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Ebru BEKİL / Lise Müdürü

Önsöz

Değerli Okuyucular,

Bu sayımıza Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder 
Mustafa Kemal Atatürk’ü tanımanın ve fikirlerini anlamanın 
önemini vurgulayarak başlamak istedik. 

Bu noktada bir parçası olmaktan her zaman gurur 
duyduğumuz ‘Türk Eğitim Derneği’nin kuruluş fikrini 
sizlerle paylaşmak çok anlamlı olacak. Türk Eğitim 
Derneği 1928 yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün teşvikiyle 
kurulmuştur. Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet’in 
kuruluşunun 5. yıldönümünde Bursa Çelik Palas’taki 
kutlamalara katılmış, burada vals yapan bir genç kızla genç 
erkeği ilgiyle izlemiştir. Danslarını bitiren gençleri yanına 
çağıran Atatürk, onlara ‘bu dansı nerede öğrendiklerini’ 
sormuş ve gençler de okudukları okulda bu dansın 
kendilerine ders olarak gösterildiğini söylemiştir. Gençlerin 
okudukları okul, Osmanlı Döneminde Fransızların 
kurduğu bir azınlık okuludur. Gençlerin bu nedenle çok 
iyi Fransızca konuşmaları da ‘Ulu Önder’i çok etkilemiş ve 
gençlere Kurtuluş Savaşı ile ilgili düşüncelerini sormuştur. 
Okullarında Türk tarihinin okutulmadığını bu nedenle bu 
konuyla ilgili fikirleri olmadığını söylemeleri Atatürk’ü 
çok üzmüş,  hemen yakın çevresine dönerek bir talimat 
vermiştir. 

“Öyle bir okul kuralım ki gençlerimize vals de öğretsin, 
yabancı dil de öğretsin ama Türk Dilini ve Türk Tarihini çok 
daha iyi öğretsin.” 

Sonraki ilk Meclis toplantısında alınan kararın ardından 
o zamanki adıyla ‘Türk Maarif Cemiyeti’  bir sivil toplum 
kuruluşu olarak kurulur.1

1  Kaynak: Sevinç Atabay TED’i Anlatıyor videosu

Kurulduğu gündeki ilkelerinden ayrılmayan TED 
Kolejlerinin bir üyesi olmaktan ve aynı anlayışla 
kurduğumuz kadromuzla eğitime hizmet etmekten 
gururluyuz.

TED Bursa Koleji Lise Müdürü olarak bendeki Atatürk 
sevgisinin çok küçük yaşlarımda kalbimde yer ettiğini 
hatırlıyorum. İlkokul yıllarımda çok sevdiğim öğretmenim 
Atatürk’ü bize öyle anlatmış ve tanıtmıştı ki, ne zaman 
Atatürk hakkında düşünsem çocukluğumu, ilkokul 
yıllarımı ve törenlerdeki görevlerimi hatırlarım. Ve zaman 
zaman bunun nedenini, neden ‘Atatürk’ deyince aklıma 
hep çocuk ve çocukluğumun geldiğini düşünürdüm. 

Bir gün Atatürk hakkında bir yazı okurken, bu duygularım 
anlamını buldu. Bu yazı tam da duygularıma hitap etmişti. 
Yazıdan bir alıntıyı sizlerle paylaşmak istiyorum:

“Atatürk, yaşamı boyunca tüm sevdiklerine hangi yaşta 
olursa olsun ‘çocuk’ diye seslenirdi. Onun sözlüğünde 
‘çocuk’ sevgi demekti. Onun çocuğu yoktu ama içinde 
bitip tükenmeyen bir çocuk sevgisi vardı. Bundan dolayı 
yüreği burkulmuş mudur bilmiyorum ama bütün Türk 
çocuklarını kendi öz yavruları gibi görmüş,  Türk Milleti de 
bu duyguyu hissederek Ata’sına her zaman bağlı kalmıştır. 

Bizler de bu dönemde işte bu güçten aldığımız enerjiyle 
ve öğrencilerimizle birlikte onların yaratıcılık güçlerini, ilgi 
alanlarını ve yaptıkları akademik çalışmaları birleştirerek 
dergimizi oluşturduk.

Keyifli okumalar dilerim.
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“Atatürk’ün Leblebilerini Aşıran Çocuk”  
HANRİ BENAZUS

Ayşe Gül ÖZKEZ / 9-B     Ecem GÜRSOY / 9-D
“Atatürk’ün Leblebilerini Aşıran Çocuk” olarak tanınan 
Hanri Benazus 27 Mart 1930’da İzmir'de doğmuştur. Hanri 
Benazus, 516 yıllık İzmirli bir ailenin çocuğudur ve İzmir 
Atatürk Lisesi mezunudur. Maddi imkansızlıklar sebebiyle 
yüksek tahsilini tamamlayamamıştır. Yupi Piliçleri’nin eski 
sahibi olan Hanri Benazus uzun yıllarını iş hayatı içinde 
geçirdikten sonra, 1988 yılından itibaren emekli olmuştur. 
Ayrıca yıllarca Altay Spor Kulübü'nde yöneticilik ve 
başkanlık yaptı. Kendisi 
koyu bir Altay taraftarıdır. 
Yaşamının en önemli anısı 
1937 yılının 9 Ekim tarihinde 
Aydın'ın Ortaklar Beldesinde 
Atatürk' le karşılaşması ve 
onun masasındaki leblebileri 
yemesidir. 

Fanatizm derecesinde 
bir Atatürk hayranı ve 
Atatürkçülük felsefesinin 
tutkunu olan Hanri Benazus 
4500 adetle Türkiye'nin en 
büyük ‘Atatürk Fotoğrafları’ 
koleksiyonuna sahiptir. Bu 
koleksiyondan 3500 adet 
fotoğrafını, Ankara Çankaya 
Köşkü’nde kurulmakta olan 
‘Atatürk Müzesi’ne hediye etmiştir. “İçinde Atatürk olan 
her fotoğraf benim için özeldir.” diyen Hanri Benazus’a 
18 Ekim 2018’de okulumuzdaki bir etkinliğin ardından 
röportaj yapma isteğimizi ilettik ve o da bizi kırmadı.

SORU: Mustafa Kemal Atatürk’ü gören ve onunla tanışma 
fırsatı bulan şanslı kişilerden birisiniz. Nasıl tanıştığınızı 
anlatabilir misiniz? Tanışma anında neler hissettiniz?

HANRİ BENAZUS: Yaşım 8’di yahut 7 buçuktu dolayısıyla 
ne hissettiniz diye sorsan ben bile bilmiyorum. Çünkü o 
anda ben heyecandan kendimde bile değildim. Çünkü 
bizler o zaman sizlere de anlattığım gibi hep Atatürk 
duygusuyla büyüdük. Evde Atatürk konuşuyoruz, okulda 
Atatürk konuşuyoruz, sokakta Atatürk konuşuyoruz 
dolayısıyla bu kadar konuşulan ve bizim için bir idol olan 
bir insanla beraber olmak o yaşta insana başka bir şey 

düşündürmüyor.

SORU: “Atatürk’ün leblerini aşıran çocuk” unvanıyla 
anılıyorsunuz Mustafa Kemal Atatürk ile geçen 
zamanlarınızı hatırladıkça neler hissediyorsunuz?

HANRİ BENAZUS: Beni en azından kendi fanatiği yaptı. 
Hayatımdaki idol Atatürk oldu. Şu anda biliyorsunuz 89 

yaşıma geldim. O’na karşı 
görevlerim her geçen gün 
daha çok artıyor, eksilmiyor, 
bitmiyor yani görevim. 
Allah uzun ömür versin 
ben daha çok şey yapmaya 
çalışıyorum ve yapacağım 
inşallah. Ama sizin gibi aydın 
öğrenciler görünce karşımda 
çok daha istekle yapıyorum 
düşündüklerimi. 

SORU: Mustafa Kemal 
Atatürk ile bugün yeniden 
bir araya gelme şansınız 
olsaydı onunla neler 
paylaşmak, konuşmak 
isterdiniz?

HANRİ BENAZUS: Ben sana bir şey söyleyeyim mi hep 
soruyorlar keşke Atatürk ölmeseydi falan filan diyorlar ben 
tam tersine bu dünyaya gelip yapabildiği görevlerin en 
güzelini yaptı ve zamanında gitti diye düşünüyorum. Ama 
öyle bir lider ki neredeyse 80 senedir hâlâ gündemde. Ve 
bir laf daha söyleyeceğim biz halen ondan çekiniyoruz. 
Millet olarak hâlâ ondan çekinen var. Bir türlü hâlâ onu 
hazmedemeyenler de var. Ama Atatürk öyle bir kişi ki 
yani Allah tarafından yollanmış Türkiye’ye öyle diyorum. 
Onun kıymetini, değerini iyi bilmemiz lazım.

SORU: Eserlerinizle Türk tarihi ve Atatürk hakkında 
kuşkusuz çok değerli bilgileri aktarmaktasınız. Türklük 
ve gelecek hakkında Türk gençliğine neler aktarmak, 
neleri hatırlatmak istersiniz?

HANRİ BENAZUS: Benim düşüncem şu: Gelen yönetici her 
kimse, o veya bu diye ayırmam. Atatürk’ün bıraktığı yerden 
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alsın istiyorum. Daha ileri gitmesi lazım memleketimizin. 
Atatürk’ün dönemindeki şartlar yok artık. O şartlar içinde 
Atatürk yapılabileceğin en iyisini yaptı. Bugünkü şartlar 
içinde de yapılabileceğin en iyisini yapsınlar ki hepimiz 
mutlu bir Türkiye içinde yaşamanın huzuruna erelim.

SORU: Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğraflarını 
biriktirmeye nasıl ve ne zaman karar verdiniz?

HANRİ BENAZUS: Şimdi ben tabii karşılaştığım 
andan itibaren bütün çocukluk zamanımda da gençlik 
zamanımda da benim için hep bir idol olarak kaldı. 
Atatürk’ün fotoğraflarını toplama düşüncem herhangi bir 
fikrin ardından gelmedi. Zannediyorum 16-17 yaşındaydım 
Atatürk’ün bir fotoğrafını gördüm ve çok hoşuma gitti. O 
zaman çalışıyordum bir yerde oradan aldığım haftalıkla 
gittim o fotoğrafı aldım. Bu bende bir tutku olmaya başladı. 
Tutku mu, bana sorarsan büyük bir onur. Ve şu anda beş 
bin fotoğrafı buldu. Fotoğrafları daha büyük bölüm olarak 
aldıklarımı Atatürk’ün kendi fotoğrafçılarından öbürlerini 
de halkın elinden veyahut röportaj yapmaya gelen bir 
gazeteciden vs. topladım. Şu anda bende beş bin tane 
belirli fotoğraf var. Dört 
bin sekiz yüz fotoğraf 
daha var. Ama onların ne 
tarihi belirli ne çekildiği yer 
belirli. Onları yavaş yavaş 
bulup bulup öbürlerinin 
arasına katmaya 
bakıyorum. İnşallah o 
zaman dokuz bin sekiz yüz 
fotoğraf olacak.

SORU: Elde etmekte 
zorlandığınız ya da 
koleksiyonunuza katarken 
sizin için özel bir öyküsü 
olan fotoğraf/fotoğraflar 
var mı?

HANRİ BENAZUS: Şu anda 
benim için en değerli fotoğraf hangisi biliyor musun? 
Hangisini bulamadıysam o!  Bundan sonra bulacağım 
fotoğraf en değerlisi. Bütün pozlar benim için değerli. Tabii 
bazı fotoğrafları elde etme süreci insanı etkileyebiliyor.  
Mesela ben Amerika’ya da gittim bir fotoğraf almak için. 
O etkiliyor ama her fotoğrafın benim için apayrı bir özelliği 
var. Fotoğrafların içinde en çok sevdiğim poz verilen 
fotoğraflar değil. Poz verilen fotoğraflar nispeten kendine 
bir tavır alarak verilen fotoğraflardır. Halbuki enstantane 
fotoğraflar, aniden çekilmiş fotoğraflar benim için en özel 
fotoğraflardır. 

SORU: Mustafa Kemal Atatürk’ün sizi en derinden 
etkileyen sözü/sözleri nelerdir?

HANRİ BENAZUS: Şu söz bu söz diye ayırmanın bence 
anlamı yok. Bana kalırsa iki güzel sözü var. Birincisi: 

“Eğer memleket sıkıntıya düşmediyse savaş bir cinayettir.” 
Dikkat et çok güzel bir söz. 

İkinci söz de: 

Bu memlekette cumhuriyeti kuran bütün herkes Türk’tür. 

Bu iki söz benim için bütün sözlerin üstünde gelen iki 
sözdür.

SORU: Sizce Atatürk’ü anlamak nedir?

HANRİ BENAZUS: Atatürk'ü anlamak, bana göre önce 
dünü bilmekten sonra bugünü yaşayabilmekten sonra da 
yarını görebilmekten geçiyor. O’nu anlamak istiyorsak, 
aklımızı bilimle doldurmamız gerekiyor. Bir de yüreğimizi 
umutla ve yurt sevgisiyle doldurmak, iyiye, güzele, 
doğruya bağlanmak gerekiyor esasında. Çağı yıllar önce 
yakalayabilmiş Mustafa Kemal'in çağdaşlık anlayışını 
anlamak bence Atatürk’ü anlamaktır.    

SORU: 16 Ekim 1922 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk ilk 
kez Bursa’ya gelmişti. 96 yıl sonra aynı günde Bursa’da 
TED Bursa Koleji öğrencileriyle birlikte olmak size neler 
hissettirdi?

HANRİ BENAZUS: Ben Bursalı değilim onu sen Bursalılara 
soracaksın ama onların benim yaşadığım duyguyu kısmen 
de olsa duyduklarını hissediyorum Çünkü onlar kalabalıktı. 
Ben tektim. Ve hepsini ben aldım. Onlar paylaşarak aldılar.

SORU: İzmir’in sizin için anlamı 
nedir?

HANRİ BENAZUS: Şöyle bir şey 
söyleyeyim mi sana? Sen benim 
adımı soyadımı biliyorsun. Ama 
bu cümleyi sorarsan benim 
adım İzmir, soyadım da İzmir. 
Doğduğum yer İzmir. Kısmetse 
öleceğim yer de İzmir. Benim 
için ne anlama geldiğini anladın 
mı İzmir’in?

SORU: Adınız ve soyadınızın 
anlamı nedir?

HANRİ BENAZUS: Aslında 
benim soyadımın “ben 

aziz’den” geldiği söylenir. Yani “Azizoğlu” anlamına gelir. 
Arap ülkeleri ve Orta Doğu’dakilerde oğlu anlamına gelen 
“İbn-i Ahmet’’ diye geçer. Kuzey Afrika’dakiler de “ben” 
kullanır. Ben 600 yıllık İzmirliyim ve Türk’üm beni gerisi 
ilgilendirmiyor. Bir  gece Amerika’dan dönerken uçak 
bulamamıştım mecburen Fas üzerinden ulaştım Avrupa’ya.
Rabat’a indim bir otele yerleştim. Orada soyadımı yazınca 
‘’Ooo Benazus’lardan mısınız?’’ diye bana sordular. “Kim 
bunlar?” diye sordum. Oranın en büyük Berberi ailesiymiş. 
Berberiler yaşıyor orada. Çok zenginmiş hanları, 
hamamları, tatil köyleri falan varmış. Ama ben sabah 5’te 
ayrıldığım için daha fazlasını bilemiyorum, ondan sonra 
sormadım da ilgilenmedim de daha doğrusu. Benim fazla 
ilgimi çekmiyor. Ben 4 ay evvel Ankara’daydım. Orada 
büyük bir sergi açtık. Oraya Tunus Elçiliğinin Baş Katibinin 
karısı geldi. Türk’tü. Laf arasında dedi ki: “Bizim Tunus’ta 
Benazus’lar çok büyük bir ailedir.” Vallahi ne Tunus’un 
Benazus’u beni ilgilendiriyor ne Fas’ınki. Beni Türkiye’deki 
ilgilendiriyor. Size de söyledim ya isteseydim ben adımı 
da soyadımı da değiştirirdim.  Yağma yok!.. 

Atatürk’e borç ödenmez. Ona da ihanet edilmez!... 
Tarih:18.10.2018
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Tanımadığımız Bir
Mustafa Kemal

Eylül Sevinç SEVİNÇ / 9-C

UNESCO, Atatürk’ün doğum gününün yüzüncü yıl 
dönümünde, o yılın yüz elli iki ülke tarafından kutlanması 
kararlaştırıldığında şu açıklamayı yapmıştır: “Mustafa 
Kemal Atatürk, bugün UNESCO’nun üzerinde çalıştığı 
tüm projelerin fikir babası. Uluslararası anlayış, işbirliği, 
barış yolunda çaba göstermiş üstün kişi. Olağanüstü 
devrimler gerçekleştirmiş bir inkılapçı. Sömürgecilik ve 
yayılmacılığa karşı savaşan ilk önder. İnsan haklarına 
saygılı, dünya barışının öncüsü, bütün yaşamı boyunca 

insanlar arasında renk, dil, din, ırk ayrımı gözetmeyen eşi 
olmayan devlet adamı, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu.” 

Öyle ki dünyanın gıptayla baktığı, saygı duyduğu hatta 
özlemle andığı bu dünya liderini biz hiç tanımamışız. 
Çünkü Mustafa Kemal, okulda bize ezberletilenden 
çok daha fazlasıydı. O, düşüncelerini ve devrimlerini 
anlayamadığımız bir liderdi. Oysa kendisi de bizden tam 
anlamıyla bunu istemişti. Onu görmenin illâ ki yüzünü 
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görmek olmadığını, fikirlerini ve duygularını anlamamızın 
ve hissetmemizin yeterli olacağını söylemişti.

Peki, bizim bu bilmediğimiz Mustafa Kemal’i anlamaya 
ve anlatmaya nereden başlayabiliriz? Mustafa Kemal, 
her Türk vatandaşının eşit olduğuna inanmıştır, sınıf 
ayrımına her zaman karşı olmuştur. Köylünün milletin 
efendisi olduğunu söyleyerek köylüye duyduğu saygıyı 
göstermiştir Atatürk. Halkın cebinden aldığı paraları 
kendi menfaati için kullanmamış, hatta köylüden alınan 
Aşar vergisini kaldırmıştır. Kendinden önce her zaman 
vatanını düşünmüştür. Kendisini bir sonraki padişah ilan 
edebilecekken, cumhuriyeti getirmiş ve geri kalmış Türk 
halkına bağımsızlığı, özgür düşünceyi ve demokrasiyi 
öğretmek için çabalamıştır.

Savaştan sonra, “Bize geri, borçlu, hastalıklı bir vatan miras 
kaldı. Yoksul bir köylü devletiyiz…” diye başlamıştır Atatürk 
sözlerine. Atatürk çok haklıdır… Osmanlı Devleti’nden 
miras kalan çökmüş, yabancıların eline geçmiş bir 
ekonomi vardır. O, ilk önce ekonomiyi kalkındırmaya 
çalışmıştır. Çiftçiye bütün olanakları sağlamış, özellikle 
tarıma dayalı sanayiyi geliştirmiş, Türk malını teşvik 
etmiştir. Her anlamda Türkiye Cumhuriyeti’ne uygun bir 
ekonomik sistem geliştirmiş ve başarıyla uygulamıştır.

Atatürk “En büyük savaş, cehalete karşı yapılan savaştır.” 
demiştir. Savaş esnasında bile Türkiye’nin gelecek eğitim 
sistemini düşünmüştür. Çünkü Osmanlı Devleti’nden 
kalan başka bir miras ise eğitimsiz halktı. Bu halkın 
sadece yüzde ikisi ‘saray çevresinden bir kısmı’ okuma 
yazma biliyor. Atatürk, Anadolu’nun en ücra köşelerine 
bile eğitimi ve yeniliği götürmeyi amaçladı. Avrupa’dan 
çağırdığı eğitimcilerle uyuşturucu ve paslandırıcı bir 
sistem olan ezberci eğitimi kaldırdı ve yerine zevkli, 
uygulamalı, hayatta da yol gösterici ve verimli bir sistem 
getirdi. Dil devrimi yaparak kendi dil yapımıza uygun bir 
alfabe getirdi ve bizi Arapçanın ve Farsçanın esaretinden 
kurtardı. Eğitimde de eşitlik sağlayarak milli birlik ve 
beraberliği güçlendirdi. Türk tarihinin araştırılmasını 
amaçladı ve bunun için kurumlar kurdu. Ülkede sosyal, 
arkeolojik, antropolojik, sportif, sanatsal, bilimsel 
çalışmaların ön planda olmasını amaçladı. Bu alanlara 
büyük önem ve ilgi gösterdi. Hatta, eğer onun sözleri 
bir gün bilime ters düşerse, bilimi seçmemizi öğütledi 
bize. Sanatsız kalan bir milletin can damarlarından birinin 
koptuğunu söyledi ve ilk Türk resim sergisini, ilk Türk 
orkestrasını kurdurdu. Atatürk, dünyada “Başöğretmen” 
sıfatlı tek liderdir, eğitime verdiği önemi, daha fazla 
anlatmaya gerek var mı?

Din ile halkın duygularının sömürüldüğü, din kavramı 
altında yalan dolanların döndüğü bir ülkeye, laik bir 
sistem getirdi. Devlet işlerine hiçbir zaman dinin alet 
edilmemesi gerektiğini aksi halde çok kötü sonuçlarının 
olacağını biliyordu. Çünkü din, duygusal bir olguydu, 
zorunluluk olamazdı. Bu yüzden devletin de her dine eşit 

yaklaşmasını ve dinin kötü amaçlar için kullanılmamasını 
sağladı. Eğitimde de iki parça halinde yaşayan milletlerin 
kaybolmaya mahkum olduğunu söyleyerek dine saygılı 
ancak laik bir sistem getirdi. Amaçlarından sapmış tüm 
cemiyetleri kapattı ve halkın dinini doğru yaşaması için, 
Diyanet İşleri’ni kurdu, Kuran’ı Türkçeleştirdi.

Atatürk, çevreye de çok önem verirdi. Ankara’da herkesin, 
burada bir ağaç bile yaşayamaz dediği yere; bahçe, tarım 
alanı, park, piknik alanı ve daha birçok amaçla kullanılan bir 
çiftlik kurdu. En umutsuz toprakları seçmişti çünkü amacı, 
tüm Türkiye’ye örnek olacak doğal bir ortam yaratmaktı 
ve bunu başardı. 1926 yılında, Yalova’da, kökleri yanındaki 
binanın temeline zarar veren bir çınar ağacı vardı. Atatürk, 
çınar ağacının kesilmek üzere olduğunu görünce, hemen 
karşı çıkmış ve onun yerine köşkün yerinden oynatılmasını 
söylemiştir. Başta kimsenin inanmadığı, başarılır. Köşkün 
altına rayla kurularak, köşk çınardan uzaklaştırılır. Atatürk, 
burada da hepimize önemli bir çevre dersi vermiştir.

Bir gün Atatürk savaş esnasında, “Savaştan sonra ilk işimiz, 
Türk kadınına, erkeğinin yanında eşit haklar tanımaktır.” 
demişti. Atatürk, babasının iradesinde yaşayan, söz hakkı 
verilmeyen, mirastan hak bile bırakılmayarak erkeğe 
mahkum edilen, Osmanlı Devleti’nde insan yerine bile 
konulmayan kadını, baş tacı yaptı. Bir kız çocuğu olarak 
bana bu imkanları sağlayan, “Bir toplum ve millet, erkek 
ve kadın denilen iki cins insandan meydana gelir. Mümkün 
müdür ki, bir toplumun yarısı toprağa zincirlerle bağlı 
kaldıkça, diğer kısmı göklere yükselebilsin!” diyerek 
kadının toplum hayatında önemini anlatan insanı sadece 10 
Kasımlarda, 29 Ekimlerde değil, özgür bir birey olduğumu 
hissettiğim her an minnet ve sevgi ile anmalıyım.

Her şeye rağmen, Atatürk, sürekli gözümüzde büyütmemiz 
gereken biri değildir. Çünkü, ona ulaşılmaz gözüyle 
baktığımız sürece, onun fikir, düşünce ve devrimlerini 
anlamak ve anlatmak zorlaşacaktır. Norveççede bile 
“Atatürk gibi düşünmek” deyimi varken; biz, ezberletilen 
bir şekilciliği bırakıp, Atatürk’ü, devrimlerini, Kurtuluş 
Savaşı’nı, uygarlık savaşını, önemlerini, nedenlerini; 
tartışarak, açıklayarak, anlayarak, severek ve uygulayarak 
benimsemeliyiz. Atatürk’ün yaptıklarına sadece geçmişte 
yaşanmış olaylar olarak değil, bugünkü ve yarınki tüm 
sorunlarımızın çözümüne yarayacak geçerli ve çözümsel 
önerilerden oluşan bir sistem olarak bakmalıyız. Ülkemizde 
hiçbir insanın, vatanını sevmediği ve onun için çalışmadığı 
sürece Atatürk’ün hayatını ezberlemesine ihtiyaç yoktur.

Ata’m, bizlere bıraktığın emanetin ne kadar değerli ve 
önemli olduğunu biliyoruz. Biz daha hayatta değilken bize 
güvendin. Güzel vatanımızı ve cumhuriyetimizi gençliğe 
emanet ettin. Seni saygı, sevgi ve minnet içinde anıyoruz. 

Huzur içinde uyu, dünya var olduğu sürece seni, fikirlerini 
hatırlayacağız ve yaşatacağız.

6



Cumhuriyetle Birlikte Kadının 
Toplumsal Rolü ve Değişimi

Berrin Ecem MURATOĞLU / 12-B

Türk toplumlarında siyasi ve ekonomik görevleri olan 
kadın, İslamiyet’in kabulüyle  sosyal ve ekonomik 
yaşamdan koparılmıştır. Osmanlının son dönemlerinde 
Batılılaşma amacıyla Mecelle kabul edilmişse de kadın 
hakları gündeme gelmemiş, İslami gelenekler devam 
etmiştir. Cumhuriyetle ilk kez  modern kadın kimliği 
oluşturma çabaları başlamış, 1926 Medeni Kanunla 
kadınlar erkeklerle eşit yargı, eşit eğitim haklarına sahip 
olmuş, kadına verilen haklar, roller açıkça belirtilmiş, 
ancak kadın geleneksel yapısı korunmaya devam etmiştir. 

Ataerkil geleneksel sistem içinde yaşayan Türk toplumunda 
kadın erkek eşitliğini benimsemek, medeni ülkelerdeki 
gibi hızlı olmamıştır. Dönüşüm talebi kadınlardan 
gelmemiş, erkek kadar kadınlar da bu değişime direnç 
göstermişlerdir. Toplumumuzda “Kadınlık, kültürümüzde  
yaş,  eğitim, sınıf gibi değişkenlerden bağımsız olarak, 
“ev” üzerinden tanımlanır, ev ve ev işleri, kadın öznelliğinin 
kurulmasını anlamak için kilit alanlardan biri olarak 
karşımıza çıkar.”1  

1-Feminist Söylemler Bağlamında Kadın Kimliği: Erkek Egemen Bir Toplumda Kadın Olmak,Edebiyat Fakültesi Dergisi Cilt30 Sayı1Gül 
Aktaş
2-Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden Erken Cumhuriyet Dönemi Temsili Slogan Heykellerine Bakış  Ank .Ünv. Sos.Bil. Tezsiz Yüksek 
Lisans Dönem Projesi Dilek Metin-Sert 

Cumhuriyet inkılaplarıyla kadının görüntüsü değişmiş, 
ancak gerçek anlamda statüsel dikey çıkış yaşamamıştır. 
Cumhuriyetin modernleşme çabaları içinde topluma örnek 
olacak yeni kadın imajı sanal olarak yaratılmış, yeniliklerin 
özümsenmesi beklenmeden kasıtlı kadın rol modelleri 
yaratılmıştır. “Kadının toplumda yer alması Cumhuriyetin 
kazanmak istediği  modern devlet görüntüsü açısından 
önemliydi. Kadının toplumsal hayatta işgal ettiği yerin 
büyüklüğü adeta medeniyetinde göstergesiydi, bu 
çerçevede “asri kadın her şeyden önce sosyal kadındı”2  

Cumhuriyet kadını, iş sahibi olduğu gibi  evdeki rollerinin 
de aksatmadan üstesinden gelmeliydi. Bu amaçla 
cumhuriyetin ilk yıllarında  kadının kamusal alanlarda 
gelişimi desteklenmiştir. Özellikle modernleşme 
hareketi kırsalda rolleri keskin sınırlarla belli olan kadını 
değiştirmede başarılı olamamıştır. Kentlerde meslek 
sahibi  aktif kadınlar için  “namusunun” korunması 
amacıyla  ahlaka aykırı düşünülen normların  göz ardı 
edilmesini sağlayacak bir yöntem bulunabilir, çalışan 
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kadının cinsiyeti inkar edilerek cinsiyetsizleştirilebilirdi.  
“Kadını cinsel nesne sayan, aile ve topluluk şerefini 
zedeleme potansiyeline takıntı derecesinde önem veren 
geleneksel/dinsel ataerkillik, kadının sınırları yıkma 
olasılığından duyduğu korkuyla baş edebilmek için onu 
özel alanla sınırlıyor, dışarı çıktığında  özel alana ait 
olduğunu  hatırlatacak biçimde örtünmeye zorluyordu. 
Bu korkuyla baş etmenin yolu, bir yandan onu kamusal 
alanda cinsiyetsizleştirmek, diğer yandan ailenin ve 
toplumun ‘anası’ rolünü benimsemesini sağlamaktı.”3  

Kadının dönüşüm sürecinde rolleri ve sorumluluk alanı 
genişlemiş, iş hayatında cinsel kimliği olmayan  birey 
olmasının yanında evde de anne-eş sorumluluklarında 
da kusursuzluk beklenmiştir. Kadının cinsiyetinden 
arındırılması onun gerçekliğini bozarken kadın olarak 
haklarını elde etmesini de engellemiştir. Bu durumda 

3-Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden Erken Cumhuriyet Dönemi Temsili Slogan Heykellerine Bakış  Ank .Ünv. Sos.Bil. Tezsiz Yüksek 
Lisans Dönem Projesi Dilek Metin-Sert
4-Türkiye İstatistik Kurumu, İstatistik Göstergeler 1923-2011

muhtaç kadın figürüne karşı  yeni nesiller; güçlü, 
“erkek gibi kadın” figürleriyle doğmuştur. 

1961 Anayasası kadın toplumu üzerinde büyük 
değişimlere yol açmıştır. “TÜİK’in yaptığı 
araştırmalar; 1960 sonrasında kadın okuryazarlılık 
ve çalışma oranlarında sürekli artış olduğunu 
göstermektedir. 1960’ta 15 yaş ve üzeri kadınlarda 
ticaret sektöründe çalışan  % 0.1 iken 1985’te  % 1.2 
olmuştur. Artan nüfusa rağmen 1960’tan 1985’e 
kadar hiç evlenmemiş kadınların sayısı iki katına 
çıkmıştır.”4  Böylece kadın ekonomik ve sosyal 
anlamda erkekten bağımsız olmaya başlamıştır.

Sayımlarda kadınların iş hayatında yer aldığı, 
akademik alanda geliştikleri görülmektedir.1961 
anayasanın etkisiyle halk bilinçlenmiş kadının gücü 
miting alanlarına kadar ilerlemiş, ancak kadının 
sosyal yapısı hedeflenen çağdaş standartlara 
ulaşamamıştır. Özellikle kırsal kesimde kadına 
şiddet, çocuk yaşta evlendirme, toplumsal 
eşitsizlik gibi olaylar günümüze kadar devam eden 
sorunlardır.

Ayrıca kadının siyasi platformda yer alması beklenilen 
hedeflerin altında kalmıştır. Kadınlara siyasi haklar  
Avrupa’daki milletlerden önce verilmiş fakat bu 
haklar uygulama aşamasında yürütülememiştir. Erkek 
hegemonyasının kadını kasıtlı bastırma hareketi kadın 
haklarının  doğal gelişimini engellemiştir. Bu nedenle Türk 
toplumundaki dönüşüm “daha hızlı, daha zorla ve daha 
kasıtlı “modernleştirme senaryosu üzerinde gelişmiş ve 
başarılı sonuç alınamamıştır.

Kaynak: http://www.webhatti.com/konu/ataturk-doneminde-basarili-
olmus-kadinlar-cagdas-turk-kadini.818478/
http://bihinedige.net/index.php/kadin-olmak/
https://indigodergisi.com/2015/12/yeni-distopik-turkiye-de-asiri-
sevgiden-kaynakli-oldurme-turkucu-hatice-kacmaz-cinayeti-george-
orwell-1984-distopya/
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İnsan Derisinde
D Vitamini Sentezi

Tibet Taylan YILDIZ / 10-A 

İnsan derisi aktif yağ metabolizmasına sahiptir ve 
trigliseritler, kolesterol ve yağ asitleri gibi yağlar 
içermektedir. Bu yağların hepsi D vitamini üretiminde bir 
etkiye sahiptirler. D vitamini sentezine Dihidrokolesterol-7 
isimli bir yağ molekülü öncülük eder. Bu molekül ultraviyole 
ışınlara karşı duyarlıdır. D vitamini yağda çözünen bir 
vitamindir. Güneşten ultraviyole ışınlar gelmektedir. 
Güneş ışınları dihidrokolesterol-7 ile temas ettiklerinde 
bu molekülü parçalarlar. Bu molekül parçalandığında 
previtamin D3 oluşur. Daha sonra bir dizi metabolik 
reaksiyon sonuncunda bu madde D3 vitaminine dönüşür. 
D3 vitaminin bir diğer adı ise kolekalfirol dür. Bu madde 
yağ dokularına taşınır ve bu taşınma karaciğer hücrelerini 
aktifleştirir. Karaciğer hücrelerinde bulunan sitokrom p450 
isimli enzim D Vitaminin 25-hidroksilayson kısmını etkiler. 
Bu etkilenme sonucunda 25-dihidroksivitamin D3 oluşur. 
Bu maddenin oluşumundan sonra CYP27B1maddesinin 
oluşum süreci başlar. Aynı zamanda böbreklerde la-
hidroksilasyon işlemi gerçekleşir ve bunun sonucunda 
kalsitriol oluşur. Bu olaydan sonra 7-dihidrokolesterol 
kana karışır.

İnsanlar D vitamin gibi maddeleri dışarıdan almak zorunda 
olan histotropik canlılardır. İnsanlar vücutlarındaki 
metabolik reaksiyonlar için D vitamin ihtiyaç duyarlar. 
Örneğin bütün vitaminler ve mineraller ince bağırsak 

tarafından emilirler. Ancak D vitamini 
yeteri kadar emilemediğinde ince bağırsak 
yeterinde emilim yapamaz. Bu olay D 
vitamin ile beraber emilen diğer mineral ve 
vitaminlerinde emiliminin azalmasına neden 
olur. D vitaminin emilimi sırasında Kalsiyum 
emilimi de gerçekleşir. Kalsiyum kemiklerin 
büyümesinde etkilidir.

Kaynak: Akkaoyun, T., Bayramoğlu, M. 2014. D Vitamini 
ve Metabolizma İçin Önemi. Atatürk Üniversitesi 
Veterinerlik Birimleri Dergisi, 9(3), 213-219.
Wilson, D. 2013. D Vitaminin faydaları, Healthline 
dergisi, Kasım 2013. https://www.healthline.com/
health/food-nutrition/benefits-vitamin-d

D vitamini ve D vitaminin oluşumunu sağlayan moleküller
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Yavru Kuşun Büyük Sevgisi

Nilden ÖZEN / 10-B

Seni düşünmek…
Yoğun hatıralar arasında kayıp gitmek.
Fotoğrafını görmek…
Üstüne kahve dökülmüş, lekelenmiş yer yer.
Çölde serap görmek gibiydi fotoğrafını görmek,
Ne kadar uzansam da dokunamadığım,
Ben önümde sanırken aslında var olmayan…

Seninle olmak…
Bakışlarımdan duygularımı anlamandan korkmak.
Adını duyduğumda küçük bir kuşun şakımasını dinler gibi,
Huzur bulmak…

Zamanın ışık gibi geçmesi, 
Hızlı ama arkasında iz bırakan uzun zaman.
Diğer insanları unutmak…
Gölgeler gibi görmek, sadece siluetler.
Sana bakmak…
Zor, tarif etmek suretini
Yetmiyor kelimeler anlatmaya kalbimdekileri.

Gidişini görmek…
Her günü bir öncekinin aynısı olan hayatımı
Altüst edişini izlemek…
Yaşlı bir insanın ölümcül hastalığı misali, 
Kanıksanmış ama acı veren.
Gölge miydin, oyunun muydu acı?
Yoksa gölgeler miydi acının oyunu?
Benzerlik var mı, yoksa karşıtlar mı?
Ya bu görüntüler, hatıra mı, yoksa oyunun mu yine?
Kendi kalbinde korkuluk gibiydin,
Ben ise yavru bir kuş, korktum
Giremedim kalbine.

Dönmek zorundaydım sana,
Oysa sendin giden.
Dönüşüm, yorucuydu, gitmenden daha çok hatta
Yeni bir umutla geçmek o eski yollardan,
Sonunda umutsuzluk da olsa.
Bir masaldın sen, bir masaldı hayat,
Sadece yaşandığında gerçeğe dönüşen.
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Gizli Kahraman Hypatia

Selin AKTULGA / 7-C

2017 yılında Uzay Kaşifleri Kulübü’ndeydim ve kulüpteki 
tek kız öğrenci bendim. Bu sebeple kulüp öğretmenlerim 
bana ‘Küçük Hypatia’ diyorlardı. Bunun sebebi Hypatia’nın 
da ilk kadın astronom olmasıydı. 

Hypatia 45 yıllık kısa hayatını filozof, matematikçi 
ve astronom olmaya adadı. Hypatia MS 370 yılında 
Mısır’ın İskenderiye şehrinde doğdu. Hayatının büyük 
bir bölümünü İskenderiye Kütüphanesi’nde öğrenerek 
ve öğreterek geçirdi. Babası Theon da bir filozoftu ve 
Hypatia’nın en büyük destekçisiydi. Hypatia babasının şu 
sözleriyle büyüdü: “Düşünme hakkını hep kullanmalısın 
çünkü yanlış düşünmek hiç düşünmemekten yeğdir.”

Hypatia’nın iki önemli buluş vardır. Bunlardan biri 

Usturlab’tır. Hypetia bu 
icadı Güneş, Dünya, Ay ve 
yıldızların yerlerini bulmakta 
kullanıyordu. Bu icat, dönen 
metal diskler ve söküp 
takılabilen bir kancadan 
oluşuyordu. İkinci icadı ise 
Hidrometre’ydi. Hypatia’nın 
bu icadı günümüzde de 
kullanılmaktadır. Maddelerin 
özgül ağırlıkları, hacimleri ve 
sıvı oranlarını hesaplamak 
için kullanılır. Hidrometre 
bir sıvının içine atılıp batan 
maddenin özgül ağırlığını 
bulur. 

Bu icatları bulmaya çalışırken ne olursa olsun gökyüzünü 
unutmamıştır. Hypatia, gezegenlerin ve Güneş’in 
konumlarını merak edip araştırıp durmuştur. Ölümünden 
bir kaç gün önce Güneş ve Dünya’nın konumunun 
ve yörüngesinin ne olabileceğini tahmin etmişti ama 
doğruluğunu bilmiyordu. MS 415 yılında, cadı olduğu 
söylenerek hakkında öldürülme kararı alınmış ve 
İskenderiye’de yakalanmıştır. Taşlanarak öldürülmemesi 
ve acı çekmemesi için eski öğrencisi onu boğarak 
öldürmüştür. Ölmeden önce gördüğü son şey, İskenderiye 
Kütüphanesi’nin tavanındaki elips şeklidir. Tıpkı Güneş ve 
Dünya’nın yörüngesinde keşfettiği şekil gibi! 

Eğer bu ilk bilim kadının hayatından ve yaptıklarından 
bilgi almak isterseniz ‘AGORA’ filmini izleyebilirsiniz.

Kaynak: https://ekmekvegul.net/sectiklerimiz/gunun-filozofu-hypatia
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Prora Oteli

Doruk PARLAMIŞ / 9-D

Hitler’in tasarladığı Prora Oteli aslında bizim bildiğimiz 
sıradan 5 yıldızlı, konforlu ve lüks otellerden biraz farklı 
bir oteldir. Prora Oteli Nazi Almanyası döneminde Hitler 
tarafından sahil boyunca 5 kilometre tatil köyü olarak 
tasarlanmıştı. Otel konum olarak Almanya’nın kuzeyinde 
en büyük adası olan Rügen adasında yer almaktaydı. 
Bu otelin mimarı Clemens Klotz büyük çapta bir otel 
tasarlamıştır ve aynı zamanda bu otel Alman mimarisinde 
çok önemli bir yer almıştır. Bu otel tam olarak 20.000 
kişiyi barındırabilecek bir kapasiteye sahip olup bütün 
odaları sahile bakmaktaydı.

