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GAZETE 
 MİNİK TIFIL

Kasım ayı gazetemiz ile sizlerle birlikteyiz. Bilim,
Kültür, Edebiyat, Spor ve Karikatür...

Merhaba biz MİNİK TIFIL KARDEŞLER. Her ay
sizlerle buluşmak için heyecanlıyız. Okumayı ve
yeni bilgiler öğrenmeyi çok severiz. Size bir sır
verelim mi? Diğer adımız kitap kurtlarıdır.

Hazırlayan:Ece Savaş



KİTAP NASIL
VAROLDU?

KASIM 2021

 Ahh, işte süper kitaplar. Onları okumaya bir türlü doyamıyorum. İyi ki
varlar değil mi? Acaba nasıl kitap oluştu? İşte bende size bunu anlatacağım.
Bazen bazı kişilerin kitap ile ilgili yazmış oldukları şiirleri göreceksiniz.
Haydi Başlayalım!

 İlk kitaplar papirüse yazılıyordu. Papirüs aslında Mısır’da yetişen bir bitki.
Ama Romalılar da kullanıyorlardı. Peki, bu biraz garip değil mi? Papirüs
Mısır’da yetiştiği için Mısırlılar kullanıyordu. Ama ben size Romalıların da
papirüs kullandığını söyledim. Bu olay şöyle gerçekleşti, anlatayım.
Biliyorsunuz ki Romalılar birçok yeri işgal etti. Bu esna sırasında Mısırı da
işgal etti. Mısırı işgal ederken kullanışlı, yapımı kolay papirüse rastladılar.
Çünkü normalde Romalılar parşömene yazıyorlardı. Parşömen için
dekoyunların, ineklerin ve keçilerin postları kullanılıyordu. Bir kitap için iki
yüz hayvan postu kullanılıyordu. Ne kadar acıklı değil mi? Koca bir
kütüphane için kaç hayvanın kesilmesi gerekeceğini düşünsenize... 
 Neyse, keşişlerin kitap ile ilgili maceralarına devam edelim. Keşişler
manastırda yazıhane dedikleri loş bir salonda kitap yazıyorlardı. Üstelik
hem de bunu karanlıkta yaparlardı çünkü içeriye mum sokulması yasaktı. 

 Bu iş çok zor olduğu için, Almanya’da matbaa icat edildi. Ve bu icadı yapan
Almanın adı Johannes Gutenberg’miş. Aslında kendisi bir kuyumcuymuş.
Metalden ürettiği baskı harfleriyle kağıdın üzerine elle yazmaktan çok daha
hızlı ve daha kolay bir şekilde baskı yapmanın yolunu bulmuştu.  

 İşte böylelikle matbaa ortaya çıkmış. Şimdi size Gutenberg’in küçük bir
yazısını göstereceğim.

Kutsal şeyleri örten mührü kıralım ve Hakikat’a kanatlarını verelim. Böylece
dünyaya gelen her ruhu kazansın, ama büyük zahmetler harcayarak elle
yazılmak yerine yorulmayan bir makine sayesinde rüzgar gibi çoğalsın.
Johannes Gutenberg
(1400-68)

 Ne kadar mantıklı ve anlamlı yazmış, değil mi? Peki, bana soracaksınız ki
Johannes Gutenberg ölünce matbaa bitti mi? diye, bende sorunuzu
cevaplayayım. Hayır, bitmedi. Gutenberg ölmeden önce işini yani matbaayı,
Peter Schöffer adındaki birine bırakıp hayata gözlerini yummuş. Bu Peter
Shöffer denen kişi matbaayı geliştirerek ünlenmiş. Ve fazlası...

 Burada size anlatmayı şimdilik bitirdim. Aslında insanın daha kitaplar ile
ilgili bilmesi gereken binlerce şey var. Ama bunlar sadece birkaçı.
İnsanoğlunun daha öğrenmesi gereken o kadar çok şey var ki...

