Okul Tanıtım Günleri” etkinliği adı altında okulları ziyaret 

ettiler.  

ROBERT KOLEJİNİ DE ZİYARET ETTİK 
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EVRİM’DE YENİ YIL PARTİSİ 

 2,3 ve 4. Sınıf öğrencileri İngi-

lizce ve İtalyanca öğretmenleri-

nin gözetiminde Yılbaşı kutla-

masını okullarında yaptılar.  

Çeşitli oyunlar oynandı yiye-

cekler yendi ve Noel Babadan 

hediyeler aldılar.  5 ve 6. Sınıf 

öğrencileri de sınıflarında eğ-

lenceler düzenlediler,yiyecekler 

yediler ve hediyelere kavuştu-

lar. Yeni yılın sağlık, başarı ve 

huzur getirmesini dilediler. 

Hep birlikte, sağlıklı, mutlu, başarılı bir yıl olması dileğimizdi…. 



HER ŞEY EVRİMLE GÜZEL 

 19 

YAYIN KADROSU 

Sahibi Özel Evrim Okulları adına Jacky Doyen 

Editör—Dizayn –Düzelti Sedat Yetiş-Emine Sağlam-Canan Çelik-Ülküm Ülkü 

İçerik  - Görsel—Röportajlar 3. Sınıflar 

Basım: 2015  
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Facebook//evrimokullari 

Twitter/evrimokullari 

Youtube/evrimokullari 