Bu otelin görünen amacı orta sınıf gelirli işçilere tatil 
yapmaları için olan bir tatil köyü olsa da asıl amacı Hitler’in 
bütün oteldeki orta sınıf kesimin saygınlığını kazanıp 
ve orta sınıf kesimin ülkelerinin ne kadar da ihtişamlı ve 
güçlü olup tatillerini bitirince büyük bir motivasyonla 

işerine dönmelerini sağlamaktı.“Graft Durch Freude” 
Türkçesi ‘neşeden güç doğar.’ Nazi Almanyasında devlet 
kontrolündeki büyük bir eğlence organizasyonuydu ve bu 
organizayson Prora Oteli’nin yapılmasını sağlıyordu.

Prora Oteli 5 kilometrelik uzunluğuyla büyük bir oteldi 
ama Hitlerin bu oteli yapmasında kendi egosunun da 
payı vardı. Dünyadaki büyük liderler sanki bir tanrı gibi 
doğaya karşı büyük yapılar yapmak istemişlerdir hep, 
işte Prora Oteli de buna bir örnektir. Ama ne yazık ki 
Hitler’in bu planlarının hiçbiri gerçekleşemeden 2.Dünya 
Savaşı patlak verdi ve bu hayallerin yerini Prora Oteli’nin 
çürümüş duvarları aldı.

Kaynak: https://www.timeturk.com/tr/2008/08/13/hitler-in-hayalet-
tatil-koyu-prora.html
http://barisozcan.com/hitler-neden-45-km-uzunlugunda-bir-bina-
tasarladi-prora-oteli/
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Bebeklerin Gözleri Neden 
Mavi Görünür?

Sinem KORKMAZ / 9-D

Bir insanın göz renginden bahsederken aslında iris 
yapısının renginden bahsederiz. Farklı göz renkleri 
olmasına rağmen irisin renginden sorumlu sadece bir 
pigment türü vardır. Bu pigment; saça, deriye ve göze 
rengini veren “melanin” pigmentidir. Melanin, melanosit 
adı verilen hücreler tarafından üretilir. Bir insanın göz 
rengi melanin pigmentinin miktarına ve özelliğine bağlıdır. 
Göz rengi genetik olarak belirlenmiştir. Buna rağmen 
bebeklikten çocukluğun ilk dönemlerine kadar göz 

renginin değişimine rastlanılır. Bebekler doğduklarında 
sahip oldukları melanin miktarı az olduğu için gözleri 
mavi, gri, lacivert renkte görünür. Doğumdan sonra salgısı 
devam eden melanin pigmenti göz rengini koyulaştırır. 
Genel olarak bir yıl içinde genetik olarak belirlenen 
melanin miktarına ulaşılır ve bebeğin gerçek göz rengi 
belli olur.

Kaynak: bilimgenc.tubitak.gov.tr
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İzmir’in İkizi Selanik

Ada DOĞAN / 9-A

Yunanistan’ın ikinci büyük kenti  olan Selanik  ayrıca en güzel şehirlerinden biri. MÖ 316’da Makedonya Kralı Kassandros, 
Büyük İskender’in de kız kardeşi olan karısı Therman Thessaloniki’nin adını şehre vermiş. Selanik’te  Atatürk Evi Müzesi, 
kordon, Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaptırılan Beyaz Kule gördüğümüz yerler arasındaydı.

Selanik Kordonu 

Selanik’e de İzmir’e de gitmiş olan aşağı yukarı herkesten 
aynı cümleyi duyarız: “O kadar çok benziyorlar ki sanki 
aynı elden çıkmış gibiler.” Peki gerçekten de aynı elden 
çıkmış olabilirler mi? 

İzmir kordonu yapıldığında çok beğenilir, ödüllere layık 
görülür. Bu nedenle daha sonra topraklara yeni katılmış 
olan Selanik için de aynı belediye başkanından bir kordon 
istenir fakat Selanik’teki kordon yapılabilecek alan daha 
küçük olduğundan İzmir kordonunun bir küçüğü yapılır. 
İşte bundan dolayı iki şehre de gidenler onları birbirlerine 
çok benzetir.

Beyaz Kule 

Selanik’in simge yapılarından 
Beyaz Kule, Kanuni Sultan 
Süleyman zamanında 
yapılmış ve Osmanlı 
döneminde önce 
kale, sonra garnizon 
ve sonra da zindan 
olarak kullanılmış. Şehir 
el değiştirince beyaza 
boyandığı için adını da 
buradan almış.

Atatürk'ün Doğduğu Ev

Atatürk'ün doğduğu ev, Selanik Türkiye Konsolosluğu 
ile aynı alanda bulunuyordu. Selanik Belediyesi, 29 

Ekim 1933’te Türk-Yunan dostluğu adına, Atatürk'ün 
doğduğu evin çift kanatlı kapısının sağ köşesine 
mermer bir plaka yerleştirmiştir. Plakanın 
üzerinde Türkçe, Elence ve Fransızca olarak şu 
ibare yazılıdır; 

“Türk milletinin büyük müceddidi ve Balkan 
ittihadının müzahiri GAZİ MUSTAFA-KEMAL 

burada dünyaya gelmiştir.”

Kaynak: http://www.kultur.gov.tr/TR-96346/selanik-ataturk-
evi.html
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Makedonya’nın Başkenti Üsküp  
Üsküp Heykelleri

Zehra Deniz YAVUZ / 9-C     Hasibe Sıla AYDIN / 9-B

Makedonya’nın başkenti  Üsküp’te şehir 
meydanı, Vardar nehri üzerinde kurulan ve 
neredeyse Osmanlı’dan  tek kalan Taş Köprü ile 
Türk ve Makedon tarafı olarak ikiye bölünmüş 
bir durumda. Köprünün her iki yanı devasa 
heykellerin sergilendiği  açık hava müzesi 
görünümünde. Müze görüntüsü Makedonya 
Hükümeti’nin “Üsküp 2014” adını verdiği 
proje ile Üsküp’ün merkezindeki eski binalar 
tamamen yenilenirken, her noktaya görkemli 
heykeller yerleştirilerek elde edilmiş. Özellikle 
gece ışıklandırmalarla  büyüleyici bir ortam 
oluşuyor. 

Resimde gördüğünüz heykel, Büyük İskender’in babası 
Kral II. Filip’ in, yani ‘Kör Filip’ in heykelidir. II. Filip MÖ 359 
ile MÖ 336 yılları arasında hüküm sürmüştür. Ülkesinin 
siyasi, ekonomik ve özellikle de askeri alanda gelişmesi 
için büyük çaba harcamıştır. Profesyonel ordu kurmuş, 
mancınıklar geliştirmiştir. Heykelinin yüzü de karşı 
taraftaki Büyük İskender heykeline dönüktür, baba oğul 
göz gözedir. 

Büyük İskender’in heykeli, at üstünde, yüzü batıya 
yönüne bakıyor. Büyük İskender, diğer adıyla III. 
Aleksandros, birçok savaşa girmiş, Makedonya’dan 
Hindistan’a kadar uzanan bir imparatorluk 
kurmuştur. Aynı zamanda Antik Yunan uygarlığının 
doğuda yayılmasında etkilidir. Kendisi hayattayken 
hakkında anlatılan muhteşem hikayelerin yanı sıra, 
ölümünden sonraki zaman dilimlerinde, insanların 
gözünde tamamen efsanevi bir kahraman haline 
gelmiştir. III. Aleksandros hakkında ilginç başka 
bir detaysa bilim ve felsefeye duyduğu ilginin 
kaynağında, gençliğinde Aristo’dan aldığı derslerin 
yatmasıdır. Heykellerin baba oğul bakıştıklarını 
söylemiştik, ayrıca bu heykel dünyadaki en büyük 
Büyük İskender heykeli olma özelliğine sahiptir.
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Bu heykel, Büyük İskender’ in MÖ 356’da Makedonya’nın 
Pella şehrinde doğuşunu ve aynı zamanda İskender’in 
doğuşuyla Makedonya ülkesinin doğuşunu temsil ediyor.

Bu heykeldeki de tanıdık birisi: I. Jüstinyanus. 
Tarihte bu ad, I. Jüstinyen diye de geçen  Bizans 
İmparatorudur. Ayasofya’yı yaptıran hükümdardır. 
Roma hukuku,  Nika Ayaklanması ve Jüstinyen 
Vebası dendiğinde akla gelen ilk isimdir. Roma 
hukuku, günümüzdeki medeni kanunların temelini 
oluşturur. Nika ayaklanması 532 yılında yaşanan, 
sonuçları ağır bir isyandır. Konstantinopolis 5 
gün boyunca yanmıştır ve isyanı bastırmak için 
yaklaşık 30,000 kişi öldürülmüştür. Bu olaydan 
sonra Jüstinyen’in bir daha kimseyi ölümle 
cezalandırmayışı, bazı tarihçilere yaşananları 
aslında hiç istemediğini ve çok üzgün olduğunu 
düşündürür. 542 yılında Konstantinopolis’e şehrin 
kuruluş kutlamalarında  ulaşan veba ise Jüstinyen 
Vebası olarak anılmaktadır. Jüstinyen’in Üsküp’e bir 
heykelinin koyulmuş olmasının asıl nedeni ise Üsküp 
şehrini kurduran kişinin I. Jüstinyen olmasıdır.

Karahindibalı fotoğraflar Jüstinyen 
Heykeli’nin bir kısmından çekilmiştir.

Toparlama: Zehra Deniz YAVUZ, Hasibe Sıla AYDIN (9-B)

Fotoğraflar: Zehra Deniz Yavuz

Karahindibalı Fotoğraflar:
Zehra Deniz Yavuz, Aydın 

Daha ayrıntılı Bilgi İçin Bakılan Kaynaklar:
https://www.britannica.com/biography/Alexander-the-Great 
http://www.tarihiistanbul.com/roma-imparatoru-1-justinyen/
www.wikizeroo.net/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVka-
WEub3JnL3dpa2kvSUkuX0ZpbGlwXyhNYWtlZG9ueWFfa3JhbMSxKQ 
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/buyuk-iskender-iii-alexan-
dros-kimdir-iste-hayati-ve-savas-tarihi-40762785
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Üsküp’teki tarihi Taş Köprü Büyük İskender’in heykeli 
olduğu Makedonya Meydanı ile Türk Çarşısı arasındaki 
bir mevkide, şehri doğu ile batıya bölen Vardar Nehri 
üzerindedir. Kimi kaynaklara göre Mimar Sinan tarafından 
yapıldığı belirtilen Taş Köprü, geçmişte aynı yerde bulunan 
Roma köprüsünün üzerine inşa edilmiştir. 12 ayaklı, 220 
metre uzunluk ve 6 metre genişliğe sahip köprü yapıldığı 
dönemden günümüze kadar birçok depremde ve savaşta 
zarar görmüştür.   Bütün arşiv belgelerinde köprünün 
adının, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü olarak geçmesine 
rağmen halk arasında Vardar Köprüsü veya Taş Köprüsü 

isimleriyle adlandırılmaktadır. Köprünün inşaatını Sultan 
II. Murat başlatmış, Fatih Sultan Mehmet tamamlatmıştır. 
Bu sebeple resmi kayıtlara Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 
ismiyle kaydedilmiştir. 1912 yılından itibaren köprüdeki 
Osmanlı-Türk mimari öğelerini kaldırıp, kendi kültürlerini 
yansıtmaya çalışmışlardır. En son köprüdeki mihrabı 
kaldırmışlardır fakat daha sonra kamuoyunun baskısıyla 
köprü mihrabını restorasyonla yerine koymuşlardır. 1971 
yılında Goce Delcev Köprüsü’nün inşa edilmesiyle Üsküp, 
turistik bir cazibe merkezine dönüşmüştür.

Üsküp’teki Osmanlı Eserleri
Tarihi Taşköprü

Duru DURAN / 10-B

17



Üsküp’teki Osmanlı Eserleri
Arasta Camii

Ata TÜRKÜN / 10-D

15. yüzyılda Osmanlı mimarisiyle yaptırılan Arasta 
Cami, Makedonya Üsküp’te yer almaktadır. Diğer 
Osmanlı camilerinden farkı, minaresinin kısa ve dört 
köşeli oluşudur. 1555 yılında meydana gelen depremde 
kubbesi yıkılan cami, bir başka büyük tehlikeyi de 
1689’da Avusturya-Macaristan ile Osmanlı arasındaki 
savaş devam ederken Avusturyalı bir generalin 
Üsküp’ü ateşe vermesiyle atlatmıştır. Bu iki olaydan 
sonra harap duruma düşen cami, ilk önce 17. yüzyılda 
restore edilmiş, daha sonra da Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafından tekrar restore edilmiştir.

18



Üsküp’teki Osmanlı Eserleri
Mustafa Paşa Camii

Seymen ERDOĞAN  / 10-B

Üsküp’te bulunan ve eski Osmanlı camisi olan Mustafa 
Paşa Camii, Kurşunlu Han ile Üsküp Kalesi arasında 
bulunmaktadır. Cami, Üsküp Kalesi’nin alt kesiminde, 
kalenin önündeki yolun hemen karşısında yer alır. 
Caminin alt kısımlarında kalan bölge de Üsküp’ün en 
meşhur yerlerinden olan tarihî Türk Çarşısı’dır. Kale, 
cami ve çarşının yer aldığı bu alan şehrin tarihî kesimidir. 
Üsküp Türk Çarşısı’nın hemen üst kısmında konuşlanmış 
olan cami 1492 yılında Yavuz Sultan Selim’in veziri olan 
Mustafa Paşa tarafından yaptırılmıştır. Paşanın adı, cami 
girişindeki kitâbede bulunur. Mustafa Paşa, II. Bayezid 
(1481-1512) ve Yavuz Sultan Selim’in (1512-1520) veziri 
olmuştur. Dönemindeki görevlerinde oldukça faydalı 
olmuş bir devlet adamıdır. Cami, kendisine özgü yapısını 
ve ihtişamını çağdaş döneme kadar korumuştur. Tarihî 
dönemde camiye herhangi bir ekleme yapılmamış, 
mevcut yapısı aynen korunmuştur. Mustafa Paşa, Üsküp 
bölgesinde bulunan Bulaçani, Batintsi, Raştak ve Tsreşevo 
köylerinin sahibiymiş. Üsküp’te kendi kaynaklarıyla 

cami ve mescit inşa etmiş. Cami iki sıra tuğla ve kesme 
taş ile inşa edilmiştir. Caminin giriş kısmında beyaz 
mermerden yapılmış sundurması bulunmaktadır. Yarı 
dairesel kemerlerle bağlı olan dört adet mermer sütun 
bulunmaktadır. Bu bölüm üç eşit boyutlu kubbe ile 
kaplıdır. Minarenin yüksekliği  47 metre olup, caminin 
kuzey kısmında bulunup, kireç taşıyla inşa edilmiştir. 
Caminin iç kısmında ibadet yeri bulunmaktadır. 
Güneydoğu bölümde mihrap, mihrabın sağ tarafında da 
minber yer almaktadır. Bugün Mustafa Paşa Külliyesini, 
cami, 1519 yılında defnedilen Mustafa Paşa Türbesi, 
kızı Ummi, şadırvan, birkaç mezar, imaret ve medrese 
kalıntıları oluşturmaktadır. 1963 yılında meydana gelen 
bir depremde hasar görmüş, 1968 yılında tekrar ibadete 
açılmıştır. 2006 yılından itibaren 5 yıllık restorasyon 
çalışmaları yapılmıştır ve cami, Makedonya Kültür Eserleri 
Konzervasyon Merkezi ve TİKA’nın yürüttüğü projelerle 
aslına uygun onarılmıştır. Cami günümüzde de kullanıma 
açıktır.
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0 ve 1 Bir Evrene Eşittir

Efe ERİM / 9-C

Yaşadığımız yüzyılda teknoloji bir hayli gelişmiş durumda. 
Bu gelişmiş teknoloji, bilgisayar ve bilgisayarların 
altyapısıyla başlıyor. Hiç düşündünüz mü bilgisayarı 
oluşturan en küçük yapıtaşı yani kodu nedir diye? ‘Binari 
kod sistemi’ olarak adlandırdığımız sistem bilgisayar 
dünyasının en küçük yapıtaşıdır.   0 ve 1 rakamı bu sistemi 
oluşturur.

Evet, yanlış duymadınız, evinizdeki televizyon, bilgisayar, 
telefon, kolunuzdaki akıllı saat yani tüm bilgisayar dünyası 
sadece 0 ve 1’den oluşur. 0 boştur yani kapalıdır ama 1 
doludur yani açıktır. Bilgisayarın içindeki tüm devreler 
kapalı ve açık komutuna göre çalışır.

Peki biz bu sistemi nasıl kullanabiliriz. Bizim çoğunlukla 
günlük hayatta kullandığımız telefonlarımızın bir hafızası 
vardır. Örnek veriyorum sizin telefonunuz 16 gigabyte. 
Şimdi yavaş yavaş ayrıntıya inelim ve birimi düşürelim. 16 
gigabyte’tan sonra 16000 megabyte sonra 16,000,000 
kilobyte ondan da sonra 16,000,000,000 byte. Byte 
genellikle en küçük birim olarak düşünülür ama değildir. 
En küçük birim “bit”dir. 8 bit 1 byte’a eşittir. 8 bitin içindeki 
0 ve 1’lerin sıralanışı çok önemli, her biri bir komutu ifade 
eder başka 8 bit ile yan yana gelirse daha güçlü komut ya 
da komutu değiştirebilirler.

Şimdi tabloya dikkatlice bakın.

Tabloda üst satırdaki üslü sayıların değerlerini bulup bir 
tablo daha yapalım.

Gördüğünüz gibi tablodaki değerleri bulduk. Şimdi bir 
“TEDESKOP” kelimesini Binari kod sistemi dilinde yazalım 
ama biz bunu Türk alfabesinin harflerinin rakamsal 
karşılığına göre yapacağız. T’nin rakamsal karşılığı 3, 
E’nin rakamsal karşılığı 5, D’nin rakamsal karşılığı 4, S’nin 
rakamsal karşılığı 1,K’nin 2, O’nun 6 ve P’nin ise 7. Şimdi 
düşünelim.

27 26 25 24 23 22 21 20

0 0 0 0 0 0 0 0

0 2 4 8 16 32 64 128

0 0 0 0 0 0 0 0

T E D E S K O P

3 5 4 5 1 2 6 7

20+21 20+22 22 20+22 20 21 22+21 22+21+2⁰

1+2 1+4 4 1+4 1 2 4+2 4+2+1

Not: Binari kod sistemi soldan sağa değil, sağdan soladır!
Şimdi her bir harfi 8 bit olmak üzere yazmaya başlayalım.
T- 00000011
E- 00000101
D- 00000100
E- 00000101
S- 00000001 
K- 00000010
O- 00000110
P- 00000111

Evet, tüm bunlar bu kadar bu bitler yan yana getirildiğinde 
bu “TEDESKOP” kelimesini oluşturuyor. Düşünebiliyor 
musunuz, bilgisayarınızın içinde kaç kelime olduğunu 
yani küçük bir aletin içinde kaç tane 0 ve 1 taşıdığını. 
Kolunuzdaki saatten evinizdeki televizyona kadar birçok 
şeyin içinde trilyonlarca 0 ve 1 var. Kullandığımız tüm 
teknolojileri 0 ve 1’e borçluyuz. 

0 ve1 bir evrene eşittir.
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Dünyanın Sonu ve 
Kehanetleri

Alperen DALBUDAK / 9-B 

İnsanoğlunun en çok meral ettiği şeylerden biri tabi ki 
dünyanın sonunun nasıl geleceği. Bu konu hakkında 
birçok teori üretiliyor. Fakat bu teorilerin daha doğrusu 
kehanetlerin doğruluğu tartışılır. İşte dünyanın sonuna 
dair korkunç kehanetler... 

Armageddon Savaşı (2018)

Kitabı Mukaddes’te ayrıntılı olarak resmedilen 
Armageddon Savaşı Hıristiyanlar ve Yahudiler için en 
büyük kıyamet alâmetlerinden biri. Özetleyecek olursak: 
Kıyamet gününün gelmesi için Katoliklerin ve Yahudilerin; 
Müslüman ve Hıristiyanlarla yaşayacağı büyük savaşın 
ardından Hz. İsa Mesih’in dünyaya yeniden geleceğine 
inanılmaktadır. Bu nedenle Amerika’da yaşayan yaklaşık 
40 milyon Evanjelist, Yahudilerin vaad edilen topraklara 
geri dönüşünü yani İsrail’in kurularak güçlenmesini 
böylece Armageddon savaşının önünün açılacağına 
inanarak desteklemektedir. ADB’de Scientology gibi din 
ve tarikatların gücü, bu kehanetin önümüzdeki yıllarda 

daha sık duyulacağını söylemek zor değil. Çünkü World 
Bible Society Başkanı F. Kenton Beshore göre Kıyamet’e 
gidecek olan süreç 2018’de Orta Doğu’da yaşanacak olan 
büyük savaşla başlayacakmış. 

Armageddon Savaşı – II (2018)

Armageddon konusu Amerika’da o kadar popüler bir 
mevzu olmuş ki üzerine tahmin yürütmeyen kalmamış 
gibi. Bu seferki öngörü ise yabana atılmayacak bir isimden. 
1997’de ölen Amerikalı ünlü astrolog Jeane Dixon tutan 
ve tutmayan tahminleriyle bir dönemin en çok konuşulan 
isim olmuş. Martin Luther’in öldürülmesinde John F. 
Kennedy suikastine Sputnik 1’in fırlatılışına kadar pek çok 
önemli olayı önceden görebildiği için tahminleri ciddiye 
alınan Jeane Dixon, Ronald Reagan ve Richard Dixon 
gibi ADB başkanlarına danışmanlık bile yapmış. Tabii 
tutmayan bir sürü tahmini de olmuş bu medyumun hatta 
bu nedenle adı verilen “The Jeane Dixon Effect” bir teori 
bile var. Bu tanıtımın ardından konumuza dönecek olursak 

21



Jeane Dixon 1973’te yazdığı bir kitapta Armageddon 
sürecinin 2020’de başlayacağını sahte Mesih, Deccal ve 
Şeytan’ın dünyayı terörize etmesinin ardından İsa Mesih’in 
yeryüzüne ineceğini öngörmüştür.

2 Rakamının Sırrı (2029)

Dönem dönem böyle numerolojiyle gereğinden çok 
ilgilenen insanlar çıkar medyada. Jim Carrey’nin ünlü 
filmi The Number 23’ü izledikten sonra biraz merak 
edip araştırmıştım. Mike Flipp de bu numerolojiyle 
ilgilenenlerden biri ancak onu diğerlerinden ayıran özelliği 
bu numeroloji olayını İncil ile desteklemesi. Kendisi, 
İncil’den yola çıkarak 2 rakamında tarih boyunca devam 
eden bir gizem olduğunu iddia ediyor. Hatta yaptığı 
hesaplamalara göre Kıyamet 2029’da kopacakmış. 

Robo-Kıyamet (2030)

Terminatör filmini bilmeyenimiz yoktur. Filmdeki 
senaryoya göre Skynet adlı program öğrenmeyi öğrenerek 
tüm robotları yönetmeye başlayıp insanlığın sonunu 
getirmeye çalışıyordu. Bazı insanlara göre bu senaryonun 
gerçekleşme olasılığı belki yarın belki yarından da yakın. 
Sun Microsystems’in kurucularından Bill Joy gelişen robot 
teknolojisi üzerine 2000 yılında Wired dergisine yazdığı 
bir yazıda teknolojinin sonumuz 
olabileceğine dair ürkütücü 
tahminlerde bulunmuş.

6.000 Yıl Teorisi (2239)

Bu seferki Kıyamet senaryosu 
Yahudilik kaynaklı. Musevilerin 
kutsal kitaplarından biri 
olan Talmud’a göre evren 
yaratılışından 6 bin yıl sonra 
imha edilecek. İbrani takvimine 
göre ise Dünya ve Evren 
3.760 yıl önce Hz. Mesih’in 
doğumundan hemen önce 6 
günde yaratıldı. Yine Talmud’a 
göre 6 günün her biri için 1.000 

yıl geçtiğinde Kıyamet süreci başlayacak, Mesih yeniden 
görünecek ve evren kitlesel ayaklanma ve kargaşa çağına 
girecek. Yapılan hesaba göre İbrani takviminde 6 bin yıl şu 
an kullandığımız takvimlerde 2239 yılına tekabül ediyor.

Kuran’da Kıyamet (2280)

Ömer Çelakıl’ın esin kaynağı Reşad Halife diye bilinen 
Mısır kökenli Amerikalı bir biyokimyacı, bir gün ayetleri 
bilgisayarına yüklerken kendisine Cebrail (a.s) aracılığıyla 
bir mesaj iletildiğini ilan etmiş. Kendisine gönderilen bu 
mesajla birlikte Kuran’da 19 sayısına dayanan gizli bir kod 
olduğunu keşfetmiş. Kendi oluşturduğu bu hesaba göre 
Kuran’da Allah lafının 2698 kez geçtiğini belirleyerek 
bunun üzerinden bir Kıyamet tarihi belirlemiş: 2280 (19 x 
120). Alimler, Kuran’ın Batını ve Zahiri anlamları olduğunu 
söylemiştir. 

Dünya’nın Güneş Tarafından Yutulması (7.6 Milyon Yıl)

Temel fizik bilgilerinden biridir: Yıldızların yaşam enerjiler 
bittiğinde bir nevî öldüklerinde, Karadelik’e dönüşür ve 
çevresindeki her şeyi yutmaya başlar. Yutmaktan kasıt 
yok olmak değil. Tam olarak ne olduğu bilinmediği için 
boyut değiştirildiği iddia ediliyordu ancak son yıllarda 
üretilen yeni teorilere göre Karadelikler tarafından yutulan 
maddeler bilinmeyen bir formda evrene geri postalanıyor. 
Çiğneyip tükürüyor da diyebiliriz. Dünyanın sonuna 
yönelik bilimsel öngörülerden biri de gezegenimizin 
hayat kaynaklarından biri olan Güneş; -ki kendisi bir yıldız 
oluyor- ömrünü tamamladığında Karadelik’e dönüşerek 
Dünya’yı ve diğer gezegenleri yutacak diyor. Astronom 
Klaus-Peter Schroder bunun 7.6 milyon yıl süreceğini 
hesaplamış.

Büyük Soğuma Teorisi (10×100 Yıl)

Geldik bilimin en büyük kıyamet senaryosuna: Büyük 
Soğuma! Fizikçilere göre evrenimiz Büyük Patlama ile 
meydana geldi ve oluşum süreci hâlâ devam ediyor. Peki 
ama bu süreç daha nasıl ve ne kadar devam edecek? 
Öngörülen süreye bakılırsa henüz endişelenmemizi 
gerektiren bir şey yok. Çünkü bilim adamlarına göre 
evrenimiz önümüzdeki uzun yıllar boyunca genişlemeye 
devam edecek fakat bu genişleme giderek yavaşlayacak 
ve soğuyacak. Öyle ki nihaî son geldiğinde ısı enerjisi diye 
bir şey kalmayacak ve bütün maddelerin sonu böylece 
gelmiş olacak.
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Okçuluk

Zeynep KÖROĞLU / 9-C

Karşılaştığım ve tanıdığım insanlardan pek çoğu, ben 
onlara okçuyum demeden önce okçuluğun günümüzde 
modern veya geleneksel olarak yapılan bir spor olduğunu 
ve hatta olimpiyatlarda ve Avrupa şampiyonalarında yer 
aldığını bilmez. Bilenlerin neredeyse hepsi de okçuluğu 
rahat veya çaba sarf edilmeyen bir spor olarak düşünür, 
hafife alır.  Belki futbol veya basketbol kadar popüler ve 
talep edilen bir spor değil fakat okçuluğun sporcusuna 
yararları aslında sanıldığından çok fazla.

Öncelikle bizi ilgilendiren akademik hayata katkısından 
başlayalım. Uzmanlara göre okçulukla uğraşanlarda 
sporla ilgilenmeden önceki dikkat eksikliklerinin gitgide 
azaldığı gözlemleniyor. Hedefe nişan alma sırasında sahip 
olunan konsantrasyon, özellikle dikkat dağınıklığı yaşayan 
öğrencilere ders dinleme ve sınavlara hazırlanmada 
büyük avantaj sağlıyor. Aynı zamanda okçuluk yaparken 
antrenmanlarda hedefe kilitlenme, nişan alma ve hedefe 
odaklanma kişilerin gerçek hayatlarına da yansıyor. Kişi 
kendine koyduğu hedeflere ve amaçlara daha kolay 
odaklanma becerisi geliştiriyor ve bu şekilde hedeflerine 
ulaşma konusunda daha disiplinli bir hale geliyor. Kişiler, 
kriz anlarında sakin, sinirlendiklerinde de kendine hakim 
olmayı öğretiyor. 

Okçuluk, bir takım sporu olmadığı için antrenmanda veya 

yarışmalarda karşılaşılan teknik veya zihinsel zorlukların 
tek başına üstesinden gelmeyi gösteriyor. Fazla hareket 
gerektirmeyen bir spor olduğundan kişiler iş veya okul 
günlerinde bile bu sporu yapmayı tercih edebiliyor. Ayrıca 
okçuluğun zihinsel olduğu kadar fiziksel yararlarına 
da değinmek istiyorum. Diğer sporlar kadar efor sarf 
edilmese bile kişinin yayı çekerkenki nefesini tutuşu 
normal hayatta da nefes kontrolünü sağlıyor. Düşünülenin 
aksine okçuluk sadece kol değil, aynı zamanda boyun, 
bel, omuz, sırt, karın, el ve hatta parmaklara kadar birçok 
kasın gelişmesine de katkı sağlıyor. Okçuluğun özellikle 
ergenlik çağında olan bireylerin omuz düşüklüğü ve sırtın 
öne eğikliği gibi sırt ve omuzla ilgili problemleri azalttığı 
da yine uzmanlar tarafından belirtiliyor.

Sonuç olarak okçuluk hafife alınmaması gereken ve 
uzmanlar tarafından kanıtlanmış pek çok faydası olan 
bir spor. Bu sporun sanıldığından farklı ve daha modern 
olduğu da bir gerçek. Ben, 3.5 yıldır bu sporu yapıyorum 
ve zaman zaman antrenmanları aksatmak zorunda 
kaldığım oluyor fakat hâlâ devam etmemde etkili olan 
unsurlar işte bu yararları. 

Zihinsel ve bedensel sağlık için okçuluğun veya başka 
bir sporun herkes tarafından yapılması gerektiğini 
düşünüyorum.
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Kız Kulesi Efsanesi

Burçe BİÇEN / 9-B

Üsküdar’ın sembolü haline gelen KIZ KULESİ, Bizans 
devrinden kalan tek eserdir. M.Ö. 2475 yıllarına kadar 
uzanan bir geçmişe sahip olan bu kule, Karadeniz’in 
Marmara ile buluştuğu yerde minicik bir ada üzerine 
kurulmuştur. Bazı Avrupalı tarihçiler tarafından Leander 
Kulesi olarak adlandırılmıştır. Kule hakkında birçok rivayet 
bulunmaktadır.

İlk kez Yunan döneminde bir mezara ev sahipliği yapan 
bu ada, Bizans döneminde inşa edilen ek bina ile gümrük 
istasyonu olarak faaliyet göstermiştir. Osmanlı döneminde 
ise savunma kalesi, sürgün istasyonu, karantina odası gibi 
birçok işlev yüklenmiştir. En eskimeyen işlevi ise 
asırlardır insanlara geceleyin göz kırpan fener 
görevidir. Günümüzde ise lüks bir restoran olarak 
işlev görmektedir.

Kız Kulesi ile ilgili anlatılan ilk hikaye, Ovidius’un 
kaybettiği bir sevdanın hikayesidir. Hero ve 
Leandros adlı iki hüzünlü gencin sevdasını anlatan 
bu hikaye, Hero’nun kuleden ayrılmasıyla başlıyor. 
Hero, Afrodit’in rahibelerindendir. Bundan dolayı 
âşık olması yasaktır. Hero yıllar sonra Afrodit’in 
tapınağından yapılan bir törene gitmek için 
kuleden ayrılır. Katıldığı törende Leandros ile 
karşılaşır. Birbirlerine âşık olan bu iki gencin aşkları 
Leandros’un gece kuleye yüzerek gelmesiyle 
kutsallaşır. Kız Kulesi her gece bu sevdaya tanıklık 
eder. Leandros’un yüzerek kuleye geldiği bir 
gece Hero’nun, Leandros’un yolunu bulması için 

yaktığı sevda ateşinin feneri rüzgardan 
dolayı söner. Karanlıkta yolunu kaybeden 
Leandros boğazın sularına kapılarak 
boğulur. Sevgilisinin öldüğünü gören Hero, 
kendini boğazın serin sularına bırakır.

Kavuşmayan aşklara ithafen anlatılan 
hikayelerinden bir başkası da; Kleopatra’nın 
sonuna benzer bir sonun anlatıldığı ‘Yılan 
Hikayesi’ vardır. İşte bu hikaye çoğu kişi 
tarafından biliniyor. Kahinlerden biri Kral’a 
kızının 18 yaşına geldiği zaman bir yılan 
tarafından sokularak öleceğini söyler.
Bunun üzerine Kral denizin ortasındaki 
kuleyi onararak kızını buraya yerleştirir. 
Böylelikle yılanın hiçbir yolla bu kuleye 

giremeyeceğini düşünür. Tabii kaderden kaçılmaz. Kuleye 
gönderilen üzüm sepetinin içine bir yılan gizlenmiştir. 
Hizmetkarlardan biri meyve tabağı yaparak genç kızın 
odasına gider, uyuyan genç kızın başının ucuna bırakılan 
meyve tabağına yılan sokulmuştur. Hizmetçinin odadan 
çıkmasıyla yılan çıkar ve zehrini prensesin üzerine boşaltır. 
Kral bu olanları öğrenince kahrolur. Kızına demirden 
bir tabut yaptırarak Ayasofya’nın giriş kapısının üzerine 
yerleştirir. Bugün tabutun üzerinde iki delik vardır. Yılanın 
ölümden sonra da kızı rahat bırakmadığı rivayet edilir.

Kaynak : http://www.tarihiistanbul.com/kiz-kulesi-efsanesi-ve-tarihi/
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Kar Kristallerin Oluşumu

Ece KOCABAY / 10-B

Sıcaklık donma noktasının altına düştüğünde bulutların 
içindeki su buharı küçük toz parçacıkları üzerinde 
yoğunlaşır ve katı hale geçer. Bu süreçte kar kristalleri 
altıgen prizma şeklini alır. Altıgenin köşelerinde 
dallanmalar oluşarak kar kristalleri büyümeye devam 
eder. Bilinenin aksine kar kristalleri donmuş yağmur 
damlaları değildir.

Kar Neden Beyazdır?

Gördüğümüz ışık birçok farklı ışık frekansından 
oluşmaktadır. Bu yüzden gözümüz farklı renkleri farklı 
renk ışık frekanslarında saptar.

Her farklı nesne farklı renklere sahiptir. Düzenli parçacıklar 
nesne üzerindeki farklı titreşimlere sahip olduğundan 
nesnelerin farklı renkte görünmesine sebep olur. Bundan 
dolayı bir nesneye ışık enerjisi temas ettiği anda, 
nesnedeki atomlar ve moleküller ışık enerjisinin kendisine 
ihtiyaç duyduğu kadarını içine çekmektedir. Nesnelerin 
farklı renklerde olması ışıktaki farklı ışık frekanslarını içine 
çekmesinden kaynaklanmaktadır.

Kar suyun soğuması halinde donmuş sudur. Buz 
yarı saydam bir maddedir. Bu nedenle ışık, madde 
üzerinde dosdoğru bir yoldan ilerleyemez. Bu da 
maddedeki  parçacıkların ışığın yönünü değiştirmesine 

neden olmaktadır. Bu olay, ışık parçacıklarının buz 
molekülleriyle etkileşmesiyle açıklanır. Bu etkileşmenin 
sonucunda ışığın yönü değişime uğrar.

Kar, birçok bağımsız buz kristalinin tekrardan düzenlenerek 
bir araya gelmesiyle oluşan bir buz yumağıdır. Işık kar 
tabakasına girdiğinde, buz kristalinin en üstündeki 
bölgede ilerler, bu yönlenmeyi hafifçe değiştirir ve yeni 
bir buz kristali üzerine gönderilir. Onun üzerinde de aynı 
şey meydana gelir. Aslında, tüm kristaller ışık etrafında 
buz yığının dışında tekrar bir araya gelirler. Aynı şey 
tüm farklı ışık frekanslarında olur, böylece ışığın tüm 
renkleri geri dönmüş olur. Görünür spektrumdaki tüm ışık 
frekanslarının bir araya gelmesi sonucu beyaz renk oluşur. 
Bundan dolayı kar tanelerini beyaz renkte görürüz.
Kısacası kar beyaz görünmesine rağmen, karı oluşturan 
kar kristalleri şeffaftır. Kar kristallerinin bir araya 
gelmesiyle oluşan kar taneleri ışık ile etkileştiğinde, kar 
kristallerinin kendilerine özgü altıgen şekilleri nedeniyle, 
bir kristalin yüzeyinden diğerine yansıyarak yön değiştirir. 
Kar tanelerine çarpan bütün frekanslardaki ışınlar eşit 
derecede yansıdığı için de kar beyaz görülür.

Kaynak: https://kimyaca.com/kar-niye-beyaz-renklidir/
http://www.bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/buz-renksizken-kar-
neden-beyazdir
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Fenerbahçe

Burak Mert YERTUT / 9-D

Takvimler 1907 yılını 
gösterdiğinde renkleri sarı-
beyaz olan bir takım kuruldu. 
Milyonlarca taraftar kimi zaman 
bu takım için hıçkıra hıçkıra 
ağladı kimi zaman da boğazları 
yırtılırcasına destekledi. Kim 
derdi ki bir zamanların kadro 
kurmakta zorlandığı bu takım 
bir gün yıldızlar topluluğu 
haline gelecek.

Bu efsane takımın hikayesi 
gerçekten de böyle zorluklarla 
başladı. Öte yandan Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kurucusu 
Mustafa Kemal Atatürk de 
Fenerbahçeliydi. Atatürk, 10 
Ağustos 1928 günü, 3-3 berabere 
biten Gazi Kupası maçından 
sonra üçü Galatasaraylı ve ikisi 
Fenerbahçeli olan beş kişinin 
önünde aynen şunları söyledi: 
"Burada üçe üçüz... Çünkü 
ben de Fenerbahçeliyim!" 5 
Haziran 1932’de Kulübümüzün 
Kuşdili’ndeki binası yanınca, 
ilk bağış yine ‘Büyük 
Önderimiz’den geldi. Mustafa 
Kemal Atatürk’ün kulübümüzü 
ziyareti sırasında, hatıra 
defterimize yazdığı satırlar 
şöyledir; "Fenerbahçe 
Kulübü’nün her tarafa mazhar-i 
takdir olmuş bulunan asari 
mesaisini işitmiş ve bu kulübü ziyaret ve erbab-ı himmeti 
tebrik etmeyi vazife edinmiştim. Bu vazifenin ifası ancak 
bugün müyesser olabilmiştir. Takdirat ve tebrikatımı 
buraya kayd ile mübahiyim."

Fenerbahçe aynı zamanda 1959 yılında ilk kez düzenlenen 
Birinci Futbol Ligi'nde ilk şampiyonluğu kazandı. 2 ayrı 
grupta birinciliği elde eden ezeli rakipler Fenerbahçe 
ile Galatasaray, o zamanki statü gereği final maçlarında 
karşı karşıya geldi. İlk maçta rakibine 1-0 yenilen Sarı-

Lacivertliler, rövanş maçını 
4-0 kazanarak, 48 yaşına 
girmeye hazırlanan ligde ilk 
şampiyonluğu kazanan takım 
oldu.                                                                                                                      

Birçok dalda başarı gösteren 
Fenerbahçe Kulübü’nün en 
büyük başarısı 2016-2017 
sezonunda basketbolda Avrupa 
Kupasını kazanmış olmasıdır. 
Bu, takım sporlarında, 
basketbolda bir takımımızın 
aldığı en büyük başarıdır.

Futbolda da önemli başarılar 
gösteren Fenerbahçe’nin aldığı 
başarılar şu şekildedir:

• Türk futbol tarihinin ilk 
uluslararası başarısı olan 
Balkan Kupası'nı (1966-67) 
kazanmıştır. 

• UEFA Kupa Galipleri 
Kupası'nda (1963-64) çeyrek 
final oynamış, 

• 2008 yılında ise UEFA 
Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline 
kadar yükselmiştir. 

• Ayrıca 2012-13 sezonunda 
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı 
finale çıkmıştır. 

• 28 kez Türkiye futbol şampiyonu olarak (19 Süper Lig, 
6 Millî Küme, 3 Türkiye Futbol Şampiyonası) Türk futbol 
tarihinde en çok millî şampiyonluk yaşamış takımdır.

Günümüzde ise futbol başarısında düşüş gösteren 
Fenerbahçe güncel ligde 15. sıradadır. Bunun yanı sıra 
2018-2019 yılında tarihinin en kötü başlangıcını yapmıştır.

