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Ebru BEKİL / Lise Müdürü

Önsöz

Değerli TEDESKOP Okuyucuları,

Eğitim-öğretim yılının sonuna geldiğimiz bu günlerde, 
dergimizin yeni sayısıyla sizlerle bir kez daha buluşmanın 
sevincini yaşıyoruz. Öğrencilerimizin deneyimlerini ve ilgi 
alanlarını kapsayan yazılı anlatımlardan oluşan dergimizde 
enerji, çevre ve insan hakları temaları ön plana çıktı. 

Enerji, canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli 
temel ihtiyaçlardan biridir. Güneş Enerjisinin varlığı 
Dünya’da canlılığın başlamasında ve sürdürülmesinde en 
temel kaynaktır. Bu nedenle güneş enerjisi birincil ve en 
önemli enerji kaynağı olarak ele alınmalıdır. Dünya’nın 
oluşumundan itibaren güneş enerjisi sayesinde çok çeşitli 
enerji dönüşümleri gerçekleşmiş ve canlıların yaşamlarını 
devam ettirmeleri için önemli olan kimyasal enerji fotosentez 
yardımı ile ototrof canlılar tarafından gerçekleştirilmiş ve tüm 
diğer canlıların kullanımına ve yaşamlarını sürdürmelerine 
olanak sağlamıştır. 

İnsanların enerji ihtiyacı ve enerji tüketimi sanayi devriminden 
sonra artmaya başlayarak birçok yeniliği de beraberinde 
getirmiştir. Tarım ekonomisi, sanayi sektörü ve diğer pek 
çok alanın gelişmesiyle, insan nüfusu artmadan önce dengeli 
bir şekilde giden güneş enerjisi kimyasal enerji ilişkileri, 19. 
yüzyıldan itibaren bozulmaya başlamıştır. Artan nüfusla 
birlikte ısıtma, aydınlatma, taşımacılık ve sanayi gibi pek 
çok alanda enerjiye duyulan ihtiyaç ciddi oranda artmaya 
başlamıştır.

Enerjiyi çeşitli kaynaklardan elde edebiliyoruz. Günümüzün 
enerji kaynakları yenilenemeyen enerji kaynakları (doğalgaz, 
petrol, kömür…) ve yenilenebilen enerji kaynakları (jeotermal 
enerji, güneş, rüzgar, dalga enerjisi…) olarak iki çeşittir. 
Enerji gereksiniminin önemli bir bölümü fosil yakıtlardan 
karşılanıyor olması, çevre sorunlarını da önemli bir ölçüde 
artış göstermektedir.

Enerji kaynaklarının tümünün kullanımında çevreye olan 
etkilerinin de değerlendirilmesi gerekmektedir. Çevre 
sorunlarının en büyüğü fosil yakıtların kullanımı sırasında 
ortaya çıkan karbon dioksit, azot oksit vb. gazların salınımıyla 
oluşmaktadır.

Buzulların erimesi, deniz suyu seviyesinin yükselmesi, 
araziler çoraklaşarak içme ve kullanma sularının kalitelerinin 
bozulması, bitki türlerinin ve popülasyonlarının azalarak 
step ve çöl alanlarının artması, asit yağmurları gibi örnekler 
yaşayacağımız ve yakın bir zamanda yüz yüze geleceğimiz 
çevre sorunlarından sadece birkaçıdır. 

Çevre ile ilgili sorunları buradan insan hakları konusuna 

bağlamak istiyorum.

İnsan haklarının temel tanımından uzaklaşarak, insanların 
yeşili ve oksijeni bol bir çevrede yaşamalarının da en temel 
haklardan biri olduğuna inanarak çevremizi gelecek nesillerin 
haklarına saygı duyacak duyarlılıkla düzenlemeliyiz. Çünkü, 
gelecek nesillerin en önemli beklentilerinden biri de önceki 
nesillerin kendilerine yaşanabilir bir çevre bırakmalarıdır.  
Yeryüzündeki canlı ve cansız her türlü varlığı kapsayan çevre, 
aynı zamanda tüm canlıların yaşam alanları olan, biyolojik, 
fiziki, kimyasal ve sosyal ortamları oluşturur. 

Günümüz gençlerinin çevreye verilen zararların farkında 
olması, çevre tahribatının önüne geçilmesiyle ilgili ciddi 
önlem ve çalışmaların içinde yer alması gerekmektedir. 
Ulusal ve uluslararası bazda çevre ve doğanın korunmasına 
yönelik platformların var olması ve bu konuda kamuoyunda 
farkındalık yaratılması, çevre hukukuna dahil kanunların 
takip edilmesi ve geliştirilmesi, sürdürülebilir çevre politikası 
oluşturulmasına yardımcı olacaktır.

Albert Einstein’nın “Bu dünyadan aldığının karşılığını yerine 
koymak her insanın zorunluluğudur.” sözü gelecek kuşaklara 
temiz ve yaşanabilir bir çevre bırakmanın zorunluluğunu 
ortaya koymaktadır.

Bu noktada gençlere önerim, ulusal ve uluslararası çevre ve 
doğayı koruma platformlarını tanımaları, çalışmalarını takip 
etmeleri ve bu çalışmalara katılmaları olacaktır. Ülkemizde 
bu alanda faaliyet gösteren kuruluşlar; Genç Gönüllüler, Genç 
Tema, Türkiye Tabiatını Koruma Derneği, Gençlik Turizmi 
Derneği, Doğal Hayatı Koruma Derneği, Erasmus+Gençlik 
Programı, Deniz Temiz Derneği …… Uluslararası platformda 
ise Avrupa Gönüllük Hizmeti, Birleşmiş Milletler Gönüllülük 
Programı, Earthforce vb. kuruluşlardır.

Gelecek nesillere yaşanabilir temiz, yeşili bol doğal unsurların 
zarar görmemiş olduğu bir çevre bırakmak hem insani hem 
de ahlaki sorumluluklarımızdandır, insan hakları içinde çevre 
hakkının öneminin de her geçen gün arttığını görmekteyiz.

Çevre hakkı konusundaki farkındalığımızın ve etkimizin 
artacağı günleri yaşamamız dileğimle sizlere iyi okumalar 
diliyorum…..

Kaynak:
https://dergipark.org.tr/download/article-file/439146 - 
Yeni kuşak olarak çevre hakkı- Kemal Dadak
https://dergipark.org.tr/download/article-file/439146 -
Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi – Çevre ve Doğa Koruma 
Gençlik Platformları- Gençlik Araştırmaları Özel Sayısı- Mart 2018 -  
Tendü Hilal Göktuğ – Bülent Deniz – Çiğdem Kılıçaslan
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Atatürk ve Edebiyat

Ayşe Gül ÖZKEZ / 9-B 

Atatürk’ün aydın bir insan ve devlet adamı olarak, en çok 
üzerinde durduğu iki mesele vardır:

1. İyi hitabet

2. Güzel ve edebî yazı yazmak.

Bir akşam toplantısında söz edebiyat üzerine açılmıştı, yıl 
1937 ve konuşma şu sorularla başladı:

Edebiyat nedir?

Osmanlı devrinde ve bugüne kadar Cumhuriyet rejiminde 
edebiyat medlulünden (kavramından) ne anlaşılıyor? 
Mekteplerde edebiyat nasıl okutuluyor? Cumhuriyet 
çocuklarına edebiyat ne yolda hangi gaye ile tedris 
olunmalıdır?

Hazır bulunanlardan biri, bugünkü edebiyat tedris 
(öğretim) sistemine muarızdı (karşıydı). Bugünün 

programını edebiyattan beklenen 
hizmete uygun bulmuyordu. Ona 
göre bugünkü edebiyat tedrisatı, 
fikre ve ruha hitap etmeyen bir 
şekilde yapılmaktadır, hâlbuki 
edebiyatın rolü bu değildir, onun 
daha geniş ve şamil (kapsayıcı) bir 
hizmet sahası vardır.

Atatürk, bunun üzerine o arkadaşına, 
edebiyatın nasıl okutulması ve 
ne suretle programlaştırılmasının 
muvafık olacağını sordu. Bu 
arkadaşının cevabı, kara tahta 
üstüne, şu suretle tespit edilmiştir:

1. Ona, tahlil ve terkip (sentez) 
kabiliyeti vermek

2. Ona, dünyayı, insanlığı anlatmak

3. Onu, bir üslûba malik kılmak 
(üslup sahibi yapmak)

4. Onu, başlı başına ve yardımcısız 
çalışabilir hâle koymak

5. Onu, bütün bu vasıf (özellik) 
ve kıymetleriyle, mensup olduğu sosyeteyi (toplumu) 
yükseltebilecek surette (şekilde) yetiştirmek.

Beşeriyette (insanlık) en müspet (pozitif) ilim ve en ince 
teknik esaslarına dayanan hayatla ve kanla karşılaşmak 
kendileri için mukadder olan askerlik gibi yüksek bir 
idealist meslek dahi, kendini içinde bulunduğu içtimaî 
(toplumsal) heyete anlatabilmek ve bu büyük insanlık ve 
kahramanlık yolculuğunu hazırlayabilmek için, uyandırıcı, 
hedeflendirici, yürütücü ve nihayet fedakâr ve kahraman 
yapıcı vasıtayı edebiyatta bulur.

Bu itibarla, edebiyatın her insan cemiyeti ve bu cemiyetin 
hâl ve istikbalini (geleceğini) koruyan ve koruyacak olan, 
her teşekkül için, en esaslı terbiye vasıtalarından biri 
olduğu, kolaylıkla anlaşılır.

Kaynak: Prof. Dr. Afet İnan (Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler, 
Ankara 1968)
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Enerji ve Çevre

Bensu AKBAŞ / 9-C

Yemek pişirme, ısıtma ve ulaştırma gibi birçok temel 
ihtiyacımızı karşılamak için enerji tüketiyoruz. Enerji 
üretimi çevreyi büyük ölçüde etkilediğinden, gelecekteki 
enerji kaynaklarının seçimi konusunda çok dikkatli 
olmamız gerekir. Bugün yaptığımız seçimler yarının 
toplumu ve ortamını belirleyecektir.

Bugünün Enerjisi

Gelişmiş ülkelerde, enerji talebinin çoğu kömür, petrol ve 
doğal gaz gibi fosil yakıtlarla karşılanırken, geri kalanlar 
radyoaktif uranyum ve hidroelektrik santralleri kullanan 
nükleer santrallerde üretilmektedir. Bununla birlikte, bu 
amaç için kullanılan yöntemler çevreye ciddi zararlar 
verir. Örneğin, fosil yakıt kullanımı asit yağmuru ve sera 
etkisine neden olurken, nükleer santraller uzun vadede 
radyoaktif kirlenme ve atık sorunlarına neden olur ve her 
an bir nükleer kazaya neden olabilir.

Gelişmekte olan ülkelerde, petrolün büyük bir kısmı sanayi 
ve taşımacılıkta tüketilmektedir. Bu, ormanların imhası ve 
toprak erozyonu gibi diğer faz sorunlarına neden olur.

Yenilenebilir enerji

Günümüzde birçok ülkede 
enerji üretimi daha temiz ve 
daha güvenli yöntemlerle 
yapılmaya başlandı. Bunlar 
yenilenebilir enerji kaynakları 
olarak bilinir çünkü fosil yakıtlar 
gibi bitmeyeceklerdir. Şu anda 
dünyanın çeşitli bölgelerinde 
başarıyla uygulanmakta olan 
yeni yöntemlerin, gelecekte 
bugünkünden çok daha az 
zarar görmesi muhtemeldir. Bu 
yöntemlerden bazıları şunlardır;

• Güneş enerjisi, aktif (elektrik 
üretiminde güneş panellerinin 
kullanımı) veya pasif (binada 
güneş radyasyonu için daha 
fazla cam kullanımı) olarak 
kullanılabilir. Bu, Kuzey Avrupa 
gibi daha az güneşli alanlar için 
bile iyi bir çözümdür.

• Rüzgar gücü, birçok yerde büyük ölçekli enerji üretimi 
için kullanılıyor. Bu yöntem özellikle uzak yerlere ve çok 
fazla enerji tüketmeyen kullanıcılara elektrik sağlamak 
için uygundur.

• Özel olarak yetiştirilen, hızlı büyüyen bitki ve ağaçların 
kullanılması bölgesel yakıt ihtiyacını karşılayabilir.

• Endüstriyel atıkların ve kentsel çöplerin özel olarak inşa 
edilmiş tesislerde yakılması, hem enerji üretimi hem de 
çöp sorununa çözüm sağlayan bir yöntemdir.

Diğer kaynaklar arasında deniz dalgaları ve gelgit 
olaylarında bulunan enerjiyi dönüştürerek jeotermal 
enerjinin (Dünya'nın çekirdeğindeki ısı) kullanımı yer 
almaktadır. Bazı yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygın 
olarak kullanılmasından kaynaklanabilecek bazı çevresel 
sorunlar varsa, fosil yakıtların kullanımından veya diğer 
nükleer kazaların tehlikesinden kaynaklanan sorunlardan 
daha az önemlidir.

Kaynak: Ekoloji, TÜBİTAK, Richard SPURGEON
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Matematiğin Hayatımızdaki 
Yeri

Melisa Zeynep GÜLER / 9-C

Matematiğin tarihi oldukça eskidir, ilk insanın 
varoluşundan bu yana farkında olmadan hep 
matematiği kullanırız. Düşündüğümüz zaman 
matematiği sadece sınavlarda ya da karşımıza 
çıkan sorularda değil, aslında hayatımızın genelinde 
kullandığımızı fark etmek zor değil. Uzmanlara 
göre matematik, sadece gündelik işlerimiz 
ve hesaplamalarımızı değil, pratik zekamızı, 
psikolojimizi ve kişisel gelişimimizi etkiliyor. 
Psikologlara göre eğitim hayatımızın dışında, 
bağımsız ve özgün düşünmemizde, güçlü kişilik 
özelliklerine sahip olabilmemizde, kendimize olan 
güven duygumuzda, düşüncelerimizi kesin ve 
hazırcevap bir dille aktarabilmemizde matematik 
zekamızın yerinin çok büyük olduğu söyleniyor.

Matematik hangi alanlarda karşımıza çıkıyor?

Matematik bildiğimiz gibi fizik, kimya, biyoloji gibi diğer 
bilim dallarının içinde de karşımıza çıkmakta. Buna ek 
olarak günümüzün popüler sektörlerinden olan işletme, 
ticaret, ekonomi gibi sektörlerde de matematik temel 
değer olarak kullanılır. Matematik, bu sektörlerin yanı 
sıra askeri alandaki hesaplamalarda da kullanılır. Tüm 
savaşlarda ordular belirli bir kurala göre hareket eder. 
Daha çok günlük hayatımızdan örnekler vermek gerekirse, 
annelerimiz yemek yaparken kabın büyüklüğüne göre tuz 
gibi malzemeleri az ya da çok koyarlar, bu da matematikteki 
oran orantı konusuyla aynıdır. Günlük hayatımızda bir 
yere yetişmek için evden kaç dakika önceden çıkmamız 
gerektiğini hesaplarken, menüdeki fiyatlara bakıp yemek 
seçerken, alışveriş yaparken matematiği kullanırız. Ayrıca 
müzik aletlerinin bile kendi içinde bir matematiği vardır. 
Müzisyenler, belirli bir düzende nota düzenini takip 
ederler. Küçükken oynadığımız oyunlarda sıranın kimde 
olduğu gibi küçük ve basit durumlarda bile matematiği 
fark etmeden kullanıyorduk aslında. 

Matematik, tüm meslek dallarında 
karşımıza çıkar. Örneğin mimarlar 
evleri oluştururken matematiksel 
hesaplar yaparlar ve büyük ölçüde 
açılardan,  terziler dikim yaparken 
sayılardan yararlanırlar, çiftçiler ve 
peyzajlar güneşin gelme açısına 

göre ağaç ya da çiçek ekerler. Teknolojik aletlerin 
yapımında ve çalışmasında da matematiğin yeri büyüktür.

Mantık bilimine gelirsek, toplama çıkarma kullanmasak 
bile sayıları kullanırız. Doğru ifadeler için 1, yanlış ifadeler 
için 0 sayısını kullanırız. Aslında baktığımızda aralarında 1 
fark olan bu sayılar, tamamen zıt şeyleri temsil eder. Yani 
yapacağımız “1” farklık hata, sonucu tamamen zıddına 
çevirir. 

Buna bir başka örnek ise mimarideki matematik 
hesaplamalarıdır. Bina yapımında kullanılan her bir uzantı 
ya da malzemenin ölçüsü ve hesabı belirlenmiştir. Bazen 
1-2 santimlik yanlışlar bile bütün binanın dinamiğini 
bozabilir hatta bir deprem darbesiyle binanın yıkılmasına 
sebep olabilir. Buradan da matematiğin hayatımızdaki 
önemini ve hassasiyetini anlayabiliriz.

Kısaca, matematiğin günümüzün büyük bir bölümünde 
var olduğunu görebiliriz. 
Matematik bize pratik yollar 
sunar ve gündelik yaşamımızda 
fark etmeden de olsa bu pratik 
yolları ya da küçük hesapları 
kullanırız.  Önemsiz gördüğümüz 
sayılardaki küçücük farklar bile 
birçok meslekte hayati önem 
taşıyabiliyor.
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Güzel Dil Türkçe Bize!

Mehmet BİLGİÇ / 10-A

Türk dili tarihin bilinmeyen zamanlarından itibaren 
varlığını ve gelişimini sürdürmüştür. İlk yazılı örneklerini 
Orhun Yazıtları ile 8. yüzyılda vermiş olan Türkçe o dönem 
Göktürk abecesi ile yazılmaktadır. Daha ilkel dönemlerden 
süregeldiği düşünülen Büyük ve Küçük Ünlü Uyumu 
Kuralları, Türk Dili’nin kural disiplinindeki başarısını en 
etkili şekilde ortaya koyan özelliklerindendir.

İslam’la tanıştığımız dönem olan 8-9 ve 10. yüzyıllardan 
başlamak üzere Türkçe, Arapça ve Farsçadan bir 
hayli etkilenmiş olsa da dil yapısına önem veren bazı 
hükümdarların emirleriyle dilin kullanımı korunmuştur. 
Timur’un devletinde orduda Türkçenin zorunlu olması, 
Memlûk hükümdarı Sultan Baybars’ın devlette ve orduda 
Türkçeyi kullandırtması ya da Karamanoğlu Mehmed Bey’in 
Türkçeyi resmi dil haline getirmesi, Türkçenin kullanımını 
arttırma çalışmalarına örnek gösterilebilir. Bu süreçlerden 
sonra Osmanlı ve SSCB etkileriyle Doğu ve Batı Türkçeleri 
yabancı dil etkisini üzerinde bir hayli yüksek oranda 
taşımaya devam etmişlerdir. Bunlardan sonra Mustafa 
Kemal Atatürk döneminin Türkiye Cumhuriyeti’nde 
Türk Dil Kurumu kurularak yabancı sözcüklerden dilin 
arındırılması çalışmaları sürdürülmüştür.

Tarihsel anlamda yaşadığı süreçler bu şekilde olan 
Türkçenin günümüzdeki durumuna bakılacak olursa, Türk 
milletinin en doğu ve batı parçalarında konuşulan diller 
hâlâ %50’den fazla oranda birbirlerine benzemektedir. 
Günümüz Türkiye Türkçesi en çok benzerliği Türkmence 
ile göstermektedir ve Türkmenceyi Özbekçe ve Kazakça 
takip etmektedir. 

Günümüzde Türkçe hiçbir zaman olmadığı kadar büyük 
tehlike içerisindedir. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler 

Birliği’nin Orta Asya’yı işgali sonrası Doğu Türk 
dilinin Rusçadan etkilenmesi ya da Çin’in Doğu 
Türkistan’ı işgali sonrası Uygurcanın Çinceden 
etkilenmesi işgal ile dil yapısında değişikliklerin 
görüldüğüne örnektir. Ancak asıl tehlike 
günümüz yeni neslinin diline sahip çıkmak yerine 
yabancı sözcükleri dile sokma çabasıdır. Oktay 
Sinanoğlu’nun da dediği üzere “Türkçe konuşurken 
yarı İngilizce laflar sokuşturmak marifet değil, 
kimliksizlik, haysiyetsizlik alametidir.” Halihazırda 
kullandığımız Türkçe sözcükleri Fransızca başta 
olmak üzere çeşitli dil kökenlileri ile değiştirmek 

Türkçenin karşı karşıya kaldığı ana sorunlardandır. Örneğin 
kökeni Türkçe olan “Durak” sözcüğü “otobüs durağı”, “taksi 
durağı” gibi yerlerde kullanılırken trenler için Fransızca 
kökenli olan “İstasyon” sözcüğü kullanılmaktadır. Bunun 
hiç gereği yoktur. Bilimsel anlamda da birçok sözcük 
doğrudan dile taşınmaya çalışılmıştır ve ortaya dağınık bir 
sözcük birikintisi çıkmıştır. Örneğin kimyada (nesnebilim) 
“çözelti” sözcüğü kullanılabilecekken “solüsyon”, “derişik” 
sözcüğü kullanılabilecekken “konsantre” gibi sözcükler 
kullanılmaktadır. Fizikte “pil” yerine “üreteç” bazı yerlerde 
bulunmaktadır ancak bu da yeterli değildir. Bu durumun 
Türkçeyi bu denli büyük sıkıntıya sokmasının asıl nedeni 
dış bir gücün etkisiyle değişim olmamasına rağmen 
bizlerin kendi diline sahip çıkmayarak onu değiştirmeye 
çalışmasıdır. 

Yeni nesillerin kötü giden her işi değiştirebilecek 
gücü vardır. Türk dilinin kurtarılması ve geliştirilmesi 
de deneyimli ve Türk Dilinin değerlerini barındıran 
öğretmenler ile bunları temel ilke edinmiş yeni nesillerin 
birlikte çalışmasıyla olabilecektir. Mustafa Kemal’in 
tabiriyle ‘muasır medeniyetler seviyesi’ne varmış milletler,  
dillerine bilinçle sahip çıkanlardır. Türk Dili büyüklüğüyle 
bu sahiplenmeyi ve korunmayı çokça hak eden bir dildir. 
Bu karşılaştırma hem kurallar hem sözcük zenginliği 
açısından yapılabilir. Bizler, dilimize sahip çıkmayı temel 
ilke edinmeliyiz. Türkçe sözcük kullanımını arttırmalıyız. 
Ancak bunu yaparken Türkçeleşmiş sözcükleri dilden 
atmaya da çalışmamalıyız. Temel amacımız temiz 
Türkçeye ulaşmak olmalıdır ve bu uğurda tüm kurumlar 
Türkçeyi bir uzvunu kullanmak kadar iyi bilmeli ve dilimiz 
üzerinde çalışılmalıdır. ‘Lisan’ bu konudaki düşüncelerini 
işleyen Ziya Gökalp’in bir şiiridir.
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Güzel dil Türkçe bize,
Başka dil gece bize.
İstanbul konuşması
En sâf, en ince bize.

Lisanda sayılır öz
Herkesin bildiği söz; 
Ma'nâsı anlaşılan
Lûgate atmadan göz.

Uydurma söz yapmayız,
Yapma yola sapmayız,
Türkçeleşmiş, Türkçedir; 
Eski köke tapmayız.

Açık sözle kalmalı,
Fikre ışık salmalı; 
Müterâdif sözlerden
Türkçesini almalı.

Yeni sözler gerekse,
Bunda da uy herkese,
Halkın söz yaratmada
Yollarını benimse.

Yap yaşayan Türkçeden,
Kimseyi incitmeden.
İstanbul'un Türkçesi
Zevkini olsun yeden.

Arapçaya meyletme,
İran'a da hiç gitme; 
Tecvîdi halktan öğren,
Fasîhlerden işitme.

Gayrılı sözler emmeyiz,
Çocuk değil, memeyiz! 
Birkaç dil yok Tûran'da,
Tek dilli bir kümeyiz.

Tûran'ın bir ili var
Ve yalnız bir dili var.
Başka dil var diyenin,
Başka bir emeli var.