Hazırlayan:Tülin Doğa Şabooğlu MİNİK TIFIL
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KÜLTÜR
2021 yılının, Anadolu kültürünün en önemli
şahsiyetlerinden Yunus Emre’nin vefatının 700. Yıl
dönümü olması sebebiyle UNESCO tarafından
anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alınması ve
ardından 30 Ocak 2021 tarihli T.C. Resmî Gazete’de
yayımlanan Genelge ile 2021’in “Yunus Emre ve
Türkçe Yılı” ilan edilmesi vesilesiyle, dünya
kültürüne kattığı büyük değerler ile Âşık Yunus
Emre, İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından
sahnelenen “Yunus Emre: Gel Gör Beni Aşk
Neyledi” ile anıldı.
Dünyada ilk kez olmakla birlikte, tüm sahne
sanatlarının birleşimi olma özelliğini taşıyan eser,
20 Kasım 2021 Cumartesi akşamı saat 20.00’de
Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın
Sahnesi’nde dünya prömiyerini yaptı. Bale,
orkestra, koro ve şan solistleri buluşarak hep
birlikte bu orijinal yaratıda rol aldılar.
Çağının çok ötesinde bir şair olma yolculuğunun
sabır ve hoşgörü gibi temalarla anlatıldığı eserde
evrensel insani değerler üzerine inşa edilmiş
felsefesi ile hakkı arayışı izleyiciye aktarıldı. Ayrıca
“Yunus Emre”nin yanı sıra, Mevlana, Tapduk Emre
ve Hacı Bektaş-ı Veli gibi milli değerlerimizin
sahnede bir arada olması eserin en orijinal ve
göze çarpan özelliklerinden biri olarak
sanatseverlere sunuldu.
150 kişilik bir dev kadro olarak orkestra, bale, koro
ve solist kadrolarının yanı sıra geniş bir sahne
arkası ekibin bir araya gelerek izleyiciyle
bululştuğu eser 20 Kasım Cumartesi günü yaptığı
dünya prömiyerinin yanı sıra 23, 25 ve 27 Kasım
tarihlerinde Bornova Kültür ve Sanat Merkezi
Necdet Aydın Sahnesi’nde izlenebi

TİYATRO
Euripides tarafından kaleme alınan ve M.Ö
432’ de sahnelenmiş oyunun temeli İason
ve Medea’ya dayanan güçlü bir Antik
Yunan tragedyası olan ‘‘MEDEA’’ 27 Kasım
2021 tarihinde İzmir Bornova Kültür
Merkezi Bozkurt KURUÇ Sahnesinde
prömiyer yapacak.
Oyun İason’un eşi olan Medea’nın, eşini
bırakarak Korinthli Yunan bir prensle
evlenme isteği üzerine çözülemez bir hal
alması ile başlar. Medea, İason’un yeni
karısı ve kendinden olan oğullarını
öldürerek ağır bir intikam alır. Atina’ya
gider ve yeni bir hayata başlar. Politik ve
feminist öğelerin ağır bastığı oyun tarih
açısından da ilk feminist karakterin çıkışı
noktasını oluşturur. Güç, intikam, nefret,
gururlu ve incinmiş bir kadının ağır
dönüşümünü konu alır. İnsanın insana ve
kendisiyle olan çatışmasını konu alan oyun
iyi bir tragedya özelliği taşır. 1 saat 15
dakika süren tek perdelik oyun, Kasım ve
Aralık ayında İzmir Devlet Tiyatrosu
tarafından İzmirli sanatseverler ile
buluşturulacak.

İzmir’de yer alan çeşitli müzelerle
İzmir Devlet Opera ve Balesi iş
birliği içerisinde yapılan
etkinliklerde şan ve oda müziği
dinletileri gerçekleştirilmektedir.
Etkinliğe katılım için ilgili müzeyi
arayarak rezervasyon talep
edebilirsiniz. 

MÜZE
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Hazırlayan:İzmir Serçin Dal MİNİK TIFIL KASIM 2021



DENEY
MÜZİKLİ ŞİŞELER

GEREKLİ MALZEMELER:
Birbiriyle aynı iki şişe

Deneyin yapılışı
1-Şişelerden birinin ağzını
kulağınıza dayayın.
2-Sizden 1 metre uzakta duran bir
arkadaşınız, elindeki diğer şişenin
ağzına üflesin.

Ne olacak?
Diğer şişeden çıkan tonun aynısını
kendi şişenizden duyacaksınız.

Neden?
Şişenin birindeki hava titreşimi,
diğerinde de titreşime neden
olacaktır. Çıkan ses aynı tonda,
ama daha düşük yoğunlukta
olacaktır. Bu olaya rezonans adı
verilir.

HAVA AĞIRLIĞI KALDIRIR MI?