Kaynak: www.habervitrini.com
www.fenerbahcem.ch
www.sabah.com.tr
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Tarihi Özlemek

Mehmet BİLGİÇ / 10-A

Televizyonlardan, radyolardan ya da haberlerden 
Türk tarihinin bir kısmını duymak, onun hakkında 
bir şeyler öğrenmek mümkündür. Çoğunlukla 
Osmanlıyı anlatan dizileri görmek alışıldık bir 
durum haline gelmiştir. Bu yerlerden Osmanlıyı 
öğrenenler, tarihi bilmenin şeref olduğunu 
savunurlar, her ne kadar öncesini bilmeseler de… 
Mustafa Kemal’in de tarih bilmenin çok önemli 
olduğunu savunduğuna bakılırsa bu tarihi bilmek 
gerçekten önemlidir. Tam da burada bir soru akla 
geliyor: “Çok önemli olan bu tarihi bilmek acaba 
ne yapıldığında işe yarar?” 

Öncelikle Türk tarihi dendiğinde akıllara 
genellikle bir Türk çadırında yaşayan atlı ve 
kılıçlı bir topluluğun savaşları ve kurdukları 
ülkeler gelmektedir. Bir yerlerde Türk tarihi ile 
karşılaşmak her Türk’e manevi bir güç verir. Bu 
manevi gücün aldığı şekil bugünkü toplumu 
yanlış yöne çekmektedir. Sosyal medyada da 
durum açıkça ortadadır ki, Kayılarla ilgili bir dizi 
olunca börk takıp kılıçla gezen kişiler görmek, 
Abdülhamit’i anlatan bir dizi olunca da Osmanlı 
sancakları asan insanlar görmek çok sık yaşanan 
bir olaydır. Gerçekten de tarihten alınan manevi 
gücün eseri bir iki bayrak asmak ya da kılıç 
sallamak mıdır? “Türk çocuğu atalarını tanıdıkça 
daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet 
bulacaktır.” diyen Atatürk bu sözü söylerken 
bugünleri böyle mi hayal etmiştir?  

Tarih, bizlere güç vermiştir. Türk tarihi gibi 
kahramanlıklarla, şanla, şerefle dolu bir tarih 
bize aitken güç vermelidir de. Fakat bu gücün 

algılanma şekli yanlıştır. Geçmişe bakarak geriye 
dönmeye çalışmak ne tarihten güç bulmaktır ne 
de daha güçlenmektir. Düpedüz gericilik olan bu 
duyguyu bugün binlerce insan atalarını tanımak 
sanmaktadır. Hâlbuki tarihten alınacak manevi 
güç bizlere şunu anlatmalıdır: “Geçmişte birçok 
kavim sıradan ok kullanıp birçoğu ok atmayı bile 
bilmezken atamız Mete Han ıslık okunu icat etti ve 
o çağın teknolojisinde öne geçti. Tanrı’nın kırbacı 
diye adlandırılan Attila, atalarının bulduğu ordu 
sistemleri ve savaş stratejileriyle Avrupa’yı kasıp 
kavurdu ve bunu yaparken de o çağın teknoloji 
ve stratejilerinde hep öndeydi. Emir Timur, İzmir 
Kalesi’nin fethinde muhteşem dehasıyla denize 
taş doldurtarak askerlerine daha çok alan sağladı 
ve kaleyi 15 günde düşürdü. Timur da bunları 
yaparken teknoloji ve stratejide çok öndeydi. 

Fatih Sultan Mehmet Han, İstanbul’un fethinde 
Şahin topunu icat etti. Bu top dönemin 
teknolojisinde en üst noktalarındaydı. Atalarımız, 
övündüğümüz bu şanlı tarihin kahramanları, 
dönemlerinde hep teknoloji ve stratejide en 
iyiler olarak ülkeler aldılar, ülkeler kurdular. 
Onlar geriye bakıp ders aldılar, oraya gitmeye 
çalışmadılar. Bizler, bugünün Türk milleti, 
geçmişle olan bu münasebetimizi azaltarak 
atalarımızın kılıçlarını ve bayraklarını aramak 
yerine onların dönemlerindeki teknolojide 
üstünlüklerini anlamaya çalışıp bugünün 
dünyasının teknolojisinde en üste tırmanmayı 
amaçlamalıyız.” 

Tarih özlemek için değil, ibret almak içindir.
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“Ben ve milletim Tanrı’nın kırbacıyız. Tanrı kendi yolundan çıkanları 
cezalandırmak için bizi gönderir.”

Hun İmparatoru Attila Han

Avrupa’da “Kavimlerin efendisi”, “Tanrı’nın kırbacı” gibi 
adlarla anılan büyük Türk imparator Attila.

406 yılında doğan Attila babası öldükten sonra bozkırda 
amcası Rua tarafından bulunmuş ve amcası onu yanına 
almıştır. Rua öldükten sonra Attila kardeşi Bleda ile 
beraber 434 yılında imparatorluğun tahtına oturmuştur. 
Kardeşi 445 yılında ölünce Attila tek imparator olmuştur. 

Tahta çıktığında ilk hedefi Doğu Roma’yı egemenliği altına 
almak olan Attila Bizans ile birçok savaşlar yapmış ve 
Margos Antlaşması ile Doğu Roma’yı vergiye bağlamıştır. 
Bizans’ın hükümlere uymaması sonucu 441 yılında Birinci 
Balkan Seferi’ne çıkmıştır. Hun orduları Doğu Trakya’ya 
kadar inince durumdan çekinen Bizans barış istemek 
zorunda kalmıştır. Bazı kaleler ele geçirerek 
vergiyi arttıran Attila Balkanlara uzanan 
yolu açmış oldu. 

I. Balkan Seferi’ndeki antlaşmaya bir kez 
daha itaatsizlik eden Doğu Roma ikinci bir 
sefer ile karşı karşıya kalıyordu. 447 yılında 
çıktığı İkinci Balkan Seferi’nde Attila Han 
orduyu iki kola ayırmıştı. Ordunun bir kolu 
Yunanistan’a girerek Teselya’ya kadar ilerledi, 
diğer kolu ise Sofya, Filibe ve Lüleburgaz 
şehirlerini alarak Büyükçekmece’ye kadar 
ulaştı. Bizans bir kez daha barış istedi ve 
sefer burada son buldu

İmparator Attila Batı Roma İmparatoru’nun 
kızıyla evlenmiş ve çeyiz olarak imparatorluk 
topraklarının yarısını istemişti. Buna karşı 
çıkan Roma imparatoru Attila üzerine sefere 
çıktı. Katalon ovasında karşı karşıya gelen 
Avrupa Hun ve Roma İmparatorluklarının 

saflarında 200,000’er asker 
bulunuyordu. Attila’nın 
ordusunda 100,000 Hun 
Türkü ve 100,000 Cermen ve 
Slav kavimleri bulunuyordu. 
Roma ordusu ise Vizigot, Batı 
Gotlar gibi ittifaklar ile savaşta 
yer alıyordu. 20 Haziran 451 
tarihinde 24 saatlik bu kanlı 
vuruşma başladı. İki orduda da 
kan ırmaklar gibi aktı. Savaş 
sonu Roma ordusu dağıldı. 
Roma’yı destekleyen Batı 
Gotlarının kralları ölünce onlar 
da çekildi. Attila çekilmekte 
olan orduları takip etmedi. 
Çünkü Roma’nın asker 
deposu olarak bilinen Galya’yı 
fethetmişti. 20 günde Attila 
orduyu toplayarak başkente 
döndü. Bir sene sonra Roma’yı 
dağıtmak için yola çıkan 

Attila Po Ovası’na geldiğinde karşısında hiçbir kuvvet 
bulunmuyordu. Roma’dan yola çıkan Papa 2. Leo Attila 
önünde tüm Hıristiyan dünyası adına diz çökerek onun 
zaten Roma’ya hâkim olduğunu ve Roma’nın antlaşmalara 
uyacağını söyleyerek bağışlanma dilemişti. Attila onları 
bağışlamış ve tüm Avrupa’ya gücünü kanıtlamıştı.

452 yılında İmparator Attila Alpler üzerinden İtalya’ya 
girdi. Papa tarafından yollanan heyet yine bağışlanma 
dilemiş ve Attila bir kez daha onları affetmiştir. 

Kaynak: Haas Christopher, “Embassy to Attila: Priscus of Panium 
(2014), Villanova University
Michael A. Babcock, “The night Attila died: solving the murder of 
Attila the Hun” (2005), Berkley Publishing Group
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Newton’un  Kaybolmuş 
Simya Tarifi Yeniden Bulundu

Kerem KARAYAZGAN / 9-C

Kurşunu altına çevirmek için yıllarca emek verdiği bilinen 
fizikçi Isaac Newton çalışmalarında son zamanlarda 
bulunan bu el yazısını kullanmış 
olabilir. Bu yazıyı okumadan önce 
size simyacılardan bahsetmem 
gerekir. Günümüzdeki modern 
kimyanın temelleri atılmadan 
önce maddeleri birbirine 
karıştırıp değiştirmeye çalışan 
ve 17. yüzyıla kadar etkilerini 
devam eden insanlarına simyacı 
denir. Şimdi haberimize geçelim 
ünlü simyacılardan birisi olan 
Newton şimdi gündemde 
olan bu el yazmasında 
belirttiği birtakım gizemli 
malzemeleri belirli miktarlarda 
bir araya getirerek herhangi 
bir metali altına dönüştürme 
özelliğine sahip Felsefe taşını 
yapabileceğimizi açıklamıştı. 
Newton her ne kadar şimdiki 
bilim insanlarının çalışmalarına 

aykırı olsa da maddenin doğasını iyi açıklayabilmek 
için kendi bilgilerinden yararlanarak mutlak zenginliğe 
ulaşmak umuduyla simya hakkında sayfalarca yazı kaleme 
almıştı. Ancak simya gerçek dışı ve güvenilmez işlemlerle 
dolu mistik bir söz dizilimi olarak kabul edilmiş ve çoğu 
zaman onu dışlayan akademisyenler tarafından Newton 
ile simya arasındaki bağlantı göz ardı edilmiştir.

1855’te Newton’un biyografisini yazanlar, böylesine büyük 
bir   dehanın düzenbazların uğraşı olan simyayı nasıl 
ciddiye aldığını merak ediyorlardı. Newton’un mezun 
olduğu Cambridge Üniversitesi 1888’de Newton’un 
simya tariflerinin arşivlenmesini reddetmişti.  Metinler 
1936 yılında bir açık artırmada toplamda 9000 İngiliz 
sterlininden fazla bir paraya satılmıştı. Bu metinlerin 
birçoğu özel koleksiyonlarda olması dolayısıyla 
araştırmalara tabi tutulamıyor. Newman’ın da söylediğine 
göre Newton’un simya ile ilişkisi yıllardır dokunulmaz 
sayılmış ancak Newman ve diğer tarihçiler, artık simyacıları 
malzemeler üzerinde incelikle çalışmış ve bin bir zorlukla 
bilgileri korumak için tariflerini mitolojik sembollerle 
kodlayarak sayısız not bıraktıklarını kabul ederek dikkate 
almaya başlamışlardır.
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Televizyon Reklamlarında 
Toplumsal Cinsiyet Kavramı ve Kadın

İrem TOKLUCU / 12-A

İnsanların hayatında önemli bir yeri olan medya, kültürel 
ve toplumsal yapıların şekillenmesinde de önemli bir yer 
almaktadır. İnsanların hayatında bu denli bir yere sahip 
olan medya araçlarından biri ise reklamlardır. Reklamlarda 
cinsiyetin kullanılması bazı reklamlarda vurgulanmamakta, 
bazılarında ise ürünü belli bir cinsiyet kullandığı halde 
cinsiyete ilişkin vurgu yapılmamaktadır. Ancak reklamların 
önemli bir kısmında toplumsal cinsiyete ilişkin imajın 
açıkça yüklendiği görülmektedir. Bu tür reklamlarda 
kullanılan kadın ve erkek karakterler toplumun kadın ve 
erkeğe yüklediği kimlikleri sergilemektedir.1 Böylelikle 
toplumsal cinsiyet rollerinin yayılmasında etkili bir kitle 
iletişim aracı olan televizyon, toplumsal değerleri olduğu 
gibi yansıtarak, cinsiyet kalıp yargıların devam etmesine 
sebep olmakla beraber bu yargıları yaygın bir hale 
getirerek pekiştirmektedir. 

1968 yılında televizyonun hayatlarımıza girmesiyle 
beraber 1972 yılında reklam dünyası televizyonla tanışır. 
Televizyon reklam yayınlarıyla yeni bir tür kazanırken, 

1-Yrd. Doç. Dr  R. Ayhan Yılmaz -Reklamlarda Toplumsal Cinsiyet Kavramı: 1960-1990 Yılları Arası Milliyet Gazetesi Reklamlarına Yöne-
lik Bir İçerik Analizi-. Anadolu Üniversitesi, İletişim Bilimleri Fakültesi

izleyici için de yeni bir mesaj kaynağı ortaya çıkmıştır. 
1970’lerde yayınlanan ilk reklam filmlerinde ataerkil 
yapıdan dolayı erkek üstün rollere sahip bir şekilde 
görülmektedir. Örneğin “Perma-Sharp” tıraş bıçağı 
reklamında kadınlar “erkek merttir”, “erkek tıraş olur” 
gibi cümleler söyler.  Erkek babadır, güçlüdür, cesurdur, 
üstündür şeklindeki profillere sokularak hedef kitleye 
ürün pazarlaması yapılırken aynı zamanda da erkeklerin 
üstünlüğü mesajı ile birlikte bu durum kadına da onaylatılır. 
Yine 70’li yıllardaki reklamlarda kadın ve erkek arasında 
cinsiyet farklılıkları olduğu ve kadınların erkeklere oranla 
daha fazla reklamlarda olduğu gözlemlenmiştir. Bu 
dönemde kadınlar ev kadını olarak ya da düşük bütçeli 
işlerde çalışan biri olarak reklamlarda yer almıştır. Yine 
bu dönemde kadın ailesi ve evi için de tüketen rollerde 
gösterilmiştir. 

1980’lerde yayımlanan “Beko” çamaşır makinesi 
reklamındaki ürününü anlatan kadın karakter geleneksel 
ev kadını rolündedir. Yine bu yıllarda yayımlanan “Demir 
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Döküm” reklamında kadın mutfakta yemek yaparken aynı 
zamanda ürünü tanıtmakta ve “..benim pilavım tane tane 
dökülür, kekim böyle kabarır..” şeklindeki söylemlerde 
bulunmaktadır. 80’li yıllardaki reklamlarda kadın sadece 
ev kadını olarak gösterilmemiş aynı zamanda cinsel bir 
obje olarak da gösterilmiştir. 70’li yıllarda deodorant 
reklamlarında kadın cinsel obje olarak kullanılırken 
1980-1990’lı yıllardan itibaren deodorant reklam 
filmlerinde kadın cinselliğin ön planda olmadığı günlük 
yaşamın içerisinde konumlandırılmaya başlanmıştır.2  
1970’lerde “Sana” reklamlarında kadın kavramı “anaç” 
bir şekilde gözlemlenmektedir.  Kadın kavramı zaman 
içinde değişimlere uğramıştır. 1980’lerdeki feminizm 
hareketleriyle kadın yaşamdan keyif alan, kendine de 
vakit ayıran kadın bu dönemdeki “Sana” reklamlarında 
daha yumuşak ve kadınsıdır. 1970’li yıllarda kadın, ev 
kadını olarak yansıtılırken bu durum 1980’li yıllarda da 
varlığını sürdürmüştür. Bu dönemin reklamlarında kadın, 
ev kadını profili ile daha da çok yansıtılmıştır. 80’li yıllarda  
erkek figürünün baskınlığı 70’li yıllara oranla daha da çok 
reklamlarda gösterilmiştir. Kadın imgesi anne ve ev kadını 
olarak reklamlarda yer almaya devam etmiştir. Toplumsal 
cinsiyet rolleri özellikle bu dönemde yaşanan siyasi, 
sosyal değişim ve gelişmeler ile değişmeye başlamıştır. 

2-Aslı ÇIK -Televizyon Reklamlarında Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Yeniden Üretilmesi Üzerine Bir İnceleme- Ulakbilge, 2017, Cilt 5, 
Sayı 9
3-Özsoy 2006:95

Ayrıca  80’li yıllarda yabancı sermayenin 
Türkiye pazarına girmesi ile ünlü markalar 
büyük şehirlerde mağazalar açar bununla 
beraber de bu markaların ürünlerine sahip 
olmak statü sembolü haline gelir. 

1990’lara gelindiğinde Türkiye'de yayın-
lanan reklam filmlerinde erkeklerin de 
kadınlara yüklenen toplumsal rollere 
girdiği gözlemlenmektedir. Günümüzdeki 
bazı reklam filmlerinde artık daha eşitlikçi 
yaklaşımlar sergilendiğini görebiliyoruz.
Artık televizyon reklamlarında erkekleri de 
çocuk  bakımında, yemek yaparken, temizlik 
yaparken, görebilmekteyiz.  90’larla ev 
kadını algısı anneye çevrilirken, kadın fiziksel 
görünüme önem verirken aynı zamanda 
kendi rahatını da düşünmeye başlamıştır. 
90’lı yıllarla kadın kavramının reklamlardaki 
yerinde değişimler oluşmaktadır. Örneğin, 
ABC matik reklamında kadın anne, ev kadını 
ve ünlü olarak görülmekte ve annelik kavramı 
ön plana çıkarılmaktadır. Reklamda verilmek 
istenilen mesaj kadın ünlü de olsa ev işlerini 
yapmak ve çocuk bakmak zorundadır. 
1990’lı yıllarda kazanılan birtakım yasal 
haklarla kadınların iş hayatına toplumsal 
cinsiyet rollerinde de bazı değişiklikler 
olmasını sağlanmıştır. Örneğin çamaşır 
makinesi vb. reklam filmlerinde genellikle, 
çalışan kadın profili kullanıldığında ürünün 
pratikliği vurgulanmaktadır.

2000’li yıllarla birlikte kadının yoğun 
biçimde hem cinsel hem de dekoratif 
olarak objeleştirildiği göze çarpmaktadır. 

Ancak erkeğin de cinsel obje olarak kullanıldığı reklam 
filmlerinde de artış  görülmektedir.  Ev kadını ve anne 
portresinden sıyrılan kadın artık; geleceğini planlayan, 
eğlence ve alışverişten çok keyif alan, birey halinde 
sergilenmeye başlanmıştır.3 

Kaynak: Doç.Dr. Şahinde YAVUZ- Türk Toplumunun Tüketim 
Toplumuna Dönüşümünde Reklamcılığın Rolü-Karadeniz Teknik 
Üniversitesi İletişim Fakültesiİletişim Kuram ve Araştırma Dergisi - 
Sayı 36 / Bahar 2013
Arş.Gör. Duygu DUMANLI-Reklamlarda Toplumsal Cinsiyet Kavramı 
Ve Kadın İmgesinin Kullanımı; Bir İçerik Analizi- Yalova Sosyal 
Bilimler Dergisi Sayı 2/Nisan 2011-Eylül 2011

31



Parmak Ucunda
Yükselen Hayaller

Elif TOPALOĞLU / HZ-B

Hikayem bir bale salonunun kapı deliğinden izleyerek 
öğrendiğim hareketlerle başladı. Yerinde duramayan, 
oradan oraya atlayan, balerin gibi dönmeye çalışan dört 
yaşında bir kız çocuğuydum. Bir sonraki sene kendimi 
o bale salonunun içinde buldum. Hareketli halim hiç 
değişmemişti. 1 Haziran 2009’da ilk bale kıyafetime 
kavuştum. Kabarık, parlak ve küçük bir tütüydü... 7 Haziran 
2009’da ise ilk gösterime çıktım. Sahneye çıktığım anda 
yaşadığım heyecanı kelimelerle anlatmam mümkün değil. 
Olsa olsa ‘imkansız bir hayalin gerçekleşmesi, küçücük 
bedenimin devleşmesi, ruhumun açığa çıkması’ derim.

İlk sahne heyecanımın ardından yıllar geçti. Her sene 
heyecanım azalsa da bu durum aslında tecrübenin 
yarattığı bir özgüvendi. Derslerim daha sık, daha uzun 
ve daha yorucu olmaya başladı. Başarısız oldum, 
yılmadım, kendime olan güvenimi kaybetmedim, daha 
çok çalıştım, daha çok ter döktüm. Daha üçüncü sınıfa 
giderken parmaklarımın ucuna yükselmenin nasıl bir 
duygu olduğunu öğrendim. Üzüldüğümü, sevindiğimi, 
öfkelendiğimi hep dansla ifade ettim. Dans benim hayata 
duruş şeklim, isyanımdı. Her hastalığa ayrı bir ilaç çare 
ise, her duygunun ayrı dansı vardı. Dans ettiğim her an 
kendimi olduğumdan daha güçlü hissettim. Müzik bana ne 
söylüyorsa onu yaptım. Parlak ışıkların altında devleşmek, 
odak noktası olmak,  müzikle bir bütün olmak böyle bir 
şeydi.

Bütünlük kolay oluşmuyor aslında. Seyirciler sizleri 
izlerken zarif bir balerin görüyor. Üzerinde tütüsü, 
ayağında pointleriyle sahnede kuğu gibi süzülürken 
bütün gözler size bakıyor. Oysa öncesindeki zorlu eğitim 
maratonunu, bir sporcu disiplini gerektiren provalarımı, 
neler düşündüğümü, ne gibi acılar yaşadığımı, verdiğim 
psikolojik ve fiziksel mücadeleyi hiçbir zaman bilmezler. 
Bu zorluklara rağmen hayatımın anlamıdır “bale”.

Mezuniyet belgemi aldıktan sonra Kuğu Gölü, Fındıkkıran 
(Pas de Trois Solosu), Les Sylphides, La Bayadere, Don 
Quixote, Giselle ve Paquita gibi büyük danslarda yer 
aldım. 2018 yazında Varna’ya giderek Vaganova Bale 
Akademisi’nin yaz kampında karakter dansı, çağdaş dans 
ve bale dallarında eğitim aldım.

Yıllardır bale yapıyorum, çeşitli kararlar almak zorunda 
kaldım, birçok fikir değiştirdim fakat tek bir düşüncemden 
vazgeçmedim. Bir insanın dans etmesi için yeteneğe 
ihtiyaç yoktur. Tek yapılması gereken ruhunu müziğe 
teslim etmektir.
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Zaman Nedir?

Zeynep AKDOĞAN / 9-B

Zaman nedir? Bir eylemin içinde geçmekte 
olduğu belirli bir süre midir? Süre de zamanla 
aynı anlamda değil midir? Süre diyerek zamanı 
tanımlayamayız ki. Eğer öyleyse zaman nedir? 
Hangi meridyende olduğumuz, Dünya’nın 
dönüşü, Dünya’nın eğikliği ile oluşan bir şey 
midir? Meridyenler de insanlar tarafından 
oluşturulmuş değil midir? Öyleyse zaman 
nedir? 

Bu yazıya kendimi tanıtarak başlamak isterdim 
ancak bu bizim için zaman kaybı olurdu ve 
daha ne olduğunu bilmeden onu kaybedersek 
daha sonra ne olduğunu hiç öğrenemeyiz değil 
mi? Zaman neden gereklidir? İnsanlar saatin 
kaç olduğunu bilmeden yaşayamazlar mıydı? Saat burada 
dokuz buçuk iken başka bir ülkede yedi buçuk olunca 
hayatımızda ne değişiyor? Ben bunları yazarken geçen 
zaman gerçekten önemli mi? Biraz bilimleri düşünelim. 
Çünkü neden zaman bir bilim olmasın? Zaman matematik 
midir? Sayılarla hesaplanır zaman. Bir işlem gerektirir. 
Sayıları anlamadan zamanı da anlayamayız. Demek ki 
zaman matematiktir… Yoksa değil midir? Belki de zaman 
edebiyattır. Yazılan şiirlerdir, romanlardır… Özlü sözlerdir 
belki zaman:

“Boş zaman yoktur boşa geçen zaman vardır.” demiş 
Tagore mesela. İyi de Tagore biliyor muymuş zamanın ne 
olduğunu? Düşündük, düşündüklerimizi dile geçirdik ve 
onları bir sanata çevirdik. Şimdi de edebiyat oldu zaman. 
Ama zaman aslında coğrafyadır, fiziktir, biyolojidir, 
tarihtir… Her şeyin şekline girebilir. Öyleyse zaman sıvıdır. 
Ne istersen onun şekline girer, o kabı doldurur. Ama 
zaman katı da değil midir? Kesindir, değiştirilemez. Ne 
kadar değiştirmek istesen de olan olmuştur bir kere… 
Hem katı, hem sıvı nasıl olabilir? Olamaz… İkisi de değildir 
demek ki.

Zaman duygular mıdır? Heyecanlıdır zaman, mücadeleyi 
sever. Öyleyse belki de zaman sevgidir. Zaman hem 
kahkaha attırır hem de ağlatır. Sevgi de öyle değil midir? 
Çok değer verirsin sonunda ya mutlu olursun ya da 
tamamen kaybedersin. Ama zaman geçer, sevgi kalır. 
Sevgi de olamaz zaman. 

Belki de canlılardır zaman. Kuşlardır… Yavrularına yemek 

taşıyan anne kuşlardır. Çalışıp bir şey elde 
etmektir. Ya da bir bitkidir. Ama bitkiler diğer 
canlılara hayat verir, oksijen sağlar. Zaman 
hayat verir mi? Orası tartışılır. 

Mevsimler de olabilir zaman. Gelip geçer… Bazen 
hızlıdır bazen yavaş. Zaman da canlılara bazı 
şartlar sağlar. Ancak mevsimler değişir, zaman 
değişmez. Hep aynıdır. Nasıl kullanacağın 
sana bağlı. İcatlar da olabilir zaman böylelikle. 
İcatları da nasıl kullanacağını sen seçersin. Çatal 
bulunduğunda yemek yemek için kullanılacak 
diye bir yasa mı çıkardılar? Hayır. Ben çatalı saç 
taramak için, halıdaki tüyleri temizlemek için 
kullanabilirim. Ama kullanmıyorum. Neden? 

Çünkü genel kabule uygun değil!

Genel kabul müdür öyleyse zaman? Neyi nasıl yapacağına 
diğer insanların düşüncelerine göre karar vermek… Hayır, 
zaman bu da olamaz. Bir sürü şey düşündük zaman ile 
ilgili. Ama zamandan tek bir sonuç çıkmadı. Çıkmayacak 
da… Şimdi de tek bir açıklaması olamayacak bir şey 
düşünelim. 

İnsan! İnsan her şey olabilir değil mi? İnsan değişir, bazen ise 
hep aynıdır. İnsan matematiktir, aynı zamanda edebiyattır, 
tarihtir fendir… İnsan sevmektir. Bazen üzülmek bazen ise 
kahkahalarla gülmektir… İnsan düşünebilmektir, beynini 
kullanıp karalar vermektir. İnsan iradedir… İnsan asla 
mükemmel değildir. Hep kusurları vardır, hataları vardır. 
Olmasaydı öğreneceği bir şeyi olmazdı. Yani insan öğrenir 
de bu sayede gelişir de… Zaman da gelişir değil mi? 

Hadi o zaman sorumuzu değiştirelim! Zaman kimdir? 
Karşıdaki bakkalda domatesi havaya atıp tutan Mehmet 
Amca’dır. Ya da pazarda “Üç lira, beş lira! Gel ağabeyim 
gel!” diye bağıran Ayşe Teyze’dir. Hastasının kolunu 
tutmuş “Neresi acıyor?” diye soran doktor Hakan Bey’dir. 
Derste çocukları susturmaya çalışan Feriha Öğretmen’dir. 
Öğretmeni ne kadar kızsa da susmak istemeyen öğrencidir 
belki zaman. Birkaç saniye önce ölen büyüğümüzdür veya 
iki saniye önce doğmuş olan daha gözlerini açamayan 
minik bebektir ya da zaman şu anda bunları yazan 
benimdir... Belki de bunları okuyan sensindir...

Öyleyse zaman biziz değil mi? Zaman, hepimiziz...
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Sanat ve Tarih

Ali Baran ARIBAN / 11-B

Tarih boyunca insanoğlu anılarını, çektikleri zorlukları, 
dönemin özelliklerini kimi zaman bilinçli olarak, kimi 
zaman da bilinçsiz bir şekilde sanat eserleri aracılığıyla 
kendisinden sonraki nesillere aktarmayı bir borç bilmiştir. 
Bu sanat eserleri kimi zaman halkın devinimine tanık 
olmuş, kanıt olarak gösterilmiş, kimi zaman da başlı 
başına bir uyanışa sebep olmuştur. Bu nedenle tarih 
bilimini sanat eserlerinden ayrı incelemek büyük bir hata 
olur.

Tarihsel süreçten bu duruma örnekler vermek gerekirse, 
Rönesans’ın resim sanatıyla iç içe olduğundan 
bahsedilebilir. Michelangelo’nun “Âdem’in Yaratılışı” 
adlı tablosunda da anlaşılabileceği gibi bu süreçte birey 
kavramı öne çıkmış, önceden hoş görülmeyen bir değer 
yargısı olan çıplaklık ele alınmıştır. Dini imgelerin bu tarz 
eserlerde öncesine nazaran daha farklı işleniyor oluşu 
toplumdaki devinimin bir örneğidir. 

Kurtuluş Savaşı sürecinde Türk halkına kurtuluş, özgürlük, 
tam bağımsızlık gibi fikirleri aşılayan, toplumsal birlikteliğe 
bir nebze de olsa katkı sağlamaya çalışan edebi eserler 
görülmektedir. Halide Edip Adıvar’a ait Ateşten Gömlek 
adlı eseri bunun çarpıcı bir örneğidir. 

1960’lı yıllarda Türk halkı üzerinde başlayan Amerikan 
hayranlığı, Türk halkının müzik zevklerinin de değişimine 
sebep olmuştur. O döneme kadar dinlenen Klasik Türk 
müziği, yerini peşinden milyonları sürükleyen pop 
yıldızlarına bırakmıştır. 1970’li yıllarda görülen feminist 

özellikler taşıyan müzik eserleriyle küresel barışı 
destekleyen devrimci şarkıların yapılması, toplumun genel 
fikrinin bir yansımasıdır. Yine toplum ve müzik ilişkisine, 
1990’lı yıllarla kabuk değiştiren değer yargılarının 
şarkılara yansıması ve bu yeni nesil şarkıların eski şarkılara 
göre kimi zaman “uygunsuz” olarak nitelendirilmesi örnek 
verilebilir.

Sonuç olarak, sanat eserleri tarihin işlevini kavramada 
önemli bir kaynak olarak karşımıza çıkmaktadır. Müzik, 
resim ve edebiyat eserleri de tüm bu sanat eserlerinin 
tarihe yaptığı katkıda ve etkileşimde öne çıkanlardır.
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Yaşayan Tarih Cumalıkızık

Bahadır TOPALOĞLU – Kaan KAYA / 10-D

Daha önce hiç Cumalıkızık’a gittiniz mi? Hangi şehirden 
gelirseniz gelin bu 700 yıllık tarihi yer insanı dünyadan 
soyutlayıp geçmişe götürmeyi başarıyor. 

Cumalıkızık Köyü, Bursa’nın 10 km doğusunda 700 yıl 
önce Oğuz boyları tarafından kurulmuş 7 Kızık Köyünden 
biridir. 300 yıllık özgün ahşap evlere sahiptir. Günümüze 
kadar yangın tehlikelerini atlatarak gelmiş, bozulmamış 
tek örnektir. Osmanlı İmparatorluğu’nun kırsal mimarisini 
en iyi şekilde muhafaza etmektedir. Fiziksel özelliklerinin 
yanında köy halkının sosyal yapısı da günümüze kadar 
gelebilmiştir. Köyün çevresindeki araziler geçmişten 
günümüze kadar tarım ve ormancılık amacıyla 
kullanılmaktadır. Bunların yanında hayvancılık da bir 
diğer ekonomik faaliyettir. Bütün bu özgün özellikleri 

Cumalıkızık’ı adeta bir açık hava müzesi haline getirmiştir.

Uludağ’dan kaynağını alan ve adeta bir gözlemci gibi 
Cumalıkızık’ın sokaklarında dolaşan soğuk sulara eşlik 
etmek size huzur verecektir. Aynı zamanda dokusunu 
koruyan kimisi geniş kimisi dar sokalar ve köy kahveleri 
tarihi bir mekanda bulunmanın hazzını yaşatıyor. Köy 
halkının oldukça misafirperver ve sıcakkanlı olması da 
gelen ziyaretçileri yabancı hissettirmiyor. Ayrıca buradan 
yaşayan kadınların yaptığı gözleme, ev baklavası, 
erişte, tarhana, reçel gibi ev ürünlerini tatma fırsatı da 
bulunmaktadır. Eğer bu tarihi mekanda daha fazla vakit 
geçirmek isterseniz butik otellerde konaklamak da 
mümkün.
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Cumalıkızık Köyünde bir dönemin çok izlenen dizisi 
“Kınalı Kar” başta olmak üzere birçok dizi ve film 
çekilmiştir. Bu dizi ve filmlerle birlikte bu tarihi köyün 
tanınırlığı ve özellikle hafta sonlarında gelen ziyaretçi 
sayısı artmıştır. Geleneksel Osmanlı mimarisine göre 
şekillenen Cumalıkızık’ın tanınırlığı 2014 yılında “UNESCO 
Dünya Mirası Listesi”ne girmesiyle birlikte uluslararası 
bir boyut kazanmıştır. Böylece bu tarihi mekanın turizm 
değeri giderek artmıştır.

Bu tarihi mekana düzenlediğimiz araştırma gezimizde, 
anket uygulayarak ve gözlem yaparak turizmin yerel 
halkın sosyoekonomik hayatı üzerindeki ve bu mekanın 
tarihsel dokusu üzerindeki etkilerini incelemeye çalıştık. 
Yerel halk tarımsal faaliyetlerin yanında kendi ürettikleri 
ürünleri de gelen ziyaretçilere satmaktadırlar. Böylece 
turizm sayesinde ekonomik gelir elde edebilmektedirler. 

Bu konuda görüştüğümüz kişiler turizmden elde ettikleri 
bu gelirin yeterli olmadığını düşünmektedir. Ayrıca 
Cumalıkızık halkı ve esnafı köyde çekilen dizi ve filmlerle 
köyün UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınmasının 
bölgenin tanınmasında çok etkili olduğunu ve gelen 
ziyaretçi sayısının da arttığını düşünmektedir.

Yaptığımız araştırma sonucunda bölgede en çok ziyaret 
edilen yerlerin Cin Aralığı, müzeler ve tarihi konaklar 
olduğunu öğrendik. 300 yıllık tarihe sahip olan ahşap 

evlerden yıpranmış olanların birçoğu da restore edilmiş. 
Hatta restorasyon çalışmalarının devam ettiği yapılar 
da bulunmaktadır. Bunun yanında geçmişte köyde 
bulunmayan internet Türk Telekom’un çalışmalarıyla 
halkın hizmetine sunulmuştur.

Bölgeye gelen ziyaretçilerin hizmetlerden daha iyi 
yararlanabilmelerini engelleyen ve düzeltilmesi gereken 
eksiklikler bulunmaktadır. Bunların başında gelen en 
önemli eksik yerli ve yabancı ziyaretçiler için köyde 
bir danışma merkezinin olmamasıdır. Bunun yanında 
mevcut otoparkın ve sağlık hizmetlerinin yetersiz olması 
da olumsuz bir durum oluşturmaktadır.  Yerel halkın ve 
esnafın yabancı dil bilmedikleri için yabancı turistlerle 
anlaşamaması da önemli bir sorun olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Yukarıda bahsettiğimiz eksiklikler giderilir ve 
mevcut şartlar iyileştirilirse bölge turizmi daha da fazla 

gelişme fırsatı bulabilecektir. 

Kaynak: Akıncıtürk, N., (2002)., “700 Yıllık Cumalıkızık Köyü Yapısal 
Sorunlarının Fiziksel Boyutu” Uludağ Üniversitesi Mühendislik-
Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 1, 2002
1 Pirselimoğlu, Z., 2 Adıgüzel, E., 2Tüzel F., “Bursa Cumalıkızık 
Örneği Kırsal Turizm Kullanımları Çerçevesinde Ulaşım Değerlerinin 
İncelenmesi” 
1 Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı 
Bölümü,16059, BURSA 
2 Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı 
Anabilimdalı, BURSA
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Doğa, Sessiz Kalmamalı

Emirhan ALTUNTEPE / 9-B

Dünya’nın yaşı ve Dünya üzerindeki canlıların ne 
zamandan beri var olduğunu hesaba katarsak insanlar, 
aslında bu dünyaya yeni gelmiş bir tür olarak sayılabilir. Şu 
an mükemmel şehirlerimiz, göz kamaştırıcı yapıtlarımız, 
etkileyici sanat eserlerimiz var. Tarihin sırlarını araştırıp 
ortaya çıkarmaya çalışıyoruz, geçmişimizi öğrenmeye 
çalışıyoruz. Daha iyi teknolojiler üretmeye çalışıyoruz, 
insanlığı ileriye taşımaya çalışıyoruz. Dünya’da 
gitmediğimiz yer kalmadı, en yaşanmayacak yerlerde bile 
yaşayan insanlar var.

Dünya’yı bıraktık, uzaya bakıyoruz artık. Hep,  sürekli,  
biz, biz, biz... Peki  Dünya için, etrafımızdaki diğer canlılar 
için neler yapıyoruz? Tabii ki onları unutmadık, yeni 
teknolojilerimizin onlara olan zararını azaltıyoruz, onları 
koruma altına alıyoruz. Tamam koruma altına alıyoruz, 

ama zaten en başında koruma altına alınması gereken 
duruma biz getirmedik mi?  Hâlâ  “Onu yapıyoruz.”, ”Bunu 
yapıyoruz.” diyoruz; hâlâ kendimizi düşünüyoruz. Acaba 
hayvanların ve çevrenin korunmasını isteyen kişilerden 
kaçı böyle düşündükleri için, kaçı böyle düşündüklerini 
düşündürmek için yapıyor bunu?

Oysa bir düşünün… İnsanlar yokken doğal denge 
sapasağlamdı. Hiçbir hayvanın korunma altına alınmasına 
ihtiyaç yoktu, çünkü herkesin rolü belliydi. Çevrenin 
temizlenmesine gerek yoktu, çünkü kirlenmiyordu 
bile. Canlılar doğanın, doğa ise canlılarındı. Sonra ne 
oldu peki? İnsanlar oldu. En başta sadece yaşamlarını 
sürdürmek için canlılardan yararlanan avcılardan 
ibarettik. Daha sonra geliştik, artık o canlılardan çok daha 
üstün olmamızı sağlayacak özel aletlerimiz vardı, gelişmiş 

Zeynep KÖROĞLU / 9-C Efe ERİM / 9-C
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aletler. Artık avcılık ihtiyaçtan çıkmış, aç gözlülüğe doğru 
yol alıyordu. “Daha fazla yiyebilecekken neden daha az 
yiyelim ki?” diye düşünmeye başladık. Artık doğadan 
yararlanmıyorduk, onu kullanıyorduk. Ve gün geçtikçe 
bu daha da kötüleşti. Sadece kendi yararımız ve aç 
gözlülüğümüz için diğerlerine, ki buna insanlar da dahil, 
zarar vermeye başladık. Savaşlar, ölümler ardı ardına 
geldi. Ve biz ancak şimdi mi bu yaptıklarımızın yanlış 
olabileceğinin farkına vardık?

Biz doğaya bu kadar zarar verirken doğa bize ne karşılık 
verdi? Doğal afetler ki bu doğal afetlerin olmasında bizim 
de payımız yok değil. Peki doğa bize hiç yardım etti mi 
bunlara rağmen? Evet, hem de bunu bize zararı olmayan 

şekilde yaptı. Hayatımızı şekillendirmemize yardımcı 
oldu, para kazanmamıza yardımcı oldu. Hayatımızı 
ona göre yaşadık. Peki şu an ne yapıyoruz? Doğadan 
olabildiğince bağımsız yaşamaya çalışıyoruz. Doğal 
koşulların üstesinden gelerek dilediğimizi yapıyoruz. 
Yapay topraklar, kanallar, bitkiler, meyveler, sebzeler, 
organlar...Liste uzayıp gidiyor, hepsi yapay.

Doğayı rahatsız edip ona zarar verdiğimiz yetmezmiş gibi 
onun bize yardımlarını da geri çevirip kendi kendimize 
yaşamaya çalışıyoruz ve doğaya birkaç afetten dolayı 
kızıyoruz. Peki, şunu hiç düşünmüyor muyuz, “Her etkinin 
bir tepkisi vardır.” 

İnsanlar etki, afetler ise tepki! 

Nisan YAMAN / 9-D

Merve KARACA / 9-B Gökçe Gülüş GÜLTEKİN / 9-C

Aşkım Duru GÜLPEK / 9-A
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Dame Katerina

Selin ÖZTÜRK / 9-B

Hayatınızı ana diliniz olmadan düşünebilir misiniz? Bir dil 
yok olduğu zaman kültürü, iletişimi de yanında götürür. 
O milletin tarihi, ninnileri, duaları, şakaları, gelenekleri… 
Onları özel yapan her şey kaybolur. Dilbilimciler şu anda 
dünyada konuşulan 6000 dilin yaklaşık yarısının gelecek 
yüzyılda kaybolacağını söylüyor. Bu, 3000’den fazla 
kültürün yok olması demek. 