Türklüğün vicdânı bir,
Dîni bir, vatanı bir; 
Fakat hepsi ayrılır
Olmazsa lisânı bir.
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Ayrımcılık

Rana UZUNOĞLU / 10-A

“Ay doğmuyorsa yüzüne,
güneş vurmuyorsa pencerene,

kabahati ne güneşte ne de ayda ara!
Gözlerindeki perdeyi arala!”

Mevlana

İnsanlar topluluklar halinde hayatta kalabilirler. Topluluk 
zaman zaman iç anlaşmazlıklar yaşasa da insanlar 
toplumdan bağımsız yaşayamaz. İşte bu yüzden insanlar 
birlikte daha güçlüdürler. Siyasi partiler, toplumsal 
kuruluşlar veya sadece ortak fikirleri paylaşan arkadaş 
grupları olsun bütün insanlar, dünyada var olabilmek 
için toplu halde bulunurlar. Bir topluluğun tamamen 
aynı fikirde olması imkânsız olmakla birlikte, toplu halde 
hareket edebilmek için hiçbir fikir ortaklığı gerekmez. 
Birbiri ile alakasız görüşleri olan insanların sorunsuz bir 
şekilde birlikte hareket etmesi için üç şey gereklidir. Aşırı 
uç görüşlerin olmaması, karşılıklı saygı ve şiddetten uzak 
durmak. Peki, insanları bu üç şeyden en hızlı şekilde 
uzaklaştıran şey nedir? Din ve ayrımcılığı.

Dinin ve getirdiği kavramların varlığı ya da yokluğu, 
farklı dinler, farklı inançlar ve aynı dinin farklı yorumları 
bile insanları birbirine düşürüp o sürüyü dağıtan 
faktörlerdendir. Zamanın başlangıcından beri bu “inanç” 
kavramı varlığını sürdürmüş ve birçok savaşın nedeni 
olduğu düşünülmüştür. Ama bunun ne kadar gerçek olduğu 
tartışılabilir. İki insanı din ile alakalı hiçbir şey 
konuşmamaları şartıyla bir odaya koyduğunuzu 
düşünün. Mutlaka konuşmaya başlayacaklardır 
ve belirli bir sürecin sonunda mutlaka aralarında 
bir ilişki oluşacaktır. İyi anlaşacaklarının veya 
birbirlerinden tiksineceklerinin asla garantisi 
olmamakla birlikte, birbirleri hakkındaki 
fikirleri dini inançlarından bağımsız bir 
şekilde oluşacaktır. İşte bu bize savaşların, 
bölünmelerin ve insan felaketlerinin temelinde 
farklı inançların varlığının değil bu inançlar 
arasındaki ayrımcılığın olduğunu gösterir.

Tarihte meydana gelen savaş, sömürü gibi 
trajediler hep bir toplumun bölünmesi ile 
başlar. Çünkü kalabalık bir sürüyü bölmek ve 
kullanmak hazır bölünmüş ve birbiri ile didişen 
bir sürüyü dağıtmaktan çok daha zordur. 

Toplumları yöneten güç ve para için her şeyi yapabilecek 
sağlıksız liderler, toplumları bölmek için insanları birbirine 
düşürürken dini kullanır ve ne yazık ki başarılı olurlar.

Bu durumun örneklerinden biri de İkinci Dünya Savaşı 
dönemindeki Almanya’dır. İlk savaştan yenilgi ile çıktıktan 
sonra insanlar yoksulluk ve açlıkla baş etmeye çalışırlar. 
Böyle kriz anlarında insanlar olarak ilk içgüdümüz birini 
veya birilerini bu durumun suçlusu ilan etmektir. Daha 
fazla para hayali kuran yöneticiler ise an’ı kollayarak ve 
insanların zor durumunu suistimal ederek Yahudi karşıtı 
propagandalar ile bu kişileri “sefaletin sebebi olan haşere” 
olarak tanıtmış, halkı kışkırtmış ve yüzlerce yıl birlikte 
sorunsuz yaşayan insanları arkadaşlarını öldürecek hale 
getirmiş ve sayısız insan bir hiç uğruna ölmüştür.

Özgür olduğumuzu düşünerek yaşadığımız dünyada 
birkaç zengin kişi daha da zengin olsun diye sorgulamadan 
“din” adına farklı inançlara saldırmak kişinin zekasıyla 
beraber kendine ve topluma karşı olan saygısını da belli 
eder.
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İnsan Hakları

Ecem GÜRSOY / 9-D

“Dünya vatandaşları haset, aç gözlülük ve kinden uzaklaşacak şekilde eğitilmelidir.”                                                                    
Mustafa Kemal Atatürk

İnsan hakları, tüm insanların hak ve saygınlık açısından 
eşit ve özgür olarak doğduğu anlayışına dayanır, tüm 
insanların sahip olduğu temel hak ve özgürlüklerdir. İnsan 
hakları, ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin tüm 
insanların eşit sayılmasıdır. Bu hakları kullanmakta herkes 
eşittir. Diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini ihlal etmedikleri 
sürece tüm bireylerin hakları ve özgürlükleri geçerlidir. 
Fakat maalesef ki günümüzde Türkiye de dahil olmak üzere 
pek çok yerde insan haklarının ihlalleri gerçekleşmektedir. 
Çoğu kişi veya ülke tarafından yeteri kadar ciddiye 
alınmayan insan hakları için çeşitli protesto, kampanya 
gibi etkinlikler de düzenlenmektedir. Biz de TED Bursa 
Koleji öğrencileri olarak bu konuyu araştırmak, anlamak 
ve bu konuda neler yapabileceğimizi öğrenebilmek için 

İnsan Hakları Derneğini ziyaret ettik. İAHH İnsani Yardım 
Vakfı’nın Bursa Şubesi’nde çalışan Erhan Doğan ile bir 
röportaj gerçekleştirdik. Konu hakkında yepyeni bilgiler 
ve bakış açıları edinerek gerekli olan bilince sahip olduk.

Merhabalar. Biz TED Bursa Kolejinden geliyoruz. Sizinle 
bir röportaj yapmak istiyoruz. Öncelikle kendinizde 
bahseder misiniz?

İsmim Erhan Doğan. İAHH İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi 
genel sekreteriyim. Özelde de ‘zorla göç ve mültecilik’ 
konularında çalışma yapıyorum. Bunun haricinde kurum 
olarak Bursa’da özellikle Bursalı yetimler ve dünyadaki 
yetimlerle ilgilenmeye çalışıyoruz. 
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Sizce Türkiye’de ve dünyada en çok hangi insan hakları 
ihlal ediliyor?

Biz insan hakları evrensel beyannamesinin imzalanmasının 
70. yıldönümünü geçirdik. Bu beyanname 2. Dünya 
Savaşı’ndan sonra aralık ayında imzalanmıştı. Fakat o 
zamandan bugüne değişen pek bir şey olmadı. 2. Dünya 
Savaşı’ndan sonra yine de milyonlarca insan katledildi. 
Günümüzde hâlâ insanlar öldürülmeye devam ediyor. 
Ben özellikle dünya üzerinden başlayayım. Mesela Yemen, 
Suriye, Doğu Türkistan, Filistin ve Afrika’nın bir kısmı… 
Örneğin Yemen’de şu anda devam eden bir savaş var. 
Yaklaşık olarak beş milyon kişi evlerini terk etmiş ve dağlara 
sığınmış durumda. Yine Suriye’de devam eden savaşın 8. 
yılı bitmek üzere. Biz ölü sayısının yaklaşık altı yüz elli bin 
sivilden oluştuğunu tahmin ediyoruz. Suriye’nin içinde 
yer değiştirmiş altı milyon insan var. Evlerini terk ettiler 
ve güvenli bölgelere gitmeye çalıştılar. Beş milyon Suriyeli 
de yurt dışına gitmiş durumda.  Yine Yemen ile ilgili bir 
başka ilginç bilgi ise: On yedi yaşın altındaki yüz çocuktan 
kırk üçü silah altında şu anda. Yani silahlı çatışmaların 
içindeler. Çocuk asker dediğimiz kurumlar var. Yani biz 
burada gerçekten çok rahat yaşıyoruz. Mesela genel 
olarak baktığınız zaman Cenevre Sözleşmesi’ne, Roma 
Antlaşması’na, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine… 
yani neye bakarsanız bakın, özellikle çocuklar ve kadınlar 
üzerinde çok ciddi maddeler var. 

Türkiye’ye geldiğimiz zaman: Türkiye’deki kaçak işçi 
sorunu, iş kazaları, basın özgürlüğü çok ciddi insan hakları 
ihlallerine girmektedir.

İnsan haklarının uluslararası düzeyde korunması gerekli 
midir?

Mutlaka korunması gerekiyor. Tabii ki şu anda çok 
ciddi insan hakları ihlalleri var. Fakat hiçbir kurum veya 
bu hakları koruması gereken uluslararası kuruluşlar 
da bunlara müdahale etmiyor. Şöyle örnekleyelim: 
Suriye’deki cezaevlerini uluslararası kuruluşlar gelip 
denetleyemiyorlar. Fakat Türkiye’de kuruluşların gelip 
denetlenmesi ve mahkûmlarla görüşmesine izin var. 
Fakat özellikle iç karışıklıkların görüldüğü ülkelerde hiçbir 
uluslararası kuruluş denetleme yapamıyor.

İnsan haklarının korunmasında insan hakları eğitiminin 
önemini açıklayabilir misiniz?

Biz insan haklarının önemini hâlâ kavrayabilmiş değiliz. 
Ben, özellikle çizgi film veya animasyonlarla çocuklara 
insan hakları eğitiminin daha ilkokul seviyesinde verilmesi 
gerektiğini düşünüyorum. Aynı zamanda liselerde de bu 
aynı şekilde olması gerekiyor. Şu anda İHAK –İnsan Hakları 
Akademisi- adında bir sitemiz var. Biz orada düzenli olarak 
insan haklarının tarihi gelişimini, medeniyetler arasındaki 
insan haklarının gelişmesini, uluslararası hukukta bunun 
normları nelerdir gibi konuları işlemeye çalışıyoruz. Hatta 
insan hakları ihlallerinin raporlanma sürecine kadar 
dersler veriyoruz. Kayıt alıyoruz ve bu kayıt listesini 
belirli bir sayıya ulaştıktan sonra bu konular hakkında 
bilgilendirme çalışmaları yapıyoruz.  Özellikle sivil 
toplum kuruluşları bu çalışmalarını şeffaf ve etik düzeyde 
gerçekleştirmelidir. Avrupa’yla kıyasladığımız zaman 
daha geri durumdayız. Fakat Doğu’ya göre kıyasladığımız 
zaman çok iyi durumdayız. Yani Türkiye olarak bizler, 
ne Batı gibi demokrasi aşığıyız ne de Doğu gibi baskıcı 
bir rejime sahibiz. Tam ortasındayız. İnsanlarımız da bu 
konuda çok kararsız ve bilgisizler.

Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz.
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Türkan Şoray

Alen AŞIK / 9-D

Türk Sinemasının Sultan’ı  Türkan Şoray, 28 Haziran 
1945’te İstanbul’da Devlet Demir Yollarında memur 
olan Halit Şoray ile ev hanımı Meliha Şoray’ın kızı olarak  
dünyaya gözlerini açmıştır. Ekonomik açıdan sıkıntıları 
olan Şoray ailesinin kızı Türkan Şoray, öğrenimine Rami 
Taş Okulu’nda başlamıştır. Devamlı olarak mahalle 
değiştirdiklerinden eğitimine farklı okullara devam etmek 
zorunda kalan Şoray, ilköğrenimini 1956’da Feriköy 
İlkokulu‘nda bitirmiştir.

Türkan Şoray’ın babası bir süre sonra işini bırakıp polis 
memuru olur, annesi ise lastik fabrikasında çalışmaya 
başlar. Zorlu yaşam koşulları sebebiyle Şoray, küçük 
yaştan itibaren evin işleriyle ilgilenmek zorunda kalmıştır. 
1954’te kız kardeşi Nazan Şoray dünyaya geldikten 
sonra anne ve babası arasındaki geçimsizlik yüzünden 
çift boşanma kararı almıştır. Boşanma sonrası kız 
kardeşi ile birlikte annesinde kalan Şoray, liseye devam 
eder. Karagümrük’teki Sarmaşık Sokak’a taşınan aile ev 

sahiplerinin kızı Emel Yıldız ile Türkan Şoray’ın arkadaş 
olması ailesinin dönüm noktasından biri olacaktır. Emel 
Yıldız sayesinde Yeşilçam dünyasına adım atan Şoray’ı 
o dönem Nisan Haper’in asistanı olan Türker İnanoğlu 
keşfeder. “Köyde Bir Kız Sevdim” filmindeki rol için 
önceden Emel Yıldız ile anlaşmalarına rağmen Şoray’a 
şans verilmiştir. Şoray’ın annesi Meliha Şoray kızının 
aktrist olmasını her ne kadar desteklemese de  maddi 
durumlardan dolayı onay vermiştir. 

O dönemde 15 yaşında olan ve Şadi Çadırcı ile nişanlı olan 
Şoray, ilk filminden sonra yeni teklifler almaya başlamıştır. 
Bir süre sonra Şadi Çadırcı’dan ayrılan ve İlker İnanoğlu 
ile nişanlanan oyuncu, “Aşk Rüzgarı” ve “Utanmaz Adam” 
filmleri ile basının dikkatini çekmeye başlamıştır. Dönemin 
ün yapmış haftalık popüler dergilerinden ‘Sinema’ için 
kapak kızı olarak seçilmiştir. Şoray’ın 15 Mart 1961’de 
basılan dergiyle artık yüzü tanınmaya başlamıştır. Sinema 
dergisinden sonra artist, “Büyük Gazete” ve “Ses” gibi 

11



yayınlarda da görülmüştür.

Eylül 1962’de bir film setinde tanıştığı Rüçhan Adlı,  
Şoray’ın hayatında önemli bir rol oynayacaktır. Şoray,  
kendisinden yirmi üç yaş büyük olan Adlı ile bu ilişkiyi yirmi 
yıl gibi uzun bir süre sürdürecektir. Adlı ne kadar evli olsa 
da bu olumsuzluklara karşı Adlı ve Şoray birlikte olmayı 
başarmışlardır. Şoray’ın “Sultan” olmasında Adlı büyük 
bir rol olmuştur. Adlı, Şoray’ın bazı filmlerde rol almasını 
sağlamış, dekolte giymesini, ağır çalışma koşullarına ve 
öpüşmesine karşı çıkmıştır. Adlı’nın Şoray’a her zaman 
“Sultanım” diye hitap etmesinin ardından Şoray artık 
“Sultan” lakabı ile anılmaya başlar. “Yılın Filmi” olarak 
kabul edilen “Acı Hayat” adlı film ile 1964’te “1. Antalya 
Altın Portakal Film Festivali’nde” en iyi kadın oyuncu 
ödülünü kazanmıştır ve bunun gibi birçok ödül almıştır.

70’lerin başında yine zirvede olan Şoray, 1972 yılıyla 
birlikte mesleki yaşamında yeni bir döneme başlamıştır. 
Şoray, film sayısını ciddi anlamda azaltma kararı almıştır. 
Aynı yıl çektiği “Cemo” ve “Dönüş” filmleriyle başarı 
kazanmıştır. O yıl bu başarılarla beraber “Moskova Film 
Festivali’nde” özel bir ödül almıştır.

80’ler, Şoray’ın da hem özel hayatında hem de sinema 
kariyerinde önemli değişikliklerin gerçekleştiği yıllar oldu. 
1983’te Adlı’yla 20 yıl süren ilişkisini sona erdirdikten 
sonra, kendisi gibi oyuncu olan Cihan Ünal’la aynı yıl 
dünya evine giren Şoray’ın bir yıl sonra annesi hayatına 
gözlerini yummuştur. 1985 yılında kızı Yağmur Ünal 
dünyaya geldikten sonra Şoray film çalışmalarına bir süre 
ara vermiştir. Aynı yıl Ünal’dan boşanan Şoray, başarılı 
filmlerde oynamıştır. ”Tatlı Betüş” adlı filminden sonra 
yine yılın en iyi kadın oyuncusu olmuştur. Aynı yıl babasını 
ve Adlı’yı kaybeden Sultan, Türk televizyon tarihinde çok 
önemli bir yere sahip olan “İkinci Bahar’da”  ‘Hanım’ 
rolünü canlandırdı.

Şoray, ”Mürüvvetsiz Mürüvvet ve Cemile” isimli televizyon 
dizilerinden sonra 2006’da Uğur Yücel’in yönetmenliğini 
yaptığı “Hayatımın Kadınısın” isimli filmle izleyiciyle 
buluşmuştur.

Filmleri ve Diziler:

2015-Uzaklarda Arama (Sinema Filmi)

1981-Yılanı Öldürseler (Sinema Filmi)

1976-Bodrum Hakimi (Sinema Filmi)

1973-Azap (Sinema Filmi)

1972-Dönüş (Sinema Filmi)

Senaryo:

1981-Yılanı Öldürseler (Sinema Filmi)

1969-Buruk Acı (Sinema Filmi)

Oyuncu:

1960-Aşk Rüzgarı (Sinema Filmi)

1965-Hayatımın Kadını (Sinema Filmi)

1970-Sana Dönmeyeceğim (Sinema Filmi)

1972-Çille (Sinema Filmi)

1975-Bodrum Hakimi (Sinema Filmi)

1983-Seni Seviyorum (Sinema Filmi)

1990-Berdel (Sinema Filmi)

1998-İkinci Bahar (TV Dizisi)

2007-Hicran Sokağı(Sinema Filmi)

2012-Br Zamanlar Osmanlı Kıyam (TV Dizisi)

2015-Hatıraların Masumiyeti (Sinema Filmi)

Eser:

1970- Buğulu Gözler (Sinema Filmi)

1969-Buruk Acı (Sinema Filmi)
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Hak İhlalleri:
Bitmeyen Liste

Ayşe Ece ERSOY / 10-A

Bir kişiye yapılmış haksızlık, bütün insanlığa karşı yapılmış haksızlık demektir.

Emile Zola

İnsanlığın kendince yarattığı birçok kavram vardır. Bunlara 
adalet, eşitlik ve ahlak da dâhildir. Çoğu birey tarafından 
adalet ve eşitliğin yanlış anlaşılan kavramlar olması 
toplum içerisinde bir düzensizliğe ve hak ihlallerine 
neden olmaktadır. Özellikle bu yüzyıl süresince daha çok 
gözler önüne serilmekte olan cinsiyet ayrımcılığından 
ortaya çıkan hak ihlalleri Türkiye’de yıllardır gündemlerde 
bulunmaktadır. 

‘Dünya Ekonomik Forumu'nun 2017 yılı ‘Küresel Cinsiyet 
Uçurumu’ raporuna göre, ülkemiz cinsiyet eşitliği 
sıralamasında 144 ülke arasında 130'uncu sırada yer 
almaktadır. Türkiye’de kadınların iş gücüne katılım oranı 
yüzde 33,8 erkeklerin ise yüzde 72’dir. Aradaki bu farkın 
temel birkaç nedeni bulunduğu aşikâr olsa da cinsiyet 
ayrımcılığının yarattığı ihlallerin kadınları işsizliğe 
sürüklediği de bir gerçektir. Cinsiyet ayrımcılığından 
dolayı işini kaybeden, hak ettiği mevkiye bir türlü 
yükselemeyen, meslektaşları ile eşit maaş alamayan ya 
da daha en başından kadın olduğu için yetersiz görülüp 
iş bile verilmeyen kadınlar, toplumun bu adaletsizliği 
yüzünden mağdur durumdadırlar. Tek hak ihlalleri 
mesleki alanda kalmamaktadır. İnsan hakları olarak 
nitelendirilebilir durumda olan yaşama, eğitim, korunma, 
kişi dokunulmazlığı, İletişim kurma, ulaşım, din ve vicdan 
hürriyeti, mülkiyet, seçme ve seçilme hakkı gibi hakların 
da ihlalleri söz konusudur. Örneğin, geçen yılın verilerine 
göre 2018 yılında Türkiye’de erkekler tarafından 440 
kadın öldürüldü ve 317 kadına cinsel şiddet uygulandı, 
koruma altında olan kadınlar bile öldürüldü. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından elde edilen 
2017 verilerine göre toplam 2 milyon 336 bin 847 kişi 
okuma yazma bilmiyor. Okuryazar olmayanların 359 bin 
534'ünü erkekler, 1 milyon 977 bin 313'ünü ise kadınlar 
oluşturuyor. Ülkemizin doğu bölgelerinde kız çocuklarını 
okula göndermek için hâlâ kampanyalar yapılmasının 
yanında, üniversitelerdeki kadın öğrenciler için hak ihlali 
raporu tutulması gerektiğini savunan kuruluşlar da varlığını 
sürdürmektedir. Yükseköğretim içerisindeki hak ihlallerinin 
raporlamasında ölçütler arasında, her türlü cinsiyetçi 
uygulamanın şikâyet edilmesi gerektiği yazılmaktadır. 

Kendilerini koruyucu olarak nitelendiren onca şiddet 
yanlısı eş, baba ya da abinin ise fiziki ve psikolojik alanda 
zarar vererek yaptıkları ihlallerin yanında, dış dünya ile 
olan bağlantılarını kendilerince “ahlaki amaçlarla” bloke 
ederek iletişim kurma hakkını kadınların elinden alması 
da tartışılması gereken ayrı bir konudur. Geçtiğimiz 
seçim döneminde Türkiye üzerinde kadınlar tarafından 
verildiği kayıtlara geçen oyların bir kısmının kayıt dışı oy 
olduğu ya da ailedeki erkek bireyler tarafından kendileri 
yerine kullanıldığı belirtilmiştir. Bu listelere  ve örneklere 
eklenenlerin her geçen gün varlığını sürdürmekte ve 
örneklerin artmaya devam etmekte olması bireylerde bu 
konuda farkındalık oluşturmaya yetmemiştir.  İnsanlar, bu 
durumdan çevreyi haberdar etmeye amaçlayan yazıları 
görmeye o kadar alışmış duruma gelmiştir ki artık yeni bir 
cinayeti ya da yapılan haksızlığı gördüklerinde gözlerini 
ve kulaklarını kapatmayı yeğlemektedir. Sustukça belki 
bir gün biteceğini düşünen mağdurlar ve seyirciler ya da 
susturdukça yaptıklarının yanlarına kâr kalacağını sanarak 
hak yiyenler…  

Hepsi toplumun bir parçası sonuçta, değil mi?
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Airbus 380 Yolcu Uçağı

Kerem KARAYAZGAN / 9-C

Dünyanın en büyük yolcu uçaklarından biri olan Airbus 
A380 Airbus tarafından ilk olarak 1990 yılında duyurulan 
çok büyük hacimli yolcu uçağı projesi, 1994 yılından 
itibaren A3XX adı altında sürdürülmeye başlanmıştır. 
İlk uçuşunu 27 Nisan 2005 tarihinde yapmıştır. Uçak 
firmalarına satışı ise 27 Ekim 2007 tarihinden itibaren 
yapılmaya başlanmıştır.

Airbus A380  uzun menzilli dört motorlu çift kanatlı bir 
süper jumbo jet uçağıdır. Tek kabin düzeninde toplam 853 
yolcu kapasitesine sahiptir. Menzili ise toplamda 15.400 
km yani İstanbul’dan Avustralya’nın Sydney kentine direk 
uçabilmektedir. Kalkış ağırlığı ise 560 tondur yani bu uçağı 
havaya kaldırabilmek için bile ciddi  bir emek sarf edilmesi 

gerekmektedir. Havadaki son sürat hızı ise 1.020 km/s 
dir. Seyir süratindeki normal sürat hızı ise 945 km/s dir 
Toplamda altında 22 tekeri bulunmaktadır.  Şimdi de gelin 
hangi havayolu firmaların A380 sahip olduğuna bakalım. 
A380 neredeyse bütün havayolu şirketlerin elinde olan 
bir uçak tipidir  bunlar; Emirates, Singapore havayolları 
Luftansa , Air France, British Airways bunlardan sadece 
birkaçı. Peki bu büyük jumbojet sizce en çok hangi 
havayolunda vardır derseniz Rekor Emirates’dedir.  
Toplamda elinde 44 tane bulunmaktadır. Yaklaşık olarak 
140 tanede siparişi vardır. Bizim kendi resmi havayolumuz 
olan Türk Havayollarına ise 3. havalimanın açılması birlikte 
A380 almak  planları arasında bulunmaktadır.