Hazırlayan:Nehir Asya Yenice MİNİK TIFIL KASIM 2021

Gerekli malzemeler: Kalın plastik
torba ve birkaç tane kitap

Deneyin yapılışı
1-Torbayı masanın üzerine serin,
üzerine de kitapları yerleştirin.
2-Şimdi torbanın içine doğru doğru
üfleyin. Kitaplar kalkacaktır.

Neden?
Sıkışmış hava, güçlü bir enerjiye
sahiptir. Bisikletinizi lastiğinde
olduğu gibi, araba lastiklerinin
içindeki hava da tonlarca yükün
kolaylıkla taşınmasını sağlar.
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BASKETBOL
Basketbol, ABD'nin Massachusetts eyaletinde, Springfield Genç
Hristiyan Erkekler Birliği (YMCA) Eğitim Okulunda beden eğitimi
öğretmeni olan Kanadalı Dr. James Naismith tarafından 1891'de
icat edilmiştir. Atlet ve beyzbolculara kış antrenmanı yaptırmak
amacıyla geliştirilen bu oyunda amaç, tahtadan yapılmış altı
kapalı şeftali sepetlerine futbol topunun sokulmasıydı. Sepet
yaklaşık 3 metre yükseklikte duvara monte ediliyordu ve her
sayıdan sonra top sepetten elle çıkarılıyordu. Zamanla sepetin
altı çıkarıldı ve sayı olan ancak sepete takılan toplar bir değnekle
itilerek çıkarılmaya başlandı.
Orta Amerika'da yerleşik Mayalarla ile ilgili günümüze gelen
kalıntılardan edinilen bilgilere göre, basketbolun biraz daha
farklı tarzda veya daha çok fiziki güce dayalı oynandığı
söylenebilir. Bugünkü Basketbol oyun alanının en az 5 misli
büyüklükte bir sahada mermerden yapılmış duvarlar üzerine
yerden yaklaşık 4 metre yüksekliğe yere paralel değil, dik olarak
sabitlenmiş ve yarım metre çapındaki çemberlerle oynanan
''Tlahiotenieé'' oyunu bugünkü basketbol sporundan daha zor
şartları içinde barındırıyordu. James Naismith'in basketbolu
Tlahiotenieé oyundan esinlenerek yaptığı düşünülmektedir.
Basketbol ilk olarak 7 kişilik iki takım arasında yirmişer
dakikalık üç devre üzerinden oynanmıştır. Dr. Naismitih bu
oyuna "sepet topu" anlamına gelen "Basket Ball" adını verdi.
Basketbolun ünü, bulunmasından kısa bir süre sonra ortaya
çıktığı okulu aşarak bütün okullara, üniversitelere ve hatta
semtlerde bulunan jimnastik salonlarına kadar yayılmıştır.
Gençlerde bu spora karşı uyanan istek ve heyecanda kulüpleri
basketbol şubeleri açıp takımlar kurmaya zorlamış ve böylece
basketbol, Amerika'nın en popüler ulusal oyunu haline gelmiştir.
Basketbolun Avrupa'daki ilk denemesi, 1893 yılında Paris'in
Trevise sokağındaki eski bir jimnastik salonunda yapılmıştır.
Daha sonraları, özellikle I. Dünya Savaşı sırasında, basketbolun
Avrupa'da yayılmasında Amerikalı askerlerin büyük etkisi
olmuştur. Hızla gelişme gösteren basketbol böylece Avrupa'da en
gözde sporlar arasında yerini almıştır. Amerika, 1897 yılında
erkeklerde, ardından 1900 yılında kadınlar arasında ilk milli
basketbol şampiyonalarını düzenleyerek, bu sporu ülke çapında
popüler hale getirmiştir. Amerikalılar milli spor olarak
benimsedikleri basketbolu, 1904 Yaz Olimpiyatları'nda kulüp
takımları arasında maçlar düzenleyerek, Olimpiyat Oyunları'na
katılan tüm ülkelere tanıtmışlardır. 1905 yılında dünyanın en
büyük spor salonlarından Madison Square Garden, kapılarını
basketbola açmıştır.