Yeni Zellanda’daki adalarda yaşayan Māori insanları 
da ana dilini kaybetmek üzere olanlardandı, işte Dame 
Katerina tam bu sırada devreye girdi. Māori insanları 
yüzlerce yıl Yeni Zellanda’nın adalarında yaşamış, 1840 
yıllarında ise İngiliz sömürgesi altına girmişti. Zaman 
geçtikçe orada sadece Māori insanları değil, dünyanın 
her tarafından gelenler yaşamaya başladı. Bu insanlar ilk 
geldiklerinde uyum sağlamak için Māori dilini öğrenmeye 
çalıştılar ancak bir süre sonra yabancıların sayısı daha 
baskın oldu ve herkes İngilizce konuşmaya başladı. Yeni 
açılan okullarda Māorili çocuklar kendi dillerini konuşamaz 
oldu, dilleri giderek daha az kullanılmaya başlandı. 1971’de 
yapılan bir araştırmaya göre nüfusun sadece %5’inin Māori 
dilini konuştuğu ortaya çıktı. Ana dilleri ölüyordu. 

Bir öğretmen ve anne olan Katerina, Māori kültürünü 
ve dilini kurtarmanın tek yolunun eğitim olduğunu 
düşünüyordu. Hayatının geri kalanını bu dili öğretecek 
okullar açmaya ve ana dilini kurtarmaya adadı. Katerina 
bir arkadaşıyla beraber bu dili öğretmek için bir sistem 
geliştirdi ve tüm ülkeyi gezip öğretmen olabilecekleri 
bir araya topladı, ‘Kura Kaupapa Māori’ denilen yüzden 
fazla okul açtı, çocuklara ve büyüklere Māori dilini öğretti. 
Kültürü canlandırmak için sergiler, geleneksel eğlenceler 
düzenledi. Bütün bu çabalar sonunda meyvelerini 
vermeye başladı. Kaybolmak üzere olan bir dil ve kültür 
yeniden canlandı. 

2013’te yapılan bir araştırmaya göre nüfusun %27’si 
Māori dilini konuşuyordu. Bu büyük bir başarıydı. 
‘Dil insanın evidir’ demiş Heidegger. İnsanlar, dilleri 
olmadan kültürlerini devam ettiremez. Yani bir milletin 

ana dili, kültürlerinin gelecek nesillere aktarılmasında, 
korunmasında büyük bir rol oynuyor. Dolayısıyla diline 
önem vermeyenler kültürlerini gittikçe kaybediyor. 
Bizim dilimizi korumak için yapabileceğimiz şeylerden 
biri onu kurallarına göre, mümkün olduğunca yabancı 
kelimelerden uzak bir şekilde kullanmak. 

Kaynakça: www.tdk.gov.tr – Dil Kültür İlişkisi ve Etkileşimi Üzerine 
– Ali Göçer (Dünya Çapındaki Radikal Kadınlar) Rad Women 
Worldwide – Kate Schatz

‘Te Heikoko Mataira ‘Ko taku reo taku ohooho, ko taku reo taku mapihi mauria.’ 
‘Dilim benim uyanışımdır, dilim ruhumun penceresidir.’

Māori Atasözü
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Edebiyatçıların İlginç 
Özellikleri

Elis AKÇALAR / 9-D

İnsanlar geçmişten günümüze ünlü edebiyatçıları sadece yazdıkları eserlerle tanır 
haklarında hiç gerçek bilgileri bilmezler. Onların özel hayatlarını, nelerden hoşlanıp 
nelerden hoşlanmadıklarını, hangi yemekleri sevdiklerini, en sevdiği renkleri, yazarken 
nelere dikkat ettiklerini, hayallerini, alışkanlıklarını, hobilerini ve daha birçok şeyi merak 
etmezler ya da bunların olduğunu bile düşünmezler demek daha doğru olur. Ben bunların 
aksine ünlü edebiyatçıların veya önemli kişilerin herkesin bildiği yönlerini değil bilmediği 
yönlerini bilmek ve araştırmak isterim. İşte bazı en ilginç yönleri olan ünlü edebiyatçılar:

‘Elmasız Ve Susuz Yazamam!’: Friedrich Schiller

Weiland, Herder ve Gothe ile birlikte Weimar döneminin 
en önemli şairlerinden biri olan Schiller, yazarken 
gözünün önünde mutlaka sinekleri uçuşan çürük 
bir elma bulundurur, çürük elma kokusunun ona 
doğayı anımsattığını ve onu bulunduğu ortamdan 
uzaklaştırdığını söylerdi. Aynı zamanda elma ile başa 
çıkamadığı zamanlarda banyoya kapanır ve suyun içinde 
aklına yazacak bir şey gelmesini beklerdi.

Kavonozlarca Reçel Yapan ve Örgü 
Ören Bir Romancı: Hüseyin Rahmi 
Gürpınar

Yaşamı boyunca temizlik hastası olan 
Gürpınar, mikrop kaparım diyerek 
sokağa eldivensiz çıkmaz, tüm 
sene boyunca eldivenle dolaşırdı. 
Bunların yanı sıra kendisine atkı ve 
şapka örerek onları kullanır, ara sıra 
canı sıkıldığında ise mutfağa iner 
erik reçeli ve dondurma yapardı.
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Her Daim Beğenilmek İsteyen Yazar: Cahit Sıtkı 
Tarancı

Bazı insanlar gibi Tarancı da hep beğenilme ve 
birilerinden onay alma telaşı içindeydi. Cahit Sıtkı 
Tarancı da tıpkı Reşat Nuri, Peyami Safa ve Ahmet 
Haşim gibi çirkin olduğunu düşünerek çok içine 
kapanıktı. Şiirlerinde daima yalnızlık, karamsarlık ve 
ölüm korkusu işlemesi bu yüzdendi. Fakat Tarancı 
çirkin bir adam değildi. Her zaman bakımlı ve 
centilmendi.

Takıntılı adam: James Joyce

Yazdığı Ulysses adlı kitabında da belli olduğu gibi Joyce 
çok takıntılı bir adamdı. Neden mi? Çünkü tam 800 sayfa 
içerisinde sadece bir gününü anlatıyor ve okuyucunun 
devrelerini yakmayı beceriyordu. Tabi yazarken de birçok 
takıntısı vardı, olmazsa olmazlarından biri de yatağında 
yazmaktı. Beyaz elbiselerini giyer, yüzüstü bir şekilde 
yatağa uzanır, büyük mavi kalemiyle yazardı. Hatta ünlü 
yazar bir eserinde içerisinde hiç tamlama ve sözcük tekrarı 
bulunmayan beş yüz kelimelik bir cümle yazmayı başarmıştır.

Takıntı Hastası: Truman Capote 

Truamn Capote de tıpkı Joyce gibi yatarak yazardı ve 
yatarken sürekli bir şeyler içerdi; gündüzleri kahve 
ya da çay, akşamüstü nane çayı, nane çayından 
sonra sherry, gece ise martini. Ne yazık ki ağızından 
sigara da eksik olmazdı. Küllüğünü sürekli boşaltır, 
uğursuzluk olduğuna inandığından aynı küllükte 
üçüncü sigarayı söndürmezdi. Bunların yanı sıra iki 
rahibeyle asla uçağa binmez ve cuma günleri de 
hiçbir işe başlamaz ya da sonlandırmazdı. Telefona 
çıkan numaralardan uğursuz rakamları olanlar ile 
de bir daha konuşmazdı.

Konuşmadan Duramayan Kadın: Virginia Woolf

Tüm zamanların en iyi 100 yazarı içerisinde olan Woolf 
çok enerjik bir insan sayılmazdı. Bazı psikolojik sorunlar 
nedeniyle hayatının çok uzun bir kısmını yatarak 
geçirdiğinden ve aldığı ilaçlar dolayısıyla genellikle halsiz 
bir hali vardı. Bazen kendini iyi hissederdi bu zamanlarda 
herkese pes dedirtecek bir huyu vardı, çok konuşuyordu. 
Bir seferinde 48 saat aralıksız bir şekilde konuşan yazar, 
kadın gevezeliği iddiasının kanıtıydı.
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Yeni Geometrik Şekil: 
Scutoid

Ahmet Efe AŞIK / 10-C

ABD’nin Pennsylvania eyaletindeki 
Lehigh Üniversitesi’nde bulunan 
bilim insanları, fen ve matematik 
tarafından daha önce hiç bilinmeyen 
bir yapıyı keşfettiler. Sağlıklı olan 
bütün embriyonik hücrelerin organları 
oluşturma yeteneği vardır. Epitel 
hücrede bu işlemin yapı taşlarındandır. 
Bu hücreler derinin en dış kısmında 
bulunurken ayrıca kan hücrelerinde ve 
hayvan organlarının iç çeperinde de bulunur.

Epitel  hücrelerin önemli özelliklerinden biri de birbirlerine 
sıkıca tutunabilmeleridir. Embriyonik gelişim döneminde 
oluşan kıvrılmayı sağlayabilmek için epitel hücrenin 
kolonlu ve yukarıya doğru daralan bir şekil olduğunu 
düşünmüşlerdi. Ancak bir grup bilim insanı araştırmalarını 
fazlasıyla derinleştirdi ve sonucunda yeni bir 
geometrik şekil bulundu.

Çalışma Birleşik Devletler ve Avrupa Birliği ortak 
ürünü. Luis M. Escudero (Seville University, 
Spain) ve Javier Buceta (Lehigh University, 
ABD)’nın takımları çalışmayı ortak yürüten 
ekipler. Pedro Gomez-Galvez ve Pablo 
Vincente-Munuera ve beraberlerinde 
Andalucian Center of Developmental 
Biology ve Severo Ochoa Center of Molecular 
Biology, bu çalışmanın ilk yazarları arasındalar.

Vardıkları sonuca göre, doku kıvrılması sırasında hücreler 
enerji kullanımını asgari seviyeye düşürürken oluşan 
yığının kararlılığını en üst seviyeye çıkaran, daha önce 
tanımlanmamış bir şekilde diziliyorlar.

Böceğin adı scutellum’dur. Böcek scutiod şekillerini 
kabuğunda bulundurmaktadır ve bu nedenle şeklin 
ismi hem böcekten hem de benzediği diğer geometrik 
şekillerden gelmektedir. 

Grup, biyofizik yaklaşımlarla scutoid şeklinin üç boyutlu 
yapıyı kararlı halde tutmanın yanında yapının enerji 
verimini arttırdığını da savunuyor.

Buceta’nın deyimiyle: “Doğanın en verimli epitel 
kıvrımlarına nasıl ulaştığını çözmüş bulunuyoruz.”

Bulguları epitelli organların üç boyutlu 
organizasyonlarını anlamanın ve doku 
mühendisliğinde ilerlemelerin önünü açabilir. 
Grup’un verdiği örnekler:

• Gelecekte doku ve organ üretebilmek

• Hücrelerin 3 boyutlu organizasyonlarını 
anlamak 

• Hücreleri kontrol edebilmek 

Buceta ekliyor: “Örneğin, yapay organlar üretmeyi 
düşünüyorsanız bu keşif, doğanın verimli şekilde doku 
oluşturmasını taklit ederek bunun gibi hücre yapıları 
oluşturabilmeniz için size iskelet sağlayacak.

Scutoid cismi bildiğimiz gibi bir üçgen veya kare kadar 
kolay yapılabilen bir geometrik şekil değil ve şunu 
da biliyoruz ki hücrelerin hepsi daha önce var olan 
bir hücreden meydana gelmiştir. Peki ilk hücrenin 
scutoid şekliyle bağlantısı nedir?

Kaynak: Luis M. Escudero (Seville University, Spain), 
Javier Buceta (Lehigh University, USA), Pedro 
Gomez-Galvez, Pablo Vicente-Munuera and 
scientists from Andalucian Center of Developmental 

Biology, and the Severo Ocha Center of Molecular 
Biology, ve diğerleri.

Lehigh University. “New geometric shape used 
by nature to pack cells efficiently.” ScienceDaily. 

ScienceDaily, 28 July 2018. www.sciencedaily.com/
releases/2018/07/180728084136.htm
Ertürk, Rumeysa Aslıhan. “Yeni Geometrik Cisim: SCUTOID.” 
Matematiksel, Matematiksel, 13 Aug. 2018, www.matematiksel.org/
yeni-geometrik-cisim-scutoid/
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Feminizm Ne Değildir?

Ecem GÜRSOY / 9-D

Özellikle günümüzde tüm mağazaların hırkadan tişörte 
hatta pijamalara kadar kullandığı bir kelime olan “feminist 
/ feminizm”i çok kısa bir şekilde açıklayacak olursak: 
Kadın erkek eşitliği şeklinde bir cümle kurabiliriz. Fakat 
maalesef bazı “feministler” ve erkekler bunu kadının 
erkekten üstün olması gibi görüyor. Bu, çok yanlış bir şey. 
Feminizm, cinsiyet ayrımcılığına karşı çıkan ve kadınların 
haklarının korunmasını hedefleyen bir dünya görüşüdür.
Kadınların ve erkeklerin doğal olarak eşit haklara sahip 
olması gerektiğini öngörür. Ama bu yazıda feminizmin ne 
olduğunu değil ne olmadığını konuşacağız.

• Feminizm kadın üstünlüğünün 
savunulduğu bir düşünce sistemi 
değildir.

Feminizmin asıl amacı erkeğin 
üstünlüğünün savunulduğu sisteme 
karşı çıkmak, erkek ile kadının aynı 
haklara sahip olmasını ve aynı şekilde 
davranılmasını sağlamak ve cinsiyet 
ayrımcılığına karşı çıkmaktır. Bu yüzden 
ne kadın daha üstündür ne erkek. İkisi 
de eşittir. O yüzden kadın üstünlüğü 
savunulmaz.

• Feminizm sadece kadın haklarını 
savunmaz.

Eğer ki bir erkeğin hakkı yenir veya 
zor durumda kalırsa da feministler o 
erkek için harekete geçer. Feminizm 
cinsiyet ayrımcılığına karşı çıkıp 
cinsiyet eşitliğini savunduğundan 
dolayı sadece kadın hakları 
savunulmaz. Ama maalesef daha 
çok kadına haksızlık yapılıp, kadın 
kötü duruma bırakıldığı için kadının 
hakları savunulur ki bu erkek hakları 
savunulmaz düşüncesine yol açsa da 
öyle değildir.

• Feminizm erkek düşmanlığı 
değildir.

Erkeği sindirmek, ona ağzını 
açtırmamak, üzerinde hakimiyet 

kurmak, kimi zaman varlığına tahammül edememek hatta 
onu ortadan kaldırmak istemek değildir. Erkeğe kadının 
da onun gibi insan olduğunu ve aynı haklara onun da 
sahip olması gerektiğini anlatmaktır.

• Feminizm kadını kayırmak değildir.

Aynı işi yapan kadınla erkeğin kazancının aynı olmamasına 
itiraz eder feminizm, kadının sadece kadın olduğu için 
daha fazla kazanmasını savunmaz.

Kaynak: http://blog.milliyet.com.tr/feminizm-nedir-/
Blog/?BlogNo=522538

43



Müzik Niye Çok Önemlidir?

Ahmet Alp ZEYTİNOĞLU / 9–C

Müzik, farklı melodilerine göre insanların 
duygu durumlarını değişik şekilde etkileyen 
olağanüstü bir etkileşimdir. Müzik geçmiş 
ve şimdiki zaman arasındaki bir köprüdür, 
eski bir topluluğun nasıl yaşadığını ya da 
hayat tarzlarını öğrenmek istersen ürettikleri 
müziklerini dinleyerek anlayabiliriz. Müzik 
hayatın kalbidir, hayatın yoludur ve sevdiği 
müziği dinlerken herkes kendini daha iyi 
hisseder. Müzik dinlerken vücudun bile o ritme 
uymak ister. 

Değişik müzikler insanların duygularını da  
değiştirir. Sevilen ve hızlı ritimli müzikler insanları 
daha iyi ve daha canlı, gerçekten yaşıyormuş 
gibi hissetirir, problemlerini unutmalarını sağlar, 
kısa bir zaman aralığı için olsa bile. Örneğin, 
okuldan yeni geldin ve aldığın kötü sınav notu 
için üzgünsün, sevdiğin ya da hızlı bir ritmi 
olan bir müziği dinlersen kendini çok daha 
iyi hissedersin. Yavaş ritimli veya klasik 
müzikler, insanların daha sakinleşmelerine 

ve öbür insanlarla empati kurmalarına yardımcı olur. 
Örneğin, bir arkadaşına çok kızgınsın ve kendini bir 

odaya kapatmış durumdasın, klasik veya yavaş ritimli 
bir müzik açarsan sakinleşirsin ve arkadaşına sempati 

duymaya bile başlayabilirsin. 

Geçmişteki bir topluluk hakkında bir şey 
öğrenmek istersek, var oldukları  zamanda 

ürettikleri bazı müzikleri dinleyerek 
anlayabilirz. Mesala, birkaç yüzyıl önce 

yaşamış bir topluluğun çoğunlukla üzgün ve 
yavaş ritimli müzikler yarattıklarını görürsek, o 

zamanki yaşam koşullarının pek iyi olmadığını 
anlayabiliriz. Rönesans döneminin insanların en çok 

aydınlandıkları dönem olduğunu, icatlarıyla, sanat 
eserleriyle, mimari tasarımlarıyla ve müzikleriyle 

anlayabiliriz. Sonuç olarak, müzik geçmiş ve şimdiki 
zaman arasındaki köprüdür çünkü eskiden yaşamış 

toplulukların, yaşadıkları zamanda ürettikleri 
müzikler sayesinde onlar hakkında birçok şey 

öğrenebiliriz.
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Kanada

Yağız Efe DAĞLIOĞLU / 9–A

Öncelikle Kanada çok güzel bir yer ama gitmesi gerçekten 
çok zor bir yer. Oraya 32 saatte gittik, yolculuk çok 
yorucuydu. Oraya vardığımızda o kadar da soğuk değildi 
ama gün geçtikçe soğuyordu. Gittiğimiz yer, Kuzey 
Atlantik Okyanusunun yanında olduğumuz için havalar 
hızla soğudu. Özellikle  sabahları çok soğuktu. 

Her sabah, 3 derecede 10 dakika servis bekledim. İlk 
önceleri bizimkilere benzeyen bir servise bineceğim 
zannettim ama bu bizim filmlerde gördüğümüz klasik sarı 
otobüslere bindim ama çok da bir marifeti yoktu. Hatta 
koltuklarda kemer bile yoktu. Onun dışında okuldaki ilk 
günüm çok garipti çünkü hiç kimseyi tanımıyordum ve 
okulda yeni arkadaşlar edinmek için öylesine boş boş 
geziyordum. İlk gün birkaç kişi okuldan sonra futbol 
maçına gitmek isteyip istemediğimi sordular ve ben 
de gittim. İyi ki gitmişim,  çok eğlenceliydi. Yanımda 
okulumuzdan bir arkadaşım daha vardı. Bunlardan sonra 
ilk cumartesi Louisburg diye bir yere gittik ve o akşam 
orada çadırlarda kaldık. Ama çadırlara gitmeden önce bizi 
orayı gezdirip orası ile ilgili korkunç hikayeler anlattılar. 
O akşam dondurucu bir soğuk vardı,  o nedenle çadırda 
da doğru düzgün uyuyamadım soğuktan. Ondan sonraki 
hafta nihayet birkaç arkadaş edinmiştim.

Oradaki okullar hem çok kolaydı hem 
de buraya göre erken bitiyordu o 
yüzden okuldan sonra istediğimiz yere 
gidebiliyorduk. Biz hep Tim Hortons  
adlı restorana gidiyorduk. İkinci hafta 
cumartesi günü bir üniversiteye gittik,  
orası da çok eğlenceliydi ve tahmin 
ettiğimden çok daha sıcaktı. Artık bir 
sürü arkadaşım vardı ve hepsiyle çok 
eğleniyordum. Hatta birkaç Türk ile daha 
tanıştım. İkisi de benden büyüktü ama 

yine de onlarla çok samimiydik. Hatta onlarla paten 
yapmaya bile gittik. Oradaki ailem de çok iyi insanlardı, 
bir hayli yaşlı olmalarına rağmen çok güler yüzlü ve 
enerjik insanlardı. Sonuç olarak çok eğlendim, benim için 
çok güzel bir tecrübeydi. Herkesin Kanada’ya gitmesini ve 
orayı görmesini  ve yeni arkadaşlar edinmesini gönülden 
tavsiye ediyorum.
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Kanada

Kerem EROĞLU / 9–B

Kanada, Kuzey Amerika kıtasının en kuzeyinde bulunan, 
50. ve 82. Kuzey paralelleri, 70-140 doğu meridyenlerinin 
arasında bulunan Dünya’nın en büyük 2. yüzölçümüne 
sahip, doğal güzelliklerle ve yeşilliklerle dolu bir ülkedir.

Kanada’ya Türkiye’deki çoğu TED okullarından öğrenci 
değişim programı için gelen büyük bir kafile ile gittik. TED 
Bursa Koleji olarak 12 kişiydik. Yolculuk ortalama 35 saat 
sürdü. Kanada’ya tam olarak 1 aylığına ailemizden uzak 
bir şekilde gitmiştik.

Kanada’da yabancı ailelere yerleştik. Kanadalılar 
çoğunlukla çok sıcakkanlıydılar, o yüzden uyum 
sağlamamız çok da zor olmadı. Gittiğimiz bölge, 
Kanada’nın en batı tarafındaki adalardan biri olan 
Nova Scotia Bölgesinin Cape Breton Adasıydı. O adada 
aynı zamanda “The Big Fiddle” adında dünyanın en 
büyük kemanı bulunmaktadır. 1. Resimde arka planda 
görebilirsiniz.

Kanada’ya gitme amacımız yurtdışı eğitim sistemlerini 
tanımak ve onu canlı yaşamaktı. Tabii ki bu demek değildir 
ki sadece eğitim için gittik. Gittiğimiz bölgede ana dil 
İngilizceydi. Bu yüzden her zaman istisnasız İngilizce 
konuşarak İngilizcemiz de her alanda gelişti. Kanada’da 
yeni kültürler ve toplulukları yapılan gezi ve kamplarda 
tanıdık.

Kanada’nın en güzel özelliklerinden birisi doğal 
güzellikleriydi. Yandaki fotoğrafta göründüğü gibi uçsuz 
bucaksız bir deniz manzarası çoğu yerde hakimdir. 
Kanada’nın en ilginç özelliklerinden birisi ise yol 
kenarlarının tamamının ağaçlık olmasıydı.

Kanada çok güzeldi, fakat tek bir sıkıntımız olmuştu, orası 
söylendiği kadar soğuktu. 9 Ekim sabahında çadırdan 
kalkarken hava 2 dereceydi. Aynı zamanda yemek 
kültürleri tıpkı Amerikan filmi gibi “fast food”dan ibaretti. 
Tabii bunlar çok büyük problem olmadı kimse için. Ne de 
olsa, orada hayat tıpkı cennet gibiydi.

46



Kanada’daki ve 
Türkiye’deki Okullar

Deren Didem AKALTUN / 9–C

Her ülkenin kendine ait kültürü, dili, yemeği, sistemi 
ve daha çok fazla örnek vereceğimiz özgünlükleri var. 
Yaşadığımız ülkeden farklı bir ülkeye gittiğimizde bu 
farkları rahatça görebiliyoruz. Ben bir aylık eğitim için 
Kanada’ya gittim. Kanada da tıpkı diğer ülkeler gibi bizim 
ülkemizden çok farklı özellikleri olan bir ülkeydi. 

Kanada’da beni en çok şaşırtan nokta okullardı. Her 
okulun bitiş saati ( ilk – orta – lise) farklıydı. Örneğin, 
benim bulunduğum bölgede yalnızca iki okul vardı. 
Okullardan biri birinci sınıftan altıncı sınıfa kadardı, diğeri 
ise yedinci sınıftan lise son yani on ikinci sınıfa kadardı. 
Aslında bulunduğum bölgede yaşayan öğrencilerin 
okul seçme gibi bir şansları yoktu. Bahsettiğim iki okul 
da devlet okuluydu ve herhangi bir ücret ödemeden bu 
okula gidebiliyorlardı. Aileler özel okullarındansa daha 
çok devlet okullarını tercih ediyorlar.

Kanada’ da okullar yaklaşık saat üç gibi bitiyor, dersler ise 
bir saat sürüyor üç ders öğlen yemeğinden önce iki ders 
öğlen yemeğinden sonra olmak üzere toplam beş ders 

var. Dersler arasındaki teneffüsler beş dakika fakat öğlen 
arası tam bir saatti. Öğlen yemeklerinde kafeteryadan 
yemek satın alabilir veya evden yemek getirebilirsiniz. 
Okulun dışında herhangi bir güvenlik görevlisi, duvar 
veya tel örgü yok öğlen teneffüslerinde evinize gidebilir 
veya arkadaşlarınızla dışarı çıkabilirsiniz. Kanada’da 
öğretmenlerin kendine özel sınıfları var. Biz öğrencilerin 
belirli bir sınıfı yok her dersin öğretmeni farklı olduğu 
için her ders farklı sınıfta yapılıyor. Her öğretmen sınıfını 
kendisi uygun gördüğü şekilde düzenliyor, masaları 
oturma biçimleri farklı olan sınıflarda ders yapıyorduk. 
Örneğin, benim Kanada’daki matematik sınıfımda masalar 
tekli, Fransızca sınıfımda sıralar yuvarlak yapılmıştı. 
Her öğretmenin masasının yeri kendi tercihine göre yer 
değiştiriyor. Öğretmenle ödevleri dosyaları ve bunu 
gibi birçok kişisel eşyaları için sınıflarında özel dolapları 
vardı. Kanada’da öğretmenlerin diğer sınıflarda eşyasını 
unutması gibi bir problem yaşanmıyor. Türkiye’de bazı 
okullarda öğretmenler sınıf sınıf geziyor bazı okullarda ise 
öğrenciler geziyor.
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Kanada’nın müfredatı bizim ülkemizden 
çok daha geride, bu sebeple öğrencilerin 
üstündeki baskı daha az. Ödevler orada 
yaşayanlara fazla geliyor fakat bizimkinden 
kat ve kat daha az. Orada okul erken 
bittiğinden öğrencilerin arkadaşlarıyla 
vakit geçirmek, farklı aktiviteler yapmak 
için çok fazla vakitleri oluyor. Hafta 
sonları çok fazla ödev verilmiyor hafta içi 
daha fazla ödev veriliyor. Kanada’da en 
hoşuma giden şey telefonlarını herhangi 
bir yere bırakmak zorunda olmamak. Bu 
kural bizim ülkemizde bazı okullarda da 
geçerli fakat derste telefon açılamıyor. 
Kanada’da ise derste telefondan müzik 
dinleyebiliyorsun elbette öğretmen bir şey 
anlatmadığı sürece. Kanada’da matematik 
dersinde veya sınavında hesap makinesi 
kullanıyorlar. Ben orada küçük sınavlara 
girdiğimde veya derste hoca test verdiğinde 
hesap makinesi kullanmadan yaptığımda 
öğrenciler bu duruma şaşırıyorlardı çünkü 
onlar için alışılmadık bir durum. Kanada’da 
diğer farklı olan durum ders programıydı. 
Orada ders programı günlere değil harflere 
ayrılmıştı, A harfinden G harfinde kadar. 
Okul günü özel bir güne denk gelirse o 
zaman gün atlanmıyordu hangi günde 
yani harfte kalındıysa aynı sırayla devam 
ediliyordu. Örneğin benim gittiğim ilk 
hafta okul B harfi ile başlamıştı çünkü 
orada okullar tam tarihte başlar. Okullar 

5 Eylül’de başlar hangi gün olursa olsun. 
Benim gittiğim zaman 5 Eylül Perşembe’ye 
gelmişti o yüzden o gün A günüydü. 
Ben okula cuma günü yani B gününde 
gitmiştim ardından hafta sonu olmuştu.
Pazartesi günü C harfinden başlanmıştı. 
Oradaki amaç derslerin kaynamadan hep 
işlenmesiydi. Bu mantıkta her haftanın 
aynı günü farklı harflere denk geliyordu. 
Kanada’daki okullarda serbest kıyafet var, 
ki bizim ülkemizde de serbest kıyafet olan 
okullar var. Onların da kendilerine özel 
marşı var fakat bizim gibi okulun ilk günü 
ve son günü okumuyorlar.

Bizimle birlikte gelen Türk arkadaşlarımdan 
biriyle aynı okuldaydık bu sebeple son 
gün sunum yapmak istedik. Kanada’daki 
son günümde oradaki öğrencilere bizim 
ülkemizin okullarıyla ilgili konuşma 
yaptık. Gene olarak sınıfımızdaki kızlar 
bizimle gelmek istediler çünkü Kanada’da 
parfüm sıkmak yasak ve parfüm için 
gelmek isteyenler oldu. Erkekler ise bizim 
okulumuzda telefonun kullanım yasağı 
olduğunu ve üniformanın zorunlu olduğunu 
duyunca gelmek istemediler. Son olarak 
şunu söyleyebilirim ki bu tecrübe bana 
yeni arkadaşlıklar kurmamı sağladı. Farklı 
kıtalarda yaşayabilir ve farklı sistemler 
de okuyor olabiliriz ama şunu gördüm 
ki hepimiz farklı görünüme ama aynı 
duygulara sahibiz.
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Kanada’da İnsan ve Doğa

Ata Demir SEYFİ / 9-C

Kanada’daki insan doğa ilişkisi çok farklıdır. Kanada’nın 
yüz ölçümü neredeyse 10.000 km² ve neredeyse çoğu 
yer orman veya bitki örtüsüyle çevrili. Biz Kanada’dayken 
bize o kadar garip gelmişti ki çünkü Türkiye’ de o 
kadar fazla orman veya ağaç yok. Kanadalılar kestikleri 
ağaçların yerine tekrar ağaç dikerek hiçbir ormanın 
veya bitki örtüsüne zarar gelmemesi için büyük çaba 
harcıyorlar. Kanada’nın yüz ölçümünün büyük olmasının 
avantajlarından biri de insanların kendine has bahçeleri 
olması ve bu bahçeleri dilediği gibi kullanabilmeleriydi. 

Kanada’daki iklim şartları ne kadar sert olursa olsun 
insanlar doğaya uyum sağlamışlardı. Kanada’da çok kar 
ve yağmur yağsa bile Kanadalıların buna alışmışlar, bu da 
bize ilginç geldi. 

Öğrendiğimiz kadarıyla Kanada yazları sıcak ve 
güneşliymiş. Yazın hava bazen 35 derece ve üzerine 
çıkabilirmiş. Kanada’nın kışı ise bence bir ayrı dert. Kışın  
Kanada’da evlerin önünü kürekle kazıp kendi evinizin 
yolunu açmanız gereklidir. Kanada’nın kuzeyine gittikçe 
kutuplara yaklaşıldığından dolayı her yerde kar ve buz 
görmeniz hiç de olağandışı değil. Zaten en kuzeyinde 
buzullar olduğundan orada kalan insan nüfusu azdır. 
Kanada’da güneye inildikçe  nüfusun arttığını görebilirsiniz. 
Örnek olarak Kanada’nın güneyinde kalan Ontario ve 
Kanada’nın kuzeyinde kalan Nunavut  bölgesindeki nüfus 
arasındaki fark çok fazladır. Yani Kanada’ da kuzeye 
gidildikçe  nüfus azalmaktadır.
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Deniz Elif PAKER / 9–C

Kanada’da Yemek Kültürü

Kanada’da yemek kültürü bizim yemek 
kültürümüzden oldukça farklıydı. Kanada’da 
kahvaltıya çok önem verilmiyordu. Genellikle 
mısır gevreği, omlet, domuz pastırması, 
pankek gibi yemekler çeşitli soslara 
yeniliyordu. 

Ne ısmarlarsanız ısmarlayın yanında genelde 
patates kızartmasıyla sunulur. Pizza, dürüm 
gibi yemekler oldukça yaygındır. Ortalama 10 
dolara çok doyurucu bir öğün yiyebilirsiniz. 

Her ülkede olduğu gibi Kanada’nın 
da kendine özgü bazı popüler yöresel 
yemekleri bulunmaktadır. Quebec Poutine 
aynı zamanda poutine diye de adlandırılan, 
patates kızartmalarının üzerine peynir 
ve çeşitli soslardan oluşan bir yemektir. 
Bölgeye ait çeşitli biberlerle süslenmiş sığır 
etinden yapılan bir yemek olan Ginger Beef 
ise aslen bir Çin yemeğidir. 

Halifax Donair olarak adlandırılan yöresel 
Kanada yemeği ise içinde et, soğan, peynir 
ve sebze gibi malzemeler olan dürüm 
şeklinde bir yemektir.

Kanada’da çokça yaygın olan bir restoran 
zinciri ise Tim Hortans’dır. Nereye giderseniz 
gidin mutlaka karşınıza çıkacak olan bu fast 
food restoranda çeşitli dürümler, içecekler 
ve fast foodları uygun  fiyata bulabilirsiniz. 
2016 yılındaki verilere göre Kanada’da 3.820 
adet olmak üzere dünya çapında toplam 
4.700 yerde Tim Hortons bulunmaktadır.

Kaynak: https://www.foodnetwork.ca/recipe/ginger-
beef-blowout/12311/
https://www.kanadakulturmerkezi.com/kanada-
yemekleri.html
https://www.reddit.com/r/food/comments/92z20j/
homemade_canadian_poutine_with_quebec_
cheese_curds/
https://dishesanddustbunnies.com/make-famous-
atlantic-canadian-halifax-donair/
https://www.foodserviceandhospitality.com/
ottawa-looking-into-claims-rbi-isnt-honouring-
commitments-to-canada/
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Kanada’da Kültürler Arası 
Etkileşim

Zeynep Ezgi DAĞLIOĞLU / 9–C

Biz bir aylık Kanada programına 
İngilizceyi akıcı konuşabilmek, 
farklı kültürler tanıyıp farklı 
yemekler tadabilmek, tüm 
dünyadan arkadaşlar edinebilmek 
ve eğlenmek için gittik. Hayatımın 
en eğlenceli bir ayı olduğunu çok 
rahatlıkla söyleyebilirim çünkü ne 
olursa olsun genellikle Kanadalılar çok eğlenceli ve çok 
anlayışlı insanlar. Bu vakti geçirirken kültürlerini inceleme, 
her hafta sonu kültürlerinden bir parça görme şansı 
buldum ve edindiğim bilgilerle biraz araştırma ışığında  
bu çalışmayı hazırladım. 

Kanada yıllarca farklı kültürlerle harmanlanmış yapısı, 
onun günümüzde bile bazı kültürlerin etkisinin 
sürdüğünün göstergesidir. Kanada’da bulunduğum süre 
boyunca da bu kültürel etkileşimi gözlemleme şansı 
buldum. Kanada'da en az 10.000 yıl boyunca İlk Halklar 
olarak tanınan yerliler yaşamıştır. Avrupalılar tarafından 
ilk ziyaret 1000 yılı civarında kısa bir süre Newfoundland'e  
yerleşen Vikingler tarafından yapılmıştır. Kanada, İskoç, 
Fransız, İngiliz ve Kelt kültürlerinden etkilenmiştir.

Kanada’da Highland ve Lowland adında, İskoçların yaşadığı 
ve içinde etnik gruplara ayrıldığı zaman yaşadıkları 
kısma göre aldıkları isimdir. Günümüz İskoçya’nın yerli 
halkı, Piktler, Gaeller ve Bretonlar olmak üzere üç ayrı  
Kelt  boyundan  gelmektedir. Çoğunlukla  Gael dili 
konuşulur ve Kanada’da bulunan bir Gael Koleji  vardır. 
Eğitimin yanında, unutulmaya yüz tutmuş kültürlerinin 
yok olmaması için kültürlerini genç nesillere aktarırlar. 
Kanada’da ‘’Nova Scotia’’ yani ‘’Yeni İskoçya’’ adında bir 
yer de vardır, hatta gittiğimiz bir aylık programda biz de 
bu bölgedeydik. Bundan dolayı, İskoç ve Kelt kültürüyle 
etkileşim halindeydik. 

Galloway ve Highland arasında kalan aşağı kesimlerinde 
İngilizce gittikçe hakim olmuş ve 1500'den itibaren de 
İskoçya dillere göre iki grup halka bölünmüş. Gaelik 
dili konuşanlara "Highlanders",  İskoç dilini konuşanlara 
da "Lowlanders" diyorlar. Günümüzde göçmenler 
başka dilleri de getirmişler ancak modern İskoçya'da 
İngilizce akıcı bir dille konuşulduğundan "Highlander" ve 
"Lowlander" gibi ifadeler anlamını yitirmeye başlamıştır. 

İrlandalılar, kökeni İrlanda Adası’na 
dayanan bir Kelt  halkıdır. İrlandalılar kıtlık 
ve ekonomik zorluklar nedeniyle tarihin 
çeşitli dönemlerinde İrlanda'yı  terk ederek  
ABD, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve 
Güney Afrika gibi İngilizcenin konuşulduğu 
kıta aşırı ülkelere göç etmişlerdir. İrlanda 
dışında yaşayan ve kısmen de olsa 

İrlandalı kanı taşıyanların sayısı günümüzde 80 milyona 
ulaşmaktadır.

Yeni Fransa Naipliği (Nouvelle-France) 1534'te Saint 
Lawrence Irmağı'nın Jacques Cartier tarafından keşfini 
izleyen süreçte Fransız egemenliğinde kalmış ve 1763'te 
İspanya ve Büyük Britanya'ya bırakılmış olan bölgedir. 
Meksika Körfezi, Newfoundland ve Hudson Körfezi 1721'de 
bölgenin sınırları içinde bulunuyordu. Bölge daha sonra 
yönetsel bağımsızlığı bulunan beş sömürgeye ayrılmıştır. 
Bunlar, Kanada, Acadia, Hudson Körfezi, Newfoundland 
ve Louisiana'dır. Bunun yanında Fransa’nın bir diğer etkisi, 
Kanada’da bilinmesi zorunlu olan ikinci dilin Fransızca 
olmasıdır.

Aynı zamanda İskoçların etkisine 
başka bir örnek her soyadın en 
az bir özel kumaş parçası vardır. 
İskoçların soyadları köklü olup, 
her soyadın önemi vardır. Bundan 
dolayı, her soyadın kendine 

has kumaş parçası vardır. Dönemlere göre değişiklik 
gösteren kültür, İngilizlerin ülkeye gelmesiyle son bulmak 
üzeredir. Bunun sebebi, İngilizler bu ülkeyi sömürgeleri 
yapmak istemiş ve onların benliklerini kaybetmeleri için 
uğraşmıştır. Bu dönemde çok asker ölmüş, mücadeleler 
verilmiştir. Bunun sonucunda son kumaş parçalarının rengi 
diğer renkli kumaşlarla karşılaştırıldığında çok soluktur, 
çünkü rengi gridir. Böylece o zor günleri hatırlayabilir ve 
bundan ders çıkarabilirdi.

İşte bu kültürler bugün Kanada’yı bütünüyle Kanada yapan 
değerlerdir. Bu kültürler Kanada’nın tarihinde olmasaydı, 
dilleri, dinleri, yiyecekleri, gelenekleri, bayramları olmaz, 
ikinci Amerika gibi olurdu.

Kaynak: www.wikizero.com, www.pg.ca, www.gaeliccollege.edu
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Cahit Arf Kimdir?

Yiğit EKŞİOĞLU / 9-D

‘Bilim adamı olabilmek için 
tutku gerekir.’
Ord. Prof. Dr. Cahit Arf

Cahit Arf, 1910 – 1997 
yılları arasında yaşamış 
dünyaca ünlü Türk 
matematikçisidir. Cisimlerin 
kuadratik formlarının  
sınıflandırılmasında ortaya 
çıkan ve kendi adıyla anılan 
“Arf Sabiti“, “Arf Halkaları” 
ve “Arf Kapanışları” gibi 
terimleri bularak, matematik 
ve bilim dünyasına önemli 
katkılarda bulunmuştur. 

Cahit Arf'ın ilk çalışması, 
1939 yılında Almanya'nın 
ünlü matematik dergisi olan 
Crelle Journal Dergisi'nde 
yayınlanmıştır. Sonraları Cahit Arf çözülebilen cebirsel 
denklemlerin üzerinde çalışmak için Göttingen'de ünlü 
matematikçi Hasse'nin doktora öğrencisi oldu. Hasse'nin 
önerisiyle özel haller problemini çözdü. Cahit Arf bu 
çalışmasıyla sayılar teorisinde çok özel bir yeri olan lokal 
cisimlerde dallanma teorisine çok önemli yapısal bir 
katkıda bulunmuştur. Burada bulduğu sonuçlardan bir 
bölümü matematik literatüründe "Hasse-Arf Teoremi" 
olarak geçmektedir.