Kaynak: https://www.airbus.com

14



Bilinen İlk Türk Şair:
Aprın Çor Tigin 

Ecem GÜRSOY / 9-D

Maniheist dönem Uygur edebiyatının bir temsilcisi olan 
Aprın Çor Tigin'in nerede ve ne zaman doğduğuyla, 
ailesiyle ilgili herhangi bir bilgi yoktur. Yine de adında 
geçen ‘tigin’ sözcüğünden yola çıkarak onun bir şehzade 
olduğuna inanılıyor. Aprın Çor Tigin, anonim olmayan 
ilk Türkçe yazılan şiirlerin şairi olarak görülmektedir. 
Ayrıca Maniheist dönemde –Uygur Edebiyatı’nda- yazılıp 
günümüze gelen sekiz şiirden ikisi ona aittir. Şiirlerinden 
ilki Mani öğretisinin övgüsüyle ilgilidir. Türk edebiyatının 
bilinen ilk aşk temalı lirik şiiri olan ‘Sevgili’ de ona aittir. 
Dörtlükler ve mısra başı kafiyelerle yazılan şiir, şairin 
Mani övgüsünü ele alan ilahi niteliktedir. Her mısrada 
yaklaşık hece sayısı ortalama 12 olan şiir, toplam olarak 12 

mısradan oluşmaktadır. "Sevgili" adı verilen diğer şiiri de 
dörtlüklerden oluşmakta ve yine mısra başı kafiyeli şekilde 
yazılmıştır. Aprın Çor Tigin'in şiirleri Turfan'da bulunan 
metinler arasında bulunmakta ve bunlar 419 yer işaretli, 
bazı kısımları eksik ya da hasarlı bir kâğıt üzerine Uygur 
harfleriyle yazılmıştır. İlk şiiri tercümesiyle birlikte Albert 
August von Le Coq, ikinci şiiri ise, Willy Bang tarafından 
çevrilmiştir. Türkiye'de ilk olarak Reşid Rahmeti Arat, Talat 
Tekin ve Osman Fikri Sertkaya gibi araştırmacılar Aprın 
Çor Tigin'in şiirlerini incelemişlerdir. Aprın Çor Tigin'in 
şiirlerini en erken 8. en geç 9. yüzyılda yazdığı tahmin 
edilse de, konuyla ilgili kesin bilgilere ulaşılamamıştır.

İlahi konuyu ele alan şiiri şudur: 

Bilegüsüz yiti vaj[ır ti]yür

Bilegüsüz yiti vaj[ır ti]yür

Vajırda ötvi biligligim tözünüm yarukum

Vajırda ötvi biligligim bilgem yangam

Türkçe’ye çevrilişi:

Bilenmeden keskin (olan) elmas(tır) derler;

Bilenmeden keskin (olan) elmas(tır) derler;

Elmastan daha keskin bilgilim, asilim, ışığım,

Elmastan daha keskin bilgilim, bilgem, filim.

Kün tengri yarukın teg köküzlügüm bilgem

Kün tengri yarukın teg köküzlügüm bilgem

Körtle tözün tengrim külügüm küzünçüm

Körtle tözün tengrim burkanım bulunçsuzum

Gün Tanrı ışığı gibi göğüslüm bilgem,

Gün Tanrı ışığı gibi göğüslüm bilgem;

Güzel (ve) asil Tanrım, ünlüm, koruyanım!

Güzel (ve) asil Tanrım, Buda’m, bulunmazım!
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Kurnaz Ahtapot!

Elis AKÇALAR / 9-D

Endonezya’nın kıyılarında yaşayan ve günümüze çok 
yakın bir tarihte, 1998’de keşfedilen bu Taklitçi Ahtapot 
(Thaumoctopusmimicus), kendini savunması 
üzerine düşmanlarına karşı tanınmamak 
amacıyla aynı sularda yaşayan başka 
canlılara kendini benzetebiliyor. 
Kısa bir süre içerisinde merak 
uyandıran Taklitçi Ahtapot, 
bilim adamlarının çok dikkatini 
çekmiştir ve DNA’sı hemen 
incelenmiştir. Bu inceleme 
sonrasında diğer canlıları 
korkutmak ve kendini savunmak 
amacıyla şekil değiştirdiği ortaya 
çıkmıştır.

Taklitçi Ahtapotun kendisini saklamak yerine şekil 
değiştirmesi doğada çok az rastlanan bir durum. Aynı 
familyadan olduğu farklı çeşit ahtapotların kendilerini 
suyun dibinde kamuflaj yöntemine başvurarak saklaması, 
Taklitçi Ahtapotun genleri ile ilgili çalışmaları arttırmıştır. 

Taklitçi Ahtapotun DNA’sını analiz eden araştırmacı 
grup, soluk renklere bürünmesi yerine yassı bir balık gibi 

yüzmesinin kalıtsal olarak ne zaman çıktığını 
tespit etti. Araştırma ekibinden Dr. 

Christine Huffard ‘Genini atalarından 
almadığı kesin, tüm kamuflaj 

yöntemini kenara itip kendine 
daha çekici bir yöntem bulmuş.’ 
diyor.

Taklitçi Ahtapot şu anda zehirli 
balık ya da deniz yılanı şekline 

girebilme yeteneğine sahip. 
Ayrıca çok zeki olan bu ahtapot 

düşmanları onun yanına daha gelemeden 
o şekil değiştirmiş oluyor. Taklitçi Ahtapotun 

değişimi ve adaptasyonu hâlâ bilim adamları tarafından 
incelenmektedir.

Kaynak: https://www.bbc.com/turkce/haberler/2010/08/100830_
mimic_octopus
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İnsan Hakları İhlalleri 
Neden Önlenemiyor?

Ege KAYNARCA / 10-B

“Bir insan, hakları için değil çıkarları için daha büyük bir savaş verir.”                                                                    
Napoleon Bonaparte

1948’de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, İnsan Hakları 
Evrensel Bildirgesi’ni onayladı.  Farklı milletlerden ve 
kültürlerden gelen delegeler tarafından oluşturulan bu 
bildirge, dünyadaki tüm vatandaşların hakları için ortak 
bir standart oluşturdu.

Bu bildirge iki yıkıcı Dünya Savaşı sırasında yaşanan insan 
hakları ihlallerine karşı bir hareket olarak ortaya çıkmıştır. 
Bildirgenin yayınlanışından beri, temel insan hakları tüm 
dünyada tanınmış ve korunmaktadır.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi günümüz hukukunun ve 
insan haklarının temel yapı taşı olarak görülse de bu artık 
insan haklarının ihlal edilmediği anlamına gelmemektedir. 
Tam tersine, insan hakları ihlalleri günümüzde dünyanın her 
yanında oldukça yaygındır. Bu ihlallerin önlenememesinin 
birçok nedeni vardır.

İlk olarak çoğu insanın, özellikle de üçüncü dünya 
ülkelerindeki çoğu kişinin haklarından haberdar olmaması 
yüzünden insan hakları ihlalleri önlenememektedir. Bu 
durum gelişmiş ülkelerde de çok farklı değildir. İnsan 
Hakları Evrensel Bildirgesi’nin varlığı çoğumuz bilmekteyiz. 
Fakat kaçımız bildirgenin maddelerini gerçekten okuduk? 

Kaçımız haklarımızdan tam olarak eminiz?

Eğer insanlar haklarını tam olarak bilmiyorlarsa, haklarının 
ihlal edildiğini nasıl anlayabilirler? Eğer haklarının ihlal 
edildiğini anlayamıyorlarsa, bu ihlalleri nasıl bildirebilirler? 
Eğer insanlar insan hakları ihlallerini bildirmezlerse, bu 
ihlalleri nasıl önleyebiliriz?

Bu durum göz önünde bulundurulursa, dünyanın büyük 
bir bölümü için insan hakları, soyut bir kavram olmanın 
ilerisine gitmemektedir. Bu durumda, hükümetlerin insan 
hakları ihlallerini önlemek için yapmaları gereken ilk şey, 
toplumun bilincini arttırmaktır çünkü hakları ihlal edilen 
bir insan bu ihlali bildirmezse, bu ihlallerin önlenmesi 
imkansızdır. 

Toplumun bilincini arttırmanın birçok yolu olsa da en etkili 
yollardan biri insan haklarını temel eğitimin bir parçası 
yapmaktır. Vatandaşlara erken yaşlarda haklarını ve bir 
ihlal olması halinde nasıl davranmaları öğretilirse, uzun 
vadede çok etkili olacaktır. 

Şu unutulmamalıdır ki herkes haklarından haberdar 
olduğunda ancak her insanın hakları olduğunu 
söyleyebiliriz.
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Gizli Sayılar

Naz AĞILÖNÜ / 10-C

“Hidden Figures” adlı film, 2016 yılında yapılmıştır ve 
NASA'da çalışan üç siyah Afro-Amerikan kadının gerçek 
hikayelerini anlatmaktadır. Film temel olarak toplumsal 
cinsiyet eşitliği, ırkçılığı ve sıkı çalışmanın önemi konularını 
işlemektedir.

Filmdeki olay, ABD'nin ırkçı zamanlarında, her şeyin 
beyaz ve renkli olarak ayrıldığı zamanlarda geçmektedir. 
Filmdeki üç kadın matematikçi ırkçılık nedeniyle zor 
zamanlar geçirdikleri halde NASA için çalışmaktadırlar. 
Sonunda, bu üç kadın beyaz erkeklerin başaramadığı 
şeyleri başarırlar. ABD'de siyah kadınlar için hiçbir fırsat 
olmamasına rağmen, bu üç kadın hiç durmadan çalışır ve 
hepsi de hayallerini gerçekleştirirler.

Filmin oyuncu kadrosu ve diğer faktörler, ırkçılığın o 
dönemde nasıl yürüdüğünü anlamamızı sağlamak için 
gayet yeterlidir. Beyaz halkın bakışlarından bile, siyah 
insanlar hakkındaki halkın düşünceleri tek bir kelime 
olmadan anlaşılmaktadır. Bu film ABD'de siyahî olmanın 
ve üstelik siyah bir kadın olmanın ne kadar zor olduğunu 
gösteriyor.
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Tarımda Matematik

Yaren AKFIRAT / 9-A

Tarım, insanlık olduğu sürece hep olmuştur. İnsanlar 
tarım yaparken fark etmeden matematiği kullanmıştır 
ve matematiğe adım atmıştır. Matematik bitkilerin kendi 
içlerinde bile vardır. Bitkiler gündüzleri atmosferdeki 
karbondioksidi nişastaya ve şekere çevirir ve gece 
fotosentez yapamadıkları için gün boyunca depoladıklarını 
gece tüketirler. 

Aynı zamanda bitkiler sabah depoladıklarına oranda 
tüketirler yani hepsi kendi içinde hesap yaparlar ve o 
oranlarda fotosentez yapıp besinlerini o oranda harcarlar. 
Aynı zamanda tarımla uğraşan insanlara değinirsek:

1) Ağaçlar, gölge boyları hesaplanarak belli aralıklarla 
dikilirler. Örneğin, bazı ağaçlar 2 metre arayla 5 metre 
uzaklıkla dikilir, bazıları ise 6 metre aralıklarla 8 metre 
uzaklıkla dikilir. Bunun nedeni kimi ağaçların cinsinden 
dolayı bodur olması, kimi ağaçların da büyük olmasıdır 
ama ekim şekli mevsimsel olarak bir ağacın daha fazla 
güneş alabilmesi hesaplanarak dikilir. 

2) Tarımda gübreleme ağaç yaşıyla orantılıdır. 5 yaşındaki 
bir ceviz ağacına 750 gram kimyasal gübre, 2 yaşındaki 

bir ağacına ise 250 gram kimyasal gübre 
verilebilir. Bu aynı zamanda kimyasal 
gübrenin yoğunluğuyla ilgilidir. Kimyasal 
gübrenin yoğunluğunu hesaplarken de 
matematik kullanılır.

3) Sulama, ağacın yaşı ve hava sıcaklığının 
derecesiyle birlikte toprak geçirgenliği de 
hesaplanarak yapılır.

4) Tarımda verimlilik önemlidir. Ne kadar emek, 
ne kadar enerji harcanıyor ve karşılığında 
neler alınıyor. Bunların hesaplaması tarım 
yapan kişi için kâr ve zarar olarak önemlidir. 
Önemli olan minimum maliyete, maksimum 
üretimdir. Bu olaya örnek olarak buğdayı 
verebiliriz. Araştırma sonuçlarına göre bitki 
boyu 79.50-115 cm, başak uzunluğu 8.87-11.10 
cm, başakta tane sayısı 31.20-44.90 adet, 
başakta tane ağırlığı 1.33-2.07 g, tane verimi 
447.42-709.08 kg’dır. 

Tarımda matematiğin bu kadar işe yaradığı 
görülürken tarım yapan kişilerin eğitimine daha çok 
önem verilmeli ve onlara daha çok destek olunmalıdır. Biz 
ülke olarak  mühendisi, doktoru vs. daha çok meslekten 
sayarken tarımla uğraşan ya da köylerde yaşayan kişilere 
de mesleki yeterlilikle ilgili gerekli eğitimleri vermeliyiz. 

Kaynak:
http://dergipark.gov.tr/download/article-file/322365
https://www.jw.org/tr/yayinlar/dergiler/g201511/bitki-buyume-
deneyler-gece/
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Edebiyatla İlgili
10 İlginç Bilgi

Özgür Deniz BİLGİ / 9-D

1. Genji’nin Hikayesi, Murasaki Şikibu tarafından 
tahminen 1007 yılında yazıldığı düşünülen dünyanın 
ilk romanıdır.

2. Amazement, bedroom, advertising, blanket, bump, 
gloomy, puking, drugged, champion, accused ve 
addiction kelimeleri ilk olarak William Shakespeare 
tarafından kullanılmıştır.

3. Orhan Veli Kanık, çukura düşmüş, beyin 
kanaması geçirdiğinin farkına varmamıştır. İki gün 

sonra hastaneye kaldırılmış ve vefat etmiştir.

4. Jonathan Swift tarafından 
kaleme alınan Gulliver’in Gezileri 

kitabında Mars uydularının 
büyüklüğü ve dönüş hızları ile 

ilgili bilgiler gökbilimcilerden yüz 
yıl kadar önce tasvir edilmiştir.
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5. Mark Twain tarafından kaleme alınan 
Tom Sawyer’ın Maceraları, 1876 yılında 
daktilo kullanılarak yazılan ilk kitaptır.

6. John Steinbeck’in köpeği dünyaca ünlü roman Fareler 
ve İnsanlar’ın orijinal taslağını yemiştir.

7. Barbara Cartland, yaşamı boyunca yaklaşık 700 
küsur kitap yayımlamıştır. Ayrıca yazarın iki haftada 
bir roman bitirdiği de söylentiler arasındadır.

8. Wicked, cool, 
daiquiri ve T-shirt 

kelimeleri ilk 
olarak F. Scott 

Fitzgerald 
tarafından 1920 

yılında yayımlanan 
‘Cennetin Bu 

Yanı’ romanında 
kullanılmıştır.

9. Linda Woolverton 
tarafından yazılan 

ve tüm dünya 
tarafında ilgiyle 
karşılanan ‘Alice 

Harikalar Diyarında’, 
kitapta konuşan 

hayvanlar gerekçe 
gösterilerek Çin’de 

yasaklanmıştır.

10. Dorothy Straight, How the World Began’ı 
yazdığında dört yaşında olduğu için dünyanın 

en genç yazarı olarak kabul edilmektedir.
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Çocuk Hakları

Ethem Emir DİZDAR / 9-A

Çocuk Hakları Kültür Derneği 
kurucularından olan ayrıca “UNICEF” 
Türkiye Milli Komitesi Gönüllü Bursa 
Temsilcisi olan Sabahat Temizarabacı’ya 
çalışmaları ile ilgili merak ettiğimiz 
soruları yönelttik. 1963 yılında Bursa’da 
doğan Sabahat Temizarabacı,  uzun yıllar 
serbest muhasebeci olarak çalışmış,  
2004 yılında Güney Asya’da meydana 
gelen tsunami felaketinden sonra 
çocuklarla birlikte sosyal sorumluluk 
projelerinde yer almıştır.  Kendisi bize 
çocuk hakları ile ilgili çok değerli bilgiler 
verdi, onun bilgileri ve teccübeleri bizim 
için çok önemli. Bu bilgilerin yanı sıra 
“Uluslararası Çocuk Hakları Film Festivali” Koordinatörü 
olarak çalıştığını öğrendik

Uluslararası hukuk çocuğu nasıl tanımlar?

Çocuk, genel olarak henüz ergin olmayan birey olarak 
tanımlanır. Çocuğu uluslararası hukuk bakımından ele 
alırsak karşımıza BM Çocuk Hakları Sözleşmesi çıkar. 
Türkiye’nin de taraf olduğu sözleşmeye göre 18 yaşın 
doldurulmasına kadar cinsiyeti, dili, dini, ırkı ve inancı 
ne olursa olsun kişilerin çocuk olarak kabul edilmesi 
gerekmektedir. Tamamı 54 maddeden oluşan bu 
sözleşmenin amacı çocukların korunması için evrensel 
ilkeler belirlemek, onları her türlü ihmal, istismar ve kötü 
muamelelere karşı korumaktır. Ayrıca bunun yanı sıra 
çocukların potansiyellerinin ve yeteneklerinin gelişmesini 
sağlayacak programlar oluşturulması amacını da 
taşımaktadır.

Uluslararası hukuk çerçevesinde çocuk tanımlaması ve 
çocuk hakları kavramı, ilk kez 1919 yılında Eglantyne Jebb 
adlı bir İngiliz kadın sayesinde ele alınmıştır. Jebb, savaşın 
ertesinde Avrupa’nın dört bir yanındaki milyonlarca 
çocuğun yaşadığı sefalete karşı Çocuk Esirgeme Vakfı’nı 
kurmuştur.

Hukukun değişik dallarıyla uğraşan uzmanlar tarafından, 
bazen yaşa bağlı olarak bazen erginliğe bağlı olarak 
bazen de işlenilen suça dayalı olarak değişik çocuk 
tanımlamaları yapılmaktadır.  Ele alındığı kanuna göre 
farklı adlarla da tanımlanmaktadır. Bu çocuklar,  Medeni 

Kanunda “küçük” olarak belirtilmekle 
beraber, İş Kanunlarında “çalışan çocuk”, 
“çocuk işçi” gibi adlarla da anılır.

Sizce Türkiye ve dünyada çocuğun 
eğitim hakkı nasıl engelleniyor?

İnsan hakları eşitliğe dayanır. Bütün 
insanlar, insan olarak doğdukları için eşit 
olarak bu haklara sahiptir. Ancak eğitim 
hakkı, ebeveynlerin gelir düzeyi, cinsiyet, 
etnik özellikler, bölgesel farklılıklar, 
kırsalda yaşamak gibi eşitsizlik doğuran 
nedenlerden dolayı engellenebiliyor. 
Özellikle kız çocuklarının eğitime 
erişimde erkeklere kıyasla zorluklarla  

karşılaşmaları, engelli çocukların özel eğitim ihtiyaçlarının 
yeterli düzeyde olmaması, çocuğun hastanede ya da 
özgürlüğünden mahrum durumda olması, yasa dışı 
yollardan ülkelere giren ailelerin sınır dışı edilme korkuları 
nedeniyle çocuklarını okula kaydettirmemeleri, aile 
bütçesine katkıda bulunmak için çalışmak zorunda olan 
mevsimlik gezici tarım işçisi çocukların eğitime devam 
edememesi en sık görülen ‘çocuk hakları ihlalleri’nin 
başında gelir.

UNICEF raporuna göre, her çocuğu okulla ve öğrenimle 
buluşturma yönünde benimsenen hedefe rağmen, 2030 
yılına gelindiğinde düşük gelir düzeyindeki ülkelerde 
okul çağındaki çocukların üçte ikisinden fazlası temel 
becerileri öğrenememiş olacak. Aynı rapora göre 2030 
yılında ilkokul ötesinde hiçbir eğitimi bulunmayan 1,5 
milyar yetişkin olacaktır. Okula hiç başlamayan kız çocuk 
sayısı ise aynı durumdaki erkek çocuk sayısının iki katı 
olacaktır. 

Çocuk hakları nedir? 

Çocuk hakları, insanın doğumundan itibaren birey olma 
hakkını tanıyan, ek olarak 18 yaşına kadar yaşama, gelişme, 
korunma ve katılma haklarına özel önem ve öncelik 
veren, çocuğun özel hak ve gereksinimlerinin uluslararası 
ortamda kabul edilmesi ve korunmasını sağlayan, insan 
hakları hukuku bünyesinde kendine özgü bir yapıya 
olan gereksinim sonucunda insan hakları içinden oluşan 
haklardır.
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Çocuk hakları kısaca kanunen veya 
ahlaki olarak dünya üzerindeki 
tüm çocukların doğuştan sahip 
olduğu hakların evrensel tanımıdır. 
BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde, 
tanımlanan haklar ırk, din, dil 
ayrımı yapmadan tüm çocuklar 
için geçerlidir. Çocuk Hakları 
Sözleşmesi kapsamında yer alan 
haklar yaşama, gelişme, korunma 
ve katılım hakkı olarak dört temel 
ilkeye göre düzenlenmiştir.

Çocuk hakları insan haklarından 
farklı mıdır? Neden çocukların 
haklarının özel sözleşmelerle 
korunma gereği duyulmuştur?

İnsan hakları çocuk haklarının 
şemsiyesidir. Birinci Dünya 
Savaşı’ndan sonra Avrupa’da ve 
Uzakdoğu’da en çok acı çeken 
kesim çocuklar ve kadınlardı. Bu 
dönemde 1920 yılında Cenevre’de 
‘’Uluslararası Çocuklara Yardım 
Birliği” adı ile özel bir örgüt kuruldu. 
Bu örgüt ilk olarak ‘Cenevre Çocuk 
Hakları Bildirgesi’ni yayınladı. Bu bildirgede çocukların 
her durumda yetişkinlerden daha özel olarak ele alınması 
gerektiği vurgulandı. Savaş sonrasında dünya milletleri 
bir araya gelerek Birleşmiş Milletlerin temeli olan ‘Milletler 
Cemiyeti’ örgütünü kurdu.  

İkinci Dünya Savaşı patlak verdiğinde ise birincisine 
oranla çocuklar daha fazla şiddet ve felakete maruz 
bırakıldı. Bu kez aynı durumun yenilenmemesi için 1959’da 
Çocuk Hakları Bildirgesi hazırlandı. Çocuğun fiziksel ve 
ruhsal olarak olgunlaşmamış olması nedeni ile doğum 
öncesi ve sonrasında özel bakım ve korunmaya muhtaç 
olduğunun altı çizildi ve artık çocuklar arasında ayırım 
yapılmamasının, çocukların gelişmelerini sağlayacak tüm 
imkan ve olanaklardan yararlandırılmalarının, doğumdan 
itibaren bir isme ve milliyete hak kazanmalarının ve sosyal 
güvenlikten yararlanmalarının gerekli olduğu belirtildi. 
Ayrıca fiziksel, zihinsel veya toplumsal olarak engelli 
çocuklara tedavi, eğitim ve bakım verilmesi öngörüldü, 
çocukların sevgi ve anlayışa ihtiyacı olduğu ve eğitim 
hakları olduğu vurgulandı.

Türkiye BM Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni hangi tarihte 
imzalamıştır? Çekince koyduğu maddeler ve çekince 
koymaktaki gerekçesi nelerdir? 

Türkiye sözleşmeyi 14 Eylül 1990’da imzaladı. 9 Aralık 
1994’te TBMM’de kabul edildi ve Bakanlar Kurulunda 27 
Ocak 1995’te imzalandı. 27 Ocak 1995 tarihli ve 22184 
sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Uluslararası sözleşmelerin iç hukuka etkisini 
değerlendirirken, çekinceler önem taşır çünkü devletlerin 
sözleşmelerden doğan yükümlülüklerini, çekinceler 
ölçüsünde sınırlaması mümkündür. Diğer bir ifadeyle, 
devletler bir sözleşmeye taraf olurken sözleşmenin bir 
veya birden fazla hükmünün kısmen veya tamamen 

uygulanmasını önleme olanağına 
sahiptir. Türkiye Cumhuriyeti, 
önemli sayıda sözleşmeye taraf 
olurken ‘Birleşmiş Milletler Çocuk 
Hakları Sözleşmesi'nin 17. - 29. 
ve 30. maddeleri hükümlerini 
T.C. Anayasası ve 24 Temmuz 
1923 tarihli Lozan Anlaşması 
hükümlerine ve ruhuna uygun 
olarak yorumlama hakkını saklı 
tutmak üzere ihtiyari kayıt koydu.

