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Okullar yine açýldý... Umarýz herkes eðlenceli bir yaz geçirmiþtir... 
Yeni okul döneminde de herkese kolay gelsin diyoruz...

ÖÐRENC!
BAHANELER!

BBuuggüünn hhaaffttaassoonnuu

ççaallýýþþaammaamm!

Avrupa Yakasý’ný izleyecem çalýþamam!

HHaaffttaa uuzzuunn 
yyaarrýýnn ççaallýýþþýýrrýýmm

HHooccaamm ööddeevviimmii yyaappttýýmm
aammaa eevvddee kkaallddýý!!!!!!
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Ben yarýn
 çalýþýrým

!

Elektrikler kesikti ödev yapamadým!
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Hocam, bugün ödev vermeseniz. 
Çok ödevimiz var da!!!

Sýnýfta dinledim zaten. 

O yüzden evde 

çalýþmama gerek yok!

ÖSS’ye daha çoook 

zaman var!
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Kitaplarý çok severim. Otobüste, evde bulduðum her
arada okumaya çalýþýrým. Bambaþka bir dünyadýr
kitaplar benim için; Ayþe olu-
rum, Frida olurum, kendimi
bulurum. 
Kitap okumayanlara kýzardým.
Ama bunun bir tepki olduðunu
þimdilerde anlamaya baþladým. 
Ýlkokuldan beridir kitaplar okuyoruz.
Okutuluyoruz. Okumak zorunday-
dýk. Hala zorundayýz. Bu "zorunlu
olmak" durumu galiba bizi kitaplar-
dan soðutan. Ýlkokul 1 de okuma-
yazma öðrendik. Cin Ali, Býdýk Ali
kitaplarýný -ertesi gün öðretmene anlatmak üzere-
okuduðumuzu hatýrlýyorum. Onlar zevkliydi galiba ama;
Türkçe kitaplarýndaki parçalarý okumak ve sorularý cevap-
lamak bana iþkence gibi gelirdi. Hem de bunu sürekli
yapmak! Bunu yapmaya ortaokulda da devam ettik.
Lisedeyim hala devam ediyoruz. Ders kitaplarýný okumak

zorunda kaldýðýmýz için boþ vakitlerimizde kitap okumak
bize saçma gelebilir. "Okulda kitap okuruk zaten boþ vak-

timde de mi kitap okuyacam?" diye düþünmek nor-
mal. Önemli olan ders kitabý ile romanlarýn, teorik

kitaplarýn arasýndaki farký anlamak.
Kitaplar herzaman ders kitabý
olarak algýlandýðý için kitap
okunmuyor bence.  
Merak ettim acaba liseli
arkadaþlarým kitap okuyor
mu? Küçücük de olsa bir
araþtýrma yaptým. Bana
yardým eden arkadaþým Barýþ
Önel'e teþekkür ederim. 

Liselilerin neredeyse yarýsý "kitap okuyor musun?"
sorusuna "hayýr" cevabýný verdi. Okuyanlar ise (kýzlar
çoðunlukta) aþk romaný okuyorlar. Psikoloji kitaplarý da
okunuyor. Cinayet,  gerilim, korku gibi kitaplarýn çoðunu
ise erkekler okuyor. Teorik kitaplar ya da siyasi içerikli
kitaplarý okuyan pek yok. Ýþte bunlardan bazýlarý:

Kýbrýs Gibi DDDDiiiiyyyyaaaarrrr, Kitap Gibi YYYYaaaarrrr Bulunmaz

Hangi kitabý okuyorsun? Konusu ne? Kitap hakkýndaki görüþlerin?

Hatalý Anlarýmýz

Üþenme, Erteleme, Vazgeçme

Mutluluk

Afir

Þu Çýlgýn Türkler

Sýr (Secret)

Aþk Kusura Bakmaz

Pozitif Düþünce

Kemik Torbasý

Kleopatra

Sonbahar Ölüm tekniklerini öðrenirim bu kitapla.

Bana çok yardýmcý oldu. Etiketlerimin
bir çoðunu söktüm.

Motivasyonumun artmasýný saðladý.

Doðu'nun acý gerçeklerini yansýtýr.

Heyecanlýdýr.

Gerçekleri anlatýr. Bir devlet yoktan
var olmuþtur ve dili çok yalýndý.

Çok güzel ve ilginç bir kitap.

Çok manyaktý. Resmen olaylar
gözümde canlandý. Zaten 2 günde
bitti.

Daha yeni baþladým.

Çok korkunç.

Güzeldir.

Psikoloji hakkýndadýr. Kiþinin kendi
kendine yarattýðý etiketlerden kurtulmasý
ve tüm endiþelerinden, rahatsýzlýklarýn-
dan kurtulmasý gerektiðini anlatýr.

ÖSS'ye psikolojik hazýrlar. Hazýrlanma 
yöntemlerini anlatýr. 

Bir kýzýn baþýndan geçen olaylayý anlatýr.
Kitaba daha yeni baþladým.

Adli týpla ilgilidir.

Kurtuluþ Savaþý ve Türk milletinin
kazandýðý zaferi anlatýr.

Ýnsanlarýn evrene gönderdiði sinyellerle
ilgilidir. Eðer birþeyi çok istersek o
olurmuþ.

Psikoloji hakkýndadýr. Kiþinin kendi
kendine yarattýðý etiketlerden kurtulmasý
gerektiðini, tüm endiþelerinden ve rahat-
sýzlýklarýndan kurtulmasý gerektiðini
anlatýr. Erkek en sonunda ölür.

Pozitif düþünceyi anlatýr. Karamsarlýktan
kurtulmayý amaçlar.
Bir cinayeti anlatýr.

Kleopatra'yý anlatýr.

Ölüm kalým.