Cebir konusundaki çalışmalarıyla dünyaca ün kazanmıştır. 
Sentetik geometri problemlerinin cetvel ve pergel 
yardımıyla çözülebilirliği konusunda yaptığı çalışmalar, 
cisimlerin kuadratik formlarının sınıflandırılmasında ortaya 
çıkan değişmezlere ilişkin Arf değişmezi ve Arf halkaları 
gibi literatürde adıyla anılan çalışmalarda bulundu. Uzayda 
konisel yüzey denklemleri buna örnek olarak gösterilebilir. 
Bu konudaki temel problem, kuadratik formların bir takım 
invaryantlar (değişmezler) yardımıyla sınıflandırılmasıdır. 
Bu sınıflandırma Witt adında ünlü Alman matematikçi 
tarafından karakteristiği ikiden farklı olan cisimler için 
1937'de yapılmıstır. Karakteristik iki olunca problem çok 
daha zorlaşıyor ve Witt'in yöntemi uygulanamıyordu. 
Cahit Arf bu problemle uğraştı ve karakteristiği iki olan 

cisimler üzerindeki kuadratik formları 
sınıflandırdı. Bunların invaryantları 
inşa etti. Bu invaryantlar dünya 
literatüründe "Arf Invaryantları" 
olarak geçmektedir. Bu çalışması 
1944 yılında Crelle Dergisi'nde 
yayınlandı ve Cahit Arf 'i dünyaya 
tanıttı.

TÜBİTAK’ın kuruluş çalışmalarını 
başlattı. Dönemin Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel'in ataması ile Türkiye 
Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu 
(TÜBİTAK)'ın kuruluş çalışmalarını 
başlattı ve ilk bilim kurulu başkanı 
oldu.

Kaynak: https://www.elektrikport.com/
universite/cahit-arf/4550#ad-image-0
http://cabim.ulakbim.gov.tr/cahit-arf-kimdir/
https://ceotudent.com/

Cahit Arf’tan bizlere nasihat tadında sözler

• Gerçekten evrenin sırrını arıyorsanız, benim 
yaptığım gibi sayılara gelin. Sonsuzluk her şeyin 
cevabıdır. Sayı sonsuzdur.

• Matematik esas olarak sabır olayıdır. Belleyerek 
değil keşfederek anlamak gerekir.

• Çocukluğumda benim için üç şey vardı. 
Matematik, tarih ve politika. Ama matematik zaten 
hepsini anlatan şeydi.

• İnsanoğlu bir gün sonsuza dek yaşamayı 
matematikle bulacaktır.

• Bilim insanı adayı olan bu çocuklar hiçbir 
zaman kendilerine öğretilenleri sorgusuz sualsiz 
ezberlemezler ve doğruluğuna kayıtsız şartsız 
inanmazlar, çünkü biz bile öğrettiğimiz şeylerin 
doğruluğundan şüphe etmekteyiz.

• İşlerinizi başkalarına yaptırmayın. Çünkü kendi 
istedikleri gibi yaparlar.
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Tomris Uyar Kimdir?

Havva İrem SOMUNCU / 10-B

15 Mart 1941’de dünyaya gelen Tomris uyar, hukukçu Celile 
Hanım ile hukukçu ve yazar Ali Fuat Gedik’in kızıdır. İngiliz 
Ortaokulu ve Arnavutköy Kız Koleji’ni bitirdikten sonra 
İstanbul Üniversitesi’nde gazetecilik eğitimi almıştır. 
Virginia Woolf, Scott Fitzgerald ve Agatha Christie gibi 
ünlü yazarların eserlerini Türkçeye çevirmiş, bunun yanı 
sıra kendisi de birçok eser yazmıştır.

Yalın, gerçekçi eserler yazmayı tercih etmiştir. Genellikle 
insanın kendisini tanımamasını ve toplumun karakterler 
üzerine etkisini konu edinmiştir. Ayrıca kadınları ve 
onların sıkıntılarını, kural ve dogmalarla hayatlarının nasıl 
kısıtlandığını, eğitimli ve bağımsız kadınların nasıl tepki 
gördüklerini aktarmıştır. Kendi deyimiyle, “oyalayıcı bir 
şey yazmaktansa, kopkoyu bir karamsarlığı yeğler” ve 
bundan ötürü kitapları fazlasıyla kolay okunamamakta, 
bazılarınca ağır bulunmaktadır.

Oldukça başarılı bir yazar olmasına rağmen birçok diğer 
kadın gibi özel hayatı başarılarının önüne geçirilmeye 
çalışılmıştır. Onun hakkında yazılan eleştiriler genellikle 
eserleri hakkında değil, başarısını hayatındaki erkeklere 

borçluymuş gibi gösterilmeye çalışılmıştır. Yine de, 
karşılaştığı zorluklara rağmen dik başlılığı ve özgür 
ruh haliyle edebiyat dünyasında kendine yer edinmeyi 
başarmıştır.

Kolej’de tanıştığı Ülkü Tamer ile evli olan Tomris Uyar, 
2 aylık bebekleri sütten boğulduktan sonra geçtiği zor 
dönem sırasında Cemal Süreya ile tanışmıştır. Cemal 
Süreya ile birlikteyken tanıştığı Turgut Uyar ile şiirler 
hakkında mektuplaşırken başladıkları ilişkileri, 1969 
yılında evlenmeleri ile sonuçlanmıştır. Bu sırada Edip 
Cansever de onu sevmekte, sürekli şiirler yazmaktadır. 
Bu üç ünlü şairin Tomris Uyar’ın eserleri üzerindeki etkisi 
bilinmez ama, onun şairlerin eserleri üzerindeki etkisi 
oldukça açıktır.

Birçok kişi tarafından ‘sahip olunamayan’ kadınlardan 
olduğu söylenen Tomris Uyar için Edip Cansever, Turgut 
Uyar ve Cemal Süreya tarafından çok sayıda şiir yazılmıştır. 
İkinci yenicilerden olan bu ünlü yazarların ondan ilham 
aldığı düşünülmektedir ve ikinci yeninin ilham kadını 
olarak kabul edilir.

Cemal Süreya’nın onun için yazdığı şiirlerden biri:
Ayışığında oturduk
Bileğinden öptüm seni
Sonra ayakta öptüm
Dudağından öptüm seni
Kapı aralığında öptüm
Soluğunda öptüm seni
Bahçede çocuklar vardı
Çocuğundan öptüm seni
Evime götürdüm yatağımda
Kasığından öptüm seni
Başka evlerde karşılaştık
İliğinden öptüm seni
En sonunda caddelere çıkardım
Kaynağından öptüm seni…
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Bir anıyı peşinden sürüklemiş, dilediği gibi yaşamıştır Tomris Uyar. “Bir adın vardı senin, peşinde de üç büyük şair…”  
denilerek, hem eserleriyle hem de ilham verdiği eserlerle edebiyatın önemli isimlerinden biri olarak anılacaktır.

Kaynak: https://sanatkaravani.com/bir-uyumsuzun-hayati-tomris-uyar/
https://www.wannart.com/ozgurluge-nefesini-ufleyen-kadin-tomris-uyar/
https://www.haberturk.com/kultur-sanat/haber/1590741-edip-cansever-kimdir-edip-cansever-aniliyor
https://listelist.com/turgut-uyar-kimdir/

Turgut Uyar’ın onun için yazdığı şiirlerden biri:
“Senin için alışılmış şeyler söyleyemem sana yaraşmaz
kış gecesi amcamızdır, bahar yakından kardeşimiz
alır başımı Erzincan’a giderim seni düşünmek için
dörtlükleri bozarım çünkü dağlar ne güne duruyor
kıyılar ve eskimeyen her şey seni anlatmak için
bir bozuk saattir yüreğim hep sende durur
ne var ki ıslanır gider coşkunluğum durmadan
durmadan
dağ biraz daha benden, deniz her zaman senden
hiçbir dileğimiz yok şimdilik tarihten coğrafyadan
kimselere benzemesin isterim seni övdüğüm
seni övdüğüm zaman
güzel bir çingene yalnız başına dolaşmalı kırlarda
seni övdüğüm zaman…

Edip Cansever’in onun için yazdığı şiirlerden bir alıntı:
Ben seni uzun bir yolda yürürken görmedim ki hiç.
Seni görünce dünyayı dolaşıyor insan sanki
Hani Etiler’den Hisar’a insek bile
Bir küçük yaşındasın, boyanmış taranmışsın
Çok yaşında her zamanki çocuksun gene
Ben seni uzun bir yolda yürürken görmedim ki hiç.
Mart ayında patlıcan, ağustosta karnabahar
Mutfağın mutfak olalı böyle
Bir adın vardı senin, Tomris Uyar’dı
Adını yenile bu yıl, ama bak Tomris Uyar olsun gene
Ben bu kış öyle üşüdüm ki sorma
Oysa güneş pek batmadı senin evinde
Söyle
Ben seni uzun bir yolda yürürken gördüm müydü hiç.
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Paradoks

Gizem GÜLTEKİN / 9-D

Evrende gerçekleşen her olayın bir nedeni, o nedene bağlı 
olan bir sebebi ve cevabı olduğuna inanıyoruz. Bize göre 
her şeyin bir açıklaması ve mantıksal bir çözümü olmalı.  
Evreni bir şeye benzetmemiz gerekirse bu bir matematik 
problemi olurdu. 

Bazen cevabı bulamayız, bazen soruyu anlayamayız ve 
araştırma ihtiyacı duyarız. Bazen de bulduğumuz cevap 
yanlış çıkar, ama biz bunu tekrar ve tekrar denemeden 
bulamayız. Yeni icatlar, yeni keşiflerde bulunurken de hep 
böyle olmaz mı? Deneyler yapılır, destekleyici kanıtlar 
bulunur ve o konu hakkında tekrar ve tekrar araştırılır. Peki 
hiç sorulan sorunun yanlış olabilme ihtimalini düşündük 
mü? Belki de bir cevabı olmayan, açıklaması bulunamayan 
bir sorudur bu. Gündelik hayatımızda da, insanoğlu sürekli 
bir şeyler öğrenebilme çabasındadır. Öğrenilen veya zaten 
zihinde var olan bilgiler, genel anlamda insan mantığına 
uygun bir yapıda şekillenmektedir. Tam burada, devreye 
paradoks kavramı girer. İnsan zihninde var olan ifadelerin, 
kendi içerisinde çelişkili olması ve 
mantığın sınırlarına ters düşmesi 
paradoks olarak adlandırılır.

Paradoks kavramı, 17. yüzyıldan 
itibaren kullanılmaya başlanmıştır. 
Türkçedeki anlamı  karşıtlık ve 
tezatlık olan paradoks hakkında 
geçmişte birçok tanım yapılmıştır. 
Fakat günümüz felsefesi bu tanımları 
oldukça genişletmiştir. Felsefe dışında 
paradoks kelimesi, modern gelişmiş 
bilim dünyasında da oldukça sık 
kullanılmaktadır. Matematik, fizik, 
felsefe, istatistik ve astronomi gibi bilim 
dallarında kendine yer bulmaktadır. 

Ne tür paradoks olursa olsun ortaya çıkan sorular 
ve karışıklık hem ilginç, hem şaşırtıcı hem de 
eğlendiricidir. Özellikle matematiksel paradokslar 
yeni keşiflere dahi yol açabilir.      

Felsefik paradoksların içinde en ünlü olanlardan 
birisi berber paradoksudur. Bu paradoksa göre 
köyün birinde bir berber yaşar. Bu berber, o köyde 
kendini traş etmeyen herkesi traş eder. Kendini traş 
edenleri traş etmez. Soru şu: Bu berber kendini 
tıraş eder mi, etmez mi? Bu soruya evet ya da hayır 

olarak net bir cevap vermek imkansızdır.

Bir diğer ünlü paradoks ise matematiksel bir paradoks 
olan kayıp para paradoksudur. Paradoks şöyledir: Üç genç 
bir otele girer ve orada bir gece kalmak ister. Otel sahibi 
30 tl ücret ister ve gençlerin her biri 10 tl verir. Otel sahibi 
daha sonra o hafta için yaptığı özel indirimi olduğunu 
ve gerçek fiyatın 25 tl olduğunu hatırlar. Bunun üzerine 
gençlerin yanına giderek 5 tl geri vermek ister ancak bu 
5 tl’nin nasıl 3’e bölüneceğini bilmediğinden 2 tl’yi cebine 
koyar. Kalan 3 tl’yi her birine 1 tl olarak verir.  Böylelikle 
gençlerin her biri 9 tl vermiş olur ve toplamda 27 tl vermiş 
olurlar. Otel sahibinin cebinde 2 tl daha bulunmaktadır, 
bu da toplam 29 tl eder. Toplamları 30 olması gerekirken 
bu 1 tl nereye kaybolmuştur? Bu sorular insan mantığını 
çelişkiye düşüren sorulardır. Ve belki de bu sorular insan 
mantığının her problemi çözemeyeceğinin kanıtıdır.    

Teknoloji ile birlikte her geçen gün toplum ve medeniyet 
seviyelerimiz değişiyor. Yeni buluşlar, 
keşifler sayesinde hayatımız daha da 
kolaylaşıyor. İnsanoğlu henüz tüm 
evreni tam anlamıyla bilmese bile, 
kendi evrenlerini en üst seviyeye 
çıkarma çabasında. Yine de henüz 
keşfedilmemiş birçok şeyin olması 
bu yolun başında olduğumuzun bir 
göstergesi. Her soruya mantıklı bir 
cevap bulmamız, sonsuz ve sınırsız 
evrene göre imkansızdır. 

Yine de insan mantığının yettiği yere 
kadar düşünmeli, sorgulamalı ve 
araştırmalıyız.
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Ada KUDAY / 9-C 

Diyet Nedir?

Dünyada çoğu insanın 
“az yemek yiyerek, 
kilo verme” olarak 
adlandırdıkları diyet 
aslında nedir? Özellikle 
Türkiye’de kulaktan 
dolma bir kelime olan 
rejimin adıyla bilinen 
diyetin günlük hayatta 
kullanılanın tam da 
aksi bir anlamı vardır. 
Diyetin sözlük anlamı 
sağlığı korumak ya da 
düzeltmek gereğiyle 
uygulanan beslenme 
düzenidir. Diyet, az 
yemek veya aç kalmak 
değildir. Halk arasında 
kullanılan anlamı ise 
kesinlikle yanlıştır.

Beslenme Düzeni Nasıl Sağlanmalı ve 
Korunmalı?

Diyeti kısa süreli bir beslenme 
programı olarak gören 
insanların işi çok daha zordur. 
Diyet kavramını, belirli bir süre 
için olan düzen anlamından 
çıkarıp, aslında sağlıklı bir 
yaşam biçimi olarak bakabilmek, 
diyeti hem yapılması daha kolay 
hem de daha gerçek bir hale getirir. 
Vücudumuza ihtiyacı olmayan 
besin ve maddelerin alımını mümkün 
olduğunca az tutmak, düzenli spor 
yapmak ve bol su içmek sağlıklı bir yaşam 
için atılabilecek ilk adımlardandır. Yalnızca sebze 
ve meyve yemek, size istediğiniz sonuçları vermediği gibi 
bunu sürdürülmesi zor bir hale getirebilir. Aynı zamanda 
bunu gerçekleştirmek için kendi vücudunuzu iyi tanımalı 
ve bedeninizin nelere ihtiyacı olup olmadığını bilmelisiniz. 
Vücuda gerekli her besinden yeterince almak, az miktarda 
ama sık aralıklarla besinleri tüketmek diyet başlangıcında 
ve sürdürülebilmesinde çok önemli bir rol oynar.

Su ve Sporun Diyetteki 
Önemi

Beslenmenin önemli 
olduğu kadar su 
tüketiminin ve spor 
yapmanın da diyetteki 
yeri çok önemlidir. Su, 
vücudumuzun %75’ini 
oluşturmakla beraber 
s i s t e m l e r i m i z i n 
düzenli çalışmasını, 
hem fiziksel hem 
de iç sağlığımızın 
korunmasında çok 
önemli rol oynar. 
Spor ise vücuttaki 
toksinlerin atılmasına 
ve yağların yakılmasına 

yardımcı olur. Kadınlarda yeterli su tüketimi günde 2.7 lt 
olması gerekirken erkeklerde ise 3.7 lt kadar olmalıdır. 

Spor miktarı ise kişiye göre değişen bir 
şeydir fakat en azından haftada 3 ya 

da 4 kere bir saatlik yürüyüşlerin 
kesinlikle faydası olacaktır.

Diyet ve Psikoloji
Bir işe başlamadan önce başka 
insanların tavsiyelerinden ve 

zorlamalarındansa sizin kararlarınız 
çok daha önemli bir yere sahiptir. 

Yapacağınız veya başlayacağınız 
işlerde istekli olmak sizleri istediğiniz 

yerlere çok daha kısa sürede ve sağlıklı bir 
şekilde ulaşmanızda yardımcı olur. Unutmayın 

ki kimsenin zoru ile bir yere gelinemez ve 
istenen sonuçlar alınamaz. Sağlıklı bir hayat 

yaşamak istiyorsanız bunun için çalışmalı ve sonuçları 
için çabalamalısınız. Sağlıklı bir hayata adım atmaya 
başladıkça vücudunuzdaki ve dış görünüşünüzdeki 
değişiklikler sizi motive etmekle beraber sizleri bunu 
sürdürmeye de teşvik edecektir.

Kaynak: Diyabet Dergisi (2018), Türk Diyabet Cemiyeti, 60 (19), s.7-10, 
İstanbul.
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Neden Tiyatro?

Berk CİVAN / 11 - B

Sahne kaç metrekare olursa olsun sana kendini o kadar 
farklı hissettiren bir yerdir ki ister tecrübeli ol istersen yeni 
gelmiş ol perdenin açılmasıyla damarlarındaki kanın daha 
hızlı aktığını fark edebilirsin. Ne kadar zahmetli görünse 
de sahne bir insanın en rahat olabileceği yerlerden biridir. 
Evet ilk duyuşta saçma gelebilir ama sen sahnede ne 
istersen osundur artık. İpler tamamen senin elindedir. İster 
tek, ister koroyla olsun rolünün 
gereğini yapan herkes sahneye 
hükmeder.

Her insan dünyaya bir vücut, bir 
karakter olarak gelir. Bana kalırsa 
tiyatrocular bununla yetinemeyen 
insan topluluklarıdır. Bir karakterle 
yetinemese de gerçek karakterine 
o kadar sahip çıkar ki hayat 
dramasında rol alan oyuncuyu 
inanışlarından, kararlarından ve 
yolundan çıkarmak çok zordur.
Bu yüzden devletin halk üzerinde 
sınırlamalar koyduğunda en çok 
yaşama alanının kısıtlandığı ve 
eleştirildiği sanat grubu olmuştur. 
Sizce de tüm insan tiplemelerini 
tanımak ve başkaları gibi 
düşünebilme şansı bulmak çok iyi 
değil mi?

Tiyatro, kişisel gelişim için çok önemli bir kavramdır. 
İnsanlar arasındaki toplumsal sorunlara bakıldığında 
genel olarak insanların birbirleriyle empati kuramadığı 
görülmektedir. Dünya üzerinde savaşlar ve soykırımların 
bir nedeni de budur. Dünyanın belli yerlerinde tiyatro, 
yüzyıllardır insanlara çocuklukta tanıştırılırken bazı ülkeler 
sanatı sadece lüks bir ihtiyacı olarak görmektedir. Bir 
toplumun kendini tanıyabilmesi ve kendisini eleştirilerle 
geliştirebilmesi için tiyatroyu günlük hayatında bir yere 
koyması gerekmektedir. Tiyatro demek sadece sahne 
üstünde saatlerce rol yapmak demek değildir. Tiyatro 
senin kendine dürüst olup dışarıya bağımsızca kim 
olduğunu göstermenin en etkili yollarındandır.

Dünya üzerinde işlenen suçların en temelinde, 
karakterin kendine karşı özgüveninin olmamasından 

kaynaklanmaktadır. Özgüven ve ego arasında çok ince 
bir çizgi vardır. Özgüven sahibi olmak demek tahammül 
sınırını gerekli zamanlarda ayarlayabilmek demektir. 
Ego, kendini olayların merkezlerine  koymayı getirir ve 
böylece tahammül sınırlarını tamamen daraltmayı ve 
elinden gelenin en iyisi yapmayı engeller. Her şeyden 
önce tiyatronun en basit adımı olan ‘yaratıcı drama’ emek 

vermenin ve sabretmenin sana 
neler kattığını gösterir. Bu da 
onun çoğu Avrupa ülkelerindeki 
okul müfredatında olmasının 
nedenidir.

İlk tiyatro oyununda 
oynadığımda 6 yaşımdaydım. O 
zamanlardan hatırladıklarımdan 
biri kendimden büyüklerle 
beraber karşı tarafa bir masal 
anlatıyormuş gibi hissetmemdi. 
Tiyatroda oynarken hâlâ bir masal 
içindeymişim gibi hissediyorum. 
Çocukken annemle babamın 
yatmadan önce masal bana 
anlatmalarını düşündüğümde 
başlarında kim bilir ne dertleri, 
ne işleri, ne yorgunlukları varken 
benim mutlu olmam için her şey 
mükemmelmiş gibi gülümseyerek 

ben uyuyana kadar masal anlatmaları geliyor aklıma.

Tiyatro da aslında bundan farklı değildir. Kalbin kırılır, 
mutsuz olursun buna rağmen rol gereği dünyanın 
en mutlu insanını oynarsın. İçinde kelebekler uçuşur, 
mutluluktan ayakların yere basmaz, dünyanın en hüzünlü 
rolünü oynarsın. Rolün büyüğü küçüğü de yoktur. Çünkü 
aslolan senin rolü ne kadar büyüttüğün, seyirciye ne 
kadarını hissettirdiğindir.

Son söz, ünlü tiyatro eleştirmeni Üstün Akmen’den: 
‘Tiyatronun seyircisine doğru tuttuğu ayna, onların 
düşkünlüğünü, dayanıksızlığını, eksikliğini, yetersizliğini 
istenç zayıflıklarını ve aşırı güçlü tutkularını 
dizginleyememelerinin nelere yol açabileceğinin 
ifadesidir.’
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Cam Kırıkları

Zehra Deniz YAVUZ / 9-C

Yaramazlık yapmış küçük bir çocuk edası vardı geçmişin 
davranışlarında. Nasıl küçük bir çocuk gizlice aldığı 
iki minik avuç dolusu şekeri sıkıca kavrayıp, annesi 
göremesin diye arkasına saklıyorsa, o da aynı şekilde 
saklamıştı cümleleri. Kelimeler birbirini kovalamıştı düşler 
boşluğunda, cümleler kamuflaja bürünmüştü. Anıları, hâlâ 
kayıptı. 

Hele tümceler, o yaramaz tümceler öyle alışmıştı ki bu 
duruma; ağzını açtığında işlevini yerine getirmesi gereken 
ses telleri, artık göz pınarlarına devrediyordu görevi.

Zihni ise tüm bunlardan uzak, günler önce onu terk etmiş 
olan sevgilisi mantığın yasını tutuyordu.  Yazık, yalnızlığın 
bile tadını çıkaramamıştı, başka bir şey ele geçirmişti 
belleğini / aklını.

Ne kadar uğraşırsa uğraşsın ne olduğunu belirleyememişti. 
Tek bildiği, kafasının içinde kanser hücreleri gibi 
yayıldığıydı. Bir de keskin kenarları olduğu.  Bu aralar pek 
sıkıntılı olsa da zihnini zapt etmiş bu canavar herhangi bir 
şeyden daha çok acıtıyordu canını şüphesiz. 

Konu yazı yazmaya geldiğindeyse canavar adeta 
klonlanıyor, canavarlar oluyordu. Düşünemiyordu. 
Günlerdir, haftalardır, hatta aylardır… Yazma yeteneği 
buharlaşıp gitmişti. 

Başta bu acıya edebi bir şekilde yaklaşmaya çalışmıştı: 
canavarlarına "Cam Kırıkları" diyordu. Onları 
adlandırmasıyla sanki belirsizlik biraz azalmış, bir anlığına 
canını acıtan o keskin kenarlara rağmen rahatlamıştı, ama 
ne yazık ki az öncekinden daha iyi durumda değildi. 
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Bir kağıdı daha buruşturup top yaptı ve yere fırlattı. 
Halı artık görünmüyordu.  Düzinelerce buruşturulup top 
yapılmış kağıt, üzerine basılmaktan ezilmişti. Yine de 
ısrarla kaldırılmıyorlardı, sanki odayı biraz düzene sokmak 
istese, onları çöpe atmak için bile olsa kağıtlara dokununca, 
azıcık gelen ilham ve yaratıcılığı da kaçacakmış gibi. 

Bazen sırf tekrar yazabilmeyi  herhangi bir şeyden daha 
çok istediği için eylemin gerçekleşmediğini düşünecek 
kadar çaresiz hissediyordu. Elinde değil gibi. Oysaki 
yetenek onun değil miydi? Bir yazardı o, gerisi önemli 
değildi. Çünkü bir matematikçi istediği zaman bir denklemi 
kullanabilir, soru çözebilirdi. Çünkü bir bilim insanı 
istediği zaman yeni karışımlar yapabilirdi, tepkimeleri 
gözlemleyebilirdi. Odaklanmak yeterliydi. 

Odaklanmak! Kelime ona yüzyıllar öncesinden 
sesleniyormuş gibi hissetti. Sanki bir çağrışım yapmıştı 
ve neredeyse bir şeyler hatırlayacak gibi olmuştu. Neyse, 
belki de nasıl hatırlandığını unutmuştu. 

Yaklaşık iki gündür lavabo ihtiyacı dışında odadan dışarı 
çıkmamıştı. İçeride hâlâ biraz yiyecek vardı ancak suyu 
bitmek üzereydi. Evden çıkmak iyi gelebilirdi, oysaki 
"cam kırıkları" ona odada kalmasını söylüyordu ısrarla. 
Zihninin bir ürünü olmaktan çıkmış; zalim, anlayışsız bir 
efendi rolüne bürünmüşlerdi. Tiyatronun bu perdesinde 
de önce dünyadaki tüm ağaçları teker teker yakıyorlar, 
sonra ona ahşap bir kulübe inşa etmesini emrediyorlardı. 
Ya da sadece yaratıcılığını soğuruyorlar ve ondan yazı 
yazmasını bekliyorlardı. 

Yazmamak bir zehir gibiydi. Damarlarında dolaştığı her 
an onu biraz daha güçsüz düşüyordu, yazamamaksa zehri 
bir doz daha az içmek gibi. İnsanlar ikincisinin daha iyi 
olduğunu düşünürdü, oysa ikincisi daha uzun sürüyordu. 
Daha yavaş ve daha acılı. Endişelenmeyin, ikisi de 
öldürmüyordu. 

Ölmemişti. Ve işte tam da o an ölmeyi diledi. 

Göz yaşları damla damla sıraya dizilmiş, cesur bir 
damlanın başlangıcı yapmasını bekliyorlardı. Ardından 
hepsi birbirini kovalayacaktı. 

Sadece bir tane, 

Sadece bir... 

"Cam kırıkları, yalvarırım, işimi zorlaştırmayın."

Hıçkırıkları boş odada yankılanmaya başladığında aradan 
en fazla bir dakika geçmişti. Sonsuzluk kadar uzun  bir 
dakika. 

Şimdiyse, kayboluyordu. Karanlığın derinliklerinde, 

yoğun bir sıvı akciğerlerini doldururken, o, boğuluyordu. 
Çırpındıkça daha çok gömülüyordu bataklığa. Batıyordu, 
ele geçirilmişti. Bataklığın canavarı gelip onu yutmayarak 
belki de tarihin en büyük günahlarından birini işliyordu. 
Kim bu kadar büyük bir acıyla baş başa bırakılmayı layık 
görülecek kadar kötü olabilirdi ki?  O bu kadar acıyı hak 
edecek ne yapmış olabilirdi ki? 

Ama bir canavar işlediği günahlardan pişmanlık duyuyor 
olamazdı, değil mi? Sevdiği bir yazarın bir sözünü hatırlar 
gibi oldu. Hayal meyal. Hatta yanlış hatırladığından 
neredeyse emindi. 

"Cam kırıkları gibidir bazen kelimeler, ağzına uğramaktan 
kaçınır insanın. İnsan susar mecburen, konuşacak olsa 
ağlar." Hayır, hayır böyle değildi! Doğrusu şuydu: "Cam 
kırıkları gibidir bazen kelimeler, aklına dolar insanın. 
Sussan da susmasan da kanatır." 

Gözlerini açtığında titriyordu. Az önce sağ elinde duran 
kurşun kalem iki parça halinde yerdeydi. 

Hepsi bu kadar da değildi. 

Onlar dışarıdalardı. İlk defa. 

Artık o küçük şeytanların nasıl gözüktüğünü biliyordu. 

Artık hiç olmadıkları kadar nettiler belleğinde. Ve 
gözlerinin önünde. Kafasında, kafatasında, ağzında, 
boğazında, sağında ve solunda, her yerdeydiler. Üstelik 
bağırışlarını da duyabiliyordu.

Çığlıklar. 

Kırılma sesleri. 

Parçalanma sesleri. 

Odada gözlerini gezdirince kırılma seslerinin devrilmiş 
vitrinden kaynaklandığını fark etti. Devasa resim 
çerçeveleri devasa çatlaklarla, onlarca parça halinde 
yerdelerdi. 

Bunların hiçbirini kendi yapmamıştı, değil mi? 

Peki o gördüğü kırmızılık nereden geliyordu? 

Asla kendine bilerek zarar vermezdi, değil mi? Bu, kendini 
bataklıktaki canavarın insafına bırakacak olduğu anlamına 
gelse bile! 

Ona ne olmuştu? 

"Kahrolası cam kırıkları, 

Şunu iyi bilin ki canımı son kez acıtıyor olacaksınız, keyfini 
çıkarın."
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Dünya’nın Yeni Harikasından 
Biri Demiroksit Mi?

Begüm YÖNET / 10-B

Demir oksit organik veya inorganik yapıda olan kimyasal 
tozlardır. Demir oksitin pigmentleri doğal ve sentetik 
olarak ikiye ayrılır.

Doğal demir oksit pigmentleri de dörde ayrılır.  Bunlar: 
okr, ombra, siyena ve kırmızı demir oksitlerdir. Ayırma 
işlemi renk değişimleri ve kimyasal içeriklerine göre 
yapılmaktadır. Genellikle okrlar sarıdan kırmızıya değişen 
tonlarda, siyenalar sarıdan turuncuya değişen tonlarda, 
ombralar ise koyu kahverengi tonlarındadır. 

Son yıllarda kimyasal yöntemler kullanılarak 
sentetik demir oksit pigmentlerin üretimi 
çok yaygınlaşmaya başlamıştır. Bunların 
üretimi dört farklı yöntemle yapılmaktadır. 
Bunlardan üçü kalsinasyon prensibine 
dayanırken, diğeri kimyasal çözündürmeye 
dayanır. Bu işlemler sonucu açık renkten 
koyu renge kadar farklı tonlarda kırmızı 
pigment üretilmektedir. 

Sarı pigment üç aşamada üretilmektedir. İki 
aşama demir oksit tuzlarında çözünürlüktür. 
Renk değişimi, adet boyutuna ve reaksiyon 
zamanına bağlı olarak değişir. Uzun 
reaksiyon zamanı ve büyük tane boyutu 
turuncu renkleri verirken, kısa reaksiyon 
zamanı ve küçük tane boyutu sarı tonlarda 
renk vermektedir.

Demir oksit pigmentleri; boyanın sarıdan 
siyaha kadar tüm renklerini elde etmek için 
kullanılan önemli bir pigmenttir. Ancak son 

yıllarda demir oksitlerin doğal biçimde kullanımı yerine 
sentetik olanları ön plana çıktı.

Doğal kırmızı demir oksit pigmentlerinin 
(red okr) kırmızısının derin tonlarının 
nedeni %60-90 arasındaki hematit 
içeriğidir. Dünyanın en önemli kaynakları 
İspanya’dadır. Fe2O3’ün limonit formunun 
geniş olarak bulunması dolayısıyla sarı 
ve turuncu tonları da aynı şekilde ortaya 
çıkmaktadır. Sarı tonları %20 limonit içeriği 
ile kil içeriğinden kaynaklanmaktadır. 
Turuncu tonları aynı zamanda düşük 
miktarda MgO içermektedir.

Demir oksit genellikle dağlık bölgelerde, 
kayaların arasından çıkan bir bileşiktir. Bu 
bileşiğe çıplak elle dokunulamaz çünkü 
bileşikteki oksit gazı havayla temas edince 
yanıcı bir madde açığa çıkar. Bu bileşik, 
Türkiye’de Doğu Anadolu’nun doğusunda 
Van ili sınırlarında bolca bulunmaktadır.
Kaynak: http://nanokar.com/blog/makale/
Demiroksit-Nedir-Kullanim-Alanlari-51.html

Demir, demir oksit ve magnezyumdan oluşan doğa harikasını 
Ürdün Petra’da görebiliriz. Bu görsel 7 Temmuz 2007 tarihinde, 

Dünyanın Yeni Yedi Harikası’ndan biri olarak seçilmiştir.

Kullanım Alanları

• Boya
• Seramik
• Kauçuk Zemin
• Kauçuk Parke
• Balata
• Taş Boyama
• Beton Renklendirme
• Kağıt Sanayi

Demiroksit Çeşitleri

 Demiroksit Kahverengi
 Demiroksit Kırmızı
 Demiroksit Sarı
 Demiroksit Siyah
 Demiroksit Yeşil
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Küresel Sistem ve Gençlik

Ezgi Ceren PINARBAŞI / 12-B

Gençlik 1990 sonrası küresel politikalardan en çok medya, 
internet ve eğitim sistemi aracılığıyla etkilenmiştir. 
Türkiye’de 1990’lardan sonra evlerimize giren 
iletişim araçları ve medya ve iktidara göre şekillenen 
eğitim politikalarından en çok gençler etkilenmiştir. 
Üniversitelerde yapılan bir araştırmaya göre   “öğrencilerin 
Küreselleşme hakkında açığa çıkan kaygılardan ilk beşinin 
sıralaması şöyledir: 1. Güçlü ve zengin ülkelerin, az 
gelişmiş ülkeleri sömürmesi, 2. Yerel kültürlerin gittikçe 
yok olması, 3. Paranın sosyal ilişkilerde aşırı derecede 
öne çıkması, 4. Doğanın tahrip edilmesi, 5. Toplumlardaki 
ekonomik ve toplumsal eşitsizliklerin gittikçe artması1”  
olarak sıralanmıştır. 

Türkiye gibi ekonomisi ve teknolojisi dışa bağımlı, genç 
nüfusu çok olan ülkeler, gelişmiş küresel sistemlerin 
yaratıcısı ülkelerin hem fikir hem ekonomik pazarı olarak 
risk altına girmişlerdir. Üstelik bu süreç hızlı ve doğal 

1-Özdemir, Cevdet, Üniversite Gençliği ve Küreselleşme

olarak ilerlemekte ve küresel yaşantı biçimlerine bağımlılık 
oluşturmaktadır. Türkiye jeostratejik konumu nedeniyle 
diğer ülkelere kıyasla küresel etkilere daha çok maruz 
kalmaktadır. Doğu Batı kültürleri arasında tampon olan 
Türkiye hem Batı’nın tehdidi altında olmuş hem de Batılı 
ülkelerle yakın diplomasi ve sosyal etkileşimler yaşamak 
zorunda kalmıştır. 

Ortadoğu’da Türkiye demokrasiyi ve laikliği benimsemiş 
Batı kültürüne yakın sistem ve taban içinde olmuştur. Batı 
dünyası da Ortadoğu üzerinde oluşturduğu politikalarda 
Türkiye’ye daha yakın durmuş ekonomik ilişkilerini 
geliştirirken küresel sistemlerinde etki alanını artırmıştır. 
Özellikle Türkiye coğrafyasında bulunan insanların çok 
kültürlü yapısı da bu etkileşime oldukça açıktır.  

Türkiye üzerinde küreselleşmenin yarattığı olumsuz 
etkilerin başında Türk gençliğini ikiye bölünmesi olmuştur. 
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Bir yanda gelişmiş ülkelerin küresel etkileriyle bütünleşen 
uyum sağlamış gençlik, diğer yanda küreselleşmeye 
karşı mücadele yolunu benimseyen manevi değerlerine 
ve geleneklerine aşırı bağlı gençlik oluşmuştur. Ayrıca 
Türkiye sanayileşmesini tamamlayamayan bir ülke sosyal 
ayrımcılık konusunda olumsuz etkilenmiştir. Küresel 
zenginliklerin ülkede yarattığı imkânların bolluğuna karşı 
sefalet ve fakirliğin daha ön plana çıkması sınıf farkını 
artırmış, toplumda gençleri birbirinden sosyal statü olarak 
keskin sınırlarla ayırmış, manevi bağları ve yardımlaşma 
hissini koparmıştır.

Türk gençlerinin küresel sistemlerde yaşadığı üç temel 
sorun vardır. Bunlar kuşaklar çatışması, diplomalı işsizlik 
ve üniversiteden atılma korkusudur. Yabancılaşmanın 
sonucu olarak kuşaklar çatışması büyük bir sorun 
teşkil etmektedir. “Sosyal değerler, değişen sosyal ve 
ekonomik şartların zorunlu sonucu olarak nesilden 
nesile farklılıklarla ortaya çıkmaktadır. Günümüzün Batı 
toplumlarında var olan ekonomik refah ve ulusal güvenlik, 
bu ortamda yetişen genç nesiller için onlara sunulmuş bir 
durumdur. Bu yüzden, yeni nesil “kendini ifade etmeyi” ve 
“gerçekleştirmeyi” öngören post materyalist değerlere, 
yaşlı kuşaklara göre daha çok önem vermektedir. Inglehart 
(1997, 2008) bunu “kuşak etkisi” (cohort effect) şeklinde 
adlandırmıştır.2 Küresel sistemlerde gençlerin diğer 
sorunu, üniversite diploması olduğu halde işsiz kalması 
dolayısıyla sağlam bir gelecek planı olmamasından 
kaynaklı yabancılaşma içine girmesidir.

“Gençlerin üçte biri, büyük sermayenin, kendi eğitim 
sistemi ve ürettikleriyle tüm ülkeleri kuşatması sonucunda, 
kendi sosyal ve ekonomik koşullarına göre eğitim alan 
“benim gelecekte aldığım eğitim bir işe yaramayacak, 
ben firmalarca tercih edilmeyeceğim” veya üretim 
yapıyorsa “benim ürettiklerimden daha kalitesini ve 
ucuzunu üretenler karşısında ben ne yapacağım?” kaygı 
ve endişelerine götürmektedir.”3  Gençlerin geleceğe 
dair umutsuz yaklaşımlarının diğer nedenleri, Türkiye’de 
istikrarsız bir ekonomi olması, yüksek enflasyon oranları, 
sınav sisteminin sürekli değişmesi ve adil olmaması, 
üniversiteye girememe ya da atılma kaygısı olarak 

2-Erkenekli, Memet, et al. “Sosyoekonomik Statü ve Sosyal Değerler İlişkisine Yönelik Bir İnceleme.” Savunma Bilimleri Dergisi, Nov. 2012, 
s. 136
3-Can, Niyazi Küreselleşme Ve Üniversite Gençliğinin Temel Kaygıları
4-A.g.e.
5-Talas, Mustafa, And Yaşar Kaya. Küreselleşmenin Kültürel Sonuçları. Tübar, 2007.

belirtilebilir.

Küreselleşmeye ayak uydurmaya çalışan gençlerin bir diğer 
sorunu kültürel değişim ve buna adapte olma sürecidir. 
Küresel sistemin hazırcılığı gençlerin yaratıcılıklarını 
engellediği gibi özgüven sorunu yaratmakta, bireysel 
kimliğini oluşturmayı engellemektedir. Ayrıca küresel 
dayatmalara ve gerekliliklere karşı genç toplum 
başkaldırmakta, içe kapanmakta ve sorunlu yaşamlar 
oluşmaktadır. Bu sistem aile yapılarını da gençlerin 
aleyhine etkilemektedir. “İnternete giren çocuk/genç 
saatlerce aileden kopuk vaziyette kalmakta, aile içi 
iletişim zorlaşınca bir arada bulunan ancak birbirlerinden 
kopuk, birbirleriyle sözel, duygusal iletişimi zorlaşan 
aileler çoğalmaktadır.”4   İlgi yokluğu sebebiyle, ailelerinin 
uyarılarının tam tersini yapma dürtüsü baş göstermekte,  
gençler arasında suç oranları artmaktadır. Küresel 
yaşam şartlarında bu korkularla baş edemeyen genç 
nüfus demografik boyutta olumsuz etkilenmiş, nüfus 
artış hızı düşme eğilimi içine girmiştir. “Farklı bir açıdan 
bakıldığında, küreselleşmenin önemli eksileri olduğu 
ileri sürülebilir. Bilgiye ve iletişim imkânlarına erişmenin 
bir teknoloji gerektirdiğine, teknolojinin de çok büyük 
malî bedelinin olduğuna bakılırsa, küreselleşmenin 
olumlu sonuçlarından faydalanmanın da eşit bir şekilde 
dağılımının olduğunu söyleyebilmek güçtür.”5   

 
Kaynak: TALAS, Mustafa (2003), Küreselleşme ve Türkiye’de Kültür 
Politikaları, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Malatya 
Yentürk, Nurhan, and Cem Başlevent. Türkiye’de Genç İşsizliği. 2007.