Türkiye'de engelli çocukların 
haklarına ilişkin düzenlemeler 
nasıldır?

‘5378 Sayılı Engelliler Yasası’nın 
15. maddesi gereğince, hiçbir 
gerekçeyle engellilerin eğitim 
alması engellenemez. Engelli 
çocuklara, gençlere ve yetişkinlere, 
özel durumları ve farklılıkları 
dikkate alınarak, bütünleştirilmiş 
ortamlarda ve engelli olmayanlarla 
eşit eğitim imkânı sağlanması 
hükme bağlanmıştır.

Bu madde gereğince hazırlanan, özel eğitime 
gereksinim duyan çocukların okullara erişiminin ücretsiz 
sağlanması ile eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması ve 
engelli öğrencilerin okumaya teşvik edilmesi amacıyla 
Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı ve Milli 
Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü işbirliğinde hazırlanan proje 
kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki Görme 
Engelliler Okullarında, İşitme Engelliler Okullarında, 
Ortopedik Engelliler Okullarında, Otistik Çocuklar Eğitim 
- İş Eğitim Merkezlerinde, Zihinsel Engelliler Okullarında, 
Uyum Güçlüğü Olanlar Okulunda, Özel Eğitim Okulları 
Bünyesinde Anasınıfında, Özel Eğitim Sınıflarında eğitim 
alan öğrenciler ücretsiz taşınmaktadır.

Bunun yanı sıra orta ve ağır düzeyde zihinsel yetersizliğe 
sahip engelli öğrenciler ortak sınavlardan muaf 
tutulmaktadır. Görme engelliler ve az görenler için 
sınavlarda ek süre verilmektedir. Engelli öğrenciler 
velilerinin talebi ile ortak sınavlardan muaf tutulmaktadır.

2006 yılında yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri 
Yönetmeliğiniin 37. maddesine göre, “özel eğitime ihtiyacı 
olan bireylerin eğitimlerini öncelikle yetersizliği olmayan 
akranlarıyla birlikte kaynaştırma yoluyla sürdürmeleri , 
böylelikle, engelli olan ve olmayan öğrenciler arasındaki 
olası olumsuz farkın önüne geçilmeye çalışılmaktadır.

Engellilerin gerek kaynaştırma eğitiminden ve gerekse 
özel eğitimden yararlanabilmelerine yönelik önemli sayıda 
ve ayrıntıda düzenleme bulunmaktadır. Bunlar arasında, 
Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel 
Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği, MEB Özel Eğitim Okulları 
Çerçeve Yönetmeliği ve MEB Özel Eğitim Gerektiren 
Bireyler için Evde Eğitim Hizmetleri Yönergesi sayılabilir.

Fotoğraf: Utku KAPLAN / 9-B
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Sevmeye Unutulan Çocuk - Irmak Çavun / 11-A
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Atatürk’ün Savaş Taktiği

Alperen DALBUDAK / 9-B 

Atatürk Dünya Tarihinde yer edinmiş önemli bir 
komutan belki de 20. yüzyılın en büyük  komutanıdır. 
Şimdi anlatacağım bu olay bunun en güzel örneğidir. 
Kütahya ve Eskişehir Muharebeleri, Türk ordusunun 
Kurtuluş Savaşı'nda kaybettiği tek savaştır.  Muharebenin 
kaybedildiği anlaşıldı ve İsmet Paşa moral olarak yıkılmış 
durumdayken Atatürk cepheye gelir, İsmet Paşa Atatürk'e 
‘her şey bitti’ cevabını verir. Bunu üzerine  Atatürk İsmet 
Paşa'ya gülümseyerek bakar, ‘şimdiden kazandın’ cevabını 
verir. İsmet Paşa olayı daha kavrayamadan Atatürk  
“haritaları açın” der. “Orduları Sakarya'nın gerisine çekin” 
emrini verir. İsmet Paşa: “ Sakarya’nın gerisine çekilmek 
orduyu 100 km geriye çekmek demektir. Bunun ardından 
kalan halkı ne yapacağız?” diyerek itiraz eder. Atatürk; 
“İsmet kafanı kullan. Ben orduyu 100 km vatanın gerisine 
çekiyorum. Düşman 100 km gerimizden gelirken 
halkımızın arasından geçerken morali bozulacak, 
ikmal yolları uzayacak.” diyerek Paşaları ikna eder. 
Ordu Sakarya’ya geri çekilir ve Sakarya Meydan 
Muharebesi başlar.  Savaş başladığı an bozgun 
haberleri gelir. Tüm tepeler yavaş yavaş ele geçirilir. 
En son paşalar Çaltepe de düşerse bu savaş biter der 
ve haber gelir Çaltepe de düşer. Atatürk düşünür ve 
“Biz ne yapıyoruz? Bir hattı müdafaa ediyoruz.” O 
zamanın askeri tekniği budur. Ordular karşı karşıya 
gelir ve birbirleriyle çarpışırlar. Hatlardan biri 
yarılırsa cephenin uzunluğuna münasip bir miktar 
düzenli bir şekilde   Ordu geri çekilir. Atatürk de 
aynı kitapları okuyarak Kurmay olmuştur Popülas’la. 

Atatürk yeni bir emir verir: “Her birlik 
müdafaasını tekrar kurabildiği yere kadar 
geri çekilsin oradan bir müdafaaya devam 
etsin yanındaki birliklere ise bakmasın.”  Bu 
emri Paşalar anlamazlar Yunanlılar haberleri 
almaya başlarlar: “Efendim Türklerin cephesi 
yarılmaya başladı.” Popülas da hesap 
yapmaya başlar. Türklerin geri çekileceğini 
beklerler. Yunanlılar 22 gün bekler fakat 
Türkler  geri çekilmez.  Bu sürede Atatürk 
kaburgaları kırık bir şekilde yatıyordur.    
Binbaşı gelir istihbarat raporlarını getirdim 
der ve okur ‘Yunanlılar birlik getiriyor savaşı 
kaybediyoruz’ der.  Atatürk: “Bir daha oku!” 
der, binbaşı yeniden okur. “İsmet Paşa'yı 
zaferinden dolayı tebrik edin.” emrini 

verir. Binbaşı denileni yapar İsmet Paşa şaşırır.  Atatürk 
Fevzi Paşa’yı çağırtır. “Fevzi neredeydin?” “Odamdayım 
paşam neden? Savaşı kaybediyoruz Allah'a sizi bize 
bağışlaması için dua ediyordum.” Atatürk: “Aman paşam 
bir yanlış anlaşılma var. Savaşı kazanıyoruz. Popülas birlik 
getirmiyor birlik kaydırıyor.” Binbaşı istifar raporlarını 
okudukça Atatürk'ün kafasındaki harita değişmiştir. En 
sonunda Atatürk Pöpülas’ın geri çekildiğini anlamıştır.  
Atatürk sonra “yarın taarruza kalkıyoruz” deyince İsmet 
Paşa yerinden kalkıp “Sen delirdin mi? Ordu'nun yarısı 
şehit, askerlerin %46'sı kaçtı. Ne ile savaşacağız, nasıl 
kazanacağız?” der. Atatürk gülümseyerek parmağını 
kafasına götürür: “Savaş burada kazanılır ve Pöpülas 
burada kaybetti.” der.
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Avrupa Birliği ve Türkiye

Deniz SEZGİN / TED Bursa Koleji Mezunu

1959 yılında başlayan müzakerelerin sıklığına göre bazen 
popülaritesini kaybettiği düşünülse de AB ve Türkiye 
ilişkileri her zaman gündemde olmuştur. İktidarlığa aday 
partilerin vaatlerinin de içinde olan Avrupa Birliği üyeliği, 
50’li yıllardan beri partilerin hükümet olmasında büyük 
bir rol oynamıştır. Farklı ideolojilere sahip partilerin 
hükümet olması da AB ile ilişkilerde Türkiye’nin takındığı 
tavrı değiştirmiştir. 

Kamuoyu 59 yıllık AB-Türkiye ilişkileri boyunca kendi 
fikrini açıklasa da, müzakerelerin gidişatını etkileyen 
belirli olaylarda sesini daha da yükseltmiş ve gelişen basın 
kitle iletişim araçları sayesinde tüm Türkiye’de tartışılmış, 
halkın ilgisini çekmiştir. Bu dönemler; 1963 yılında taraflar 
arasında imzalan Ankara Antlaşması ve sonraki dönem, 
1987 yılındaki Türkiye'nin Avrupa Ekonomik Topluluğu'na 
(AET) tam üyelik müracaatı, 1995 yılında taraflar arsında 
imzalanan Gümrük Birliği (GB), 1999 yılında Türkiye'nin 
tam aday ülke konumuna getirildiği Helsinki Zirvesi'dir.  
İki tarafın çıkarlarının örtüştüğü dönemde yükselen, fakat 
ters düştüğü zaman gündemden düşen ilişkiler Avrupa 

tarafından sıkça eleştirilmiştir. Türkiye’nin ekonomik ve 
siyasal olarak bir Avrupa ülkesi kadar gelişmiş olması, 
ayrıca dini ve kültürel boyutlarda Avrupa’dan bu kadar 
farklı olan bir ülkenin topluluğa uygun olmadığı birçok kez, 
farklı siyasetçiler tarafından söylenmiştir. Müzakerelerin 
başında üyelik ile ilgili çok büyük umutlara sahip olan 
halk, küreselleşme ile gelişen kitle iletişim araçlarının daha 
fazla tartışma yayınlamasıyla farklı fikirleri desteklemeye 
başlamış ve 60’lı yıllarda varlığını koruyan iyimser hava 
yavaşça kaybolmuştur. Kuruluşundan bu yana yönünü her 
zaman Batı’ya, çevirmiş olan, tercihlerini batı örgütlerine 
girmek için kullanan Türkiye için AB, her zaman önemli 
ve zorlu bir süreci ifade etmiştir. Ankara Anlaşması’nın 
imzalanmasıyla başlayan ve günümüze değin devam 
eden süreçte kimi zaman tarafların beklentilerinde 
değişiklikler görülmüştür. Buna rağmen ne Türkiye üyelik 
kararından vazgeçmiş, ne de Avrupa Türkiye’yi tamamen 
reddedebilmiştir.

Cumhuriyetin kurulmasıyla batılılaşma sürecine devam 
etmek, ayrıca bu projeyi Avrupa Birliği gibi kurumsal bir 
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yapı ile somutlaştırmak ve 
desteklemek, Türkiye’nin 
bu topluluğun bir üyesi 
olmak istemesini sağlayan 
faktörlerdendir. Ayrıca, 
İspanya ve Portekiz gibi 
güçlü otoritelere sahip 
ülkelerin AB’ye katılmasıyla 
birlikte demokrasilerinin 
büyük ölçüde gelişmesi, 
Türkiye’nin AB katılımıyla 
ülkede bir daha demokratik 
olmayan eylemlerin 
görülmeyeceği fikrinin 
oluşmasını sağlamıştır. 
T ü r k i y e - Y u n a n i s t a n 
ilişkilerinin geçmişi ve 
geleceği de başvuruyu etkileyen diğer önemli bir faktördür.  
Temelde bir ‘barış projesi’ olan AB, barışı kurmanın ve 
korumanın yolları olarak ekonomik entegrasyon kadar, 
son yıllarda, demokratik barış teorilerinden ilham alarak 
demokrasi, hukuk devleti ve insan hakları üzerine kurulu 
rejimlerin yaygınlaştırılmasını da işlevsel buluyor.  Avrupa 
Birliği’nin eski adı olan Avrupa Ekonomik Topluluğu 
(AET), her ne kadar ekonomik kalkınma ile vizyonunu 
belirlese de haklar, demokrasi ve eşitlik gibi sosyal ve 
siyasal alanlarda da kendini geliştirmiştir ve bu nedenle 
Türkiye’nin içerisinde üye olarak bulunmak istediği ve 
sosyal bir devlet olma misyonunu gerçekleştirmesini 
sağlayacak bir örgüt olmuştur. Avrupa Birliği’nin bir 
üyesi olmak fikri, devletin hiçbir zaman kominist ya da 
İslami düşüncelerin dayatılmadığı bir ülke olacağının 
güvencesini, diğer ülkelerde gerçekleştirilen başarılar 
neticesiyle verilmiştir. İşte tam da bu nedenler Türkiye’nin 
başvuruda bulunmasını sağlamıştır. Ancak Türk nüfusunun 
fazlalığı, demokratik statü ve sektör konuları nedeniyle 
AB Türkiye’ye karşı çeşitli çekincelere sahip olmuştur. 
“Türk kamuoyu AB’nin Türkiye’ye karşı bir önyargıya 
sahip olduğunu birçok platformlarda dile getirmeye 
çalışmıştır.”  Birlik üyesi olan ülkelerin Türkiye’nin katılım 
süreci hakkında yaptıkları yorumlar ve açıklamalar ise 
Türk toplumu dâhilinde bir kaygı oluşturmuştur. 

Üyelik süreci boyunca gazete ve dergi gibi sivil kuruluşlar, 
konu ile ilgili yayınlar yapmış fakat bu haberler yayın 
organlarının konuyu tam bilmemesi nedeniyle her 
zaman doğru olmamıştır. “Nitekim birçok gazete o 
dönemde Türkiye’nin Topluluğa başvurusunu, tam 
üye olmuşçasına manşetlerine taşımışlardır”. Zamanın 
geçmesi kamuoyunun bu tavrını pek değiştirmemiş, 
eksik bilgilendirilen halk, haberlerde ya çok iyimser ya 
da çok kötümser bir hava ile karşılaşmıştır. Fakat Soğuk 
Savaş boyunca gelişen küreselleşmenin yavaşça boy 
göstermesi ile daha da ilerleyen kitle iletişim araçlarının 
etkisiyle kamuoyu yeniden düzenlenmiştir. Türkiye’nin 
AB’ye tam üyelik müracaatı yaptığı 1987 yılından sonra 
özel radyo ve TV’lerin açılması, AB ilişkilerinin farklı 
açılardan tartışılmasını ve böylelikle halkın bu konu ile 
ilgili bilgilenmesini sağlamıştır.  Bu dönemde yayımlanan 
yazılar ve haberler halkı o kadar iyimser bir havaya 
bürümüştür ki, Türkiye’de birçok kesim Avrupa Birliği 
hakkında büyük ümitler beslemeye başlamıştır. Ancak 

konuyla ilgili uzmanlar Gümrük Birliği’ne katılmanın 
ülkenin ekonomisini olumsuz etkileyeceğini ortaya 
koymuş ve halkın AB’den beklentilerini azaltmasını 
önermişlerdir. Halk bu nedenle gösterilen olumlu havanın 
kendi sorunlarını çözmediğini görüp AB ümitlerini 
azaltmıştır. Buna rağmen, uzun süre gündemde kalan 
Avrupa Birliği toplumun ilgisini çekmeyi başarmıştır 
ve ilişkiler sadece meclisten değil kamuoyundan gelen 
düşüncelerin de dikkate alındığı bir dönem başlamıştır. 
Demokratik ülkelerdeki dördüncü en büyük kuvvet özgür 
yayın olarak bilinmektedir. Türkiye’de de AB-Türkiye 
ilişkileri görsel ve yazınsal olarak her zaman halkın 
gündeminde olmuştur. Özellikle 2000’li yıllarda satılan 
milyonlarca gazetenin hemen hepsinde AB hakkında 
yazılar vardır. Küreselleşme ile gelişen teknoloji ve iletişim 
her gün binlerce insanın Türkiye’nin AB karşısındaki 
duruşunu ve AB’nin tavrını internetten ve televizyondan 
izlemesini sağlar. Bu sayede Avrupa Birliği meselesi 
yıllardır Türkiye’nin en önemli gündem maddelerindendir 
ve toplumun AB’ye karşı değişken görüşü özgür basınla 
birlikte hareket etmiş, iyimser ya da kötümser hava 
oluşturmak kitle iletişim araçları tarafından sağlanmıştır. 
Bu süreç boyunca Avrupalı siyasetçiler ise Türkiye’yi her 
konuda eleştirmişlerdir. “Avrupalı” tanımının belirsizliği 
ve çoğu siyasetçi açısından dinle sınırlandırılması, 
Türkiye’nin en çok kültürel anlamda eleştiri almasına 
sebep olmuştur. Tam üyelik müzakereleri halen sürerken, 
Türk toplumunda seneler süren uğraş ve ilişkiler sonucu 
farklı fikirler ortaya çıkmış, Türkiye’nin batılılaşması için 
AB üyesi olmanın şart olduğunu ya da aksine, Türkiye’nin 
onu oyalayan bir birlik için bu kadar çaba göstermemesi 
gerektiğini savunanlar yıllardır olduğu gibi tartışmaya 
devam etmektedirler. Sonuç olarak, Ankara Anlaşmasında 
belirtilen hedeflere ulaşılamaması nedeniyle şu an için tam 
üyelik başvurusunun kabulü imkânsız kabul edilmektedir. 

Kaynak:
http://Openaccess.Dogus.Edu.Tr/Handle/11376/438
Http://Www.Policy.Hu/Dagi/Leftmenu/Files/Avrupab%20ve%20tr.
Pdf
Doğuş Üniversitesi Dergisi, 7 (1) 2006
Veysel Bozkurt, “Avrupa Birliği Ve Türkiye”, Siyasal Kurumlar, Çıkar 
Grupları, Kamuoyu, Ortaklık Belgeleri, Vipaş A.Ş. Bursa 2001, S.304
https://kazete.com.tr/haber/abye-kanimiz-kaynamaya-basladi-32965
http://www.kayserigundem.com.tr/ekonomi/avrupa-birligi-ve-
turkiye-h27835.html
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Kadına Şiddet

Ganime Elif YAVUZ / 11-B

Kadına şiddet… Bu iki kelimeyi duyunca hepimizin aklında 
belirli kavramlar canlanır. Herkes de karşıdır kadına 
şiddete. Yoldan geçen insanlara sorsanız hepsi kadına 
şiddet uygulayanlara lanet okur, şiddet uygulayanların 
idam edilmeleri gerektiğini söyler ancak o insanlara 
baksanız çoğu belirli bir zamanda en az bir kadına şiddet 
uygulamıştır. Bu şiddetin sadece fiziksel olması şart değil. 
Psikolojik şiddet de bir şiddettir ve belki de şiddetlerin 
en büyüğüdür. Çünkü fiziksel bir incinme iyileşir ancak bir 
insana uygulanan şiddetin psikolojik etkilerini iyileştirmek 
çok ama çok zordur.

Bianet’in ‘Erkek Şiddeti Çetelesi’nin medya takibiyle 

belirlediği verilere göre 2018 yılının ilk on ayında en 
az 203 kadın, erkek şiddeti sonucu yaşamanı yitirdi. 
Türkiye’deki üç kadının en az birinin fiziksel ve/veya cinsel 
şiddete maruz kaldığı tespit edildi. Ancak kadınların 
sadece %11’inin bu durumu resmi kurumlara bildirdiği ve 
bu sayının sadece evli kadınlar için geçerli olduğu göz 
önünde bulundurulunca bu oranın çok daha fazla olduğu 
tahmin ediliyor. Aynı zamanda Kadir Has Üniversitesi’nde 
yapılan ‘Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Algısı Araştırması’na 
göre kadınların en büyük sorunu fiziksel şiddet. 2018 
yılının Ocak ve Şubat aylarında yapılan son araştırmada 
katılımcıların %61’i fiziksel şiddeti toplumda yaşadıkları 
en büyük sorun olarak belirtmiştir. Daha da üzücü olansa 

Fotoğraf: Utku KAPLAN / 9-B
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bu oranın 2016 yılında %53 olarak belirlenmesidir. İkinci 
en büyük sorun ise eğitimsizlik. Sokakta baskı, taciz, aile 
baskısı, kadın-erkek eşitsizliği, çevre ve mahalle baskısı 
gibi psikolojik şiddet unsurları olarak belirlenmiştir.

Fiziksel şiddetin ne olduğu, etkileri ve sonuçları insanlar 
tarafından biliniyor ancak psikolojik şiddeti anlamak ve 
buna karşı koymak çok daha zor çünkü ‘‘eşimdir yapar’’, 
‘‘kıskanır erkek adam’’, ‘‘masaya yumruğunu vuracak tabi 
erkek o’’ gibi zihniyetler bu olayların aslında psikolojik 
şiddet olduğunu algılamayı engelliyor. Bundan dolayı, hem 
psikolojik şiddeti anlamak hem de karşı koymak için size 
birkaç örneğini sunmak istiyorum. Yapabileceklerinizin, 
yeteneklerinizin ve hayallerinizin küçümsenmesi ve 
dikkate alınmaması, sizin adınıza kararlar alınması, 
kıskançlık kisvesi altında sizin her daim kontrol altında 
tutulmanız, dış görünüşünüzle dalga geçilmesi ile 
kendinize olan güveninizi ve saygınızı yitirmenize neden 
olunması ve daha birçoğu psikolojik şiddettir. Bunların 
etkileri ise bugün de gördüğümüz gibi sadece bireyi değil 
bütün toplumu kapsar ve toplumu bir uçurama sürükler.

Yukarıda bahsettiklerim, bazı sayılar, veriler ve sonu 
gelmeyen cümlelerden ibaret bazıları için. Zaten burada 
önemli nokta veriler veya neler olduğu değil de bu 
şiddettin tespit edilmesi ve bunlardan kaynaklanan 
sorunların çözülmesidir. Çözmek için atılması gereken 
ilk adım kadına şiddetin bir toplumsal sorun olduğunun 
farkına varmak ve toplumda bilinç geliştirilmektir. Bu 
bilinç her şeyden önce kadının birey olduğunun kabulünü 
sağlayarak toplumdaki zihniyeti değiştirecek şekilde 
olmalıdır. Kadına karşı şiddetle mücadele toplumsal 
düzeyde ortak ve kararlı bir şekilde yürütülmeli, kadına 
karşı şiddeti doğuran ve devamlı hale getiren olumsuz 
tutum ve davranışları ortadan kaldırmak için sosyal 
farkındalık oluşturularak toplumdaki bireylerin kadına 
karşı bakış açısında olumlu değişimler sağlayacak 
düzenlemeler yapılmalıdır. Kadınların, eğitim ve iş 

hayatında desteklenmesine ve meslek sahibi olmalarına 
yönelik düzenlemeler yapılmalıdır. Bu durum özellikle 
ekonomik şiddet mağduru kadınlara yönelik önemli bir 
gelişme sağlamış olacaktır. 

Bireysel olarak da yapılabilecek şeyler vardır.  Öncelikle 
kendinizi kadına şiddet konusunda eğitmelisiniz. Her 
türlü şiddete karşı ses çıkartmalısınız. Cinsiyet rollerini 
sorgulamalısınız. Farklılıklara kucak açmalı ve bir 
insanın HAYIR deme hakkına saygı duymalısınız. Şiddet 
mağdurlarını suçlamamalı ve tecavüz gibi saldırıların hiçbir 
zaman mağdurun suçu olmadığını anlamalısınız. Herkes 
için eşitliği savunmalısınız. Kendi ülkenizde de bu tür 
şeylerin var olduğunu farkında olmalısınız. Biriyle fiziksel 
veya cinsel temasa geçerken o kişiden izin almalısınız. 
Biri sizin kişisel sınırınızı işgal ettiğinde o kişiye karşı 
çıkmalısınız. Çocuklarınıza kişisel sınırları öğretmelisiniz. 
Ayrıca çocuklarınıza şiddetin bir çözüm olmadığını 
da öğretmelisiniz. Kadınları özellikle küçük kızları dış 
görünüşleri dışında başka bir şeyle de övmelisiniz çünkü 
kadınlar bir obje değildir. Küresel düşünüp bölgesel 
hareket etmelisiniz. İş yerinde, okulda veya herhangi bir 
yerde herhangi bir türlü şiddete tanık olduysanız veya 
gördüyseniz resmi kurumlara şikâyet etmelisiniz. Ve en 
önemlisi onlarla empati kurmalısınız.