Hazırlayan:Efe Emir Gönülşen MİNİK TIFIL KASIM 2021
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BASKETBOL-OKÇULUK
Sadece el ile oynanmaktadır. Basketbol topunun
ayak ile temas etmemesi gerekir. Oluşturulmuş
takımlar belli kurallar çerçevesinde topu hareket
ettirerek ve arkadaşına pas atarak potaya
gitmeye çalışır. Üçlük veya ikilik şeklinde atılan
atışlar ile sayı kazanmak amaçlanmıştır.
Basketbol 5'er kişilik iki takımın karşı karşıya
gelmesi ile oynanmaktadır. Her takımın 7'şer
tane de yedek oyuncu bulundurma hakkı vardır.
Yani sahaya toplam 12 oyuncu ile çıkılır. Oyuncu
değiştirme sayısında herhangi bir sınırlama
yoktur, yani her iki takım da dilediği kadar
oyuncu değiştirebilmektedir. Basketbol, beş
kişilik iki takımın olduğu, elle ve topla oynanan
bir spor türü olarak değerlendiriliyor. Takım
oyunu olarak oynanan basketbol, yüksekliği 3,05
metre olan bir çemberden topun geçirilmesi
esasına dayanıyor. Oyunda amaç, pota denilen
çemberden topu geçirerek rakip takımı mağlup
etmek olarak belirleniyor. Oyun, orta saha
çizgisinde her takımdan birer oyuncu arasında
yapılan hava atışı ile başlar. Hava atışına çıkan
oyuncular, topu tek elleri ile takım arkadaşlarına
kazandırma hedefini taşır. Oyun, onar dakikalık
dört periyottan oluşur. Beraberlik durumunda
uzatma periyodu oynanır. Basketbolda 5 Saniye
Kuralı Nedir? Basketbolda 5 saniye kuralı, topa
hakim olan oyuncuya verilen bir ihlaldir,
hücumdaki bir oyuncu topu aldığında ya dripling
yapmak ya da topu tutmak için 5 saniyesi vardır.  

Hazırlayan:Ahmet Özkan-
 

MİNİK TIFIL KASIM 2021
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METE GAZOZ
Mete Gazoz 1999 yılında Giresunlu bir
ailenin çocuğu olarak doğdu.Babası,eski
milli okçu Metin Gazoz,annesi İstanbul
okçuluk Kulübü başkanı Meral
Gazoz"dur. Mete Gazoz okçuluğa 210
yılında başladı.Yüzme,basketbol,resim
ve piyano ile ilgilenererek okçuluk ile
ilgili becerilerini geliştirdi. Mete Gazoz
klasik yay bireysel branşında mücadele
eden Mete Gazoz,çeyrek finalde dünya
şampiyonu ABD"li Brandıy Elison"u 7-3
yendikten sonra yarı finalde Takaharu
Furukawa"yı 7-3 mağlup ettikten sonra
Mauro Nespoli"yi de yenerek altın
madalya kazanmıştır.   

METE GAZOZ

Hazırlayan:Alya Atalay



SPOR BİLGİLERİ
Helen Peri Tüzün 23 Ekim 2021
tarihinde İzmir ili genelinde yapılan
kulüpler arası yarışlarda kendi yaş
gurubunda ilk 5’e girmiş ve 19 Kasım
2021 tarihinde yapılacak olan Türkiye
Ritmik Jimnastik Şampiyonası’na
katılmaya hak kazanmıştır.

Ekim ayı etkinlikleri arasında
Pilates Yakan Top Turnuvası
yapılmıştır.
Yarışan öğrencilerimiz büyük bir
özveri içinde müsaadelerini
tamamlamışlardır

4-10 Ekim 2021 tarihlerinde
Türkiye Yelken Federasyonu
tarafından düzenlenen Türkiye
Şampiyonası’nda İzmir Özel Tevfik
Fikret Ortaokulu 7. sınıf öğrencimiz
Nehir Çakmak Techno 293 U13
kategorisinde 1. olup okulumuzu
temsil etmiştir. 
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Hazırlayan:Venüs Saygı MİNİK TIFIL KASIM 2021

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
coşkusunu arttırmak,

yaygınlaştırmak ve atletizm
sporunu tanıtmak için; Geleneksel

Cumhuriyet Koşusu 18-25 Ekim
2021 tarihleri arasında ilkokul 1, 2,

3 ve 4. sınıflarımızın katılımıyla
gerçekleşti. 



KARİKATÜR

7

Hazırlayan:Ömer Nurer

MİNİK TIFIL KASIM 2021