Genç ve Yetişkin İşsizlik Oranları
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Bilgisayarım

Hasibe Sıla AYDIN / 9-B

Annemin alarmının çaldığını duydum. Yatağımdan 
yavaşça doğrularak kalktım. Terliklerimi giydim. 
Annemlerin odasına gittim. İlk önce alarmı kapattım. 
Daha sonra annemin yanına gidip onu yanağından 
öptüm. Annem de yavaşça gözlerini açtı ve bana baktı. 
Gülümsedi ve ‘Günaydın.’ dedi. Ben de günaydın dedim. 
O sırada babam da uyandı. En küçük bir tıkırtıda uyanırdı. 
İkisi de ilk önce yataklarından yavaşça doğrulup oturdu. 
Daha sonra ise aynı anda ayağa kalktılar. Bunu nasıl aynı 
anda yapabildiler? Hep birlikte mutfağa geçtik. Evimizde 
çalışan ve aynı zamanda annemler işteyken bana göz 
kulak olan Evrim abla çoktan kahvaltıyı hazırlamıştı. 
Karnımın guruldadığını hissettim. Normalde sabah kalkar 

kalkmaz acıkmazdım fakat bugün günlerden pazardı 
ve pazar kahvaltıları beni hep acıktırırdı. Evrim ablayı 
kucakladım ve yanağına günaydın öpücüğü kondurdum. 
Evrim abla, anneme ve babama da günaydın dedikten 
sonra elimi ve yüzümü yıkamak için tuvalete koştum. 
İşimi bitirdikten sonra mutfağa geri döndüm. Masaya 
oturdum ve annem ile babamın gelmesini beklemeye 
başladım. O sırada önümde duran tabak bana ‘Bu sabah 
kahvaltıda ne yiyeceksin?’ diye sordu. Bu her sabah 
olurdu. Artık alıştım. Tek kural ise bu sorulara içten cevap 
vermekti. Çünkü dışımdan cevap verdiğimde Evrim 
abla onunla konuştuğumu düşünüyordu. Ne komik. 
Tabakla konuşuyordum oysaki. Acaba o hiç tabakla 
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konuşmamış mıydı? Ben bunları düşünürken 
önümdeki tabak sorusunu tekrar sordu. Ben de 
ona kahvaltı masasında duran yiyecekleri sıraladım. 
‘Peynir, zeytin, bal, gül reçeli, tahin helva, kızarmış 
ekmek, kaymak, çikolatalı süt, patates kızartması, 
haşlanmış yumurta.’ Tabak şaşırdı. ‘Bunları nasıl 
yiyeceksin? Daha çok küçüksün. Minik miden 
bunların hepsini nasıl alsın?’ dedi. Ben de ona 
gülerek ‘Görürsün.’ cevabını verdim. Kararlıydım. 
Ben tabakla konuşurken annemle babam geldiler. 
Onlar da masaya oturduktan sonra hep birlikte 
yemeye başladık. Hem çok acıkmıştım hem de 
tabağa yiyebileceğimi göstermek istiyordum. Ben 
bunları yiyebilirdim. 

Kahvaltımız bitmişti. Ben masada saydığım tüm 
yiyecekleri yemeyi başarmıştım fakat minik midem 
ağrımaya başlamıştı. Umursamadım çünkü tabağa 
yiyebileceğimi kanıtlamıştım. Tabak bana şaşkın 
bir ses tonuyla ‘Tebrik ederim.’ dedi. Ben de ona 
gururla teşekkür ettim. Bu mutlu anımdan sonra 
annemle babam bizden izin istediler. İşlerle ilgili 
bir şeyi halletmeleri gerekiyormuş. Evrim abla 
gayet anlayışlı bir tavırla bana bakacağını ve 
çok eğleneceğimizi söyledi. Eğlenceli dediğine 
göre demek ki yine hikâye okuma zamanlarından 
yapacaktık. Bunu sık sık yapardık. Evrim abla 
bana kendi yazdığı o güzel hikayelerden okurdu. 
Bende Evrim ablanın dizlerinin üzerine yatar onu 
dinlerdim. Hikâyeler hep çok yaratıcı ve güzel 
olurdu. Ayrıca bu hikayeleri ilk bana okuması ve hiç 
kimsenin bu hikâyeleri duymamış olması beni çok 
özel hissettiriyordu.

Annemle babam gittikten sonra Evrim abla 
çantasından yine bilgisayarını çıkardı. Daha sonra 
bana işaret edip koltuğa pat pat yaptı. Pat pat 
yaptığı yere usulca oturdum. Merak içerisinde 
Evrim ablamın yaptığı hareketleri izlemeye 
başladım. Bilgisayarın şifresini girdi ve bir yere 
tıklayıp beyaz bir sayfa açtı ve ‘Bugün seninle farklı 
bir şey yapacağız. Bugün sana yazdıklarımdan 
okumayacağım. Biz yeni bir şey yazacağız.’ 

dedi. Şaşırdım ve kendimden bile beklemediğim 
heyecanlı bir sesle Evrim ablaya yazmak istediğimi 
belirten bir cümle kurdum. 

Birlikte yazmaya başladık ama bir sıkıntı vardı. 
Bilgisayar ne yazarsak yazalım hiçbir şeyi 
beğenmiyordu. Sürekli Evrim ablaya burayı silelim 
olmamış demek hoşuma gitmezdi. O yüzden bir 
karar aldım. Evrim ablaya yönelerek ‘Evrim abla, izin 
verirsen bilgisayarda kendim yazmaya başlayabilir 
miyim?’ dedim. Evrim abla ilk başta biraz tedirgin 
oldu fakat yine de verdi. Sonrasında ise çamaşırları 
makineye atacağını ve geldiğinde ise yazdıklarımı 
okuyacağını söyledi ve gitti. Yazmaya başladım. 
Bilgisayar bana çok karışıyordu bu durum hoşuma 
gitmese de düzeltip bilgisayara beğendirmeliydim 
çünkü Evrim ablamın da beğenmesini çok 
istiyordum. Yazmaya bu şekilde devam ettim.

Evet daha demin benim küçükken yaşadığım bir 
pazar gününü okudunuz. İçinizden bu olayın bana 
ait olabileceği hiç aklınızdan geçmemişti değil 
mi fakat okudunuz işte bu benim küçüklük anım. 
Şimdi aklınızda birçok soru vardır. Bu kız deli mi? 
Neden nesnelerle konuşuyor? Fark edebileceğiniz 
üzere nesnelerin benimle konuşması sadece 
bilgisayar ya da tabakla değil evin diğer eşyalarıyla 
da oluyordu. Eğer şu anda içinizden “ne kadar 
kötü, vah vah vah!” diyorsanız demeyin. Bana 
acımanıza gerek yok çünkü ben bunu fark etmeden 
de olsa bir avantaja dönüştürmüştüm. Bu şekilde 
eşyalarla konuşup kendi kendimi hırslandırıp ben 
bunu yapabilirim diyordum. İçimden hırslandığım 
konuda elimden gelenin fazlasını yapmaya 
çalışarak yapabileceğimi kanıtlamak istiyordum. 
İşte bu konuşmalar sayesinde şu anda bulunduğum 
noktadayım. Çünkü istemeden de olsa kendimi hep 
daha fazlasını yapabileceğime odakladım. Benim 
için kolay değildi ama şu anda burada olmamın tek 
nedeni ise bilgisayarım. Çünkü bilgisayarım bana 
güzel yazmayı öğretti. Bilgisayarım bana yazar 
olmayı öğretti. Her zaman hep daha iyisi vardır. 
Yeter ki kararlı olun ve pes etmeyin.

64



Angut Kuşları

Ayşe Gül ÖZKEZ / 9–B

Angut kuşları Etiyopya ve Afrika ülkelerinde yoğunlukta 
olup, ülkemizde Trakya bölgesinde bulunan ördek ailesine 
ait kaza benzeyen, yabani ama evcilleştirilebilen bir kuş 
türüdür. Kiremit ya da altın renginde olan tüyleri ve siyah 
bir gagası vardır. Erkeklerin boynunda olan siyah halka 
dişilerde bulunmaz. Bu kuşlar çoğunlukla kışları Güney 
Asya’ ya göç ederler.

Angut kuşları rüzgârı arkalarına alarak uçtukları için 
dengesiz uçar, çoğunlukla iniş yaparken yalpalar ve 
yuvarlanırlar. Halk arasında bu özelliği teşbih edilerek bu 
isim verilmiştir.

Angut kuşlarının bir diğer özelliği ise kuş türlerinde nadir 
görülen özelliklerden biri olan tek eşliliktir. Angut kuşları 
eşlerine çok sadıktır. Düşünebilme kabiliyeti olmasa bile 
eşi öldükten sonra günlerce yırtıcı hayvanlardan korumak 
için başında bekler ve gözlerini ölen eşinden ayırmazlar, 
ölümden sonra ömürleri boyunca adeta yas tutar ve karşı 
cinsten başka bir kuşla iletişime girmezler. 

Halk arasında kaba, görgüsüz, yeteneksiz kişiler için 

kullanılan angut kelimesi bize aslında gerçek sevgi ve 
sadakati anlatır. Birisine uzunca bakan bir insana ‘angut 
gibi bakma’ deriz. Aslında keşke herkes eşine Angut 
kuşlarının eşlerine baktıkları gibi bakabilse! İnsanlarla 
alay etmek için kullanılan bu kelimenin anlamını herkes 
anlamalı. Düşünme yetisi olmadan böyle güzel davranan 
canlıları, akıl sahibi varlıklar olarak örnek almalıyız.
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Matematik ve
Güzellik Algısı

Zeynep BULUÇ / 10-C

İnsanlar birbirlerini fiziksel olarak eleştirirken güzel ve 
çirkin kelimelerini kullanırlar. Fakat bu güzellik veya 
çirkinlik algısının neye dayandığını bilmezler.

İnsan yüzüne bakınca her ne kadar hepsi benzer güzellikte 
gelmese de, insan yüzü düzgündür. Sadece bazı yüzler 
altın oran kuralına daha fazla uyarken, diğerleri daha az 
uyduğu için gözümüzde fark yaratmaktadır. Gözümüzde 
bulunan matematiksel estetik anlayışı baktığı yeri güzel 
görebilmek için düzgün çokgen, simetri ya da altın oran 
aranır. Günümüzde ve eskiden altın orana uyan iki eser de  
Leonardo Da Vinci’ye ait olan ‘’İnsan’’ ve ‘’Mona Lisa’’ dır.

Günümüzde ise altın orana en çok uyan isim Amber Heard  
%91.8 oranla altın orana uymaktadır.

Kaynak: http://web.firat.edu.tr/feeb/kitap/C12/10.pdf
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Akşam

Aslı Nur KÖSE / 9-C

Beyoğlu sokaklarında yürüyordum. Sokaklar her iş çıkışı 
saatinde olduğu gibi çok kalabalıktı. Herkes bir yere 
yetişmeye çalışıyordu; bazısı evlerine, bazısı metroya 
veya otobüse, bazısı da kim bilir nerelere… Büyük 
ihtimalle yetişmeye çalıştıkları yerde işleri bitince başka 
bir yere, başka kişilere yetişmek için tekrar bu karmaşaya 
karışacaklardı. O da bitince yine büyük bir yetişme 
çabasıyla sokaklardaki, otobüslerdeki, feribotlardaki insan 
selinin içinde bir noktadan ibarete dönüşeceklerdi. Sonra 
yine, yine ve yine… Hep aynı döngü, ama nereye kadar?

Ben düşüncelerime dalmışken kalabalığın içindeki bir 
kadın sarı röfleli saçlarını savura savura, omzuma çarparak 
yanımdan geçti. Kadın lacivert ceketinin önünü, avucunu 
sıktığı eliyle sıkıca tutuyordu. Sabah özenle sürdüğü belli 
olan parlak kırmızı ruju, akşamın altısı olduğundan biraz 
matlaşmıştı. Arkasını dönüp bana çarptığı için özür bile 
dilemedi. Kendi içindeki koşuşturmacasına kapılmıştı ki 
etraftaki kimse onu ilgilendirmiyordu. Buna aldırmadan 
yürümeye devam etmeye karar verdim. Sonuçta o da 
sadece sokaktan geçen yüzlerden biriydi.

Elektrik tellerinin üstünde oturan kuşların cıvıltıları 
şehrin gürültüsü içine katılıp yok oluyordu. Bu gürültü 
nedense bana her gün verdiği baş ağrısını ve siniri bugün 
vermiyordu. Normalde bir ıstırap gibi gelen bu ses yumağı, 

bugün ilginçleşmişti fakat etrafta değişen 
bir şey yoktu. Gürültünün arasında köşedeki 
simitçinin kararlı bağırışları kulağıma geldi. 
Simitçi, “Simiiiiiitçiiii, simitlerim var!” diye 
bağırıyordu. Yanına gittim ve bir simidin 
fiyatını sordum. ‘Bir lira, güzel abim.’ 
dedi. Bu derece samimiyeti beklemiyor 
olmamdan gelen şaşkınlıkla elimi kumaş 
pantolonumun cebine daldırdım. Bir miktar 
bozukluk vardı ama toplamı bir liradan 
fazla olduğu belliydi. Avucuma gelen tüm 
bozuklukları simitçinin nasırlı eline bıraktım. 
Tam simitçi paranın fazlasını vermek için 
bir telaşla saymaya başlayacakken ‘Üstü 
kalsın.’ dedim. O da yine aynı nedensiz 
samimiyetle teşekkür etti.

Sokaktan çıkıp elimdeki simidi yemeye 
başlamak için gözüme boş bir bank 

kestirdim. Banka rahatça kuruldum. Elimdeki simit hâlâ 
sıcaktı. İlk ısırığımı aldım. Acıktığımdan olsa gerek; 
köşedeki seyyar simitçiden aldığım bu basit simit, o 
anda bana dünyanın en lezzetli yiyeceği gibi geldi. Yolda 
yürüyen siyah tüylü bir sokak köpeği oturduğum bankın 
yanına gelince durdu. Sevgi için yalvaran kocaman, mavi 
gözleriyle bana baktı. Ben de davet eden bir hamleyle 
başını okşadım. Gelip ayağımın yanına sokuldu. Akşam 
güneşinin yorgun sıcaklığı yüzümü ısıtıyordu. Biten 
gün etrafa altın renkli ışık demetleri salarak adeta beni 
kucaklıyor gibiydi. O anda orada olmaktan mutluydum. 
Kendi kendime düşündüm; evet, hayatı seviyordum.
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Doğru Bildiğimiz Yanlışlar

Bahadır Alp GÜNEY / 9-D

Günlük hayatta ya da genel kültürümüzde 
küçüklükten beri yer edinmiş olan bazı 
bilgilerin aslında bize yanlış olarak aktarıldığını 
göreceksiniz. Ben bu yanlışların on tanesini sizin 
için derledim. İşte doğru bilinen yanlışlar;

1. Gökküşağında yedi renk vardır.

Gökkuşağındaki renkler kırmızı, turuncu, sarı, 
yeşil, mavi, çivit mavisi ve mor olarak bilinir. İşin 
aslı, gökkuşağında kesintisiz bir renk spektrumu 
vardır,  ancak insanın renk algısı, ortada bir 
kuşak serisi olduğu yanılgısını yaratır. Kimi 
gökkuşaklarında ise insan gözünün görebileceği 
7'den fazla kuşak bulunur.

2. Pisa Kulesi yamuk yapılmıştır.

İtalyanların bu ünlü çan kulesi aslında dik olarak 
tasarlanmış. Fakat yapıldığı tarih olan 1173 yılından 
itibaren temeldeki yumuşak zemin sebebiyle güneye 
doğru kaymaya başlamış.

3. Balıkların hafızası birkaç saniyeliktir.

Japon balığı en az üç aylık bir hafızaya sahiptir.

4. Bukelamunlar tehlike hissettikleri anda kamuflaj 
amacıyla renk değiştirirler.

Bukalemunların renk değiştirmesinin sebebi karşı cinsi 
etkileme veya vücut sıcaklığını ayarlama da olabilir.

5. Çok şeker yiyen şeker hastası olur.

Fazla şeker alımı ile diyabetli olmak arasında herhangi bir 
ilişki yoktur.

6. C vitamini soğuk algını ile savaşıyor.

C vitamini bağışıklık sistemini 
güçlendirir. Soğuk algınlığını 
iyileştirmiyor.

7. Einstein matematik dersinde 
başarısızdı.

Bu, hemen herkesin inandığı 

yanlış bir bilgidir. Kaynağı ise 1935 yılında 
yayımlanan bir makaleye dayanır. Matematik 
derslerinde başarısız olan pek çok öğrenci bu 
hikâyeden cesaret alarak kendileri için de bir 
umut olduğunu düşünseler de, aslında Einstein 
henüz daha çok küçükken dehasını kanıtlamıştı.

8. Suşi çiğ balık değildir.

Suşi çiğ balık demek değildir ve tüm suşilerin 
içinde de çiğ balık bulunmaz. Japonların çiğ balık 
için kullandıkları terim "sashimi"dir. Suşi terimi 
ise yemeğin içindeki pilavın ekşi bir sosla birlikte 
hazırlanması yöntemine gönderme yapar. Pilavda 
kullanılan malzemelerin arasında geleneksel 

olarak çiğ balık kullanılıyor olabilir, ancak bu pilavda 
aynı zamanda pişirilmiş deniz ürünleri, balık yumurtası, 
yumurta veya çeşitli sebzeler de bulunur. Yosuna sarılmış 
suşi ve diğer malzemelerden oluşan yemekler ise suşi 
değil “makizushi” olarak adlandırılır.

9. Ispanak insanı güçlendirir.

Tıpkı Temel Reis gibi: Bu efsane, ıspanağın demir 
açısından zengin olduğu düşüncesinden ileri gelir. Fakat 
tam bu noktada bir hata yapılıyor, çünkü aslında ıspanakta 
sanıldığı kadar çok demir bulunmaz. Bu efsane bir el yazısı 
hatasından kaynaklanmaktadır. 1870'de bir doktor ondalık 
işaretini yanlış yere koyduğu için, ıspanağı olduğundan on 
kat fazla demir içeriyor gibi göstermiş oldu.

10. Alexander Graham Bell telefonu icat etti.

Hepimiz Graham Bell'in telefonu icat ettiği ve ilk olarak 
sekreteri Watson'ı aradığıyla ilgili hikâyeyi duymuşuzdur. 
Fakat aslında çalışan ilk telefon bu olaydan 15 yıl önce, 
Alman bir mucit olan Philipp Reis tarafından icat edilmişti. 

“Reis Telephon” ismini verdiği bu 
cihazı, ilk olarak 1861'de sunmuştu. Reis 
Telephon, müzik notalarını oldukça 
net olarak, ancak insan sesini zayıf bir 
şekilde iletebiliyordu. İnsan sesinin tel 
üzerinden ilk iletiminin Reis tarafından 
üretilen cihazla gerçekleştirildiği su 
götürmez bir gerçek. Ancak buna 
rağmen bütün övgüyü Bell alıyor!
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Anti madde, normal madde atomlarındaki pozitif yüklü 
protondan ve negatif yüklü elektrondan farklı olarak 
negatif yüklü anti-proton ve pozitif yüklü pozitron 
barındıran maddedir.

Bir örnek vermek gerekirse “x2=36” denkleminde “x”in 
değeri “6” ya da “-6” olabilmektedir. Anti madde mantığı 
da böyledir. 

Anti maddeye yönelik ilk çalışmalar 1880’lerde başlarken 
ilk kez “Anti Madde” terimi Arthur Schuster tarafından 
1898’de kullanılmıştır1. 1928 yılına gelindiğinde ise 
modern anti madde teorisi Paul Dirac tarafından 
başlatılmıştır. Dirac, Schrödinger 
dalga denkleminin elektronlar için 
olan rölativisttik versiyonunu fark 
etti ve bu fikirle bugün pozitron 
adıyla bildiğimiz “anti elektron” 
parçacıklarının olabilirliği ortaya 
çıktı. Başta bir hesaplamaya ve o 
hesaplamalardan doğan fikirlere 
dayalı olan bu anti parçacıkların 
tamamlanmış periyodik tablosu 
Charles Janet tarafından 
1929’da öngörüldü. Daha sonra 
ise Feynman-Stueckelberg 
yorumlaması, anti maddenin ve 
anti parçacıkların zamanda geriye 
doğru hareket ettiğini ortaya 
koydu2.

1 Schuster, A. (1898). “Potentional Matter.-A Holiday Dream”. Nature. 58 (1503): 367.
2 Canetti, L.; Drewes, M.; Shaposhnikov, M. (2012). “Matter and antimatter in the universe”. New Journal of Physics. 14  (9): 095012

Birkaç yüzyıl içerisindeki keşfediliş süreci bu şekilde olan 
anti madde ve anti parçacıkların evrensel süreçte ilk 
ortaya çıkışlarına bakıldığında karşılaşılan şekil bir hayli 
ilginçtir ve bilim dünyası bu ilginçliğe ya da garipliğe net 
bir cevap verememektedir.

Her şeyin başlangıcı olarak kabul ettiğimiz Büyük Patlama 
(her şeyden kasıt evrendeki her şeydir) sonrası madde ve 
anti madde sayısı aynı olmak zorundadır. Anti madde ile 
maddenin karşılaştığı anda birbirlerini yok edip ortaya 
bir ışık çıkardıklarını da bugün gözlemleyebilmekteyiz. 
İşte ilginç olan olay tam da buradadır. Normal şartlarda 
aynı miktarlarda olup birbirlerini yok etmesi gereken 
iki madde tipi, normal olmayan şekilde eşit şekilde 
oluşmamış, bugün bizim madde olarak tanımladığımız 
maddenin sayısı bir (“1”) fazla (bir milyar anti maddeye 
karşılık bir milyar +1 madde oluşmuştur) olduğu için 
bugün bildiğimiz tüm evren ortaya çıkmıştır. Şu ana kadar 
bir cevap bulunamayan bu olay bilim insanlarına “Evren 
aslında hiç var olmamalıydı.” dedirtmiştir.

Evrensel tarihteki süreci bu şekilde olan anti madde 
günümüzdeki en değerli şeydir. Anti madde her türlü 
madde ile tepkimeye girdiğinden dolayı çok pahalı 
işlemlerle oluşturulsa dahi 4-5 saniye bulunabilmektedir. 
Depolanması ya da barındırılması neredeyse imkânsız 

ANTİMADDE

Mehmet BİLGİÇ / 10-A
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olan bu anti maddeyi günlük hayatın belirli bölümlerinde 
görebilmek mümkündür. 

Yıldırım Bulutları Doğal Birer Parçacık Hızlandırıcıları 
mıdır?

Yeryüzünde gözlemlenen yıldırımlar ortalama olarak 
bir milyon joule enerji transferi sağlıyorlar. Bilim 
insanları bu denli güçlü enerjilerin nükleer reaksiyonları 
tetikleyebilecekleri görüşündeler. Yıldırımlardaki 
elektronların çekirdeği parçalayabilecek kadar güçlü 
gama ışını üretebilme özellikleri, nükleer reaksiyonlara 
neden olabilme potansiyeli taşımalarına neden olmaktadır. 
Böylesine kuvvetli reaksiyonlar, nötron, nötrino ve anti 
madde oluşturabilmektedir. Bu konu hakkındaki tahminler 
ve hesaplar yaklaşık olarak kırk yıldır sürüyor olsa da 
bugüne kadar herhangi bir net gözleme rastlanılmamıştı.
2018 yılının şubat ayında Japon Denizi’nde gerçekleşen 
büyük yıldırımlardan algılanan sinyallerde yalnızca güçlü 
gama radyasyonu yoktu, normalden farklı olarak özel 
enerji belirtileri de algılandı. Algılanan bu belirtiler özel 
durumlarda görülebilecek türdendi. Gama ışınlarının 
etkili olduğu sırada kararsız nitrojen, karbon ve oksijen 
izotopları üretiliyordu. Daha sonra ise yıldırımdaki 
gama ışınlarından nötrino, nötron ve pozitronlar ortaya 

çıkmıştı. Ortaya çıkan pozitronlar havadaki elektronlarla 
etkileşime geçerek patlıyordu ve yok oluyordu. Yapılan 
bu gözlem yıldırımların atmosfer içerisinde nükleer 
reaksiyonlar oluşturabileceklerine dair ilk net kanıt olma 
özelliğini taşımaktadır. Ayrıca bizlere yıldırım bulutlarının 
doğal parçacık hızlandırıcıları olduklarına dair bir bilgi 
vermektedir. Eğer bilim, anti maddeyi hapsetmeyi 
başarabilirse anti madde üretmeye kaynak harcamadan 
doğal yollarla oluşanı almayı başarabilir. Ayrıca bu 
tür gözlemler doğadan daha birçok ilginç olay ortaya 
çıkabileceğini göstermektedir. 

Kaynak: Canetti, L.; et al. (2012). “Matter and Antimatter in the 
Universe”. New J. Phys. 14
Tenenbaum, David (28 December 2012). “One step closer: UW-
Madison scientists help explain scarcity of antimatter”. University of 
Wiscosin-Madison News
Agakishiev, H.; et al. (STAR Collaboration) (2011). “Observation of the 
antimatter helium-4 nucleus”. Nature. 473 (7347): 353-356
Tsan, U. C. (2012). “Negative Numbers And Antimatter Particles”. 
International Journal of Modern Physics E. 21
Dirac, P. A. M. (1928). “The Quantum Theory of the Electron”. 
Proceedings of the Royal Society A. 117 (778): 610-624
Kaku, M.; Thompson, J. T. (1997). Beyond Einstein: The Cosmic Quest 
for the Theory of the Universe. Oxford University Press. pp. 179-180. 
ISBN 978-0-19-286196-2.
Stewart, P. J. (2010). “Charles Janet: Unrecognized genius of the 
periodic system”. Foundations of Chemistry. 12 (1): 5-15
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Salıncak

Havva İrem SOMUNCU / 10-B

Eteğinde dağın, kenarında uçurumun
Sallanıyorum küçük ellerim 
Paslı kalın zincirlerini kavramaya çalışırken
Eski, tozlu salıncağın.
Geliyor annem ve iteliyor temkinli adımlarla beni.
Bense gözüm kuşlara takılmış,
Hayâl ediyorum bulutlarda şarkılar söylediğimi.
Seslenirken daha yukarı, daha yükseğe diye anneme;
Tamamıyla yerden kesiliyor ayaklarım.
Başta tatlı bir heyecan, sonra korku dolu yakarışlar…
Hissetmiyorum artık onun ellerini sırtımda.
Sadece, gittikçe yaklaşıyorum kuşlara.
Ve düşüyorum.
Tam orada uyanıyorum alarmın sesiyle,
Kalkıp hazırlanıyorum keyifsizce.
Sürüyerek ayaklarımı, gidiyorum hayatımda 
O kuşlara en çok yaklaşabildiğim yere;
Gökdelenin en tepesine
Oturuyorum, başlıyorum çalışmaya.
Ama gerçekte hâlâ sallanıyorum salıncağımda,
Yaklaşıyorum göğe, kuşlara ya da hayata.
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Carolus ve Ben
İki Can Tek Ruh

Irmak KAYGUSUZ / HZ-A

Altı yıldır binicilik sporu ile ilgileniyorum. Son üç yıldır da 
ilgilenmekten öteye geçti ve yarışlara katılmaya başladım. 
Binicilik serüvenim çok küçük yaşlarda başladı. Oyuncak 
alacağım zaman bile atlı oyuncakları seçer onlarla oynar, 
onlardan koleksiyon yapardım. Küçük yaşlarda Haflinger 
Çiftliği’ne gider on beş dakikalık gezintiler yapardım. 
Yaşım ilerledikçe atlara olan sevgim artıyordu ve o on 
beş dakikalık gezintiler bana yetmemeye başlamıştı. 
Babam da bir gün: “Binicilik dersi almak ister misin?” diye 
sorduğunda dünyanın en mutlu insanı olmuştum. Büyük 
bir hevesle:  “Evet!” dedim. 

İlk derslerimi Haflinger Çiftliği’nde dokuz yaşında almaya 
başladım. İlk iki yılımı bu konuda uzmanlaşmış Tahsin 
Hoca’mla tamamladım. Tabi bu işin kolay tarafıydı daha 
zoruyla karşılaşmamıştım henüz. Orada sadece bir tane 
engel atlamıştık, onu da yapamamıştım zaten. Neredeyse 
düşüyordum. Attan indiğim zaman korkumdan 
ağlamıştım. 

İlerleyen zamanlarda babamın arkadaşı benim şu 
an devam ettiğim Bursa Atlı Spor Kulübünü önerdi. 
Ben de çalışmalarıma orada devam ettim. Orası 
benim için daha çok olanak sağlayacaktı çünkü 

birbirinden deneyimli üç tane hocam 
oldu. İki hocadan dersler aldım. 

Her ikisi de bu mesleği seven, öğretme aşkıyla dolu olan 
insanlardı. Bir yıl boyunca böyle ders almaya devam ettim 
ama annem artık sıkılmıştı çünkü bir ilerleme yoktu hep 
aynı şeyleri yapıyorduk ve bana bir katkı sağlamıyordu. 
Annem de “ Artık bırakalım Irmak.” dediğinde yaşadığım 
üzüntümü anlatamam. Bunu dediğinde çok üzülmüştüm 
çünkü ben atlarla birlikte bir şeyler yapmaya devam 
etmek istiyordum. 

Bu arada tanıştığım Hasan Hoca önce benim binişimi izledi 
sonra beni yanına çağırıp “ Lisanslı bir binici olup yarışlara 
katılmak ister misin?” diye sordu. İşte benim kaderim o 
an çizilmişti. Her şey benim için yeni başlıyordu. Hasan 
Hoca ile lisans sınavına hazırlanmaya başladık. Bu süreç 
benim için hem çok zorlu hem de heyecanlıydı. Bazen 
çok güzel oluyordu bazen sürekli düşüyordum. Düştükçe 
hırslanıyordum, hırslandıkça daha çok bağlanıyordum. 

Altı ay sonra sınavımı oldum ve lisansımı aldım. İşte o 
zaman ‘tamamlandım’ dedim kendi kendime. Artık 
lisanslı bir biniciydim ve yarışlara hazırlanmaya 
başlamıştım. Ama yarışlara katılabilmem için atımın 

olması gerekiyordu. Ben de ilk atıma 2016 yılında sahip 
oldum. İsmi Carolus’tu. İlk bindiğimde çok tuhaf hissettim 
kendimi. İki yabancı aynı amaca nasıl yönelecektik? 
Hem onu kontrol edemiyordum hem de ne yapacağımı 

bilmiyordum.
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Carolus  çok yetenekli ama çok zor bir attı.  Hasan Hoca 
benim yapabileceğime güvenip onu bize aldırmıştı –iyi 
ki de aldırmış-. Yavaş yavaş ona nasıl hükmedeceğimi 
öğreniyordum. Zamanla Carolus benim hem dostum hem 
bana sevgisini en derinden yaşatan atım hem de bana 
hayatı öğreten hocam olmuştu. Carolus bana düştüğüm 
zaman kalkmayı, istikrar ve çaba ile her şeyin üstesinden 
gelebileceğimi öğretti. 

Ben Carolus’la bir şeyler yapabilmek için çok çabaladım,  
çok ağladım kimi zaman da düştüm. En sonunda bunun 
karşılığını aldım. Biz Carolus’la Türkiye birincisi olduk. 
O an benim için o kadar muhteşemdi ki anlatacak söz 
bulamıyorum. Karanlıktan aydınlığa çıkmak, dağın 
zirvesine ulaşmak gibiydi. Stres, sevinç, heyecan hepsi 
bir aradaydı. Zaman ilerledikçe ben Carolus’a o da 
bana daha çok alışıyordu ve daha çok yarış kazanmaya 
başlıyorduk. Carolus’un bana en büyük katkısı zayıf 
yönlerimi bulup benim onları kapatmamı sağlamasıydı. 
Beni tanıyor, ataklarıma yön veriyordu. Ben de onu 
tanımaya başlıyordum neyi sevip sevmediğini, ne zaman 

iyi ne zaman kötü olduğunu hissedebiliyordum. Sinirli 
olduğunda yelesini okşamam yeterli oluyordu. Çünkü biz 
artık “bir”dik, iki can ama tek yürektik.

Antrenörüm, seyisim, atım, ben hepimiz bir takımız 
ama atım ve ben gelince anlatılamayan duygular giriyor 
araya. Bu iletişim sayesinde de birbirimizi tamamlıyoruz. 
Üstünde olduğunuz hayvan belki de sekiz yüz, dokuz yüz 
kiloluk bir hayvan ve siz ona hükmedebiliyorsunuz. O da 
size izin veriyor.  Aslında her şeyi yapabilecek bir hayvanın 
binicisine o sadakatle bağlı olması inanılmaz bir duygu.          

Dediğim gibi binicilik benim için bir tutku, bir aşk ve 
ata her bindiğimde bunu hissetmeyi çok seviyorum ve 
bırakmak istemiyorum. Ayrıca bu sporu yaparken gurur 
duyuyorum. Bu yazıyı yazdığım günden bir gün önce bir 
yarışa katıldım ve ikinci oldum. İlk beşin arasında yaşı en 
küçük ve kız olan sadece bendim. Bu sevinç, bu gurur 
hiçbir şeye değiştirilemez.

Ben Irmak Kaygusuz’um ve atlara aşığım…
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51. Bölge ve
Komplo Teorisi

Alperen DALBUDAK / 9-B 

1947 senesinde Roswell’e düştüğü 
iddia edilen UFO’dan elde edilen 
teknolojilerin geliştirildiği, elde 
edilen bu verilerle de lazer güdümlü 
füze, kızılötesi ışın gibi teknolojilerin 
üretildiği söylenen bir bölge: Area 
51 ya da 51. Bölge. Hatta bazı 
komplo teorisyenlerine göre zaman 
yolculuğu ve ışınlanma deneyleri de 
yapılıyor 51. Bölgede.

51. Bölge

51. Bölge, Las Vegas’ın 153 km. kuzeyinde olup 
Nevada test sahası ve Nellis Hava Kuvvetleri sahası ile 
çevrelenmiştir. İçinde bulunduğu arazi 76 km karedir. 
Çekilen fotoğraflarında yalnızca birkaç hangar ve çeşitli 
küçük yapılardan oluştuğu görülse de, yerin altında çok 
önemli ve geniş bir kompleksin bulunduğu bilinmektedir. 
Toplum olarak bilmediğimiz birçok deney ve olayın 
olması, komplo teorisyenlerinin bu konularda bıkmadan, 
usanmadan fikirler ortaya atmaları ve tabii ki bölgenin 
görüntülenmesinden sonra çalışma ve deney girişimlerinin 
yer altına taşınması, zihinlerdeki bölge ile alakalı soru 
işaretlerini iyice artırmıştır.

Amerika, 51. Bölgenin varlığını kabul etti

51. Bölge ile alakalı spekülasyonların çıkmasından 66 yıl 
sonra -2013 yılında- Amerika, üssün gerçekten var olduğunu 
resmen açıkladı. Üssün varlığı, neden kurulduğu, ne gibi 
işlevleri olduğu konusunda açıklamalar yapılan rapor, CIA 
tarafından yayımlandı. Bu gizli bölge, ‘Independence Day’ 
filminden, ‘The X-Files’ dizisine kadar, birçok bilimkurgu 
yapımına konu olan 51. Bölge, popüler kültürde ‘Dünya’ya 
gelen uzaylıların tutulduğu yer’ olarak kabul ediliyor. 
Ancak CIA’nın oldukça kalın raporunda, UFO meraklılarının 
reddetmesi beklenen açıklamalar var. CIA, raporda dünya 
dışı varlıklara değinmiyor, tersine, 51. Bölge’nin ‘hükümetin 
gizli U-2 casus uçak programının parçası olduğunu’ öne 
sürüyor. Rapor, 51. Bölge’nin İkinci Dünya Savaşı’nda ‘hava 
topçu menzili’ olarak kullanıldığını da ekliyor.

Bölge hakkında çıkan söylentiler

 51. Bölge, Dünya'nın en çok bilinen askeri üslerinden bir 
tanesi olmasına karşın yetkililer varlığını hiçbir zaman kabul 

etmedi. Soğuk savaş yıllarında gizli 
operasyonların yürütüldüğü 51. Bölge, 
uzun süre boyunca çılgınların, komplo 
teorisyenlerinin ve aşırı meraklıların 
ilgi odağı oldu. 51. Bölge'nin UFO'lara 
ve uzaylı varlıklara ev sahipliği 
yaptığı yönündeki söylentilerin henüz 
kanıtlanamamış olmasına karşın, 
hükümetin bu üstte yıllardır gizli 
çalışmalar sürdürdüğü ve ileri sürülen 

bazı spekülasyonların gerçek olduğu iddia ediliyor.

Söylentiler, hiçlikten meydana gelmedi

Gizli yeraltı tünelleri, saklı düşman uçakları, çok gizli 
UFO dosyaları gibi iddia ve söylentiler daima 51. Bölge 
ile ilişkilendirildi. Bu tarz spekülasyonların ve komplo 
teorilerinin oluşması elbette bir hiçlikten meydana 
gelmedi. Amerika'nın önceleri böyle bir oluşumun 
olduğunu reddedip, Sovyetlerin 1957'de gönderdiği uydu 
sayesinde görüntüsü alındıktan sonra, bölgenin Amerika 
tarafından varlığının kabul edilmiş olması ilgililerin 
merakını uyandırmıştır.

Teorisyenlerin ortaya attıkları iddialar

Spekülasyonların çıkmasındaki en önemli sebeplerden 
birisi de bölgede yıllardır kullanılmayan uçak pistlerinin, 
çöl kumları yüzünden bir karış kumla kaplanmış durumda 
olmasıydı. Yani, bu da o bölgeye herhangi bir uçağın 
inemeyeceğini gösteriyor. Teorisyenlere göre, CIA’nın 
yaptığı ‘’bölgenin gizli uçaklar için araştırma yapılan bir 
alan’’ olduğu yönündeki açıklamaları da hedef saptırmaktan 
başka bir şey değil. Çünkü bölge, gerçek anlamda sıkı 
sıkıya korunuyor. 51. Bölge’nin varlığının kabulünden 
önce, alanın 50 km’den fazla yakınına yaklaşmak yasaktı 
ve yaklaştığınız takdirde birçok farklı araçla takip 
ediliyordunuz. Nevada Çölü’nün farklı yerlerinde birçok 
gizli kameranın da olduğu, hatta bölgeye çok yaklaşmanız 
durumunda vurulma riskinizin bile olduğu iddia ediliyor. 
Tüm bu iddiaların gerçek olduğu kabul edilirse, komplo 
teorilerine inanmayanların bile akıllarına, bu bölge ile 
alakalı soru işaretlerinin gelmesi oldukça doğal.

Kaynak: https://evrimagaci.org/cia-raporu-51-bolge-var-
ama-uzaylilar-yok-1367

74



Küreselleşme ve 
Hollywood

Rüştü Alp BURLU / 12–B

“Topraklarında ütopyanın gerçekleştiğine, masalın 
hayat bulduğuna inanılan Amerika, bunu gerçekliğe 
dönüştürmek için en çok sinemasından yararlanmaktadır.  
1Hollywood sinemasında verilen her bilgi ABD’nin değerleri 
ile uyum gösterdiğinden tüm Amerikan toplumu sahip 
olduğu zihniyetin öğelerini filmlerden ayrıştırabilmektedir.

Kapitalist sistemde serbest zamanın en popüler etkinliği 
olan sinema hiç kuşkusuz seyircinin, modadan yabancı 
ülkelere yönelik tutumlarına kadar birçok düşünce, değer 
ve kavramını şekillendirmede etkili olmaktadır. Toplumdan 
her kesiminden insan sinemada yalnızca eğlenceli vakit 
geçirmemekte aynı zamanda gördüklerinden fazlasıyla 
etkilenmektedir. Bu etkilenme sermaye sahiplerinin 
dikkatinden kaçmamış ve filmler çok hızlı bir biçimde 
tekstil ürünlerine, evlerdeki mobilyalara, içecek 
endüstrilerine hatta gençlerin saç şekillerine kadar pek çok 
alanda toplumun yaşam tarzını etkilemiştir. Yani Amerika 
sinemasını tüketimi yönlendiren 
bir araç olarak kullanmıştır. 
Amerikan yapımı olan birçok ürün 
de Hollywood sayesinde beyaz 
perdede yer almıştır. Dünyadaki 
her konuya el atan, en küçük 
grupların hikayelerinden en 
genel olan tüm hikayelere kadar 
yer veren Hollywood filmlerinde 
iyimser bakış açısı egemendir. Ayrıca filmlerde adalet 
mükemmel işletilmekte, kötünün maskesi düşürülmekte 
ve erdemin ödüllendirilmesi filmlerin tümüne hakim olan 
genel yaklaşımdır. 