Son olarak, kadına yönelik şiddete göz yummayın, sessiz 
kalmayın. Şiddet sadece fiziksel değildir psikolojik, cinsel, 
ekonomik şiddet de suçtur.

Kaynak:
Güler, Begüm. “KADINA YÖNELİK ŞİDDETİ ÖNLEMEK ADINA NELER 
YAPILABİLİR?” HUKUKİ HABER, www.hukukihaber.net/kadina-
yonelik-siddeti-onlemek-adina-neler-yapilabilir-makale,5560.html.
“Marshall University.” Womens Center, www.marshall.edu/womenstu/
stop-abuse/what-you-can-do-to-prevent-violence-against-women/.
“Verilerle Türkiye'de Kadına Şiddetin Anatomisi.” NTV, NTV, 25 Nov. 
2018, www.ntv.com.tr/kadina-siddet/verilerle-turkiyede-kadina-
siddetin-anatomisi,9qKlgEbuGki0JsWdAupp-Q.
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Mağdur Olan Kim?
Kadın mı? Erkek mi?

Merve YİĞİT / 9-C

“Evet, gençler birbirini görmüşler, sevmişler. Bize de 
onların birlikteliğine saygı duymak düşer efendim. 
Allah’ın emri peygamberin kavliyle de oğlunuzu kızımıza 
istiyoruz.” Kulağa çok garip geliyor değil mi? Çoğu insan 
bu cümleyi okuyunca bir yanlışlık yapıldığını düşünmüştür. 
“Aman canım ya erkek adam istenilir mi hiç? Kız istemeye 
gidilir, kız.” Bu ve benzeri cümlelerin ve düşüncelerin asıl 
nedeni kalıp yargılardır. Kalıp yargı (ön yargı) kelimesi 
Türk Dil Kurumunca; ‘’Bir kimse veya bir şeyle ilgili olarak 
belirli şart, olay ve görüntülere dayanarak önceden 
edinilmiş olumlu veya olumsuz yargı, peşin yargı, 

peşin hüküm, peşin fikir’’ olarak tanımlanıyor. Birkaç 
örnekle açıklayabiliriz aslında bu yargıları. “Erkek adam 
ağlamaz”, “Çocuklara kadın bakar, ev işlerini o yapar” 
gibi birçok cümle toplumda dolanıp duruyor. İşin kötü 
yanı ise çoğunun kabul ediliyor olması! Düşünülmeden, 
tartışılmadan…

Kalıp yargıların oluşma nedenlerinden birini toplumsal 
cinsiyet konusuna dayandırabiliriz aslında. Toplumsal 
cinsiyet, biyolojik olarak kadın ve erkek olmaktan ayrı 
olarak, kadın ve erkek cinsiyetlerine yönelik toplum 

Fotoğraf: Utku KAPLAN / 9-B
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tarafından yüklenen rol ve sorumluluklara denir. 
Cinsiyet (biyolojik) bireylere herhangi bir görev ve 
sorumluluk yüklemezken, toplumsal cinsiyet kadınlığı 
ve erkekliği birbirinden ayıran yapay roller biçer. 
Cinsiyetlere bahşedilen bu roller toplumdan topluma 
değişebilmektedir. Toplumun kültürel yapısına, ırkına, 
ekonomik düzeyine, tarihsel sürecine göre toplumsal 
cinsiyet rolleri farklılık gösterebilir. Hatta aynı toplum 
içinde bile bazen kültür farklılıkları olduğu için toplumsal 
cinsiyet rolleri bölgeden bölgeye değişkenlik gösterebilir. 

Türkiye’yi ele alalım. Günümüzde bazı Doğu aşiretlerinde 
kız çocukları hâlâ 15-16 belki de daha küçük yaşlarda 
evlendirilmektedir. Aynı yörelerde erkeklerdeki birden 
çok eşlilik saygınlık ifade eder. Ancak bu roller Türkiye’nin 
her yerinde geçerli değildir. Kültüre, doğal olarak da belli 
bir kesime hitap eder.

Toplumsal cinsiyet kavramı, toplumsal normlar ve kurallar 
tarafından kültürel ve sosyal olarak oluşturulan cinsiyet 
rolleridir ve biyolojik cinsiyetten farklılaşmıştır. Kısacası 
toplumsal cinsiyet olgusu doğal değildir, tamamen 
kurgudan ibarettir. Başka bir deyişle toplumsal cinsiyet, 
zaman ve coğrafya göz önünde bulundurularak kadın 
ve erkeklere yönelik toplumun beklentileriyle alakalıdır. 
Şunun altını çizmek istiyorum: TOPLUMSAL CİNSİYET, 
BİYOLOJİK CİNSİYETLE BERABER OLUŞMAZ. Biyolojik 
cinsiyet durağan ve değişmezdir. Öte yandan toplumsal 
cinsiyet sırf kadınsınız veya erkeksiniz diye doğduğunuz 
andan itibaren sizin doğanızda olan ve hayatınız boyunca 
değişmeyecek bir olgu değildir bu, bir süreç içerisindedir 
ve diğer insanların algı ve ön yargılarıyla zaman içinde 
değişkenlik özelliğine sahiptir, kısacası dinamiktir 
diyebiliriz. Yani aslında erkeklerin ağlamadığı, kadınların 
gece geç saatlerde dolaşmaması gerektiği  bir kurmacadır, 
her iki cinsin de karşılaştığı sorunların nedenleri insanların 
beklentilerden ibarettir.

Kadın ve erkeklerin genellikle toplumsal sorunları vardır. 
Kimse bunu inkâr edemez. Bu sorunlar kadınların veya 
erkeklerin ‘rollerine’ uygun davranmadıkları zaman patlak 
verirler. “Aman ne önemli rol, bir de sorun yaratıyor!” 
diye düşündüğüm rollere gelirsek… Toplumun biz 
insanlara biçtiği roller, giyimimizden konuşmamıza, 
hareketlerimizden ses tonumuza, düşüncelerimizden 
alışkanlıklarımıza her şeyi kapsıyor maalesef. 
‘Cinsiyetimize’ göre bize bahşedilen bu roller çoğu insan 
tarafından kabul edilir. Çoğunlukla bizim toplumumuzda 
kadınlarına bu rollerin daha çok dayatıldığı düşünülür. 

Erkekler bu konularda daha rahattır genel algıya göre. 
Ancak bu tamamen doğru mudur? Bence değil. Toplumsal 
cinsiyet her iki cinse de dayatılmıştır ve herkesin kendine 
göre zorlukları ve sorunları mevcuttur.

Cinsiyet rollerini basit bir şekilde dörde ayırabiliriz. 
Öncelikle kişilik ve duygusallık açısından değiştirilmesi 
çok zor olan roller biçilmiştir. Kadınların misafirperver, 
hizmet eden, kibar, çok duygusal, korunmaya ihtiyacı 
olan yani kolay incinen ve narin yapılı olmaları lazımdır. 
Diğer yandan erkekler özgüveni çok, egosu yüksek, daha 
agresif, sözü geçen, ‘ağlamayan’ bunun neticesinde güçlü 
yapılı olmaları beklenir. İkinci olarak genel davranışlar 
yer alır. Açıklamak gerekirse kadınlar çocuklara bakmalı, 
yemek yapmalı, evi temizlemelidirler. Erkekler ise evin 
direğidir ya, parayı eve o getirmeli, arabayı kullanmalı 
ve evdeki tamirat gerektiren tüm işleri halletmelidirler. 
Üçüncü olarak meslekler toplumsal cinsiyet konusunda 
çok şey ifade ederler. Öğretmen ve hemşirelerin kadın; 
pilot, doktor ve mühendislerin erkek olması gerekir. 
Yerler değişmişse çok büyük bir sorun vardır, aman dikkat 
edelim! Listenin son sırasında ise dış görünüş yer alıyor. 
Kadınlar zayıf ve güzel vücut hatlarına sahip, erkekler 
uzun ve kaslı olmalıdırlar. 

Asıl meseleye gelecek olursak… Kim mağdur? Kadınlar 
mı? Erkekler mi? Benim zannımca her ikisi de toplumsal 
beklentilerin mağduru. Çoğu erkek de üstlerine alınmayı 
tercih etmezler. “Ne mağduru ya erkek adam mağdur 
mu olurmuş?” Bu da toplumsal cinsiyet ve baskısının bir 
göstergesi sayılmaz mı? İnkar! 

Güçlü ve vurdumduymaz görünmek büyük bir meziyet 
ya hani erkekler için, toplum böyle istiyor ya, insanlar 
da kendilerini bu kalıba sokmaya çalışıyorlar. Böyle 
olmayanlara ise damga yapıştırıp dışlıyorlar. 

Toplumsal cinsiyetin ve düşünemeyen insanların 
kendilerince oluşturdukları nedenler karşımıza engel 
olarak çıkmaya devam ediyor. Bu yargıların yıkılması için 
herkes küçük bir sorumluluk yüklenirse belki de bir gün 
bunların hepsi sona erecek…

Kaynak: http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_
gts&arama=gts&kelime=%C3%B6n%20yarg%C4%B1&guid=TDK.
GTS.546484814777f1.72757602
https://www.dijitaltopuklar.com/2018/09/toplumsal-kalip-yargilar-
ve-kadin/
https://www.plannedparenthood.org/learn/sexual-orientation-
gender/gender-gender-identity/what-are-gender-roles-and-
stereotypes
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Hababam Sınıfı’nda 
1970’ler Türkiye’si

Efe EMİROĞLU  / 12-A

“Hababam Sınıfı” filmleri, Rıfat Ilgaz’ın aynı adlı kitabından 
1970 döneminde bir sınıfta geçen olayları anlattığı seri 
halinde çekilmiş film dizisidir. Türkiye’de yaşanan siyasi, 
sosyal sorunların, bu sınıf üzerinden simgeleştirerek 
anlatıldığı filmler 70’li yıllara damgasını vurmuştur. 
Hababam Sınıfı devlet içindeki sistem yanlışlıkları, 
toplumsal sorunlar, eğitim politikalarına ait örtük/
açık mesaj vermesi açısından o dönemde belirli süre 
yasaklanmıştır. Toplumun sorunları filmlerde yansıtılırken 
izleyiciler de kendilerinden birçok unsur gördükleri bu 
filmlerden etkilenirler. Hababam filmleri günlük yaşamın 
doğal davranış örgüsüyle oluşmuş, herkesin anlayacağı 
basitlikte komedi argümanlarıyla hareketlenmiş ve halkın 
sevgisini kazanmıştır. 1970’lerde koalisyon hükümetlerinin 

yarattığı kaos, köyden kente artan göç, çarpık kentleşme, 
sonucunda yaşanan kültür çatışması filmlerde sınıf 
sistemi içinde öğretmen, idare, öğrenci üçlemesinde 
betimlenmiştir. 

Ertem Eğilmez tarafından Rıfat Ilgaz’ın romanından 
uyarlanan ilk film Hababam Sınıfı, 1975’te çekilmiştir. 
İzleyici ilgisi fazla olunca Ertem Eğilmez aynı yıl 
‘Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı’yı, 1976’da da ‘Hababam 
Sınıfı Uyanıyor’u çekmiştir. Filmlerin yönetmenliğini 
Ertem Eğilmez, Kartal Tibet, Ferdi Eğilmez yapmıştır. 
Filmler konusu gereği izleyiciyi güldürürken bir yandan 
düşündürmektedir. ‘Hababam Sınıfı’nın  gördüğü rağbet 
ve sağladığı ekonomik başarı filmin seri olarak devam 
etmesine sebep olmuştur.

Hababam Sınıfı filmlerinde Türkiye’nin o dönemdeki 
sosyal ve ekonomik yapısı, idare-öğrenci-öğretmen 
ilişkileri üzerinden mesajlarla gösterilmiştir. Türkiye’deki 
sosyal mozaiği öğrenciler, temsil etmektedirler. Burada 
sosyal bağlılığı ise farklılıklarına ve birbirlerine kurdukları 
tuzaklara rağmen bu sınıftaki öğrencilerin arkadaşlıklarını, 
dostluklarını ve her zaman devam ettirmelerini anlat-
maktadır. Hababam Sınıfı serisinin üç filminde de 1970 
Türkiye’sinin bürokratından halkına burjuvasından işçisine 
kadar her kesimin görüntüsü film karakterleri üzerinden 
verilir. “Senaryo Rıfat Ilgaz’ın kendi öğrenimi sırasında 
başından geçen ya da başkalarının anılarından derlediği 
komik tiplemeleri buluşturduğu olaylar dizisi üzerine 
kuruludur. Senaryo, seri boyunca özel yerli bir okulun 
‘dalgacı’ sınıfının tiplemeleri üzerine yazılarak devam 
ettirilmiştir.” Mahmut Hoca, sevgiyi, sabrı ve hümanizmi 
ilke edinen, doğru, çağdaş kurallarla adaletten şaşmayan, 
aynı zamanda mağdur olan halkın sözcüsü olan taraftadır. 
Şaban köylü kurnazlığı yaparak menfaatlerinin peşinde 
koşan, aynı zamanda köyden şehir kültürüne adapte 
olmakta zorlanan saf kesimi temsil etmektedir. Toplumda 
kayıtsız şartsız iyi ve saf kesimini temsil eden Hafize 
Ana’nın emekçi kadın olarak bu saf iyiliği, sonunun 
düşünmeden yapılan ve toplumdaki haksızlıkları da 
teşvik eden adaletsiz davranışları örneklendirmektedir. 
Güdük Necmi’yse toplumda her olayı provoke ederek 
kendi çıkarı için kullanan şehirli kurnazı temsil etmektedir. 
Öğretmenlerse kurumsal sistemin başında işinin ehli 
olmayan, yanlış kararlarla gerçek sorunları tespit 
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edemeyen ve dolayısıyla doğru çözümlere ulaşamayan 
kurum yöneticilerini temsil etmektedirler. Öğretmenlerin 
ya gözleri görmez, ya kulakları duymaz ya da hayallerle 
yaşayarak zaafları içinde görevlerini yapamazlar. 

Hababam Sınıfı senaryosu öğretmenlerini dinlemeyen 
onları kandırarak sonuçta sürekli ceza alan olay örgüsü 
içinde verilir.  Müdür Yardımcısı Mahmut Hoca’yla okula 
yeni düzen gelmesi Türkiye’de sisteminin iyi liderlerle 
değişebileceği umudunu verir. “Kendini eğitime adamış 
idealist ve disiplinli öğretmen Mahmut Hoca’nın hem bozuk 
eğitim sistemi içinde kaybolmak üzere olan öğrencilerine 
yol gösterme, hem bu sisteme meydan okuma çabası 
içinde olmasıdır.”  Mahmut Hoca şahsiyetinde bu kişiler 
adeta yozlaşmış sisteme karşı değerlerini kaybetmeden 
çabalayan bir neslin de temsilcisi sayılabilirler. Hababam 
sınıfı öğrencileri kendi düzenlerini kurmaya çalışan feodal 
ve yerel güçlere benzetilebilir. Tüm yasalara rağmen bir 
yolunu bularak okul dışına çıkmaları, dersleri kaynatmaları 
hatta okulu yakmaya çalışmaları düzenin işleyişinde ısrarcı 
olmalarına örnek teşkil eder. Tüm bu olumsuz durumlarda 
yaptırımların çok zayıf olduğu görülür.  Okulun sahibi olan 
Müdür kapital sistemin acımasızlığını temsil eder. Müdür 
Yardımcısı ise devletin halkçı yönünün simgesi olarak 
öğrencilerin ve seyircilerin Mahmut Hocası olmuştur.  

1970 dönemi sosyal olaylara da filmde vurgu yapılır. 
Mahmut Hoca eski öğrencisini kendi maaşıyla okutur 
ve mezun olmasını sağlar. Ahmet filmdeki rolüyle kırsal 
kesimde okuma potansiyeli olan fakat imkânı olmayan 
toplumun çalışkan doğru yolda olan insanları olduğunu 
gösterir. Hababam sınıfı düzenin devamını sağlayan,  
başına gelen türlü olaylar ve aldıkları cezalarla dahi 
yola gelmeyen kesimi temsil etmektedir. Ahmet’e “ya 
bize uyarsın ya da çeker gidersin” mesajını vermeleri 
düzen içinde iyilerin de dibe çekildiğini anlatır. Ahmet, 
toplumda doğru olan ve haklılığını ispat edemeyerek 
asıl sorumluluğu üstlenen insanlarını temsil eder. Ahmet 
karakteri toplumun yozlaşmamış ve dejenere olmayan 
kesimi olduğuna dair umut vermektedir.

Hababam Sınıfı Uyanıyor filminde Beden Eğitimi 
Öğretmeninin trombolinde duramadığı gibi geleneksel 
sporlarımızdan olan Cirit atmayı da becerememesi 
geçmişten geleceğe kültürel birikimimize sahip 
çıkamadığımızın, geçmişe dair kültürel eksiklerimizin 
olduğuna işaret eder.

Edebiyat dersinde çağdaş edebiyatı hicveden öğretmenin 
“yeni yok hepsini unutacaksınız” diye bağırması o 
dönemde çağdaş eğitim sistemi ve yeniliklere karşı 
eğitimin ve yönetimin bakış açısını vurgulayan ifadelerdir. 
Bu filmde geleneksel ve çağdaş olanın çatışması 
aşırı uçlarda verilmiştir. Filmde Osmanlıca ifadelerle 
öğrencilerin derslerini dinlememesinden şikâyet eden 
Edebiyat öğretmenine Mahmut Hoca’nın” sizi ben bile 
anlamıyorum” cevabını vermesi bu duruma örnektir.  Bu 
sahnelerde 1970’lerde Osmanlıca dilini kaybetmemek 
uğruna çağdaş Türk Dili’nin gelişmesini engelleyen 
muhafazakâr kesimin varlığı bilinmektedir. Edebiyat 
öğretmeninin Ziya Paşa’nın Terkibi Bendini dayatmasına 
karşılık öğrencilerin Atatürk’ün Gençliğe Hitabesini 
topluca ezbere okumaları muhafazakâr eğitime 

verilen cevap olarak vurgulanmış olmasına rağmen 
özümsenmeyen yenilikçi ve yaratıcı tarzın dışında ezberci 
eğitimin göstergesi de sayılabilir. Ayrıca Hababam Sınıfı 
filmlerindeki bilgi yarışmalarının vazgeçilmezliğine verilen 
önem, ezberci eğitim sistemi olduğunun diğer belirtisidir. 

Kaynak:
Yrd. Doç. Dr. Sezen Tofur, ‘Hababam Sınıfı’ Filmi İlk Serisinin Katz’ın 
Yönetsel Üç Beceri Yaklaşımına Göre İncelenmesi, International 
Journal Of Social Science Doi Number:Http://Dx.Doi.Org
Sarıbudak, Deniz (2014). Okul Yöneticilerinin ve Öğretmenlerin 
Eğitim İçerikli Filmlerin Eğitim Ortamlarına Etkisine İlişkin Görüşleri, 
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Aydın 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Akyüz, Yahya, (2001). Türk Eğitim Tarihi. İstanbul, Alfa Yayıncılık.
Demirel, O. Nuri (1995), Öğretmen Mesleğine Yönelen Eğitim 
Fakültesi Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik, Psikolojik Özellikleri, İst. 
Ün. 
Yrd. Doç. Dr. Sezen Tofur,  Hababam Sinifi’ Filmi İlk Serisinin Katz’in 
Yönetsel Üç Beceri Yaklaşimina Göre İncelenmesi 
Onaran, Alim Şerif (1994). Türk Sineması (2. Cilt). Kitle Yay.
N. Aysun Akinci Yüksel, Kültürel Bir Ürün Olarak Türkiye’de Sinema 
Filmlerinde Okul, Öğretmen Ve Öğrenci Temsilleri Anadolu 
Üniversitesi   İletişim Bilimleri Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü
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Bale Ayakkabılarının 
Kimyası

Zeynep Ezgi DAĞLIOĞLU / 9–C

Balerinler genellikle 
pointe adı verilen bir 
ayakkabı giyerler dans 
ederken. Bu ayakkabılar 
genel olarak etrafı satenle 
çevrelenmiş tahtalar 
olarak adlandırılır. Pointe 
ayakkabıları balerinlerin 
dans ederken üstüne 
çıktıkları bir ayakkabıdır, 
böylece daha estetik 
ve güzel görünürler. Bu 
ayakkabılar saten, kanvas, 
yap ışt ı r ıc ı (C5H5NO2) , 
yapışkan, deri, plastik, kalın 
bir kağıt, çuval bezi, un ve 
su içerirler.

Pointe ayakkabılar çoğunlukla saten denilen bir kumaştan 
yapılır. Ayakkabının tabanında dansçıya sürtünme 
sağlamak için sert bir deri şeridi vardır. Ayakkabının kutusu, 
ayağın üstünü saran sert kısım, dış kumaş tabakasının 
altında, kağıt mache'ye benzer şekilde tutkal ve saten 
kumaştan yapılmıştır. Kundura yüzü, aynı zamanda saten 
yapılmış, ayakkabının dış cephesinin üst kısmıdır. Saten, 
genellikle yumuşak bir yüzeye ve donuk sırta sahip bir 
dokuma veya daha spesifik olarak bir dokumadır. Pointe 
ayakkabıların dış kaplamalarında kullanılır, çünkü şaşırtıcı 
derecede dayanıklı olması yanı sıra göze hoş gelir. Saten 
aslen orta çağda ipekten yapılmıştır. 1800'lerin ortalarında 
pointe ayakkabılar saten ile yapılmaya başlandı. Saten ilk 
Çin'de yapıldı. Saten, CaSo4 2H2O kimyasal formülü ile 
Satin Spar Gypsum ile yapılır. Saten Spar Gypsum, kristal 
yapıya sahip gri-beyaz bir mineraldir. Pointe için kullanılan 
tutkal veya yapıştırıcı, Nitroselulose denilen çok güçlü bir 
bileşiğe sahiptir. Nitroselüloz, doğal olarak oluşan üç olası 
kimyasal formüle sahiptir: C6H9 (N02) O5, C6H9 (N02) 
2O5, C6H9 (N02) 3O5. İlk olarak 1830'larda denenmiştir. 
Pointe ayakkabı üreticileri, tutucuyu bir arada tutmak 
için ayakkabının yapımında kullanırlar. Dansçıyı parmak 
uçlarında durdurabilmesi için kumaşı olması gerektiği 
şekilde birbirine bağlar. Pointe ayakkabılarının altındaki 
deri, bronzlaşma adı verilen kimyasal bir işlemden 
geçer. Tabaklama, ham deri proteininin dans için uygun 
bir malzemeye dönüştürülmesini içerir. Dekapajdan 

sonra derinin asitliği, 
pH değerini asidik bir 
bölgeye düşürme işlemi, 
2.8-3.2'lik bir pH'a sahiptir. 
Kaplama, bronzlaşan bir 
liköre batırılır, daha sonra 
bazikleştirilir(materyali 
likör çözeltisinden çok 
yavaş bir şekilde yükseltme 
işlemi). Tüm bunların 
sonunda, dengeli pH değeri 
3.8-4.2 olarak değişir. 
Pointe ayakkabılarında 
genellikle süper yapıştırıcı 
kullanılır. Dansçılar 
genellikle kendilerini biraz 
daha uzun dayanmasını 
sağlamak için kendi 

ayakkabı uçlarına biraz süper yapıştırıcı koyarlar. Süper 
yapıştırıcıda siyanoakrilat adı verilen bir kimyasal vardır. 
Siyanoakrilat, hemen hemen güçlü bir bağ oluşturan 
akrilik bir reçinedir. yapıştırıcı türüne bağlı olarak, aynı 
zamanda, bir kimyasal formül (ZnO), zirkonyum (Zr), ya 
da çinko sülfat (ZnSO4) ile, çinko oksit ihtiva edebilir. 
Suda bulunan hidroksil iyonları (OH-) nedeniyle oluşan 
bağdır. Hemen hemen tüm yüzeyleri üzerlerinde ince 
bir su tabakası vardır, bu nedenle yapışkan bir yüzeyi 
ile temas ettiği zaman, bir hemen hemen kırılmaz bağ 
oluşturan uzun zincirler oluşturur.