II. Dünya Savaşı sonrasında yaşanan ekonomik ferahlık, 
televizyonun günlük hayatta yer alması Hollywood’un 
seyircisini televizyona kaptırması pazarlama odaklı 
filmlerin çekilmesine neden olmuştur. Ayrıca Amerika, 
80’lerden itibaren Hollywood film sektörünün 
büyümesiyle ekonomik ve kültürel amaçlarını bir potada 
birleştirmiştir. Bu dönemde şirketlerin gelişebilmesindeki 
asıl faktör kendilerini dünyaya tanıtabilmeleridir. Dünyayı 
etkileyen bu sektör, Amerika’nın ekonomik büyümesine 
katkı sağlarken,  propaganda amaçlı kullanımıyla da 
Amerikan kültürü ve toplum  yapısını   yaymaktadır.  Öyle 

1-Oğuz Adanır. Kültür, Politika ve Sinema. İstanbul: PMP Basım Matbaacılık, 2006, s.11
2-http://www.boxofficemojo.com/alltime/world/?pagenum=1&sort=year&order=DESC&p=.htm

ki “2016 yılı Hollywood üzerinden elde edilen kâr, 38 
milyar Amerikan Dolarıdır.”2 Kısacası Amerika, Hollywood 
sinema sektörünü hem kâr, hem politik amaçlı  silah olarak 
görmekte, Hollywood aracılığıyla dünyaya siyasetini, 
ekonomisini ve kültürünü pazarlamaktadır. Sinemanın 
toplum üzerindeki etkisinin farkında olan ABD, kamuoyu 
yoklamaları sonucunda bu tür filmlerin Amerika’yı 
daha zengin, daha demokratik göstereceğini anlamış, 
içinde barındırdığı çeşitli etnik grupların, toplumun 
farklı kesitlerinin birbirine karşı daha duyarlı ilişkiler 
geliştireceğinden emin bir şekilde yoluna devam etmiştir.

Dünya üzerinde sineması ile bu denli bütünleşen başka 
hiçbir ülke yoktur. ABD’de gerçekte egemen olan; 
kucaklayıcı, bireylerini her koşulda anlayışla karşılayan, 
onları yücelten, hep ikinci bir şansları olduğuna inandıran ve 
en önemlisi sürekli umut aşılayan bu ideolojidir. Hollywood 
bu yönde kullanılan en büyük araçlardan biri olmuştur. 

Özellikle Soğuk Savaş yıllarında 
yayılması istenen kapitalizm ile 
başlayan küreselleşme hareketleri, 
Hollywood’u etkilemiş ve yapılan 
filmler bu amaç doğrultusunda 
ilerletilmiştir. Küreselleşme ile 
dünyanın tek bir ulus gibi hareket 
etmesinin istenmesi kültürlerin 
ve fikirlerin aynı olmasının 

amaçlanması filmleri bu doğrultuda yönlendirmiştir.  
Yüzyıl önce  bilinmeyen veya ilgilenilmeyen unsurların 
şu anda çok popüler olması küreselleşmenin ipini elinde 
tutanlar tarafından gerçekleşmiştir. Çünkü küreselleşen 
dünyada toplumun duygularıyla tepki vermesi, ahlaki 
kesinlikler içinde düşünmesi amaçlanmakta, filmlerde de 
iyi ve kötü insanların, etik ve etik olmayanın açık bir şekilde 
ayırt edilmesi dayatılmaktadır. Hatta bu dünyada nasıl 
durmamız gerektiği öğretilmekte, sorunlara çözümler 
önerilmektedir.

Kaynak: Gökdemir, Nalan, Küreselleşmenin Dünya Film Endüstrisine 
Etkisi ve Hollywood Film Endüstrisindeki Yeni Eğilimler, İAÜD, Y.5, S.19 
Yılmaz, Hilal Süreyya, Amerikan Sinemasına Egemen Mutlu Son İmajı, 
Dokuz Eylül Üniversitesi
http://www.ito.org.tr/itoyayin/0002059.pdf
http://dergipark.gov.tr/download/article-file/117355
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Dinozorlar Hakkında 
Bilinmeyenler

Nisan YAMAN / 9-D

Dinozorlar 150 milyon yıl civarında dünya hayatına 
egemen olmuş hayvanlardır. Dinozor, Yunancada 
korkunç kertenkele anlamına gelen iki sözcüğün 
birleştirilmesinden oluşturulmuştur. Bunun nedeni, 
geçmişte bilim adamlarının dinozorları bir cins kertenkele 
sanmalarıdır. Kuşlar, araştırmalara göre aslında bir dinozor 
türüdür. Dinozorların bilimsel ismi ise Dinozoria’dır. 
Kuşların bilimsel sınıflandırma açısından bir dinozor çeşidi 
olarak kabul edildiğini düşünürsek, aslında bu ürkütücü 
yaratıkların nesli tükenmemiştir!

Dinozorların dünya üzerinde 150 milyon yıl boyunca 
yaşadığı bilgisine göre biz insanlar, bu zamanın sadece 
%0.1'i süresi kadar hayattayız. Eğer tüm dünya tarihi 
24 saatin içine sığdırılsaydı, yaşam saat 4:00'te başlar, 
bitkiler 22:24'te oluşur, dinozorların nesli 23:41'de tükenir 
ve insanlık tarihi 23:58:43'te başlardı. 

Ayrıca dünyanın bilinen en eski tuvaleti 240 milyon 
yıl öncesine dayanmaktadır ve bu tuvalet dinozorlar 
tarafından kullanılmıştır. Dinozorların neslinin tükendiği 
65 milyon yıl öncesine kadar memeliler büyüme, çoğalma 
ve yayılma imkânı bulamamıştır. Dinozorların büyük 
kayalar yuttuğu ve midelerine yerleşen bu kayaların 
besinlerin sindirimini kolaylaştırdığı biliniyor. 1970'li 

yıllarda dinozorların zekasını hesaplamak için, 
beyinlerinin ağırlığını diğer hayvanların beyinlerinin 
ağırlığına kıyaslayarak yapılan bir analiz yöntemi 
geliştirildi. Bu analizin sonuçlarına göre Velociraptor 
gibi bazı dinozorların, bildiğimiz birçok hayvan 
türüne göre fazlasıyla zeki olduğu anlaşıldı. 
Dolayısıyla dinozorların aptal hayvanlar olduğu 
düşüncesi ciddi anlamda zayıflamış oldu. Tabii bu 
hayvanların zekasına yönelik güvenilir bilgiler elde 
etmek çok zor. Ancak torunları arasındaki kargalar 
ve papağanların müthiş zekası düşünülecek olursa, 
dinozorların da bir kısmının ortalamanın üzerinde 
zekaya sahip olmasını beklemek hata olmazdı.

Mezozoik Zaman boyunca yaşamış dinozor 
türlerinin sayısının 1.543 ile 2.468 arasında değiştiği 
düşünülmektedir. Bunlardan en bilindik ve ‘en’ 
olanlar; bugüne kadar keşfedilmiş en uzun dinozor, 
kalıntılarına ABD'nin Wyoming eyaletinde rastlanan, 
27 metrelik bir Diplodocus'tur. Bugün bilinen en 
küçük dinozor, 10 santimetrelik uzunluğa ve bir 

köpek yavrusunun ağırlığına sahipti, en çok bilinen 
dinozor türü ise T-Rex’tir. Dinozorlar iki ayaklı hayvanlar 
olarak bilinse de, bazı türleri dört ayaklıydı ve bunlardan 
bazıları da hem iki ayaklı, hem de dört ayaklı gibi hareket 
edebiliyordu. 

Pek çok bilim insanı, dinozorların neslinin tükenmesine, 
Yucatán Yarımadası'na düşen bir asteroidin sebep 
olduğunu düşünmektedir. Bilim adamları, dinozorların 66 
milyon yıl önce dünya üzerinden silinmesine iki felaketin 
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üst üste gelmesinin neden olduğunu ileri sürdü."Science 
Daily" dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, dinozorların 
yok olmasına neden olduğu sanılan dünyaya bir gök 
taşının çarpması ve Hindistan'daki volkanik patlamalar, 
aynı dönemde meydana geldi. California Üniversitesi'nden 
jeologlar, 66 milyon yıl önce dünyaya çarpan gök 
taşının etkisiyle Hindistan'daki volkanik patlamaların hız 
kazandığına ve bu iki felaketin dünya genelinde Richter 
ölçeğine göre 9 ve üzerinde depremlere yol açtığına dair 
kanıtlar buldu. 

Araştırmacılar, yüz binlerce yıl süren volkanik patlamalar 
ve yol açtığı depremlerin dinozorlar dahil pek çok kara 
ve deniz memelisinin dünya üzerinden silinip gitmesine 
neden olduğunu savundular. Gök taşı etkisiyle volkanik 
patlamaların canlıların kitlesel yok oluşlarındaki rolü, 
bilim dünyasında 35 yıldır tartışılıyordu. Bazı bilim 
adamları volkanik patlamaların canlıların yok olmasında 
etkisi olmadığını iddia ederken, diğerleri de türlerin 
tükenmesine patlamaların yol açtığını ileri sürüyordu. 
California Üniversitesi araştırmacıları tarafından ortaya 
konulan yeni kanıtlar, volkanik patlamaların meydana 
geldiği tarihleri çok daha doğru bir biçimde gösteriyor. 
Buna göre, Hindistan'ın Deccan Platosu'nda yer alan 
yanardağlardaki patlamalar, kitlesel yok oluşları başlattığı 
düşünülen gök taşı çarpmasından sonraki 50 bin yıl 
içinde ikiye katlanmış. Birbirini izleyen gök taşı çarpması 
ve volkanik patlamaların, gezegeni toz ve zehirli gazlarla 
kaplayarak iklim değişikliklerine yol açtığı ve birçok canlının 

yok olmasına neden olduğu sanılıyordu. Almanya'da 
Potsdam İklim Etki Araştırmaları Enstitüsü'nde çalışan 
iklim bilimciler, dinozorların yok olmasının nedeninin 
gök taşının yarattığı iklim felaketi olduğunu bildirdi. 
Dev gök taşının dünyaya çarpmasıyla yer kabuğundan 
büyük miktarda tozun atmosfere yayıldığını kaydeden 
araştırmacılar, bu toz bulutunun uzun yıllar gezegende 
gün ışığını perdelediği ve içinde yoğunlaşan sülfürik 
asit damlalarının yeryüzünde uzun vadeli soğumaya yol 
açtığını belirtti. Araştırmanın sonuçları, ABD Jeofizik 
Birliği yayını "Geophysical Research Letters" dergisinde 
yayınlandı.

Bugün bilinen çoğu dinozor türü, yalnızca bir diş ya da 
kemik parçasından tespit edilmiştir. Avrupa'da 17. yüzyıla 
kadar rastlanan dinozor fosillerinin, İncil'de bahsi geçen 
devasa yaratıklar olduğuna inanılıyordu. Dinozor tüylerine 
yalnızca fosillerde değil, kehribar içerisine hapsedilmiş 
şekilde de rastlanmıştır. Bolivya'da bulunan bir kireç 
taşı falezinde, 68 milyon yıl öncesine dayanan 5.000 
kadar dinozorun ayak izi bulunmuştur. Çin'in büyük bir 
bölümünde yerli halk, dinozor kemiklerini tıbbi amaçlarla 
kullanmaktadır. Bunun sebebi, bu kemiklerin ejderhalara 
ait olduğuna inanmalarıdır. 

Jurassic Park filmindeki dinozor sesleri, kaplumbağaların 
çiftleşmesi sırasında kaydedilmesiyle elde edilmiştir. 
Filme verilen "Jurassic Park" ismine rağmen, filmde yer 
alan dinozor türlerinin çoğu Jura Devri'nde değil, Kretase 
Dönemi'nde yaşamıştır.
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Biz Mi Beynimizi Kontrol Ediyoruz, 
Yoksa Beynimiz Mi Bizi Kontrol Ediyor?

Deniz ŞENER / 9-D

Eminim ki sizler de benim gibi kendinize, bir şey 
yapmadan önce “Ben neden şu an bunu yapıyorum?” 
diye sormuşsunuzdur veya bir konuyu, olayı hiç aklınızdan 
çıkaramayınca kendinizi sürekli onu düşünür halde 
bulduğunuzda “Neden sürekli bunu düşünüyorum?” 
demişsinizdir. Bunlar istemediğimiz halde bile beynimizi 
''meşgul'' eden düşüncelerin var olmasındandır. İyi 
de madem beynimizi kullanıp yaşıyorsak neden 
düşüncelerimizi tam kontrol edemiyoruz? Veya kontrol 
ediyorsak neden beyin hakkında bir sürü bilinmeyen var?

Örnek olarak vücudumuzda salgılanan hormonlar 
sayesinde yaşadığımız duygularımızı verebiliriz. Bu 
hormonların salgılanmasına da biz değil beynimiz karar 
veriyor, yani bizim hiç etkimiz yokmuş gibi geliyor. Bir 
yandan da o hormona uyulup  uyulmayacağına  da biz 

(kişiliğimiz ) karar veriyoruz .

Kısmen de olsa beynimiz bizi yönetiyor demek herhalde 
daha doğrudur. Ancak şöyle de bir gerçek var beynin 
gelişmesini, daha akıllı ve zeki olmasını biz sağlıyoruz. 
Açıkçası insanın kontrolü tamamen beynin elinde değildir. 
Beyin insan için ana kumanda merkezi olarak tarif edilebilir. 
Bütün komutlar beyin tarafından verilmektedir. Örneğin 
insanın susadığı zaman hormonlar salgılanır ve sinirler 
aracılığı ile beyne su içilmesi gerektiği uyarısı verilir. Ve 
beyin de insana su içmesini emreder. Ancak devreye 
burada kişinin kendi iradesi girer. Kişi isterse beynin bu 
emrini yerine getirmez. Yani kişi beynine hükmedebilir. 
Sonuç olarak insanın kendi iradesi ve beyni ortak olarak 
kendisini yönetir. 

Kaynak: https://www.fizikist.com/beyin-firtinasi/7356/
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 “Harry Potter”ın Yazarı 
J.K. Rowling Kimdir?

Esin URKUT / 9-D

Çocukluğu ve Eğitim Hayatı

Yazar, 31 Temmuz 1965‘te İngiltere’de doğmuştur. Asıl 
adı Joanne Kathleen Rowling’dir ama genellikle yakınları 
tarafından kendisine  “Jo” diye hitap edilmiştir. “Rowling” 
kelimesi İngilizce’de yuvarlanan anlamına gelmektedir 
ve tombul bir çocuk olduğundan ismiyle hep dalga 
geçilmiştir. Eğitim hayatını tamamladıktan sonra da 
Londra’ya yerleşmiştir. 

İlk Hikaye

Ünlü yazar 6 yaşındayken ilk hikayesi “Tavşan”ı yazmıştır.  
Çocukken kardeşiyle hep canlı bir tavşanlarının olmasını 
istemişlerdir ve bu hikaye onu ifade etmektedir. Yazdıktan 
sonra hikayeyi kardeşine armağan etmiştir. 

Potter’lar 

Okuduğu okulda adıyla dalga geçenlerden birileri de 
“Potter” soyadlı kardeşlerdir. Onlardan her ne kadar nefret 
etse de soyadlarının kusursuz olduğunu düşünmektedir. 

Özel Hayatı

Portekiz’de İngilizce öğretmeni olarak geçen yılları 
sırasında, gazeteci biriyle tanışmış, bir süre birlikte 
olduktan sonra 1992’de evlenmişlerdir. Evlendikten sonra 
kızları “Jessica” doğmuş, 3 yıl sonra da geçinemedikleri 
için boşanmışlardır. Boşandıktan sonra kız kardeşinin 
yanına -Edinburgh’a- taşınan yazar, orada yüksek lisans 
yapmış ve 1996’da mezun olmuştur. 2001 yılında ise bir 
doktorla tanışmıştır ve onunla ikinci evliliğini yapmıştır. 
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Aynı yılda “Harry Potter” serisinin ilk kitabı filme 
dönüşmüştür. 2003’te ikinci çocuğu dünyaya gelmiştir. 
Rowling hep 3 çocuğunun olmasını istemiştir ve 2 yıl 
sonra bu hayali gerçek olmuştur. 

Harry Potter Yolculuğu

Joanne, Manchester’den Londra’ya bir uzun tren 
yolculuğunda düşürdü kalbine Harry Potter’in karakterini. 
Hemen kafasında hikayenin peşine düştü. Çünkü Harry’i 
çok net bir şekilde gördüğüne emindi. Onun kesinlikle bir 
büyücü olduğunu biliyordu ve büyücülük okulunun nasıl 
bir yer olduğunu hayal etmeye başladı. Raylar üzerinde 
hızla dönen tekerler, hızın gücü… Şu anda her şey onun 
için ilham kaynağıydı. Öyle ki bu yolculuk sona erdiğinde 
Joanne trenden inerken karakterlerin çoğunu planlamıştı 
ve 7 kitaptan oluşan bir roman serisi yazacağının 
biliyordu. Müthiş bir heyecan sarmıştı bedenini. Kuşkusuz 
bu Joanne’nin hayatında yaptığı en anlamlı yolculuktu. 
Fikrini hemen hayata geçirdi. Elbette karar verdiği anki 
kadar kolay olmayacaktı. Romanını yazmak için oturduğu 
kafelerde ona eşlik eden bir küçük bebeği vardı. Joanne 
romanını yazarken, masanın yanına yerleştirdiği pusetinde 
uyuta uyuta büyüttü küçük kızını ve ‘Felsefe Taşı’ da 5 
yılın sonunda bitti. Bu sürenin 4 yılı içinde hem çalışıyor 
hem de serinin diğer kitaplarının konusunu düşünüyordu. 

Kuşkusuz kızından sonra hayatının en değerli varlıkları 
olacaktı.  Hâlâ öğretmenlik yapmaya da devam ettiği bu 
sürede ‘Sırlar Odası’ 2 yılını alacaktı. ‘Azkaban Tutsağı’ ise 
1 yıl sürecekti. Giderek daha da profesyonelleşmekti bu 
galiba. Joanne’nin en hızlı yazdığı kitabı ise, ‘Ateş Kadehi’ 
olacaktı.

Kitaplar her ne kadar çocuk kitabı kategorisinde basılsa 
da, yıllar sonra bu seriyi herkes okumaya başladığında 
“Kitaplarda yer alan tamamen bana ait bir espri anlayışı” 
diye açıklayacaktı yetişkinlerin de yadsınamayan ilgisini. 
İyiyle kötünün mücadelesini düşünerek kurguladığı 
bu hikaye, yaş fark etmeksizin herkesin beğenisini 
kazanacaktı.

Kendinden Bir Parça

Rowling ünlü bir yazar olduktan sonra kendi yazdığı 
karakterlerle tanışmak istiyordu. En çok da Harry, Hagrid 
ve Profesör Lupin ile. Kurguladığı karakterlerin birkaçı 
kötü olsa da hepsini çok seviyordu. Hermione ise en nötr 
kaldığı idi. Çünkü o zaten kendi çocukluğuydu...

Harry Potter serisi dünyada 400 milyon adet sattı. Kitap 
yazarak milyarder olan ilk kadın ilan edildi. Ayrıca, ‘Birleşik 
Krallık’ın en zengin kadını oldu. J.K. Rowling sınırsız hayal 
gücüne sahip bir kadın ve hâlâ yazmaya devam ediyor.
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Osmanlı Yadigârı Bir Şehir:
Gostivar - Makedonya

Alize Melike GONZALEZ - Zeynep AKDOĞAN / 9-B

TITC dersi kapsamında 
düzenlenen Balkan gezisinde 
ikinci durağımız Makedonya’nın 
Gostivar şehrinde bulunan Vizyon 
Üniversitesiydi. Ziyaretimiz 
sırasında Makedonya eski devlet 
bakanı Hadri Nezir  ile görüşerek 
Makedonya ile ilgili bilgi aldık.

“Makedonya’yı İlk Tanıyan Ülke 
Türkiye’dir”

Hadri Nezir konuşmasında 
Makedonya’da Türk olarak 
yaşamak ile ilgili duygularını ve anılarını paylaşırken 
Türkiye’ye olan sevgisini gözleri dolarak ifade etti.

Makedonya’yı resmi olarak ilk tanıyan devletin Türkiye 
olduğunun altını çizen Hadi Nezir: “Makedonya Devleti, 
Türkiye‘ye ne kadar teşekkür etse azdır. Görevim 
sırasında iki kere bakanlık yaptım. Asıl mesleğim elektrik 
mühendisliğidir. 1994 yılında, Makedonya tarihinde ilk defa 
bir Türk olarak Makedonya’nın ikinci büyük hidroelektrik 
santralinin müdürü oldum. Bu dönemde santraldaki 
Makedon arkadaşların %99’u Hristiyan’dı.  İlk defa bir 
Türk, mühendis ve müdür olarak işe başladı. Müdürlük 
dönemimde, ilk günlerimde arkadaşlarım beni tebrik 
etmeye geliyorlardı, bana şöyle sorular soruyorlardı: 
• “Ey Türk, senin işin ne burada? Sen iyi bir esnaf, çiftçi, 
ayakkabıcı ve terzi olabilirsin.” Ben ise şöyle diyordum: “
• “Eğer bu santral Makedonya’nın en büyük santrali 
seçilmezse işi bırakıyorum.” 
• “Hayal mi ediyorsunuz?” diyorlardı. “Yoksa rüya mı 
görüyorsunuz?” 

Evet, çünkü işe başladığım 1938 yılında şunu söylerdim: 
“Gostivar’da bulunan üç santralden birinde müdür 
olacağım.”

Hadri Nezir, böylece rüyasının gerçekleştiğini söyledi.  
2006 yılında milletvekili adayı olduğu sırada müdür 
olduğu santralin gerçekten de Makedonya’nın en iyi 
santrali seçildiğini belirtti. Aslında mesajının Türk imajını 

yükseltmek olduğunu, Türklerin düne 
kadar böyle bir yere gelemediğini ve 
geldiği zaman Makedonyalılardan daha 
iyi yapacağının imajını vermek istediğini 
ifade ederek devam etti: 

“Makedonya’da biz Türkler hiçbir 
zaman demokrasiyi sokakta aramadık, 
bağırmadık, çağırmadık. Ancak çok 
mücadele ettik ve ediyoruz, bundan 
sonra da edeceğiz çünkü Makedonya 
Cumhuriyeti Devleti diğerlerinin olduğu 
kadar bizlere de aittir.  600 yıl ecdadımız 
burada hakimiyetini sürdürmüştür.” 

“Ben Bir Türkiye Sevdalısıyım”

Makedonya Cumhuriyeti eski bakan ve Başbakan 
Danışmanı olan Hadi Nezir, Türkiye ile Makedonya’nın 
dost ve kardeş iki ülke olduğunu belirtti.  “Biz Rumeli 
Türkleri olarak her zaman ana vatanımızın yanında 
yer aldık. Bizler de Dumlupınar’da, Sarıkamış’ta ve 
Çanakkale’de şehit verdik. Yine de anavatanımız için 
canımızı, kanımızı vermeye hazırız arkadaşlar. Onun için 
dualarımız hep sizinledir.” diyerek devam etti.  “Allah 
sizlere ve anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’ne zarar 
vermesin. Türkiye’nin güçlenmesiyle, büyümesiyle daha 
gururla yürüyoruz.”   

Türkiye’nin kendileri için ne kadar önemli olduğunu bir 
anısını paylaşarak devam etti:

“Rahmetli babamla çok erken saatlerde tarlaya giderdik. 
Güneş doğmaya başladı, babama şöyle dedim: “Baba 
acaba Güneş Türkiye’de mi doğuyor?” Bizler Güneşin 
bile Türkiye’den doğduğuna inanıyorduk. Öyle biliyorduk. 
Onun için Türkiye bizim için çok değerlidir. Biz böyle 
büyüdük. Türkiye hayalleriyle büyüdük. Ama sizlerden 
aldığımız bir görev var, biz görev başındayız, buradayız 
ve gözümüz kulağımız Ankara’dadır İstanbul’dadır.”

“Türkiye, Kardeş Ülkemiz”

Makedonya’nın yakın bir gelecekte Avrupa Birliği (AB) 
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üyesi olacağını ifade eden Hadi Nezir:  

“2014, 21 Aralık’ta bu üniversiteyi kurduk. Avrupa’da 
Türkçe eğitim veren tek üniversiteyiz. 21 Aralık’ın 
Makedonya’daki başka bir anlamı, Türk milli bayramı 
olarak kutluyoruz. O gün çalışan tüm Türklere tatil.” 
diyerek Makedonya’nın Türkiye için Avrupa’ya açılan bir 
kapı olduğunu ifade ederek konuşmasını bitiren Hadi 
Nezir, sorularımızı yanıtladı.

Gostivar’ın anlamı nedir?

“Gosti”  Makedoncada misafir demektir, var ise Türkçedeki 
anlamındadır, misafir var anlamındadır. Gerçekten 
Gostivar çok misafirperver bir şehirdir. Makedonya’da 
yaşayan Türklerin çoğunluğu Gostivar’da yaşar. 

Türk ve Makedon bayrağının yanında her zaman 
Arnavutluk bayrağının olmasının sebebi nedir?

1974 yılında bizim bir anayasamız vardı. Yugoslavya 
anayasasını ya da aralarında Tito’yu daha fazla 
duymuşsunuzdur. 1974 anayasasında şöyle bir madde 
vardı: Makedonya Makedonların,  Arnavutların, Türklerin 
ve diğerleri geçiyordu. Maalesef 2001 yılında burada bir iç 
savaş yaşandı ve yeni bir anayasa yazıldı:  Ohrid Çerçeve 
Anlaşması.  Ohrid Çerçeve Anlaşmasıyla yeni bir baraj 
konuldu.  %20’nin üzerinde olan halklar millettir, 520’nin 
altında olanlar azınlıktır. Biz azınlık durumuna düştük, 
bunun nedenle bugün Makedonlar ve Arnavutların 
%25’i yaşıyor ve onlar halktır. Bu yüzden parlamentoda 
Arnavutça da konuşma yapılır, yalnız bizler azınlıkta kaldık.  
Ama bizim şöyle bir şansımız var. Bazı belediyelerimizde 
barajın %20’nin üzerinde Türk halkının yaşadığı yerlerde 
Türk bayrağı resmi olarak asılıdır.  Makedonya’da iki 
belediyemiz vardır. Biri Merkezi Cumhurhak, Atatürk'ün 
babası olan Ali Rıza Bey’in doğduğu yer. Bir de Planstisna 
belediyemiz. Bu iki belediyemizde Makedon bayrağının 
yanında Türk bayrağı da asılıdır. 

Yunanistan ve Makedonya arasındaki sorunu bize 
anlatabilir misiniz?

Makedonya ile Yunanistan arasında bir isim sıkıntısı vardır. 
Kuzey Yunanistan bölgesinin isminin “Makedonya” olması 
nedeniyle Yunanistan, Makedonya’nın bu ismi kullanmakla 
kendi topraklarında hak iddia ettiğini ileri sürmektedir. Bu 
nedenle 27 Haziran 1992’de “Makedonya Cumhuriyeti” 
isminin değiştirilmesini talep etti. Ancak Makedonya 
yönetimi, bu talebi kabul etmedi. İki ülke arasındaki isim 
kavgası, o günden beri, şiddetlenerek devam etti. Ancak 
yakında anayasamızda değişiklik olacak ve dört madde 
değişecek. Onlardan birisi de Makedonya'nın adının Kuzey 
Makedonya olarak değiştirilmesidir. Eğer değişirse sıkıntı 
ortadan kalkacak ve kısa sürede Avrupa ülkesi olacağız. 
Makedonya küçük bir ülke olduğu için Avrupa Birliği’ne 
çok da yük olacağını sanmıyorum. 

Makedonya'nın ekonomisi hakkında bize bilgi verir 
misiniz?

Makedonya çok küçük bir ülkedir ve maalesef ekonomik 
bir krizden geçiyoruz. Tito öyle bir sistem kurmuş ki 
Yugoslavya altı cumhuriyetten ibaretti ve o dönemlerde 
Türkiye’den bile güçlüydü. Örneğin araba, tank ve 
uçaklar üretiliyorlardı. Mesela Tito, araba parçalarını altı 
parçaya bölmüştü. Her bir parçasını başka bir cumhuriyet 
üretiyordu. Bu yüzden birbirlerine bağlı kalmak zorunda 
olmuşlar. Yugoslavya dağıldıktan sonra sistem doğal 
olarak çöktü. Makedonya’nın nüfusu 2 milyon 150 bindir. 
Bu kadar düşük nüfusa sahip olmasına rağmen %38 
işsizlik oranı vardı. Şu an ancak %24’e indirebildik. 

Avrupa Birliği Makedonya’ya nasıl bir ekonomik yarar 
sağlar?

Avrupa Birliği’nde fonlar var. Daha az gelişmiş ülkeler 
yararlanır bu fondan. Biz küçük bir ülke olduğumuz için 
ve gelen bu paraların Makedonya için faydalı olacağını 
düşünüyorum.
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Günümüzün Hastalığı 
Obezite

Melisa Zeynep GÜLER / 9-C

Çağımızın en büyük sorunlarından biri olan obezite, 
günümüzde birçok insanı tehdidi altına alıyor. Bu durum, 
yediğimiz, içtiğimiz her türü zararlı besinle, en büyük 
sorunlarımızdan olan hareketsiz, sporsuz yaşamımız ile 
gün geçtikçe artmaya devam ediyor. 2016 yılında, Dünya 
Sağlık Örgütü verilerine göre kadınların yüzde 39.2’si, 
erkeklerin ise yüzde 24.4’ ü obez kategorisinde yer alıyor. 
Bu sayılar  “şişmanlık” adı altında hesaplandığında ise bu 
sayılar yüzde 69.3’ e kadar çıkıyor. Peki obezite nedir? 
İnsan hayatında ne tür engellere sebep olabiliyor?

Obezite bilimsel tanımı ile, yağ dokusu rezervlerindeki 
artıştır. Bu artış sonucu, insan vücudunda meydana gelen 
fiziksel, ruhsal ve biyolojik olarak değişiklik ve zorlukları 
beraberinde getirir. Vücut ağırlığına bağlı olarak artan bu 
yağ rezervleri, insan hayatının birçok alanında, fiziksel ve 
ruhsal olarak büyük bir engel haline gelir. Obezite, kroner 
kalp rahatsızlıkları, şeker hastalıkları, beyin damarlarının 
tıkanması sonucunda oluşan felç gibi ciddi hastalıkların 

oluşmasına neden olur.  Günlük yapabileceğimiz yürüyüş, 
spor ve buna artı olarak sağlıklı, dengeli beslenme ve 
göstereceğimiz kişisel irade ve azmimiz ile bu durumun 
önüne geçebiliriz. Yapacağımız bazı değişimler ile 
yaşamımıza ve sağlığımıza büyük katkılar sağlayabiliriz. 
Bununla birlikte görebileceğimiz farmakolojik ve cerrahi 
tedaviler de obezite ile mücadelede bizlere yardımcı 
olabiliyor. Olabileceğimiz cerrahi ameliyat tedavisinden 
sonra kilo kaybının devam etmesi yaklaşık iki yılı alıyor, 
ameliyat sonrası bu duruma tıpta “erken dönem“ adı 
veriliyor. Kilo kaybının durması ve iki yılın dolmasına ise 
“geç dönem“ deniliyor. Uygulanan cerrahi işlemlerde 
hastalar, fazla kilolarının yaklaşık %70 ve daha fazlasından 
kurtulabiliyor. Bununla birlikte ameliyat sonrası sağlıklı 
beslenme ve düzenli spor, hastalığın tekrarlamaması için 
yaşam boyu devam ettirilmesi gereken bir sorumluluk 
haline geliyor.

Kaynak: http://dergipark.gov.tr/mersinsbd/issue/19533/207972
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‘Sessiz Gemi’ milli edebiyat dönemi bağımsız şairi Yahya 
Kemal Beyatlı’nın en bilinen şiirlerindendir. Şiirin hikayesi 
hakkında iki rivayet vardır. İkisi de birbiriyle bağlantılı 
olmasına rağmen, birinci tema ikincisine göre daha 
geneldir. Kimilerine göre şiirin teması ölümken kimilerine 
göre aşkın ölümüdür. Aslında işin hikaye kısmı da aşkın 
ölümü temasından gelir.

Hikaye Nazım Hikmet’in annesi Celile Hanım ile başlar. 
Güzeller güzeli bir kadın olmasının yanında aynı zamanda 
bir ressam olan Celile Hanım, İstanbul sosyetesinin en 
tanınan kadınlarından biriydi. 1900 yılında Osmanlının 
ünlü valilerinden biri olan Hikmet Bey ile evlenir fakat 
evlendikten 16 yıl sonra beraberlikleriyle ilgili sorunlar 
yaşamaya başlar. O yıllarda Nazım Hikmet ise genç bir 
çocuktur ve Bahriye’de okuyordur. Aynı zamanda Yahya 
Kemal de Bahriye Mektebi’nde ders veriyordur. Kendisi, 
Nazım Hikmet’in şiir hocalığını yapıyordur ve ders 
vermek için onun evine gidiyordur. Buna bağlı olarak 
Celile Hanım’ın mutsuz evliliği, oğlu Nazım Hikmet’in 
şiir öğretmeni Yahya Kemal ile tanışınca daha büyük 
bir sarsıntıya uğrar. Yahya Kemal dersten sonra kalan 

zamanda Celile Hanım ile edebiyat ve sanat hakkında 
uzun sohbetler ediyordur. Aralarındaki yakınlık giderek 
artar ve aşka dönüşür. Celile Hanım Yahya Kemal ile 
aralarında başlayan aşkın üstünden çok geçmeden kötü 
giden evliliğini sonlandırır ve eşinden boşanır.

Celile Hanım ve Yahya Kemal arasındaki tutkulu aşktan 
tabii ki Nazım Hikmet’in de haberi olur. Genç Nazım bu 
aşka olan tepkisini göstermek için bir gün Yahya Kemal’in 
paltosunun cebine bir not bırakır:

“Hocam olarak girdiğiniz bu evden, babam olarak 
çıkamazsınız!…”

Nazım Hikmet’in bu ağır sözü üzerine Yahya Kemal biraz 
geri çekilir. Evlilikten zaten korkuyordur bu fikre bir türlü 
yanaşamıyordur. Oysa Celile Hanım ortalıkta dolaşan 
dedikoduları onaylarcasına kocasından boşanmıştır, Yahya 
Kemal ile evlenmek istiyordur. Ne yazık ki Yahya Kemal’in 
Celile Hanım’a duyduğu aşk bile onu evliliğe ikna edemez. 
Celile Hanım onunla gelecek hayalleri kuruyordur. Ancak 
bu evlilik hiçbir zaman gerçekleşemeyecektir.

Bir gün Celile Hanım’a bir mektup gelir. Evlenme 
teklifi beklerken bu umulmadık bir veda mektubudur.  
İstanbul‘dan uzaklaşmak en çıkar yoldur. Paris’e gidip 
resim üzerine çalışmalar yapmak ister Celile Hanım. Ancak 
bilmediği bir şey vardı. Kendisi Paris’e giderken limandan 
kalkan gemiyi bir çift göz izlemektedir.

İşte o bir çift göz yarım kalmış ve hüzünlü bir aşka veda 
ediyordur o limanda. Hepimizin mısralarında ölümün 
esintisini hissettiğimiz şiir, cesaret bulamayınca sönen bir 
aşkın ölümü üzerine yazılmıştır aslında. Sevdiği kadına 
uzaktan bir veda ile…

Kaynak: https://listelist.com/sessiz-gemi-siirinin-hikayesi/

Sessiz Gemi’nin Hikayesi

Zeynep DEMİRKAN / 9-D

Sessiz Gemi
Artık demir almak günü gelmişse zamandan
Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan.

Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol;
Sallanmaz o kalkışta ne mendil, ne de bir kol.

Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli,
Günlerce siyah ufka bakar gözleri nemli,

Biçare gönüller! Ne giden son gemidir bu!
Hicranlı hayatın ne de son matemidir bu.

Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler;
Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler.

Bir çok gidenin her biri memnun ki yerinden,
Bir çok seneler geçti; dönen yok seferinden.

Yahya Kemal BEYATLI
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Natgeo Cover Story: The Story Of A Face, 
Historic Face Transplant Procedure

Sera KUTLUÖZEN / 11-B

This is an incredible, 
remarkable journey of how a 
transplanted face transformed 
a young woman’s life.  Katie 
Stubblefield at the age of 18 
lost her face completely. At 
21, she was considered as the 
youngest person in U.S. to 
undergo the still experimental 
surgery, however this was 
a medical miracle given by 
doctors to her. This story 
shows up in the September 
2018 issue of National 

Geographic magazine.

At the Cleveland Clinic, surgeons were in operating room 
19 beginning the delicate work called “face transplant.” 
The first step was removing the face from a 31-year-old 
woman who was stated as medically dead before the 
surgery three days earlier. Afterwards, they were looking 
forward to graft the face to a 21-year-old woman who 
had been waiting more than three years for a new glance. 
Before grafting the face deprived of blood grew pale 
and made you feel looking at a 19th century death mask. 
Frank Papay, the veteran plastic surgeon was the lucky 
one who could be able to carry the tray with transplant 
face in his gloved hands. 

(Sixteenth hour of the transplant operation at the 
Cleveland Clinic in Ohio, surgeons has just removed the 
face from the donor to graft to the patient. At the same 
time the staff members are documenting the face in 
between two lives )

In the end, Katie Stubblefield would 
be the youngest person grafted a 
face transplant in the United States. 
Her transplant is the 40th known by 
all over the world. Also she provided 
a persistent, life-long contribution in 
plastic surgery. Papay thinks that it is 
such an amazing thing what doctors 
do for many such as giving a new 
heart, liver or kidneys so far but from 

now on, also a new face. 

Your face is the most distinctive organ of your visible body 
which confer most of your identity. People recognize and 
know who you are through your face every time. More 
than this, it is a pathway that you reflect your emotions, 
feelings and thoughts, therefore it is the keystone of your 
communication skills in social-life. We need to consider 
the fact that many have severe accidents resulting in 
loss of their faces. Therefore we can not expect them 
to have a normal social life due to lack of a normal face 
which also expectedly results in life-long depression. In 
addition, it is important to understand that this sort of 
surgery is a marvelous medical miracle, as much powerful 
as granting a new life to someone. On the other hand, it is 
a quite hard process to get over for patients. It takes you 
a position you need to change your whole life. The person 
looking at in mirror will be another person you have never 
met before. But still nothing can be worse than not to 
have an identity. 

Bibliography: Johnson, L., & Steber, M. (2018, August 14). How a 
Transplanted Face Transformed Katie Stubblefield's Life. Retrieved 
from https://www.nationalgeographic.com/magazine/2018/09/face-
transplant-katie-stubblefield-story-identity-surgery-science/
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Model United Nations

Boran KAYA / 10-B

Model United Nations (MUN) is one of the clubs we have 
at our school. It is a fun club for those who love arguing 
about the issues in our world. In order to be accepted in 
the MUN club, you must pass a trial debate with other 
students about a current political topic. In case you do 
not pass the trial debate, do not worry because some 
people will be selected in the second semester, too. The 
main point of MUN is that you are given a country and 
should represent that country in both policy and ideals. 
In some committees such as United Nations Security 
Council (UNSC), you can be the president. However, 
in some special committees such as the World Health 
Organization, you might be an individual or a Non-
Governmental Organization (NGO). In MUN there are two 
main types of debating: TIMUN and Harvard style. In our 
school, we mostly use TIMUN. 

We go to conferences every year and last year we went 
to five conferences. I attended four of them and in these 
conferences, we had great experiences. Sometimes we 
got awards, but sometimes we did not (Mostly we did). 
Before you attend a conference, you research the topics 
that were assigned to you. That’s how you learn about 
the major conflicts in the world. In my first conference, I 
went to Istanbul for MEFMUN, which was hosted by MEF 
International Schools. I was in the Social, Humanitarian 

and Cultural Committee (SOCHUM) and the topic was 
apartheid in South Africa. I had never heard about 
apartheid. However, I researched and learnt about the 
topic and debated in the committee room. After that, I 
went to TEKMUN, which was held in TED Ege in Aydin. 
I participated in the UNSC and our topic was military 
interventions in Syria. Most of us knew the topic very well. 
My third conference was in Bursa (It was the worst one). 
I was in a committee full of first-timers and people that 
did not speak English very well. The committee was the 
most crowded I had ever been in and included 90 people. 
The committee was the World Health Organization and 
we had two topics: The first was the usage of Genetically 
Modified Organisms (GMO) in agriculture and the other 
was air pollution. Finally, my last conference was the best 
I have been to so far. It was in a 5-star hotel in Izmir. My 
friends and I had a lot of fun. In terms of academics, the 
conference was not the best as the committees did not 
have enough delegates and most of the chairs (with the 
exception of Deniz Baran Budak) were not skilled enough.

In addition to this, our MUN club is planning to have a 
conference this academic year and I am sure it will be a 
good conference. Conferences tend to seem long at the 
beginning, but after you get used to them, three or four 
days never seem like enough time to change the world.
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Forrest Gump

Efe İSKENDEROĞLU / 10-C

The film is about a man 
who has an IQ of 75. 
He found himself in 
the middle of the most 
important events of the 
1960’s and the 1970’s. 
We see Tom Hanks as the 

main character. The film has produced a catchy phrase, 
“RUN FORREST! RUN!”  The film became a hit in 1994 all 
around the world. It won 6 Oscar awards for Best Picture, 
Best Actor, Best Director, Best Writing Screenplay Based 
on Material Previously Produced or Published, Best Film 
Editing, and Best Visual Effects.

Forrest is a young man 
who is not very clever, 
but he becomes a 
successful football player 
at University. Then he 
decides to be a solider. In the 
military, he meets with Bubba 
a guy who is interested in 
shrimp. He also meets with JFK 
because of his achievements in the Vietnam 
war. After he becomes a war hero in Vietnam, he 
starts playing table tennis and he becomes the 
world champion. He buys a shrimp boat because 
his friend Bubba, who was interested in shrimp, 
had died in Vietnam. He becomes rich from the 
Shrimp business. Also, he becomes a phenomenon 
because he ran across the USA 3 times. He 
learns that he had a child from his 
childhood love Jenny. 

Tom Hanks plays Forrest 
Gump, Robin Wright plays 
Forrest’s childhood love 
Jenny, and Mykelti Williamson 
is plays his friend Bubba who is 
interested in shrimp. The Film’s music 
included songs by Elvis Presley 
and Duane Eddy. The film was 
directed by Robert Zemeckis 
who also directed the “Back 
to the Future” film series. The 

film cast is good. Also, the film can be 
interpreted in the way you look at the 
important events in the 1960’s and the 
1970’s. It contains many events like 
the Vietnam War, politics and military 

incidences, but you also laugh 
a lot. The film is so funny that 
you cannot stop yourself from 
laughing. This film is personally 
my favorite film. 

If you haven’t watched this film yet, 
you have missed a lot of things. If you do 
not like old films and prefer newer films 
instead, you probably won’t like it.

If you want to watch this film, 
you can find it on Netflix or 

buy the DVD to watch it. The 
film was so popular all around 

the world and it became popular 
in Turkey in the 2000’s. After the 

film was released, the Bubba Gump 
Shrimp Restaurant opened. It is 

the same shrimp restaurant 
that we see in the film and 
the restaurant contains 
everything about the film 

such as pictures, costumes 
and other things.
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Theory of Knowledge
and Film

Ganime Elif YAVUZ / 11-B

Arrival (2016) 
Rank of movie:
Definitely one of the best movies…
Cast: Amy Adams, Jeremy Renner and Forest Whitaker
Director: Dennis Villeneuve

We constantly discuss whether we are alone in the 
universe or not. Both possibilities are equally terrifying, 
but the second one is more attractive to movie producers 
and screen writers even though it is harder to put in a 
movie. However, director Dennis Villeneuve brings this 
content very successfully. Screen writer Eric Heisserer has 
adapted the novella Story of Your Life by science fiction 
author Ted Chiang. With a starring 
performance by Amy Adams, the 
movie is a rare example that succeeds 
on almost every level, where each 
character, scene, and costume are 
worth repeated viewings.

The movie is about a linguistics 
professor, Louise Banks (Amy Adams) 
leading a special team of investigators 
when large alien aircraft land in twelve 
locations around the world. As nations 
are on the brink of a world war, Banks 
and her crew must efficiently discover 
a way to communicate with the 
extraterrestrials. In the hope of solving 
the mystery, she takes a chance that 
could threaten her life and quite 
possibly, wipe out all of mankind. This 
film includes deep themes about the 
choices we make during our limited 
time in this world all bundled together in an alien invasion 
story.

It is a cinematic miracle. It is a high-budget Hollywood 
movie which has the passion and creativity of a low-
budget movie. Instead of illusive special effects and 
unnecessary action scenes, it is a mature story that asks 
hard questions about the relationship of humans between 
time, the universe and their own. Like the most successful 
examples of the genre have done, it investigates our 
existential connection between the time and matter 

deeply, with the science components seeming cold 
and emotionless. Who could ever predict that the best 
humanitarian production of 2016 will come from a film 
about aliens?

Even though I am not a big fan, I was sure that Dennis 
Villeneuve would present a masterpiece to the audiences 
one day. In most Hollywood movies about alien invasion, 
people get over the shock because the scenes about 
fighting with aliens should be shown as soon as possible. 
On the other hand, Arrival shows the astonishment of the 
people in a patient and passionate way. The minimalist 
design of the spaceships and the aliens and avoiding the 

unnecessary action help the audiences 
focus on the main themes of the story.

I predict that the audiences will 
discuss the hard, personal choice that 
Louise made at the end of the movie. 
This choice is unveiled at the end of 
the story with a simple melodramatic 
approach on the surface, but when 
we look more deeply, it is certain that 
it is more complicated. Some people 
can think that it is even selfish and 
cruel, but it is a total success that such 
a humanitarian story steps out of a 
production which seems so typically 
like a Hollywood blockbuster about 
alien invasion. So, Arrival is definitely 
one of the best movies in recent years.

The relationship between language 
and natural sciences are really 

prevalent in the movie. Even though they are different 
disciplines, the way that they are used in the movie is a 
bit too clever for its own good. 

Arrival is a big-time production and is very exciting. It 
goes beyond just another boring space movie and delivers 
some real themes and ideas. I definitely recommend it for 
both science-fiction lovers and non-lovers alike.

Bibliography: Barry. “Arrival (2016) : Movie Plot Ending Explained.” 
This Is Barry, This Is Barry, 4 Apr. 2017, www.thisisbarry.com/single-
post/2016/12/20/Arrival-2016-Movie-Plot-Ending-Explained

88



The 5 Wishes

Ayşe Ece ERSOY / 10-A

It was an ordinary Christmas night. The weather was 
snowy, gifts were placed under the Christmas tree, and 
the house was filled with the smell of the roasted fowl. 
My mom, dad and granny were watching our all-time 
favorite Christmas movie, “The 5 Wishes”. It was about a 
girl who had found a box that is filled with 5 glass stars 
that can make your wishes come true. 5 different stars 
that symbolized 5 different things. The blue one was for 
“Success”, the yellow one for “Happiness”, the green one 
for “Friendship”, the white one for “Health”, and the red 
one for “Love”. The girl started to use the stars, but every 
time she used them, she received a curse. At the end of 
the movie, she used the last star to be happy and then she 
died. Even though it was a really scary movie for a little 
boy, it had never affected me because I didn’t believe in 
wishes or things like demons and evil spirits. They were 
just the things made by human beings’ imagination, at 
least for me.

When the movie had ended, it was time for us to give out 
the presents that we had bought for each other. My mom 
started first. She gave a present to dad, and it was a pair 
of cuff links. Then she gave me my present. It was a toy 
bow. I could see that Granny was waiting for mom to give 
her her present. Instead, she told me to give Granny the 
present. I forgot to say that my mom used to hate Granny. 
I still don’t know why. She was always telling me to stop 
talking to her and she was fighting with my dad because 
of her ideas about sending Granny away. Of course, dad 
never did that. He loved his mom as much as he loved his 
wife. 

I gave them their presents, a tie for dad, a necklace for 
mom and a pair of new knitting needles for Granny. After 
dad gave his presents, it was granny’s turn but there were 
just 2 boxes left. I read the names on the boxes and I 
found the missing one was mine. Granny saw my concern 
and told me to follow her to the attic. When we arrived 
there, she started to search for something inside of a 
large wooden box. Then she found it. It was a little box 
that looked really familiar. When she gave me the box, 
I realized how I knew it. It was the box from the movie. 
It was the cursed box. I took a step back and looked at 
Granny. “Honey pie, don’t you want to know what’s in it?” 
Granny said with laughter. Actually, I did want to know, 

that’s why I opened it. When I opened it, I saw the little 
glass stars, but they were not shining like they were in 
the movie. They were fake of course. I felt relieved but at 
the same time a bit disappointed. “Hahaha! You should 
have seen your face my little pie, but don’t get mad at 
me. I bought them because I know how much you like 
that movie. Even though they are not real, I still want you 
to use them when you need to. But don’t forget, they 
are still cursed, so be careful about what you wish for.” 
Granny said with a wink and grin. I thanked her, but I 
didn’t tell her that I didn’t believe in wishes.

It had been a week since that night. There was a fight 
between my dad and mom. I was trying to focus on my 
book, but I knew that they were not going to stop. Then 
something caught my eyes, it was the little box. Even 
though I knew that it was fake, I opened it and took out 
the little yellow glass star. I closed my eyes and wished. 
“I wish mom and dad would stop fighting because of 
Granny”. I thought I saw something shining, but I was 
not sure. When I opened my eyes, the voices were 
gone. Did the star work? It seemed so, and then there 
was something new to worry about. The curse. It didn’t 
take too long to see the results of the wish. After a week, 
Granny was diagnosed with cancer. It was surprising, but 
the one cared most was Mom. Mom stayed with Granny 
until she died and cried the most. After Granny’s death, I 
promised myself not to use the other stars.

You may think, “How could you know granny’s death was 
because of your wish?” I know because I used the white 
and pink star, too. I used the pink one for my mom and 
dad after we learned about Granny’s cancer. I wanted 
them to fall in love with each other again because my 
dad was blaming her for causing Granny’s cancer. Yes, 
they had stopped fighting, but nowadays they were both 
crying, and they stopped talking each other. I used the 
wish, then a minute later both of them told their feelings 
to each other and became loving again. It was melting 
my heart to see them happy, but the curse stabbed my 
melted heart. After a week I had a heart attack. I didn’t 
die, but it made Granny worse. She was really worried 
about me and didn’t take care of herself. Then after a 
week, Dad told me that Granny had to go to the hospital. 
I used the white star to relieve granny’s pain. It worked, 

89



she was gone, and her pain was gone, too. But what 
about my pain? 

Now, I’m standing in front of our old little house with the 
box and with the one glass star left something inside of 
me brought me here. I used the blue one too, but is there 
still no result? Do you want to know what I wished for? I 
wished to be with granny again and tell her what I have 
done.

Narrators Perspective:

He opens the door slowly. Everything looks old and dusty. 
No one has been there for almost 17 years. He knows 
where he is going, the place where everything started. He 
opens the attic door and enters the dark room. He turns 
on his flashlight and sees an old lady standing in front 
of him. He touches the lady’s shoulder and suddenly just 
the lady’s the head turns back. The lady smiles with her 
toothless mouth and looks at him with her empty eye-
sockets. With a demonic voice she says, “Hahaha! You 
should have seen your face, my Honey pie”.

Illustrator: Naz AĞILÖNÜ
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Experimental Log Of The 
Crazy Lich

Tuna PİLATİN / 10-A

Experimental Log of the Crazy Lich 
is a webnovel about a lich with 
questionable sanity. Just like most 
other fantasy novels, the lich in this 
webnovel refers to a higher form of 
undead, an archmagi which has the 
ability to split and store its soul. It is 
a hidden gem found in the vast world 
of webnovels and can be found at 
webnovel.com. It has around 800 
chapters and about 450 of them have 
been translated.

I believe that Experimental Log of the 
Crazy Lich is a great novel filled with 
details that have a great effect on the 
story. The story starts with a crazy lich 
saying that he is a good person even 
while torturing people and escalates 
to heights many wouldn’t expect. The ones who expect 
the escalations are the ones with a keen eye or two as 
most of the things that happen are hinted at beforehand 
by small details or created by the culmination of those 
small details. The story is written very well and is also 
translated very well into English.

For those unfamiliar with webnovels, Isekai means “other 
world” and if someone calls a novel an “Isekai novel”, 
it would mean that it takes place in another world. The 
book is not romantic at all and not similar to the normal 
Isekai you find everywhere. This webnovel focuses on the 
main characters ordeals rather than how he gathers a 
cliché harem. The main characters romance and harem 
gathering ability are just pitiful.

One of the best parts of this novel is its gradual 
escalation. Unlike many other webnovels which just shoot 
up in intensity rather quickly, this novel slowly gets more 
intense. Even though there are some comic relief chapters 
which decrease the intensity, the way those chapters tie 
into the story is so seamless that it is hard to judge or 
dislike the webnovel for that.

Another one of the greatest parts of this story is its great 
world building and foreshadowing. The world is built in 
an ideal way with great detail and introduced gradually. 

Just like the world building, the 
foreshadowing in this webnovel is very 
gradual and detailed. Only people who 
read carefully will be able to predict 
what exactly is going to happen in the 
story.

The characters in this particular story 
are pretty interesting as well. Here are 
some characters with little spoilers:

Roland: A lich, a madman, the 
greatest undead of the underground, 
a great crook, the incarnation of evil… 
whatever you call him he still insists 
that he is a good person. He is a lich 
and a very troubled one at that. He 
possesses a system that gives him 
points for what he does, but it takes 
them away if he doesn’t do certain 

things. He is a very smart individual and is clearly smart 
enough to trick a city’s entire police force. He is a madman 
who is the crazy lich mentioned in the title.

Ayer: The god of death. A brilliant individual, the oldest 
undead, the 3rd strongest god and the guardian of the 
river of Styx.

Elisa: The maid of Roland who has a lot of salary owed to 
her. She is a half-demon saved by Roland from a terrible 
fate. One of the only individuals capable of dealing with 
Roland.

Adam: The hero who defeated the lich with a sword. A 
friend of Roland and his jailor. Kind of an idiot.

All in all, this webnovel is one of the best. It has an 
interesting premise, little to no info dumps and great 
world building. Even though I highly recommend it, the 
fact that it is on webnovel.com might discourage one 
from reading it, but there are always some alternatives 
when it comes to webnovels. One last warning I would 
like to give is about the name. Even though it is correct, 
it might be misleading for some. With that final advice, I 
give you my best wishes and encouragement to read this 
wonderful story. Praise Ayer!
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TOK Is Everywhere!

Gözde AYDINGÜN / 11-B

During our TOK lesson, we watched a movie called Contact 
and my mind has been stuck in Pensacola ever since (you 
will understand what I’m saying, if you watch the movie). 
It is a drama/fantasy/science-fiction movie, and a perfect 
TOK type of movie which involves many conflicts that 
will blow your mind (just like Inception does). It is a very 
realistic fictional movie that just might have you asking, 
“What if this really happened in real life?”

The movie is mainly about a 
scientifically thrilling journey 
into deep space. In the film, Dr. 
Ellie Arroway (Jodie Foster), 
a radio astronomer, discovers 
an intelligent signal broadcast 
from a faraway star named Vega. 
She and her colleagues are able 
to decipher the message and 
discover detailed instructions 
for building a machine. During 
this undertaking, twists and 
turns start to show up in the 
world and lead the project to a 
controversial and problematic 
level. Will the project succeed 
and prove Dr. Arroway’s 
belief about the existence of 
extraterrestrial beings? What will 
the journey be like and what will 
the extraterrestrial beings look 
like? If you want to know the 
answers, you should watch the 
movie.

The movie is based on a novel 
written by Carl Sagan, a scientist 
and host of the 1970’s PBS 
program called ‘Cosmos.’ He was also chosen as the 
Humanist of the Year in 1981. This information gives a 
hint about the main theme of the movie, which is the 
controversy between Religion and Science. When you 
look at the religious side, the movie demonstrates religion 
as a hypocritical and destructive power. Therefore, we can 
say, the movie specifically portrays the fanatical believers 
of religion. This can be seen in the platinum blonde 

haired preacher (Jake Busey). Another character who 
has symbolic value for religion is Palmer Joss (Matthew 
McConaughey), a religious man, but not blindly religious 
(blind faith). With him, we examine yet another TOK theme 
in faith and reason, both Ways of Knowing. In the movie, 
Ellie experiences a transformation with this journey. She 
was skeptical of god because of the tragic memory of her 
dad, Ted Arroway (David Morse). But after a mysterious 
event (18 hours of static), she became a faithful person 

(well… maybe because she has 
no other choice but to have faith 
in this journey). Ted Arroway not 
only has a role in his daughter's 
transformation, but he also plays 
a role in the journey. This leads us 
to the third and final theme, the 
development of humanity. I can’t 
fully explain this theme because I 
do not want to spoil the film, but 
I can say that you need to watch 
the last scenes more than once 
to truly have some thoughts on 
humanity. I promise, your mind 
will clear up instantly.

I think a good movie review 
should involve technical 
properties, too. Therefore, the 
visual effects, if you consider 
the release year of the movie 
(1997), are really good and 
clear. The director simulated the 
themes very well and especially 
in the last scenes (as I said, 
unforgettable Pensacola). The 
sound effects were also amazing 
and characterized each scene 

very well, from dramatic to breathtakingly unexplainable. 

Overall, I think Contact might be the best science-fiction 
movie of all time. The story is well-organized, and the 
movie takes it to another level. The themes of the story 
convey some really important messages for humanity and 
the movie portrays each theme amazingly and poetically. 
It is well-worth the 2 ½ hours you will spend watching it.
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Theory of
Knowledge Essay

Deniz Baran BUDAK / 11-B

“One way to assure the health of a discipline is to nurture 
contrasting perspectives.” Discuss this claim.

Throughout the history of Natural 
Sciences, a considerable amount of 
the conducted experiments that 
were based on suspicion and 
skepticism resulted in superseding 
what was previously accepted as 
“the truth”. “An experiment is a 
question which science poses to 
Nature,”(Max Planck); therefore, 
it would only make sense if a 
scientist in doubt conducted an 
experiment in order to inquire or 
maybe even refute the claims that 
contrasted with their own perspective. 
In my opinion, “nurturing contrasting 
perspectives” is to embrace different points of 
view and, in natural sciences, to conduct experiments 
that either acknowledge or deny the veracity of other 
scientists’ perspectives. As a result, acquiring any type 
of knowledge, whether it supports or refutes the other 
claims, is the inevitable yield of an experiment with a 
relatively appropriate methodology. If the experiment’s 
result shows the faultiness of the previously acknowledged 
“truth”, then it could refute it by using logical reasoning; 
on the contrary, according to the Coherence Theory of 
Truth, if the result further supports the other scientists’ 
perspectives, it strengthens their claims and increases 
the possibility that the claims will be considered as the 
“truth”. However, the chance of 
the other scientists’ claims being 
wrong still exists. Does that 
chance decrease as the number 
of scientists holding the same 
perspective increase? If so, the 
veracity of the claim depends on 
how widely it is accepted. If not, 
how can we ever be convinced 
of the actuality of that particular 
claim, or any claim that has ever 
been made? For some, the claim 
being integrated into the system 
which defines our conception 

of reality could be enough to accept it as the truth. For 
some, however, it may not. And even in this case, 

nurturing contrasting perspectives allows us 
to identify if the aforementioned theory 

is authentic or not. As an example, 
for the inquiries which challenged 
and ultimately resulted in refuting 
perspectives that contrasted 
with the one of the inquirers, the 
Geiger-Marsden experiments, 
also known as Rutherford’s gold 
foil experiment, can be given. At 
the time, those experiments were 

conducted, between 1908-1913, 
the popular theory regarding the 

structure and the charge distribution 
of the atom was a theory which was 

initially devised by Lord Kelvin and further 
developed by JJ Thomson. This model, also 

called the “plum pudding model” of the atom, suggests 
that an atom is basically a positively charged sphere with 
negatively charged particles embedded within. These 
experiments were conducted under the supervision 
of Rutherford who also happened to be the student of 
JJ Thomson, the scientist who claimed that the “plum 
pudding model” is the correct depiction of the structure 
of the atom. After a series of experiments which involved 
sending alpha particle beams to the atom and measuring 
how scattered they were when they struck a thin metal 
foil, they concluded that the atom was not the way JJ 
Thomson claimed it to be. They have found that the 

atom was actually composed 
of a positively charged nucleus 
and negatively charged electrons 
orbited around the nucleus.1 
Since these experiments 
produced consistent results and 
can be repeated by scientists who 
possess today’s technological 
devices, the results can be 
accepted as empirical knowledge. 
With that being said, it could be 
inferred that by conducting this 
experiment, Geiger, Marsden and 

93



Rutherford have nurtured and embraced JJ Thomson’s 
perspective regarding the structure of the atom and 
ended up superseding it which ultimately served as a 
way to take a step toward the modern atomic theory 
and therefore assure the health of the natural sciences. 
However, Rutherford’s atomic theory was falsifiable even 
when it was first recognized and in less than a year, it 
was proven to be partially incorrect and a new theory was 
developed. 

As much as nurturing other perspectives and considering 
them thoroughly might be one of the ways to enhance 
the accuracy of a discipline, they can also hinder the 
process of gaining or validating knowledge on that exact 
same field. The claims made within a discipline might 
contradict with the others’ claims for a variety of reasons 
and those reasons do not necessarily have to be caused 
by the disputes in that particular discipline. One of the 
more common ways of gaining new knowledge within 
the natural sciences is through experimenting which 
means an empirical method that heavily relies on sensory 
evidence gained by either direct or indirect observations 
being used. However, while the results of an experiment 
are being evaluated, ethics cannot be neglected. While 
discussing ethics and what we define as moral, our 
cultural backgrounds and many other factors come into 
play and the contradiction between those perspectives 
might stymie gaining new knowledge in 
disciplines like the natural sciences. On the 
23rd of August 2010, government funding 
for stem cell research was blocked after 
Judge Royce C. Lamberth ruled that it was 
against law protecting human embryos. 
Lamberth has stated that all embryonic stem 
cell research involves destroying embryos 
and therefore violates the Dickey-Wicker 
Amendment which was sponsored by the 
Republican congressman Bob Livingston 
and was written by two other Republican 
congressmen back in 1995. The ruling involved a lawsuit 
against the National Health Institute which was filed by 
some researchers whose standpoints on the issue of the 
usage of embryonic stem cells contrasted with those of 
the NHI’s, the non-profit Christian Medical Association, 
and others.2 In this example, the clear distinction between 
the perspectives can be observed. Experts of the same 
discipline might have different perspectives on issues like 
this which leads to an ethical dilemma on whether or not 
research on embryonic stem cells should be banned. And 
if they are banned, the further research will not be able 

to be conducted and therefore new knowledge on that 
discipline will not be gained and the health of the discipline 
will probably not be assured. People’s viewpoints might 
vary based on their conception of morality which might 
be affected by different factors like their approach 
on religious concepts. Scientists and doctors in the 
Christian Medical Association might look at the issue 
from a perspective that revolves around Christianity and 
therefore oppose this type of advancement on this field 
since it may conflict with the previous set of knowledge 
gained through faith which tells them that the destruction 
of an embryo is “not ethical”, “wrong” or “a sin” . Their 
perspectives on this issue might have also been formed 
by their personal knowledge which they have possibly 
internalized by their emotions. Even though these people’s 
perspectives might contrast with the researchers that 
work in NHI, there could be other points-of-view which 
oppose the ESC research by looking at the issue from yet 
another perspective. Considering there was a specific law 
that banned the scientific research destroying embryos, 
the decision of Judge Lamberth might have been purely 
based on his devotion to his work and his conception of 
work ethics and he might have used his reasoning to derive 
a reasonably objective decision regarding this issue that 
caused this ethical dilemma. And maybe, since the law is 
in written language, it might have come off as ambiguous 
and the judge might have interpreted the language the 
amendment had by having a biased perspective on the 
ESC research. The contradiction of ethics, religion, and 
emotion with the process of gaining scientific knowledge 
can be observed in this case; however, that does not 
necessarily mean those areas have to be in contrast 
with each other in all situations. That brings up the 
question “To what extent can two areas of knowledge be 
complementary with each other while contributing to the 
process of gaining knowledge?”. This specific example 
of stem cell research serves as an example of a possible 
counter-claim to this question. It can be suggested from 

the example that with the effect of many 
other factors like ethics, religion, emotion, 
and language, embracing and supporting 
contrasting perspectives might interrupt 
the process of gaining knowledge since 
the contrasting perspectives might be 
destructive rather than constructing. Their 
status of being destructive or constructive 
in respect to each other heavily depends 
on the underlying aim and methodology of 
the experiments since some could regard an 
experiment or research as being unethical, 

immoral and/or, against the shared knowledge - the laws 
on stem cell research, in this case - within the community 
the experiment is being conducted in.

An examination of a prescribed title from May of 2018 by 
DENİZ

Bibliography
"Rutherford's Nuclear World: The Story of the Discovery of the 
Nucleus". American Institute of Physics.
Adams, Richard. “Government Funding for Stem Cell Research 
Blocked by US Court | Richard Adams.” The Guardian, Guardian News 
and Media, 24 Aug. 2010.

94



Cafe

Aslı Nur KÖSE / 9-C

I ordered my coffee. My order was and had always been 
decaffeinated americano, thanks to my caffeine sensitive 
gastric reflux. I tried to force some words out of my mind 
and into my unnecessarily large screened laptop, but I 
was stuck and couldn’t come up with anything. My aged 
laptop surely needed an upgrade, Its once pitch black 
color was faded into a grizzly grey, a key was missing 
from its keyboard and it was working as slow as an old-
fashioned laundry machine. Even though I knew it was 
the time to let go of my old pal, I just couldn’t bring 
myself to do it. Maybe it was a sense of valuing things 
that have been serving me with loyalty over the years, 
maybe it was my slavery to a simple object or my fright 
of new beginnings; who knew? 

Every single waiter and waitress in the cafe passed by 
my table, bringing the orders of the customers who came 
after I did. Despite my constant impatience, I wasn’t in a 
rush that day. While I was waiting for my coffee, I decided 
to do something many of us rarely do: sit back and pay 
attention to people’s lives.

The first thing that caught my eye was a young couple 
who were sitting at the table next to mine. The young 
woman was wearing a leather skirt and a white shirt 
that was a little too large for her tiny frame. She was 
tearing up her napkin nervously as she was glaring at her 

boyfriend with her large green eyes. Her boyfriend was 
also wearing a shirt but his was blue and it was wrinkled 
probably from his crooked way of sitting. He was looking 
stressfully at his phone which seemed like they had a 
small fight previously.

Behind me, there was a table of a mom and her two 
toddlers who were both girls. Each girl had two ponytails 
which were tied firmly with blue and purple hair ribbons 
at the top of their small heads. They were most likely five 
years old each but they were acting very mature for their 
age. Their mother was a tall, thin and dark-haired woman 
who looked tired because of the dark circles under her 
eyes. I could tell that she had had a long day. Despite that, 
she was still chatting with her daughters and their high 
pitched giggles were fading into the befuddled noise 
of the cafe. Seeing them made me put a smile on my 
expressionless face.

There was a man sitting in the bar table section of 
the cafe. He was reading a book while he was sipping 
his cappucino. He was in a black suit and his face had 
wrinkles because of all those years of life experience. 
Since he was clenching his face and opening his eyes 
wider occasionally, it was obvious that he was reading a 
critical part of his book. Then, my coffee came.

95



The Importance of the 
Great Barrier Reef

Alp ZEYTİNOĞLU / 9-C

The Great Barrier Reef is a complex marine ecosystem 
that is found on the Northeast coast of Australia and is 
the biggest coral reef system in the world, composed of 
more than 2,900 reefs. It is a UNESCO Heritage Site and 
it is very important for the ocean. “The Great Barrier Reef 
is so big it can even be seen in outer space.” (Greenpeace, 
2017). The Great Barrier Reef is currently dying at a rapid 
rate due to coral bleaching, which is the process of carbon 
dioxide being absorbed by the ocean and causing the 
algae in the shrimp to flee the corals making the corals 
white. There are several reasons why the Great Barrier 
Reef is very important and why we need to do something 
about the current situation. It’s a home to and the shelter 
for thousands of marine animals and plants. It is also the 
main reason for the fishing industry, a huge source of 
income for Australia.

Firstly, the Great Barrier Reef is home to a lot of marine 
animals: 400 different kinds of coral, 1500 species of fish, 
30 species of whales and dolphins, 6 species of sea turtles 
and 133 species of sharks and rays. The Great Barrier Reef 
is also the shelter for all these different kinds of animals 
and plants. The reef keeps them healthy and fed with 
the help of the nitrogen and other essential nutrition 
produced by the coral.

The Great Barrier Reef also plays a very important role 
in the treatment of many diseases such as asthma, soft 
tissue sarcoma and certain lung cancers. Scientists are 
also researching certain organisms living in coral reefs to 
find their anti-viral properties and anti-tumour properties.

The Great Barrier Reef is also responsible for 
the fishing industry, which gains Australia 
approximately 1.5 billion dollars every year. It isn’t 
just important for Australia, it is also important 
for fishermen and women from all around the 
world that fish near Australia. If something were 
to happen to the Great Barrier Reef, a lot of 
fishermen and women would lose their jobs.

In conclusion, the Great Barrier Reef is very 
important and we need to find a solution to 
global warming as soon as possible. The main 
reasons why the Great Barrier Reef is important 
are that it is essential for the survival of many 
species of animals and plants and it provides 

vital research for the treatments of many diseases such 
as asthma, soft tissue sarcoma and certain lung cancers 
and also a useful source for research in the anti-viral and 
anti-tumour properties of certain organisms that live 
in the Great Barrier Reef. Additionally, it is also a major 
contributing factor to the growth of the fishing industry 
and the reason why many fishermen and women still 
have their jobs.

Bibliography: Greenpeace, (2017); https://www.act.greenpeace.org, 
Biodiscovery and the Great Barrier Reef, (2018); https://www.qm.qld.
gov.au, 
Global Warming is killing the Great Barrier Reef- Here is why that 
matters, (2018); https://www.hellogiggles.com, 
Emily Cashen, (2017), Saving the Great Barrier Reef [Online image]. 
Retrived October 4, 2018 from https://www.businessdestinations.
com, Wikipedia, (2017), 
Great Barrier Reef [Online image]. Retrieved from https://www.
en.wikipedia.org.

96



How To Make Your Hair 
Longer And Stronger

Zeynep BULUÇ / 10-C

Hair is the most important thing on the human body for women. We feel better if our hair looks good that day. We can 
control our hair based on the type of hair. There are 3 types of hair. Some of them are oily, some of them are dry and 
some of them are normal. So, depending on the hair type, it will grow faster or slower. 

These are some ways to keep your 
hair healthier and make it grow 
longer. You can mix some of these 
oils together to have a better effect.

1. Coconut oil is very healthy for hair. 
It gives our hair strength and makes it 
grow faster. For that, I try to use products 
that include coconut oil. This product is 
one of them. Organics is a good brand 
for hair because they only produce hair 
products. Therefore, that makes them 
more professional. It moisturizes and 
keeps hair soft and smelling great.

2. We can get help 
from different oils 
to have longer hair. 
Pine turpentine oil is 
one of them. It helps 
our hair grow faster 
and healthier, but it 
smells really bad. To 
prevent this, we can 
drop a few drops 
inside our shampoo 
and use it like that. It 
also removes the bad 
chemicals.

3. And the second important oil is coconut oil. It helps 
our hair grow stronger and healthier and makes our 
hair shiny while nourishing it. The way to use coconut 
oil is different than pine turpentine oil. We can use 
our hands to directly apply the oil to our hair. Then 
we must wait for a few hours before washing it wash 
it. This help to repair broken hair.
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10 meilleurs endroits à 
visiter en France

Ahmet Efe AŞIK / 10-C

PARIS

Construit en mémoire des célébrations du centenaire 
de la Révolution française, la Tour Eiffel et le musée 
du Louvre, qui compte le plus grand nombre de lieux 
au monde, sont des lieux importants à visiter. La 
cathédrale Notre-Dame, l’une des œuvres les plus 
importantes de l’architecture gothique, est située 
sur l’île de la Cité, dans la Seine. Paris est l’un des 
boulevards les plus célèbres du monde, qui s’étend 
de l’arc de triomphe à la place de la Concorde.

CÔTE D’AZUR

La Côte d’Azur est le nom d’une partie de la côte 
méditerranéenne française. Avec des stations 
réputées telles que Saint-Tropez, Antibes, Cannes, 
Eze village, Nice, Monaco et Menton. La Côte 
d’Azur s’étend de Cassis à Menton, à la frontière 
italienne. Bien que l’image de la préférence de 
vacances de la haute société soit gravée dans les 
mémoires, la diversité de la région est assez large.

BIARRITZ

Biarritz est situé à quelques kilomètres de l’Espagne, 
dans la région basque de la France, au bord de 
l’océan. Les énormes vagues de l’océan et beaucoup 
de vent font de cette ville un centre de surf.

STRASBOURG

Le symbole de la paix sur le continent européen 
est Strasbourg, la capitale de la région alsacienne, 
située au nord-est du pays. La ville est inscrite au 
patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1988. Située 
entre la France et  l’Allemagne,  la ville a une structure 
multiculturelle puisqu’elle est située à la frontière 
allemande. C’est la capitale de l’Europe car elle abrite 
le Parlement européen.
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BORDEAUX

Bordeaux est la ville qui a donné son nom à des vins 
renommée mondiale. Elle est située dans la partie 
girondine de la région Aquitaine, dans le sud-ouest 
de la France. La ville portuaire historique de Bordeaux 
est située sur la Garonne. Elle se distingue par son 
architecture splendide, ses bâtiments historiques, sa 
vie citadine animée et son environnement culturel et 
artistique de premier plan.

Au centre de la ville, il y a plus de trois cent cinquante 
bâtiments et monuments historiques. La majestueuse 
place des Quinconces est parfaite pour une promenade 
romantique. La place de la Bourse, le grand théâtre 
de Bordeaux, la cathédrale de Bordeaux et le musée 
d’Aquitaine figurent en tête de liste.

LA VALLÉE DE LA LOIRE

La vallée de la Loire, connue comme les jardins de 
la France, est une zone géographique de 280 km 
située au centre de la Loire. Dans la région, il y a 
des petites villes comme Blois, Amboise, Angers, 
Chinon, à l’exception de deux grandes villes, Orléans 
et Tours. Des excursions culturelles sont organisées 
dans les châteaux de la Loire.

C’est l’un des plus beaux endroits à visiter en France 
avec ses bâtiments historiques, ses châteaux 
majestueux et sa gastronomie. Dans la vallée de 
la Loire, le château de Chenonceau vient à la tête 
des châteaux avec sa splendeur et son esthétique. 
Chambord, Villandry, Amboise, Rivau et Chinon 
sont d’autres châteaux de la région.

ARLES

Arles, l’un des endroits à voir en France, est situé dans 
le sud de la France. Ses rues étroites et ses petites 
places sont suffisantes pour donner l’impression du 
Moyen Âge. Arles est aussi le lieu où l’artiste Vincent 
Van Gogh a vécu quelque temps en 1888. C’est 
pourquoi son nom est souvent appelé maître peintre.

L’amphithéâtre romain, qui possède un riche 
patrimoine historique, est l’un des lieux à visiter. 
D’autres structures d’Arles comme Cryptoportique et 
Obélisque sont des exemples gallo-romains. L’église 
Saint-Trophime mérite également une visite si vous 
visitez la ville.
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LYON

Lyon est situé dans la région 
Rhône-Alpes en France. La ville, 
qui est le centre et la capitale 
de l’administration du Rhône, se 
situe entre Marseille et Paris.

La ville est composée de deux 
parties; L’architecture classique 
qui peut être explorée comme le 
quartier historique appelé Vieux 
Lyon et la nouvelle section de 
la ville pour la vie culturelle. 
La basilique Notre-Dame de 
Fourvière, construite dans la 
seconde moitié du XIXe  siècle 
est l’un des symboles de la ville.

MONT SAINT-MICHEL

Il est situé dans la Manche, en Basse-
Normandie, sur la côte nord-ouest de la 
France. Le mont Saint-Michel, qui mesure 
900 mètres de long, atteint une hauteur 
de 88 m.

Cette montagne rocheuse se dresse au 
milieu des vastes plaines vaseuses et 
des forts raz- de-marée, tandis que les 
eaux montent, ce qui donne une vue sur 
l’île. Lorsque les eaux sont tirées, on a 
l’impression qu’il s’agit d’une oasis au 
milieu du désert. Au sommet de cette 
colline se trouve une cathédrale dédiée 
à l’archange Mikael. Cette structure, qui 
existe depuis 708,  donne des sensations 
de vertige. L’un des points les plus 
importants en France.

MARSEILLE 

Marseille est une ville portuaire 
du sud-est de la France. Marseille, 
désignée Capitale européenne de la 
Culture en 2013, est la ville où vous 
sentirez l’identité méditerranéenne 
en France. C’est la deuxième plus 
grande ville de France.

Vous pouvez faire un tour dans le 
vieux port historique où se trouvent 
les châteaux, vous posez dans les 
cafés alignés au bord de la mer et 
acheter des souvenirs de la ville dans 
les petits magasins des environs.

Bibliographie: Fransa'da Gezilecek En Güzel 10 Yer | Fransa Gezi Rehberi. (2018, July 02). Retrieved from https://yoldaolmak.com/fransada-
gezilecek-yerler.html
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Sherlock Holmes

Zeynep BULUÇ / 10-C

Sherlock Holmes est un livre écrit 
par Sir Arthur Conan Doyle. Il a été 
adapté en séries télévisées en 2010. 
Sherlock est un détectif brillant, 
Il résout beaucoup de crimes et 
meurtres. Le deuxième personnage 
principal est Docteur John Watson. 
Sherlock et John sont de meilleurs 
amis. Tandis que John agit avec 
émotion alors que Sherlock agit 
avec logique. Ils se complètent. 

Dans la série Sherlock il y a 4 saisons. 
Chaque saison a 3 épisodes. Chaque 
épisode dure 1 heure et demie. Cela 
semble trop long, mais quand  vous 
essayez de résoudre les crimes 
et essayer d’admirer  Sherlock, le 
temps passe si vite. Sherlock est 
une série télévisée mystérieuse qui 
fait réfléchir. Si vous recherchez 
une série télévisée, regardez-la car 
Sherlock est la meilleure option.
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Je Pense A Toi

Célina LAISSAOUI / 9-D

Je pense à toi quand je regarde le ciel,
Ta chambre perdue, ton jardin fleuri, ta maison 
Puis, ton fantôme apparait, si réel,
Qui me rassure, avec ses yeux très profonds.

Je pense à toi, ton improbable humour,
Tel un prénom, impossible à oublier,
Ton souvenir revient à l’esprit, comme toujours.
Je me souviens des jours passés à tes côtés.

Je pense à toi, quand tu me prenais dans tes bras,
Toujours prêt à donner sans jamais recevoir,
J’essaie de me rappeler le son de ta voix.
Mais tu m’a quitté sans me dire au revoir.

Célina LAİSSAOUİ, 26 Septembre 2018

ENFANCE LOİNTAINE

La brise matinale effleurait mon visage,
En cette belle après-midi d’automne,
Je comtemplais, seul, cettte plaine de nuages.

Je pouvais entendre le chant mélodieux des oiseaux lointain
Qui me rappelle la douce voix de ma mère.

Je n’arrive pas oublier son parfum, cette odeur,
Qui me rappelle les jours passés à ses côtés,
Perdus à tout jamais.

Célina LAİSSAOUİ, 16 Octobre 2018
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ATATÜRK

Célina LAISSAOUI / 9-D

Depuis quelques temps, nous avons eu la chance de 
partir en expatriation et donc de découvrir un nouveau 
pays une nouvelle culture et d’en apprendre un peu plus 
sur celle-ci. Je parle bien évidemment de la Turquie.

J’ai pu, en maintenant un peu plus de deux ans, en 
apprendre beaucoup sur le fondateur de la Turquie, le 
Leader de ce pays, celui qui a fait de la Turquie le pays 
qu’il est de nos jours : ATATÜRK.

Dès que je suis arrivé dans ce pays, j’ai pu apercevoir des 
photos et des bustes de lui un peu partout (magasin, 
école, rue …) mais je pensais qu’il aurait pu être comme 
Charles de Gaulle ou Napoléon, mais quand je m’y suis 
plus intéressé à son sujet, j’ai compris qu’il était bien plus 
important à leurs yeux. Car c’est lui, ATATÜRK, qui a créé 
l’éducation, la laïcité, la République …

Ce qui m’a également impressionné, encore maintenant, 
c’est que chaque année, ils célèbrent ATATÜRK. Par 
exemple à la date de la création de la République ou 
encore le jour de sa mort. Pour les Turcs, ATATÜRK, est 
comme un « Dieu » car il les a sauvés.

Je pense que ce qu’ils font pour lui est une chose vraiment 
admirable et que nous en tant que Français nous devrions 
inclure cela et prendre exemple. Car il faut être fier de sa 
patrie et de ses sauveurs, ses leaders.
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Bursa

Melike KAYGISIZ - Ege KAYNARCA / 10-B

Geschichte

Mit ca. 3 Millionen Einwohnern ist Bursa die viertgrößte 
Stadt in der Türkei. Bursa war die Hauptstadt des 
Osmanischen Reiches von 1326 bis 1329. Dann ist die 
Hauptstadt von Bursa nach Edirne umgewandelt. Die 
Graben von den ersten sechs Sultanen des Osmanischen 
Reiches sind in Bursa. 

Die Stadt Bursa

Der Spitzname von Bursa ist “grüne Bursa”, weil es viele 
Parken und viele Wälder in Bursa gibt. Leider ist es nicht 
mehr so grün wie früher, weil Bursa eine sehr große 
industriele Stadt geworden ist. 

Das berühmte Skizentrum in der Türkei, der Berg Uludağ 
ist auch in Bursa. Viele Touristen besuchen Bursa für 
Wintersport.

Wirtschaft 

Bursa ist nicht nur die viertgrößte Stadt in der Türkei, 
sondern auch  eine große Industriestadt.

Bursa ist das Produktionszentrum der  größten 
Autohersteller, wie Fiat und Renault.

Essen/Trinken

Bursa ist berühmt für  Cantık (Fladenbrot mit Hackfleisch), 
Pideli Kebap, Tahinli pide (Fladenbrot mit Sesamöl), 
İskender, Zuckermarone, Pfirsich und viel mehr…

Die berühmte Getränke von Bursa sind Traubensaft, 
Uludağ Brauselimonade und Aroma Obstsaft.

Die Sehenswürdigkeiten  

Wenn man nach Bursa kommt, sollte man unbedingt 
die berühmte Ulu Moschee, Koza Han, Cumalıkızık und 
Tophane besichtigen.

Es gibt viele natürliche Schönheiten in Bursa zum 
Beispiel Suuçtu (Wasserfall), Uluabat See, Trilye (ein 
schönes Dorf am Marmarameer) und Uludağ.
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