Bu bağlamda anlaşılabileceği gibi kimya hayatımızın her 
yerinde vardır. Sporcuların özel kıyafetlerinden protein 
tozlarına, makyaj malzemelerinden yiyeceklerimizin 
içindeki katkı maddelerine ve özel dans ayakkabılarına 
kadar uzanan örnekler bize kimyanın önemini bir kez 
daha hatırlatır niteliktedir.                                             

Kaynak:
www.balletnews.co.uk/pointe-shoes-deconstructed/
http://www.allegrodanceboutique.com/2012/03/05/how-pointe-
shoes-are-made/
http://dance.about.com/od/Pointe_Ballet/a/Pointe-Shoe-Anatomy.
htm
http://www.chemistryexplained.com/A-Ar/Adhesives.html
http://humantouchofchemistry.com/the-sticky-facts-about-
superglue.htm
 http://www.euroleather.com/process.htm
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Küreselleşme

Zehra DURMUŞ / 12-B

Küreselleşmenin çeşitli boyutları vardır. Bu 
boyutlar ekonomik, siyasal, sosyo-kültürel gibi 
gruplanabilmektedir. “Küreselleşmenin ekonomik boyutu 
dendiğinde, bir ekonomik sistem olan kapitalizm ile karşı 
karşıya kalınmaktadır.” Kapitalizmi benimseyen ülkeler 
küreselleşme sayesinde serbest piyasa ekonomisini 
hızlandırmakta, rekabeti arttırmaktadır. Sermayenin 
hareketlenmesi ve serbest ekonominin güçlenmesiyle 
dünya bütünleşmekte yani milletler arası etkileşim 
artmaktadır. Ayrıca teknolojinin de gelişmesiyle bilgi, para 
aktarımı vb. işlemleri gerçekleştirmek daha kolay hale 
gelmiştir. Özellikle ekonomik ve siyasal açıdan dengesiz 
olan milletlerin de küreselleşmeden kaçamamalarının 
en büyük nedeni gelişen dünya ekonomisine ayak 
uyduramadıkları takdirde başka bir devletin himayesi 
altına girme olasılıklarıdır. Batı bu yüzden dizginleri eline 
almakta ve dünya ekonomisinde söz sahibi olmaktadır. 
Çünkü ekonomik küreselleşme en etkili küreselleşme 
biçimi olarak kabul edilerek ticari pazarlamalarla 
kültürel yozlaşmayı da beraberinde getirmektedir. 
Sermaye eksikliği ve ekonomik güçsüzlükten dolayı 
Batı’ya yönelen milletler Batı’nın ekonomik politikalarına 
uyum sağlama ihtiyacı duymaktadırlar. Bu sayede Batı, 
pazarladığı ürünlerle kültürünü diğer ülkelere empoze 
edebilmektedir; örneğin reklamlar, moda trendleri, filmler 
toplumu eğlendirme amaçlı görünse bile bireylerin 
bilinçaltına mesajlar yerleştirerek Batıya süregelen 
olası bir merak oluşturmakta ve tutkuyu körüklemektir. 
“Özellikle de belli başlı markaların uluslararası hale 
gelmesi ulusal veya küçük ürünlerin ikinci plana atılmasına 
sebep olmuştur. Tıpkı yabancı diller konuşulan sınırların 
ötesine İngilizcenin yayılıp mikro-toplumlardaki ana dilleri 
bastırması veya hamburger restoranlar zincirinin birçok 
yerde geleneksel yiyeceklerin önüne geçmesi gibi.” 

Batı dünya çapında kurduğu bu bağlarla istediği ülkelerin 
ekonomisini etkilemektedir. Yani küreselleşme bazı 
devletler lehine bir süreç gibi görünse de bazı 
milletlerin aleyhine olabilmektedir. Ekonomik 
ve siyasi politikalarla bir devletin geleceğinin 
başka milletler tarafından belirlenmesi, 
demokrasiye ters düşerek şirketlerin 
hükümet üzerinde söz sahibi olmasına 
neden olmaktadır. Örneğin, “ekonomik 
küreselleşmenin dinamiklerine uyum 

sağlamak ve dünya ekonomisi ile bütünleşebilmek 
amacıyla Türkiye ekonomisi, 1980 sonrasında köklü bir 
yapısal değişim geçirmiştir. Bu dönemde, korumacı ve 
ithal ikameci ekonomik yapı, yerini serbest pazar ve 
ihracat teşviklerine dayanan, dış ticaretin, kurun, faizin 
ve sermaye hesabının serbestleştirilmiş olduğu bir 
yapıya terk etmiştir. ” Esasında küreselleşme ulus-devlet 
kavramını tehdit ederek dikkati ülke içi etkileşim yerine 
dünya etkileşimine çekmektedir. Fransız İhtilalinde ortaya 
çıkan ulus-devlet kavramı kapitalizm ve sömürgeciliğin 
önünde bir başkaldırı simgesi olarak görülmekte, 
milliyetçiliği desteklemektedir. 

Ancak küreselleşme bu kavramla çelişmekte ve 
uluslararası bağımlılığı arttırmaktadır. Bu da küresel çapta 
zenginliği yaygınlaştırarak insanların açlık ve sefaletten 
kurtulma umudunu doğururken diğer taraftan “sosyal 
politikalarla desteklenmesi gereken pek çok kişinin 
dışlanması küreselleşmenin en temel çelişkilerindedir. 
Eşitlik, adalet, insan hakları ve zenginlik yerine bugün 
artık yoksulluk küreselleşmiştir.” Küreselleşme bir 
yandan dünyanın global bir köye dönüşmesini ve ortak 
dünyada yaşama bilincine varılmasını sağlarken diğer 
yandan bizi birbirimizden koparmaktadır.  Çünkü her 
kültür kendine has özellikler taşır ve bu kültüre mensup 
insanlar Batı’nın yayılmacılığından etkilenerek benliklerini 
yitirmek istememektedirler. Ancak küreselleşme süreciyle 
birlikte zengin ve fakir arasındaki artan gelir uçurumu, 
uygulanan sosyal politikaların eşitsizliği, yoksulluk 
dikkate alınmamış zengin daha da zenginleşmiştir. Dünya 
bütünleşmek yerine parçalanmış, yoksulluk ve sefaletin 
önüne geçilememiştir. Tarihin kendini tekrarlayarak 
bir nevi soğuk savaşın zengin fakir çatışmasıyla teşhir 
edilmesi, çok kutupluluğun artması küreselleşmenin 
olumsuz sonuçlarına ve ana hedefine ulaşmakta başarısız 
olduğuna kanıt gösterilmektedir.

Kaynak: Levent Demir, (2009), Küreselleşme ve Terör, s. 25
Mehmet Murat Gürel, (2008), Küreselleşen Dünya ve Terörizm, s. 19

Bayar Fırat, Küreselleşme Kavramı ve Küreselleşme Sürecinde 
Türkiye, Uluslararası Ekonomik Sorunlar, s.33

Yılmaz, A, İkinci Küreselleşme Dalgası, Ankara: Vadi 
Yayınları,2004,s.24
https://internetvekuresellesme.wordpress.
com/2011/05/31/10/

http://zarariyarari.blogcu.com/kuresellesmenin-
yararlari-faydalari-zararlari/4975473
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Periyodik Tablonun 150.Yılı

Kerem KARAYAZGAN / 9-C

2019 yılında kimyasal elementlerin 
bulunduğu periyodik tablonun 150. 
yaşı kutlanıyor.  Birleşmiş Miletler 2019 
yılını bilimde en önemli başarılarından 
biri olarak Uluslararası Periyodik 
Tablo yılı ilan etti. 150 yıl önce Rus 
bilim insanı Dimitri Mendeleyev, tüm 
bilinen elementleri topladı ve hepsini 
bir tabloya yerleştirdi. Mendeleyev’in 
fikirlerin maddenin yapısı bilinmeden 
çok önce gelmesine karşın zamanla 
da sınadı. 

Peki siz periyodik tabloyu ne kadar 
iyi tanıyorsunuz?

Periyodik tablodaki 
elementlerin birisi 
adını İskandinav 
Mitolojisindeki 
tanrılardan alır.

Şu anda elemente 
ismini vermiş olan ve 
hâlâ hayatta olan tek 
bir bilim insanı vardır.

Sadece iki element 
kadınların ismini taşır.

Periyodik tabloya son 
ekleme 25 yıl önce 

yapılmıştır. 

Doğru

Yanlış

Doğru

Yanlış

Doğru

Yanlış

Doğru

Yanlış

Cevaplar:

1- Doğru, çünkü Toryum adını 
İskandinav mitolojisindeki tanrılardan 
alır. 

2- Doğru, çünkü Ermeni asılı Rus bilim 
insanı Yuriy Oganesyan hâlâ hayatta 
olan tek isimdir. 

3- Doğru, çünkü sadece Merie ve 
Pierre Curie ismini taşıyan elementler 
bulunmaktadır.

4- Yanlış, çünkü son ekleme 3 yıl önce 
yapılmıştır.
Kaynak: https://www.bbc.com
https://www.chemlife.com
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Bursalı Deli Ayten Kimdir ?

Ali Yiğit CEYLAN / 9-B

Deli Ayten omuzuna taktığı davul, eline aldığı bir cümbüş 
ve koluna taktığı renkli çantalar ile saatler boyunca çarşı 
ve pazar gezermiş.

Yazın Bursalılar tatile gittiğinde pazarlar boş kalırmış ve 
sessiz, sakin bir ortam oluşurmuş. İşlerin kötü olduğu 
bu zamanlarda Deli Ayten çarşıda davulunu çalmaya 
başlarmış. Boş oturmaktan sıkılan esnaf neşelenip Deli 
Ayten’i sevinç ile karşılarmış. Deli Ayten davulunu çalarak 
çarşıyı bir uçtan bir uca geçer ve geldiği yoldan geri 
dönerek davulu ile bütün çarşıyı inletirmiş.

Esnafların inancına göre Deli Ayten nereye uğrasa 
o dükkana şans gelirmiş. Esnaf, Deli Ayten onların 
dükkanında dinlensin diye kapılara koşar “Ayten Hanım 
buyurmaz mısınız?” diyerek onu ağırlamak için birbirleri ile 
kavga ederlermiş. Deli Ayten dükkanlarını neşelendirsin, 
nurlandırsın diye sırf onun dikkatini çekmek için reverans 
yapanlar, amuda kalkanlar bile olurmuş ama Deli Ayten 

hangi dükkanın önünde durmak istiyorsa o 
dükkanın önünde dururmuş. 

Bursalılar için Deli Ayten tam bir efsaneymiş. 
Sokaklarda yürüdüğü zaman insanlar onu 
karşılamak için evlerinden çıkar, mahalleden 
ayrıldığında alkışlayarak uğurlarmış. Arkasında 
daima çocuklardan oluşan bir kuyruk varmış.

Deli Ayten`in deliler üstü bir kimliği varmış. O bütün 
delilerin kraliçesiymiş. Bursa’nın delileri ,her yıl 
hırdırellez haftasının pazar günü Deli Ayten için bir 
çeşit takdis töreni düzenlerlermiş. Gün doğmadan 
önce Deli Ayten, Kızyakup mahallesindeki derme 
çatma evinden yola çıkarmış.  O gün en güzel 
elbisesini giyip en şık çantalarını koluna takıp 
en kırmızı rujunu sürermiş. Bir iki gün önceden 
temizlediği davulu ve parlattığı cümbüşü de 
yanında olurmuş ve yanında 15-20 kişiyle mahalle 
mahalle dolaşırmış.

Deli Ayten gerçekte kimdir?

Gerçek adı, Ayten Şenaşık`tır. Çocukluğunda 
çok fazla kez ateşli hastalığa yakalanan Ayten, 
16-17 yaşlarında genç bir adama aşık olmuştur. 
Kendisinden 5 yaş büyük olan Cümbüş Hasan 
(Bayandıroğlu) da Ayten`i sevmiştir. Ama ailesi çok 

içki içiyor, gece partilerde sarhoş olup kendini kaybediyor 
diye kızın sevdiği adama kavuşmasına engel olunca, Deli 
Ayten yemek ve uykudan kesilmiş. Ailesinin onu götürdüğü 
doktorlardan biri, sevdiği adama kavuşursa belki düzelir, 
diyor. Altı yıl sonra ailesi evlenmelerini kabul ediyor ama 
artık iş işten geçmiştir. O günden sonra Ayten ile gerçek 
dünya arasında açılan mesafe bir türlü kapanmamıştır. 
Alkolizmin derinliklerinde kaybolan Cümbüş Hasan da 
bir gün evi terk edip gidince Ayten de kocasından kalan 
cümbüşü eline alıp davulu boynuna asıp sokak sokak 
gezmiş ve sevdiği adamı aramış fakat birkaç yıl sonra 
Hasan hastalanıp ölünce defter tamamen kapanmış ve 
Deli Ayten kalan ömrünü sokaklarda tamamlamıştır.

Cenaze namazına 3 binden fazla Bursalının katıldığı Deli 
Ayten’in mezarı 2001’de dönemin belediye başkanı Hilmi 
Şensoy’un yardımıyla granit yapılmış ve mezar taşına 
davullu bir fotoğraf konmuştur.
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İçme Suyunun Yolculuğu

Umut Ulaş BALCI / 10-A       Erhan AZ / 10-A

Su, insan hayatının temeli sayılabilecek bir maddedir. 
Yetişkin bir insanın vücudunun ortalama %60’ının sudan 
oluştuğu gerçeği göz önüne alınırsa bunun nedeni 
daha iyi anlaşılabilir. Ancak, günümüz dünyasında 
özellikle artan nüfus ve kirlenen su kaynaklarıyla küresel 
ısınmanın birleşimi insanların içilebilir suya ulaşımını 
güçleştirmektedir. Bu koşullar altında bizim suya çoğu 
insana kıyasla daha rahat erişmemizin nedenlerini anlamak 
ve bu suyun doğadan alınarak olabilecek en verimli 
biçimde evlerimize nasıl geldiğini öğrenmek, tüm bunların 
yanında derslerimizde işlediğimiz konuları pekiştirmek 
amacıyla Dobruca İçme Suyu Arıtma Tesisi’ne giderek 
hem sürecin genel işleyişi hakkında bilgiler aldık hem de 
kafamızdaki soruları oradaki yetkin görevlilere sorarak 
cevaplar aradık. Gezi sonrasında ise öğrendiklerimizi bir 
pano haline getirerek IB programı için yapmamız gereken 
Grup 4 dersi projemizi de tamamlamaya çalıştık.

Etkinliğimiz, tesiste arıtma işlemlerinden sorumlu 
tarafından yapılan sunum ve soru cevap süreci ile 
başladı. Teknik bilgiler de öğrendiğimiz bu süreçte, 
arıtma sürecinin nasıl gerçekleştiği hakkında da bilgiler 
edindik. Temel olarak anlatmak gerekirse, Doğancı 
Barajı’ndan enerji kullanılmadan cazibeyle gelen yüzeysel 
su giriş havuzunda ön klorlama işleminden geçer ve bu 
şekilde mikroorganizma oluşumu önlenir. Devamında 
pH değeri düzenlenen su bulanıklık önleyici işlemlerden 

geçirilir. Sonrasında içindeki çamur çökertilen su 
hâlâ içinde kalan atık maddelerden de son bir kum 
filtresinden geçerek kurtulur ve bu işlemlerden 
sonra belirlenen standartlara uygun bir şekilde 
şehre dağıtılır. Bu tesis günde ortalama 270.000 
m3 suyu arıtma kapasitesine sahip olup Bursa’ya 
2020 yılına kadar yetecek şekilde tasarlanmıştır. 
Sürekli yapılan laboratuvar incelemeleri aracılığıyla 
da oluşan herhangi bir problem anında tespit 
edilmekte ve suyun insanlara dağıtımından önce 
sorun giderilmektedir. Bu şekilde çalışan tesis, ülke 
standartlarına kıyasla üstün kalitede bir su üretmekte 
ve bu suyu şehrin dört bir yanına dağıtmaktadır.

Dinlediğimiz ve bu bilgileri edindiğimiz sunumdan 
sonra tesis etrafında gezerek sunumda bahsedilen 

bölüm ve araçları pratikte de görme imkânı yakaladık. 
Bu noktada önceden belirlenmiş proje gruplarına 
bölünerek ekip halinde gerekli değerlendirmeleri yaptık 
ve yapacağımız panoda kullanmak üzere fotoğraflar 
çektik. Tesisi genel yapısıyla bir kere gördükten sonra 
arıtılmış su içmeye götürüldük, “Bursa’da su çeşmeden 
içilir.” sloganını kendimiz suyu tadarak test ettik. Tesisin 
içindeki gezintimizi böylece sonlandırdık ve etkinliğin son 
aktivitesi olarak tesisi yukardan incelemek üzere yüksek 
bir tesise gittik. Burada çoğu düzeneğin üstü açık olduğu 
için çok rahat bir şekilde anlatılan süreçleri gözlemleme 
olanağı yakaladık. Ayrıca bu alanda da gördüğümüz 
düzenekler üzerinden bir anlatımla öğrendiklerimizi 
pekiştirdik. Bu aktivitenin sonucunda da ayrıldığımız 
gruplar olarak panolar hazırladık ve öğrendiklerimizi 
oraya da aktardık.

Bir su arıtma tesisinin işleyişini öğrenmek bizlere 
aslında temiz suya ulaşabildiğimiz için ne kadar şanslı 
olduğumuzu bir kez daha gösterdi, çünkü bu süreç aslına 
bakılır ise belli bir düzeyde kaynak ve teknoloji istiyor 
ve bunlara sahip olmayanlar tarafından üretilebilmesi 
hiç de kolay değil. Durumu fark etmemizi ve suyun asıl 
değerini anlamamızı sağlayan bu etkinlik bizler açısından 
çok yararlı olduğundan başkalarına da anlatmak istedik, 
su sıkıntısı çekmeyeceğimiz ve tasarrufun önemini hep 
beraber anlayacağımız günlere...
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İlginç Ama Gerçek Bilgiler

Yağız CİNELİ / 9-D

Eğer bir şey hatırlamakta 
zorlanırsanız yumruğunuzu 

sıkın. Yumruk sıkmak hafızayı 
güçlendirir.

Elma ve elma çekirdeği 
içinde siyanür 

bulundurduğu için 
zehirlidir fakat insanlara 

bir zararı yoktur.

Karpuz, kızartıldığında veya 
fırınlandığında tanecikli yapısını 

kaybeder ve et yerine tüketilebilir. 
Protein değeri etinkine yakın 

olacaktır.

Bitter çikolata yemek dişlerinizin çürümesini önler. 

Geniş alına sahip insanlar fikir 
üretme konusunda daha başarılıdır.
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Andrew Young Yasası: Eğer 100 iş adamı yasal olmayan bir 
iş yapmaya karar verirlerse, o iş yasal olur.

Fant Yasası:
Bir eliniz dolu iken diğer elinizle kilitli 

bir kapıyı açmak zorunda kaldığınızda, 
anahtar kesinlikle elinizin dolu olduğu 

taraftaki cebinizdedir.

Eğer bir çivinin başı Güneş’in 
merkeziyle aynı sıcaklıkta olsaydı 

1600 km yakınındaki herkesi 
öldürürdü.

Murfreesboro, 
Arkansas’ta halka 

açık bir elmas 
madeni bulunuyor. 
Bulduğunuz değerli 

taşları yanınızda 
götürebiliyorsunuz.

Kaynak:
http://www.turkbiyofizik.com/murphy.html
http://www.haber7.com/yasam/haber/95520-bildiklerimize-farkli-yaklasim
http://www.filozof.net/Turkce/dunya-edebiyati/7416-murphy-kimdir-edward-a-
murphy-jr-hayati-sozleri.html
https://www.sabah.com.tr/yazarlar/halit-yerebakan/2018/02/14/cikolata-
tuketmeniz-icin-7sebep
https://www.sabah.com.tr/teknokulis/galeri/haber/agzinizi-acik-birakacak-en-
ilginc-bilgiler/58
https://www.bbc.com/turkce/haberler/2013/04/130425_hafiza_bellek
https://www.yeniakit.com.tr/haber/elma-cekirdekleri-zehirli-mi-66110.html
https://www.yameraktan.com/anasayfa/vucudunuzun-sizi-farkli-kilan-8-ozelligi.
html

Ters gitme olasılığı olan bir şey 
kesinlikle ters gidecektir.

 
4 No’lu kural: Ne zaman bir işi yapmaya 

karar verirseniz, o anda yapmanız 
gereken bir başka iş çıkar. 

2 No’lu kural: Her iş düşündüğünüzden 
daha uzun sürer. 

Bazı
Murphy
yasaları:
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Yasa Dışı Göç

Ali Baran ARIBAN / 11-B

Göç insanlık tarihi kadar eski bir kavramdır. Kimi zaman 
doğal afetler, kim zaman beslenme ihtiyacı, kimi zaman 
da temel yaşam gereksinimlerini karşılayamama 
nedeniyle insanlar göç etmek durumunda kalmıştır. 
“Sanayileşmeyle birlikte göç sebepleri daha da 
çeşitlenmiş; ekonomik gereksinimler, iş gücü ihtiyacını 
karşılama, siyasi istikrarsızlık ortamından kaçış gibi 
faktörler de göç nedenleri arasına girmiştir.” İlk çağda 
göç sebebi su yetersizliği ya da bölgenin tarıma elverişsiz 
oluşu iken günümüzde sanayi toplumu olmanın getirisi 
olarak göç sebepleri de endüstrileşmiştir. Fakat yüzyıllar 
geçse de göçün değişmeyen tek özelliği zorunlu oluşudur.  
Yani, dünya üzerinde hiç kimse istekli olarak bulunduğu 
yeri, alışkın olduğu çevreyi terk etmek istemez. Çünkü 
insanoğlu, tıpkı bir ağaç gibi bulunduğu ortama kök 
salar. Arkadaşları, aile üyeleri, alışkanlıkları, duyguları, 
düşünceleri bulunduğu çevreye göre şekillenir. Nasıl 
bir ağaç büyüyüp geliştiği topraktan bir başka yere 
taşındığında uyum problemi yaşarsa, insanoğlu için de 
göç etmek kolay değildir. Ailelerini, anılarını, arkadaşlarını 
arkada bırakarak göç etmek, sanılanın aksine psikolojik 
açıdan göçmenlerde büyük bir hüzün duygusu yaratır. 
Bir de eğer yapılan göç yasa dışıysa, göçmenlerde hüzün 
duygusunun yanına bir de kimlik bunalımı ve yurtsuzluk 
duygusu eklenir. 

Soğuk Savaş 
d ö n e m i n i n 
ardından insanlığın 
karşısına önemli 
bir sorun olarak 
çıkan yasa dışı 
göç, genellikle göç 
alan ülkelerin yasal 
göç kapasitesinin 
üstüne çıkmaları, 
güvenlik tehdidi, 
savaş, kültürel 
sorunlar, iç 
çatışmalar, doğal 
afetler ve gelir 
d a ğ ı l ı m ı n d a 
eşitsizlik gibi 
n e d e n l e r d e n 
ötürü baş 
göstermektedir. 

Yasa dışı göçün gelişmemiş, savaş tehdidi altındaki 
ülkelerden, gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelere 
yapılmasında insanların umut ve ekonomik çare 
arayışları etkili olmaktadır. Gelişmekte olan bir ülke 
olarak Türkiye de yasa dışı göçün günümüzdeki hedef 
ülkelerindendir. Daha iyi bir yaşam için mücadele eden 
bu insanlar, ülkemizin gündeminden göç olgusunun 
hiçbir zaman eksilmemesine sebep olmuştur. Çoğu kez 
yeni katıldıkları toplumlara adapte olamayan göçmenler, 
ırkçılık ve yabancı düşmanlığı sorunlarıyla da karşı 
karşıya kalmaktadır.  Bu noktada Türkiye, jeopolitik 
konumu nedeniyle transit ülke konumundadır. Dünyanın 
yoksulluk-fakirlik, modernleşme-bağnazlık gibi zıt 
kutupları arasında köprü görevi gören Türkiye için yasa 
dışı göç bu nedenle günümüzde önemli bir sorun olarak 
karşımıza çıkmaktadır.  

Kaynak: http://acikerisim.deu.edu.tr/xmlui/bitstream/
handle/12345/6615/226690.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.star.com.tr/guncel/izmirden-yasa-disi-yollarla-
yunanistana-gecmeye-calisan-47-duzensiz-gocmen-yakalandi-
haber-1431218/
http://www.bilgesam.org/images/dokumanlar/0-96-
2014032653yasadisigocveturkiye.pdf
https://www.star.com.tr/guncel/izmirden-yasa-disi-yollarla-
yunanistana-gecmeye-calisan-47-duzensiz-gocmen-yakalandi-
haber-1431218/
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İkinci Dünya Savaşı Yıllarında 
Karikatürler İle Türkiye 

Mehmet Ufuk ERTÜRK / 12-B

1940-1945 yıllarında ülke içerisinde finansman sorunları 
yaşanmaya başlanmış, kısa bir süre sonra seferberlik 
durumu ilan edilmiştir.  Üretimde durgunluk yaşanırken 
tüketim oranları yükselmiş, böylece halk ekonomik açıdan 
sıkıntı çekmiştir. Tüm bu olayların çarpıcı ve doğal bir 
şekilde aktarılmasında kullanılan basın yollarından biri 
de karikatürler olmuştur. Karikatürler dönemin toplumsal 
değer ve alışkanlıklarını yansıtan belgeler olarak 
önemli veriler sunmaktadır. Bu nedenle yazımda 1939-
1945 yılları arasında Türkiye’de yaşananları yansıtmak 
adına; Cumhuriyet, Akşam, Yeni Sabah gazetelerinde 
yayımlanmış, toplumdaki alışkanlıkları ve değişimleri 
yansıtan günlük karikatürler ve Akbaba gibi diğer karikatür 
dergilerindeki benzer içerikli karikatürler incelenmiştir. 

İkinci Dünya Savaşı döneminde, savaşa girmekten 
kaçınan ve son ana kadar tarafsız bir tutum sergileyen 
Türkiye, buna rağmen savaşın etkileriyle sarsılmış ve 
yarı seferberlik havasına girmiştir. Bu dönem, mizah 
basınımızda çok geniş bir yere sahip olmuştur. Bu dönem 
karikatürlerinde genellikle Türkiye’nin tarafsız politikası 
ve savaşın içine sokulmak istenmesine yer verilmiştir. 
Resim 1’de savaş sırasında halkın moralini yüksek tutmayı 

hedef alan bir karikatür görülmektedir. Resim 2’ de 
verilen karikatürde ise Almanya’nın Türkiye’nin savaşa 
girmemesi karşısındaki çaresiz kalışı ele alınmıştır.

Resim 2:  Dünya – Girsene ne duruyorsun?!                  

Harp – Nasıl gireyim, içeride birlik, kuvvet, cesaret, itimat, 
nizam, hürriyet, oturmuşlar hepsi birden beni yakalarlarsa 
canımı çıkarırlar!..        

Türkiye, savaşa fiilen katılmasa bile etkilerini doğrudan 
hissetmiş, savaş ekonomisi yürütmek durumunda kalmıştır. 
Yeni yatırımlarda bulunmak yerine mevcut yatırımları korumak 
yoluna gidilmiştir. Bununla beraber tarımsal üretim düşmüş, 
ordu ihtiyaçları karşılanamadığı gibi tarımsal ürünler üzerinden 
yapılan ticarette bozulmalar gözlemlenmiştir.

Silahaltına alınan işgücünün artması ile tarımsal üretim büyük 
oranda çökmüş, ardından zincirler halinde bu dönemi farklı 
kılan ekonomik uygulamalar kovalamıştır. Bu uygulamalardan 
ilki 26 Ocak 1940’ta savaşın getirebileceği her türlü kıtlığa 
önlem olarak çıkarılan Milli Korunma Kanunu’dur. Bu kanuna 
göre devlet, her türlü kuruluşu kontrol etme, üreteceği ürüne 
el koyma, üretim miktarını belirleme gibi yetkilere sahip 
olmuştur. Aşağıda verilen karikatürde bu dönemde çıkarılan 
Milli Korunma Kanunu ve vurgunculuğa karşı gösterilen 
mücadeleye yer verilmiştir.
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Resim 3:  Başvekil – Halkın selameti namına, başından 
kesiyorum!..

Bu dönemde ticari malları olağanüstü fiyata satan 
tüccarlar, Milli Korunma Kanunu ile üretim ve zorunlu 
gereksinim dengesini sağlayamayıp da toprağını satmak 
zorunda kalan çiftçiden beslenen büyük toprak sahipleri 
yer almıştır. Bu durumun görülmesinde alınan kararların 
etkisi büyüktür. Bunların başında devletin savunma 
harcamalarını finanse etmek amacıyla para basması 
gelmiştir. Oluşan enflasyon tarım ürünlerine de sıçramış, 
bir de üzerine Milli Korunma Kanunu gibi devletin kendi 
belirlediği fiyattan hububat stoklaması ile küçük çiftçinin 
alım-satım gücü kırılmıştır.

Resim 4 Resim 6

Resim 5

Toprak sahiplerinin 
arazilerini satıp 
kente göç etmeleri 
ile üretime bir darbe 
daha vurulduğu gibi  
gizlice stoklanan 
ürünlerin el altından 
satışı gerçekleşmiştir.

Bunun sonucu 
olarak karaborsa, 
vurgunculuk gibi 
adlarla tanımlanan 
ve ülkenin 
s o s y o - e k o n o m i k 
bünyesinde yoksul 
kesimler zararına 
işleyen hareketlerin 
y a y g ı n l a ş m a s ı n a 
yol açmıştır. Savaş 
dolayısıyla vurgun 
olaylarında görülen artış, konuyu ülkenin önemli sorunları 
haline getirmiş; bu nedenle, Resim 4 ve 5’te gösterilen 
savaş vurguncuları, karikatürlere konu olmuştur.

Savaş sonrası yaşanan yüksek enflasyon, memur ve 
işçilerin üzerinde oldukça etkili olmuştur. Bu durum 
büyük şehirlerde konut sorununun yaşanmasına neden 
olmuştur. Özellikle günümüzdeki çarpık kentleşme 
sonucu ortaya çıkan gecekonduların ilk ortaya çıkış 
noktası bu dönemle ilgilidir. Çünkü  İkinci Dünya Savaşının 
ekonomik olumsuzlukları karşısında Milli Korunma 
Kanunu ile kiralar sabitlenmiş, enflasyonun artması ve 
kiraların yüksek fiyattan olması sebebiyle kiracılar ödeme 
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yapamamışlardır. Bu durum bir gecede yapılan mantar 
evler olarak tabir edilen gecekondular inşa ederek 
barınma probleminin üstesinden gelmeye çalışmışlardır.

Yine bu dönemde bürokrat ile burjuva sınıfı ve eşrafın 
ittifakı; servet sahibi olan sınıflara yeni servetler katarken 
her kesimden yeni zenginler de yaratmıştır. Yakup Kadri 
bu durumu şöyle anlatmaktadır: “ Zeytinyağı piyasasını 

tekeline alan bakan mı istersiniz, 
karaborsacıları koruyan vali, 
genel müdür vesaire mi 
istersiniz, o devirde bunların her 
köşe başında  size  sırıttıklarını 
görebilirdiniz…” Ülkedeki üretim 
ne devletin artan ihtiyaçlarına, 
ne de halkın en temel 
ihtiyaçlarına yetmiştir. Bu arada, 
bu dengesizlikten faydalanıp 
zenginleşenlerin sayısı hızla 
artmıştır. Tüketimi karşılamak 
ve karaborsayı önlemek için 
alınan tüm önlemler, ülkede 
büyük toprak sahiplerinin daha 
da zengin olmasını dönemin 
ünlü karikatüristi Cemal Nadir’in 
çizgileriyle siyasal edebiyata 
giren ‘Hacı Ağa’ tipi ekonomiye 
egemen olmuştur. Resim 6 
örneğinde de Cemal Nadir’in 
genellikle buğday tarımı yapan 
çiftçileri içeren, vurgunculuk 
yoluyla zengin olan “yeni 
zengin” tiplemesi görülmektedir. 
Karikatürde , “Yeni zengin” olarak 
adlandırılan karakterler henüz 
ideolojik veya kültürel olarak 
bir değişme gösteremeden 
“burjuva” olarak adlandırılan bir 

sınıfın parçası olmuşlardır.

Yine karaborsa, savaş yılları boyunca Türkiye’de en çok 
tartışılan konuların başında gelmiştir. Resim 7’de ilaç 
karaborsasının da dönemin bulaşıcı hastalıklardan bir 
tanesi olduğu aktarılmıştır.

Resim 8’de ise karaborsanın günlük hayatta edindiği yerin 
belirtilmesi söz konusudur. Sonuç olarak savaşın başından 
beri yaşanan ekonomik darboğaz, katlanarak toplum için 
olduğu kadar iktidar için de zorlu bir süreç olmuştur. 
Alınan tedbirler, uluslararası ticaret darlığı uzun vadede 
yolsuzluk ve enflasyona yol açmıştır.

Resim 8:                                                              

- Damat iki gündür yok komşucuğum!

- Karaborsaya bakın biyol!.. Belki orada bulunur!..

Resim 7

Resim 8

Kaynak:
Özkan M. Selçuk - Temizer Abidin , İkinci Dünya Savaşı Yıllarında 
Türkiye’de Karaborsacılık, The Journal of International Social 
Research Volume 2 / 9 Fall 2009
Sertaç Timur- Türkiye’de Mizah Dergileri Kültürel Hegemonya Ve 
Muhalefet- Seta Yayınları 67,I. Baskı: 2016
Sabit Dokuyan - İkinci Dünya Savaşı Sırasında Yaşanan Gıda Sıkıntısı 
Ve Ekmek Karnesi Uygulaması , ANKARA-TURKEY
M. Selçuk ÖZKAN-Abidin TEMiZER- İkinci Dünya Savaşı Yıllarında 
Türkiye’de Karaborsacılık- Uluslararası Sosyal Araştırmalar 
Dergisi-2009
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The Man Who Knew Infinity  
“Sonsuzluk Teorisi”

Alicia Esma AKYOL / 10-C

Biyografik olarak drama olan ve yönetmenliğini Matthew 
Brown’un yaptığı bu film, Srinivasa Ramanujan’ın gerçek 
hayat hikayesini anlatmaktadır. Ramanujan üniversitede 
yalnız başına yaptığı obsesif çalışmalardan dolayı başarısız 
oldu. Meslektaşlarının reddetmesi hatta alay etmesine 
rağmen matematiğe olan tutkusunu sürdürmeye kararlı 
olan Ramanujan, Cambridge Trinity Üniversitesi‘ndeki 
ünlü matematik profesörü G. H. Hardy’e bir mektup 
yazar. Hardy, Ramanujan’ın yeteneğini fark eder ve 
meslektaşlarının şüphesine rağmen, teorilerini araştırmak 
için onu Cambridge’e çağırır.

Ramanujan geleneklerine rağmen ailesini, ülkesini 
ve yeni evlendiği eşi Janaki’yi bırakıp dünyanın diğer 
ucundaki İngiltere’ye gitme kararı alır. Trinity’de 
Hardy’nin danışmanı ile derin bir bağ kurar ve Ramanujan 
kendini, matematiği değiştirecek ve bilim adamlarının 
açıklamalarını çürütecek biçimde geliştirir. Teoremlerini 
kanıtlamak isteyen Ramanujan, ülkedeki zorlukların 
yanında hem hastalığı, hem de memleketine olan 
yoğun hasreti ile mücadele eder. Bunlara rağmen alışık 
yöntemlerle yapılmamış olan çalışmaları matematiksel 
bir kurum tarafından onaylanır. Filmde duygular özellikle 
kullanılan ifadeler ile aktarılmaktadır. Örneğin hastalığının 
en üst evrelerinde olan ve uzun süredir karısından da 
haber alamayan Ramanujan, Hardy’e “Buraya gelmek için 
nelerden vazgeçtim bilmiyor musun? Benim hiçbir şeyim 
yok!” diye bir cümle kurmuştur.

Birçok duyguyu bir arada bulunduran bu film, hem 
matematiğin büyüleyici çözümlemelerini hem de hayat 
mücadelesini en iyi şekilde yansıtmaktadır. Matematikte 
sıkıntılar yaşıyorsanız eğer, size ilham olabilecek çok 
güzel ve sürükleyici bir film.

Kaynakça: “Sinemada Bilim İnsanları - The Man Who Knew Infinity/
Sonsuzluk Teorisi.” Sarkaç, 15 Feb. 2018, sarkac.org/2017/05/
sinemada-bilim-insanlari-the-man-who-knew-infinitysonsuzluk-
teorisi/
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Ünlü Matematikçi Gauss!

Kerem KARAYAZGAN / 9-C

Tam adı Carl Friedrich Gauss olan kişi ünlü bir matematikçi 
ve bilim insanıdır. Katkıda bulunduğu birden fazla alan 
bulunmaktadır. Bunlardan birkaçı:  sayılar kuramı, analiz, 
geometri… Gauss’un çocukluk yıllardan beri dahi olduğu 
gösteren pek çok hikaye vardır. Gauss aynı zamanda pek 
çok matematiksel keşfini henüz 20 yaşına gelmeden 
yapmıştır. İlkokul öğretmeni J.G Bürtner’in öğrencileri 
oyalamak için 1’den 100’e kadar olan sayıların toplamını 
istediği bir derste Gauss, cevabı birkaç saniye içerisinde 
verince hem öğretmenini hem de sınıftan bulunan bütün 
öğrencileri hayrete düşürdü. Gauss, sayıların toplamına 
elbette bir formülle ulaşmıştır peki sizce nedir bu formül 
gelin birlikte bakalım. 

Gauss sayı listesindeki iki zıt ucundan birer sayı alıp 
topladığında hep aynı sonucunun çıktığını fark etmiştir 
(1+100)= (2+99)=(3+98)= … =(50+51)=101. Böylece 
1’den 100’e  kadar olan sayıların toplamı 50x101 =5050 

sonucuna ulaşmıştır. Aynı zaman ünlü matematikçi 
Gauss ilk olarak Euler ve Legendre tarafından ortaya 
atılmış ama kanıtlanmamış olan karesel karşılıklılık 
ilkesini kanıtlamış ve  bu teoremle ikinci dereceden 
denklemlerin çözülebilirliğinin belirlenmesi sağlamıştır. 
Yine aynı yıl içinde ünlü matematikçi asal sayıların tam 
sayılar arasındaki dağılımına ilişkin önemli bir sonuç 
kanıtlamıştır. Ekim 1796’da ise katsayıların sonlu bir 
cisimden gelen polinomların çözümleriyle ilgili bir sonuç 
yayınlamış ve bu sonuç ile birlikte 150 yıl sonraki Weil 
varsayımlarının da çıkış noktasını oluşturmuştur. Gauss 
aynı zamanda hem temel sayılar kuramını hem de bugün 
cebirsel kuramı denen matematik dalının bazı kısımlarını 
kaplayan ‘Disquisitiones Arithmeticea ‘adında bir de kitap 
yazmıştır.

Kaynak: https://www.beyaztarih.com/ansiklopedi/johann-carl-
friedrich-gauss
https://www.matematiksel.org/sayilarin-efendisi-gauss/
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Aynı Kimyasalları İçereren Bazı 
Maddeler Neden Aynı Kokmaz?

Aşkım Duru GÜLPEK / 9–A

Portakal ve limon meyvelerinin kabuğu, “limonen” adı 
verilen bir molekül içerir. Bu iki meyve aynı kimyasalı 
içerdikleri halde, hepimizin bildiği gibi aynı kokmazlar. 
Bu olay sadece portakal ve limona özgü değil, nane ve 
kimyonda da yaşanan bir durumdur. Nane ve kimyon da 
karvon moleküllerini içerir. Fakat onlar da moleküllerinin 
yapılarındaki farklılık nedeniyle ayrımlı kokar. 

Ayna görüntüsü ile eş olmayan, diğer bir ifade ile üst 
üste konulduklarında çakışmayan moleküllere kiral 
molekül denir. Kiral moleküller sağlak ya da solak bir 
form gösterirler. Bu durum sağ elimizi sol elimizle 
kavuşturduğumuzda parmaklarımızın birbirinin tam 
üstüne gelip çakışmaması gibidir. Hepimizin de 

anlayabileceği gibi portakal kabuğundaki limonen 
molekülü ile limon kabuğundaki limonen molekülü 
kiral moleküllerdir. Başka bir örnekle nanedeki karvon 
molekülü ve kimyondaki karvon molekülü de birbirlerinin 
ayna görüntüleridir, kiraliteye bir örnektir.

Kiral moleküllerinin sağlak veya solak oluşu, burnumuzdaki 
farklı koku almaçlarıyla etkileşime girmelerine sebep 
olur. Bu yüzden aynı kimyasalı içeren bazı maddelerin 
kokusunu farklı alırız. 

Kaynak:
https://americanhistory.si.edu/molecule/04exp.htm
https://www.coursera.org/lecture/gastronomy/4-4-why-do-orange-
and-lemon-smell-different-jpV3G
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Dobruca Su Arıtma 
Tesisi’ne Bir Gezi

Tuna PİLATİN / 10-A

Geçen hafta biz Dobruca su arıtma tesisine gittik. Bu gezi 
sırasında su arıtımını ve su arıtma tesisinin nasıl çalıştığını 
öğrendik.

Dobruca su arıtma tesisi bir laboratuar, depo ve su 
arıtma ünitelerinden oluşmaktadır. Dobruca su arıtma 
tesisi suyu istisnai bir teknikle arıtmakta ve Bursa'ya 
uluslararası standartlardan daha temiz su sağlamaktadır. 
Bu, arıtma ve test işlemleriyle sağlanmıştır. Bu prosesler, 
kaynak suyun içindeki herhangi bir acil kimyasal 
değişime cevap verebilmek için arıtma işleminden 
önce bir su numunesi alarak başlar. Daha sonra, suyun 
içindeki mikroorganizmalardan arınması için su klor 
ile karıştırılır. Bundan sonra suyun pH'ını dengelemek 
için H2S04 eklenir. Bundan sonra, Al2 (SO4) 2 veya Fe 
(III) Cl3 eklenmesi bulanıklğı azaltmak amacıyla ilave 
edilir. Bundan sonra suya gerekli oksijeni eklemek ve 
bazı zararlı gazları gidermek için 5 basamaklı bir kaskad 
sisteminden geçirilir. Bundan sonra, daha önce eklenen 
kimyasalların suya entegre olması ve çamur gibi zararlı 
maddeleri gidermek için su karıştırılır ve dinlendirilir. 
Bundan sonra kalan parçacıkları çıkarmak için su kumd 
içinden geçerek süzülür. Bundan sonra, temizliğini 
sağlamak için son bir kez klor verilir. Bundan sonra, 

saflaştırılmış sudan bir numune alınır ve öngörülemeyen 
değişikliklere ve su içindeki tutarsızlıklara uyum sağlamak 
için her iki numune de test edilir. Bu işlemin son adımı 
olarak arıtma işlemi, test sonuçlarına göre yeniden 
ayarlanır. Bu işlemler sırasında suyun pompalara ihtiyaç 
duymadan kendiliğinden akmasını sağlamak için uygun 
olan Dobruca su arıtma tesisinin konumu sayesinde 
kullanılan enerji miktarı gayet azdır. 1 L suyu saflaştırmak 
için kullanılan malzemelerin miktarı şaşırtıcı derecede 
ucuzdur ve sadece 10kr değerindedir.

Bununla beraber su hakkında da çok şey öğrendik. İlk 
akla gelen şey, 5NTU ve altı olan içme suyunun  WHO’nun 
koyduğu içilebilir su standardı olduğudur. Suyun 
bulanıklığı 5NTU'nun üzerindeyse, su dünya tarafından 
tüketime uygun değil kabul edilir. Bir diğeri de ev su 
filtrasyon sistemleri ve su arıtma tesisleri arasındaki farktır. 
Evsel su arıtma sistemlerinin asıl amacının, suyu arıtma 
tesisleri gibi tüketime uygun hale getirmek yerine, suyu 
yumuşatmak ve lezzetini arttırmak olduğunu öğrendik. 
Arıtılmış suyun, arıtılmamiş suyun sahip olduğu zararlı 
kimyasallardan hiçbirine sahip olmadığı için tüm canlılar 
için daha iyi olması gibi şeyler de örendik. Bu yolculuktan 
öğrendiklerimizle tabloyu yaptık:

Kısacası, su arıtma ve suyla ilgili birçok şey öğrendik. Bu metini okuyarak suyla ya da su arıtımıyla ilgili yeni birşey 
öğrendinizi umuyorum.

Cenay ÇİÇEKÇİOĞLU, Tuna PLATİN, Efe HEPİLERİ, Deniz SAKİN, Mehmet Emre PAKER, Tibet Taylan YILDIZ
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Asit Yağmurları

Zeynep Ezgi DAĞLIOĞLU / 9–C

Atmosfere yayılan kükürtdioksit, azotdioksit ve 
karbondioksit gazlarının kimyasal dönüşümlerden 
geçtikten sonra bulutlardaki su damlacıkları tarafından 
emilmesi ile oluşur. Daha sonra bu damlacıklar yeryüzüne 
yağmur, kar gibi yollarla düşerler. Bu toprağın asitlik 
miktarını arttırır ve tatlı su kaynaklarının kimyasal 
dengesini bozar. Eğer yağan yağmurun pH seviyesi 5.6 
altındaysa, bu yağmur asit yağmuru olarak nitelendirilir. 

Endüstri devrimiyle atmosferdeki kükürt ve azot 
oksitlerinin seviyesi arttı. Yoğun endüstrinin olduğu 
yerlerde pH seviyesi 2.4 olarak okunmaya başlamıştır. Bu 
pH seviyesi sirkeninkiyle aynıdır. 1852’de Robert Angus 
Smith hava kirliliği ile asit yağmurları arasındaki ilişkiyi 
keşfetmiş fakat 1960’a kadar bilim adamları bu konuyla 
ilgilenmemiştir.

Asit yağmurlarına neden olan gazların kaynaklarından biri 
yanardağlardan çıkan gazlardır. Fakat maalesef en önemli 
etken insan faaliyetleridir. Elektrik üretimi, fabrikalar, 
deodorant ve parfüm kullanımı, motorlu araçlar ve 
bilinçsiz insanlar nedeniyle zararlı gazlar atmosfere yayılır.

Asit yağmurlarının tarım alanlarına çok büyük etkileri 
vardır. Bu bağlamda yediğimiz yiyeceklerin bizim 
sağlımıza olumsuz etkisi vardır. Aynı zamanda deri, 
göz ve solunum sistemindeki doğrudan etkileri dikkat 
çekicidir. pH’ın 4’ten düşük olduğu durumlarda insanların 
gözlerinde tahriş ve kızarıklık oluşur. Bu gazlar aynı 
zamanda heykel, büst gibi doğal taşlardan yapılan sanat 
eserlerine zarar vermekle birlikte ormanlar, su kaynakları  
ve  bütün canlı hayatın zarar görmesine neden olur.

Kaynak:  www.wikizero.com, www.cevreonline.com
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Marshall Yardımları ve 
Türkiye

Can TARTAN  / 12-B

II. Dünya Savaşı sonrasında tüm dünya ülkeleri savaşın 
getirdiği sıkıntılar altında ezilmiştir. Savaş bittiğinde 
de barış ortamı oluşturulamamış, “Soğuk Savaş” olarak 
adlandırılan yeni bir dünya düzeni ortaya çıkmıştır. İkinci 
Dünya Savaşı’nın bitiminde ortaya çıkan iki süper güç olan 
Sovyet-Amerikan iş birliğinin önce rekabete, sonra da 
düşmanlığa dönüşmesi yenidünya düzeninin temellerini 
oluşturmuştur. Soğuk savaş adı verilen bu dönemde ABD, 
Sovyetler ideolojisini yayılmasını engellemek için Avrupa 
ülkelerini desteklemeye karar vermiştir. Özellikle II. Dünya 
Savaşı’ndan sonra ağır asker kaybı ve ekonomik kayıplar 
veren Avrupa ülkeleri bozulan ekonomilerinden dolayı 
ve önlerinde gördükleri güçlü Sovyetler Birliği’ne doğru 
bir eğilim sergiliyorlardı. Bu nedenle 2. Dünya Savaşı 
sonrası siyasi, askeri ve ekonomik olarak yıpranan Avrupa 
ülkelerinin Sovyetler Birliği karşısında duramayacağını 
anlayan ABD harekete geçmiştir. Savaş sonrasında 
Amerikan yöneticileri, Avrupa'nın yeniden inşasını, IMF, BM 

ve Dünya Bankası'nca finanse edilecek kredilerle 
yapılabileceğini düşünmüşlerdir önceleri. Ancak, 
giderek artan ekonomik istikrarsızlıklar, Orta 
ve Batı Avrupa'da bir güç boşluğu yaratması 
bölgenin Sovyet genişlemesine açık hale 
geleceğini düşündürmüştür.  ABD bu nedenle 
başta İngiltere, Almanya ve Fransa olmak üzere 
tüm Avrupa’yı siyasal ve ekonomik iş birliği 
içine sokarak bu ülkeleri güçlendirmek ve 
ticari partnerlerini oluşturmak için Sovyetler’in 
Avrupa’daki ilerlemesini engellemek istemiştir.  
Bu destekleme ve güçlendirme yöntemlerinden 
ilki ABD Başkanı Truman tarafından, 12 Mart 
1947'de açıklanan Truman Doktrini’dir. İkincisi ise 
ekonomik önlemler içeren Marshall Planı’dır.  

ABD, Avrupa’nın yeni yapılanması için gerekli 
olan teçhizatın götürülmesi için uzmanların 
yazdığı raporlar doğrultusunda Marshall Planı’nı 
hayata geçirerek, yapılan para ve malzeme 
yardımları sonucunda Avrupa’daki birçok ülkede 
enflasyonun önüne geçilmiş ve ticarette büyük 
gelişme sağlamıştır. Marshall Planı çerçevesinde 
Avrupa ülkelerine (%85’i karşılıksız %15 uzun 
vadeli olmak üzere) yaklaşık 10 Milyar Dolar 
tutarında ekonomik yardım yapıldı. ABD, 
bağışlanan ya da ödünç verilen bu bedelle 

birlikte Avrupa’ya büyük çapta mal sattı. Alınan yardımlar, 
Avrupa ülkelerinde savaş sırasında durma noktasına gelen 
üretimi artırabilmek amacıyla makineleşmeye, sanayi 
tesislerini yenilemeye ve yeni tesisler kurmaya harcanmış, 
Avrupa çok kısa zamanda kalkınmış, ekonomisini 
canlandırmıştır.  Kısaca Marshall Planı ile Amerika, 
Avrupa’yı koruyarak kısa zamanda kalkındırmıştır. Fakat 
bu yardımın Türkiye açısından sonuçları tartışmalıdır. 
Türkiye 1947’den başlayarak, Amerikan stratejik sisteminin 
ana parçalarından biri olmuş ve tarafsızlık politikasını bir 
yana bırakarak Batı’nın yanında yer almıştır. 

Türkiye Marshall Planı’na, “Ekonomik İş Birliği Anlaşması” 
ile dâhil olmuştur. Anlaşmanın 6. maddesi ile Türkiye’ye 
yardımın kullanılması sürecini düzenli olarak ABD’ye 
bildirmesi zorunluluğu getirilmiştir. Ayrıca anlaşmada 
yardım ile ilgili Türkiye’de çalışmaları yapacak olan heyete 
diplomatik dokunulmazlık verilmesi gerektiği ile ilgili 
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madde zaman zaman Türkiye ile ABD arasında sıkıntılara 
neden olmuştur. Marshall Planı’nın başlangıcında, 
Türkiye’ye iki şekilde yardım temin edilmiştir. Bunlardan 
birincisi direkt yardım olup, Amerikan hükümetince 
Türkiye’ye dolarla yapılmaktadır. İkinci yardım şekli ise 
tiraj hakkı sureti ile muhtelif Avrupa memleketlerinde 
Türkiye’ye temin edilen satın alma imkanlarıdır.  Böylece 
Türkiye, ekonomik kalkınmanın dış finansmanını sağlamak 
için önce gelişmiş ülkelerden ve sonra uluslararası 
kuruluşlardan sürekli olarak kredi sağlama çabası içinde 
olmuştur.

Türkiye'nin Batı Bloku içinde yer alması için Marshall 
yardım programı uygulamaları çerçevesinde ülkemize 
gelen uzmanlar, hükümeti iktisat politikası değişikliğine 
sevk etmiştir. Türkiye’nin bu yardımları alabilmesi için 
devletçilikten vazgeçmesi ve ekonomide liberalleşmesi 
gerektiği ifade edilmiştir. Bu nedenle Batılı uzmanlar 
uygulanacak ekonomik politikalarla ilgili Türkiye’ye bir 
takım önerilerde bulunmuşlardır. Bunlardan birincisi 
ekonomide kamu girişimciliği daraltılmalı, bunun yerine 
özel sektör teşvik edilmelidir. Bunun için ise hafif sanayiye 
öncelik verilmelidir. Türkiye tarım 
sektöründe daha güçlü olduğu için 
tarımsal alt yapı geliştirilmeli, tarım 
ürünlerinin işlenmesine dayanan 
projeler uygulanmalıdır. Böylece 
Marshall Planı çerçevesinde 
elde edilen yardımla tarımda 
makineleşme başladı. Marshall 
yardımları, başlangıçta daha 
çok tarım alanında yapılacak 
modernleşmede ve yol yapımında 
kullanılmıştır. Ayrıca Amerikalı 
mühendisler ilgili konularda Türk 
teknisyenlere eğitim vererek 
teknik yardımlarda bulunmuşlardır. 
Marshall yardımları sonucunda 
alınan makinelerin etkisiyle tarım 
alanları genişlemiş, ayrıca iyi giden 
hava koşullarıyla da tarımsal üretim 
artarak çiftçilerin gelirlerinde 
artış gerçekleşmiştir. Marshall 

yardımının koşullarından biri de 
Türkiye'nin ABD'den mısırözü 
yağı almasıdır. ABD birikmiş 
olan mısır dağlarını eritmenin 
bir yolu olarak mısırözü yağı 
ihracatını keşfetmiştir. Buna 
koşut olarak Türkiye'de ilk 
margarin fabrikası kurulur. 
Yine aynı dönemde yüz 
binlerce zeytin ağacı sökülerek 
bir katliam yapılır. Kalan zeytin 
ağaçlarından elde edilen 
zeytinyağının büyük bölümü 
ABD tarafından dolar karşılığı 
alınır ve mısırözü yağı TL 
karşılığı satılır. 

ABD, 2. Dünya Savaşı’ndan 
yeni çıkmış ülkelere sadece 
para yardımı yapmamış, 

temel yiyecek maddelerini de sağlamıştır. Türkiye dâhil 
16 Avrupa ülkesine hibe şeklinde gönderilen yardımların 
en önemli kalemi süt tozuydu. Sadece hibe etmiyorlar, 
ilkokul çocuklarına içirilmesini şart koşuyorlardı.

Marshall yardımlarının gerçekleştiği diğer bir alan da 
karayollarıdır. Amerikalıların teknik ve mali yardımlarıyla 
on yıl içinde 5400 km’lik ana yol yapılmıştır. Bu yeni yollar 
ve de hızla yükselen ithal otomobil ve kamyon sayısı daha 
da etkin bir pazarlama ve dağıtım olanağı sağlamıştır. 
Karayollarına verilen önem Cumhuriyet’in ilk yıllarında öne 
çıkan demiryolu projelerinin bu süreçte ihmal edilmesine 
neden olmuş ve demiryolu yapımı durmuştur. Kamyon 
ve otobüslerin çoğu özel mülkiyetin elinde, demir yolları 
ise devletin elinde olduğu düşünülürse taşımacılıkta 
devletçilikten uzaklaşılıp özel taşımacılığa geçildiği 
söylenebilir. Gerçekleştirilen bu uygulamalar 1950’li 
yılların ortalarına kadar Türkiye ekonomisinde olumlu 
etki yaratmış fakat 1960’lara doğru olumsuz etkileri 
görülmeye başlamıştır. Amerikan yardımları ile ülkemize 
giren traktör ve bedava buğday, tarım sektöründe 

işsizliğe neden olmuş, sonuçta 
tarımsal alanlardan kentlere göçleri 
başlatarak günümüze kadar devam 
eden bir dizi sorun yaratmıştır. 

Kaynak:
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hayranliginin-yeserten-marshall-plani.
html/
Bilgehan Bülbül- Marshall Planı Ve 
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http://www.ofhayrat.com/news_print.
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Türkiye’nin Küresel Markaları 
Ve Reklam Stratejileri

Hakan Melik OKYAY / TED Bursa Koleji Mezunu

Küreselleşme ile küçülen dünya, şirketler için büyüme ve 
tüm markalaşma imkânı sağlamış böylelikle günümüzde 
yakından tanıdığımız “Uluslararası Markalar” ortaya 
çıkmıştır. Uluslararası markaların bir kısmı tam anlamıyla 
küresel hale gelerek dünya pazarlarını ele geçirmişlerdir. 
Örneğin günümüzün en güçlü firmalarından olan Adidas 
ve Coca-Cola gibi firmalar 1880’li dönemlerde kurulsalar 
da tırmanışlarını ve küresel markalar haline gelişlerini 1970-
1980 arasında gerçekleştirmişlerdir. Günümüzde dünyaya 
hâkim bir ekonomik düşünce şekli olan serbest piyasa 
ekonomisi ile tüm dünya, bölünmüş küçük pazarlar yerine, 
tek bir pazar haline gelmiş ve yaklaşık 7 milyara yakın 
tüketiciyi içeren küresel bir pazar haline dönüşmüştür. 
Özellikle de ülkelerin küresel rekabette söz sahibi olması 
ise küresel ekonomilere yön veren markaları olmasından 
geçmektedir. Türkiye’de markalaşma dünyayla paralel bir 
süreçte geliştiği halde bu konuda geri kalmıştır. Bu durum 
Türkiye’de sanayileşmenin geç başlamasıyla açıklanabilir. 
Bu nedenle Türkiye’de sanayileşmenin gelişimi ile birlikte 
markalaşma süreci de başlamıştır. Özellikle 80’li yıllarda 
ihracata dayalı sanayisini geliştirmeye çalışan Türkiye 
90’lı yıllarda bilgi teknolojisi ve insan kaynaklarını 

kullanmayı öğrenmesinden sonra 
markalaşmaya önem vermeye 
başlamıştır. Türkiye’de son yıllarda 
yaşanan ekonomik krizler ve 
serbest piyasa ekonomisi ile 
artan rekabet Türk firmalarının,  
pazarlama stratejilerini 
değiştirmeye zorlamıştır. Bu 
değişim ise firmaların ancak 
markalaşmasıyla sağlanmıştır. Bu 
değişim Türkiye’nin uluslararası 
ticaret hacmini artırmıştır. 
Markalaşmanın kârlı bir strateji 
olduğunu gören Vakko, Efes 
Pilsen, Beymen, Pınar gibi Türk 
firmaları markalarını güçlendirmek 
için yaptıkları yatırımlarla 
dünya pazarlarındaki paylarını 
artırmışlardır. Böylece birçok 
uluslararası başarıya sahip Türk 
markası ortaya çıkmıştır. Bunlara 
örnek olarak, Mavi Jeans, Lassa, 
Arçelik, Beko, Ülker, Efes Pilsen, 

Kütahya Porselen vb. gibi uluslararası markalarımızı 
gösterebiliriz. 

Aslında markalaşma bir tercihten çok zorunluluktan 
doğmuştur. Zorunluluk markalaşmayı beraberinde 
getirdiği için bugün Avrupa’da satılan her üç televizyonun 
ikisi Türkiye’de üretilmektedir. Aynı durum tekstil ve 
hazır giyim sektörü için de geçerlidir. Bu sektörlerdeki 
firmalarımız marka oluşturma ve geliştirme yönünde 
büyük bütçeli çalışmalara girişmekte ya da doğrudan 
doğruya bilinen yabancı markaları satın alma yoluna 
gitmektedirler. Örneğin, Arçelik Alman beyaz eşya 
markası Blomberg, Avusturya markaları Elektra-Bregenz 
ve Tirolia’yı, İngiliz markaları Leisure ve Flavel ile Romen 
markası Arctic’i satın almıştır. Yine Arçelik girdiği ülke 
pazarına bazen tek model bir ürünle girmektedir. Örneğin 
İngiltere’de buzdolabında tezgah seviyesi çok önemli 
olduğu için, tasarımlar ona göre şekillendirilmektedir. 
Fırınların farklı modelleri İngiltere’de cazip iken, Türkiye’de 
tezgah seviyesi satışı çok azdır. Yine Efes Pilsen’de 
Nestle gibi küresel markaların yaptığı gibi girdikleri 
ülkelerdeki yerel markaları satın alarak girdikleri ülkelerde 
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tutunmaya çalışmaktadır. Efes Pilsen bu amaçla, Rusya’da 
Stary Menlik, Ukrayna’da Chernomor, Kazakistan’da 
Karagandinskoe, Romanya’da Caraiman ve Moldava’da 
Vitanta’yı satın almıştır. Bunun dışında Türk hazır giyim 
firmaları da kendi markalarıyla yurtdışında mağazalar 
açmışlardır. En fazla Türk markasının olduğu ülkelerin 
başında Rusya geliyor.  Örneğin Sarar, Vakko, Mavi Jeans, 
İpek Yol, Beymen gibi pek çok Türk firması, ABD, Avrupa, 
BDT ve Ortadoğu ülkelerinde mağazalar açmışlardır.

Markalaşma sürecinde Türkiye’nin en güçlü sermayelerine 
sahip Türk markalarından Mavi Jeans girdiği ülkelerde 
geliştirdiği reklam stratejisi ile günümüzde dünya 
çapında tanınan bir Türk markası olmuştur.  Mavi Jeans, 
Türkçe ismi ve ilk defa Türk insanının vücut ölçülerine 
göre tasarladığı blue jeanslerle dikkatleri çekmiş, kısa 
sürede en beğenilen markalar arasına girmeyi başarmıştır. 
Kanada’dan İngiltere’ye, Ürdün’den Avustralya’ya kadar 
geniş bir alan üzerinde, yirmiyi aşkın ülke pazarında, Mavi 
ürünleri satılmaktadır. Gençleri ürünlerine çekmek için, 
modellerini numarayla değil, Molly, Maggie, Kate, Max, 
Matt, Kevin gibi kişiliklerine uygun kız ve erkek adlarıyla 
isimlendirmesi Mavi Jeansın pazar payını artırmıştır. 
İngilizce isimler tercih eden Mavi bu sayede global bir 
pazarlama stratejisine de imza atmıştır. Önce liselerde 
sonra üniversitelerde sonra da televizyon ve sinema 
starları arasında, Mavi Jeans giymek çok popüler olmaya 
başlamıştır. Cher, Chelsea Clinton, ve bazı dizi yıldızları, 
Mavi Jeansi tercih eden ünlüler olmuşlardır. Bu durum 
da Mavinin marka yaratma ve yerleştirme mücadelesini 
kolaylaştırmıştır. Aynı zamanda reklamlarında da yerel ün 
sağlamış isimler ile global manken ve yıldızları bir arada 
kullanan Mavi hem global hem de glokal olarak tanınmış 
ünlülerden faydalanmıştır.

Coca-Cola ve Mavi birçok ortak strateji paylaşmaktadır. 
Gençlik aktivitelerinde sıkça adından söz ettiren iki 
firma bu sosyal projeleri birer pazarlama taktiği olarak 
kullanmaktadır. Coca-Cola ve Mavi’nin pazarlama 
stratejilerindeki benzerlik sosyal projeler ile sınırlı 
kalmamaktadır. Her iki firma da küresel bir anlayıştan 
yola çıksa da (Mavi için perfect fit anlayışı, Coca-Cola 
için ise serinletici ve mutluluk veren ürün algısı) yaptıkları 
glokal reklamlar ve üretimler ile dikkat çekmektedirler.  
Örneğin Mavi Jeans tasarım ekipleri global bir koleksiyon 
oluştururlar. Daha sonra ülke temsilcileri ve satış grubuyla 
yapılan toplantıların ardından her ülke için ana koleksiyon 

içinden model ve yıkama seçimleri yapılarak alt 
koleksiyonlar oluşturulur. Kısacası global düşünce ülkelere 
adapte edilir. Böylelikle global düşünülerek yerel hareket 
edilir. Bu duruma verilebilecek bir başka örnekte, Amerika 
için daha geniş ve bol kalıplı modeller önerilirken, Avrupa 
ülkeleri için vücudu saran modeller tercih edilmesidir. 
Mavi Jeans bu üretim planını yaptığı pazar araştırması 
raporlarına göre glokal olarak şekillendirmekte, 
böylelikle üretimde ve pazarlamada glokal anlayışı takip 
etmektedir. Mavi bu reklam stratejisiyle Dünyanın en 
büyük fast-food zincirlerinden biri olan McDonald’s ile 
de karşılaştırılabilir. McDonald’s da girdiği ülkenin dinsel 
bayramlarına, geleneklerine, damak tadına göre her 
ülkede farklı menüler sunmaktadır. Örneğin;  Almanya’da 
bira, Fransa’da şarap, Türkiye’de ayran satılmaktadır. Her 
ülke için özel yiyecek türleri barındıran McDonald’s birçok 
küresel yiyecek de barındırmaktadır. 

Sonuç olarak, Türk firmalarının uluslararası marka 
olma çabalarını artırmaları ve bu konuya daha fazla 
önem vermeleri halinde, uluslararası arenada başarı 
göstermiş, kanıksanmış, marka olmuş Türk ürün ve 
hizmetlerinin sayısının hızla artacağı kesindir. Türk 
firmaları markalaşmayı öğrendikçe uluslararası arenada 
daha iyi işler yapmaya başlayacaktır. Belki Coca-Cola 
gibi tüm dünyaya hâkim dev markalarımız olmayacak 
ama bölgesel olarak güçlü veya küçük bir alanda da olsa 
dünyaya yayılmış markalarımız mutlaka çoğalacaktır.
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Riccione

Emre Matteo ACAR / 10-B

Riccione İtalya’nın kuzeyinde, Emilia Romagna bölgesinde 
bulunan, Adriyatik denize kıyısı olan bir kasabadır. Nüfusu 
yaklaşık 35 bindir. Küçük bir kasaba olmasına rağmen, 
Riccione her yıl binlerce turistin dikkatini çekmektedir. 

Riccione ünlü su parkları ve kalabalık plajlarıyla bilinir. 
İtalya’nın bu bölgesine gitmek için haziran ve temmuz 
ayları tercih edilebilir. Bu aylarda hava sıcaklığı denize 
girmek için en uygun zamandır.

Riccione’de kalınacak çok yer vardır. Otellerin çoğu 
deniz kenarında bulunmaktadır ve uygun fiyatlara 
hizmet vermektedir. Ancak bu oteller kalabalık 
sezonlarda daha pahalı olduğundan bu dönemlerde 
kasabanın merkezine yakınında bulunan otelleri tercih 
edebilirsiniz.

Riccione’de gezmek için en uygun araç bisiklettir; 
çoğu sokağa arabayla girilemez ama arabaların olduğu 
yollarda bisikletçilere özel yollar bulunmaktadır. Bisiklet 
kiralama yerleri genellikle plajlara yakın yerlerde bulunur, 
bu yerlerden ucuza bisiklet kiralayabilirsiniz. Riccione’de 
kesinlikle görülmesi gereken birçok yer vardır. Onlardan 
biri, Riccione plajlarının merkezinde bulunan “Fontana 
Bosco della Pioggia”. Bu fıskiye yılbaşı gibi önemli 
günlerde ışıklarla süslenip izleyicilerine unutulamaz bir 
görüntü sunar. 
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Riccione plajlarının yanından geçen “Lungomare” yolu da görülmesi gereken yerlerden bir tanesi. “Lungomare” 
yolunun buranın en güzel yolu olduğu söylenebilir. Farklı türlerden ağaçlar ve çalılar, ilginç şekilleri olan 
banklar ve fıskiyeler, dama oynamak için özel hazırlanmış masalar bu yolu güzel yapan şeylerden sadece 
birkaçı. 

Görülmesi gereken yerlerden bir 
tanesi ise “Castello degli Agolanti”. 
Bu küçük, eski kaleden bütün 
kasabayı uzaktan görebilirsiniz 
veya içeri girip kendinizi orta çağın 
içinde hissettiren bu kalede lezzetli 
yerel yemekler yiyebilirsiniz. 

Riccione’de gezerken yapılabilecek çok etkinlik ve gezilebilecek çok yer 
bulunmaktadır. İster bir kafede oturup sakin İtalyan kasabasının zevkini 
çıkartırsınız veya bir su parkına gidip tatilinizin en eğlenceli zamanınızı 
geçirirsiniz. Bölgenin her yerinde çok çeşitli yemek yiyeceğiniz mekanlar 
bulunmaktadır. Denize yakın restoranlarda genellikle deniz ürünleri ve 
yöresel yemekler bulunurken merkezde bulunan restoranlarda daha çok 
makarna ve pizza gibi İtalyan kültürüne ait yemekler bulunmaktadır. 
Riccione gibi deniz kasabalarına özgü olan yemeklerden biri “Spaghetti 
alle vongole”. Riccione’de ünlü ev yapımı İtalyan gelatosunun satıldığı 
çokça dükkân bulunmaktadır. Emilia Romagna’nın en güzel tatlılardan 
biri “bombolone”yi veya size özel şekillendirilmiş bir cappuccinoyu 
Riccione’de kolaylıkla bulabilirsiniz. 

Keyifle gezilecek sokakları, lezzetli yemekleri ve 
mükemmel manzarası ile her yıl binlerce turisti 
çeken Riccione, Emilia Romagna’nın en güzel 
şehirlerinden biri olabilir. Büyük, kalabalık şehirlere 

gitmek yerine bu küçük kasabaya gitmeyi öneririm. 
Turizm kültüründe çok ünü olmayan yerlerde 
kazandığınız anılar, büyük bir şehirde kazandığınız 
anılardan yüzlerce kat daha değerli olur.
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Işığa Dair En Temel Bilgiler

Işık Hızını Neden Geçemeyiz?

Işık hızı (fotonların hızı), kusursuz vakumda saniyede 
299.792.458 metredir (m/s). Bu, kabaca saatte 
1.079.250.000 kilometreye eşittir. Yani saatte 300 
kilometre hız yapabildiğiniz bir arabayla çıkabileceğiniz 
maksimum hızın 3.597.500 katına... Fotonları bu hızda 
gidiyor gibi görüyoruz, çünkü fotonların kütlesi yoktur. 
Buna rağmen kinetik enerjileri vardır; ancak buna az 
sonra geleceğim. Einstein ışık hızı için "Evren'in hız limiti" 
demişti. İddiasına göre ışıktan hızlı gitmek nedensellik 
prensibini ihlal etmek demekti. Bu konularla ilgili derin 
bilgisi olmayan okurlarımız için, "nedensellik" ilkesi basitçe 
bir neden ile sonucu arasında ilişki olması demektir. 
"Neden-sonuç ilişkisi" olarak da bilinir. Nedensellik 
ilişkisinin bozulması ise mantık hatalarına neden olur. Buna 
bir örnek olarak, henüz tetiği çekmemişken, silahınızdan 
çıkacak merminin hedefi vurması örneğini verebiliriz. 
Işık hızını aşmak, bazı temel enerji yasalarını ihlal etmek 
anlamına gelir. Ancak bu yapılabilecek olursa , zamanda 
yolculuk bile mümkün olacaktır. Peki neden hiçbir şey 

ışıktan hızlı gidemez? Buna dalmadan önce, ışık hızının 
ne olduğunu anlamamız gerekiyor. Böylece "evrensel 
hız sınırı" ile ilgili bazı yanlış anlaşılmaları düzeltebiliriz. 
Fotonlar da dahil olmak üzere evrenimizdeki her parçacık, 
"Higgs alanı" dediğimiz bir alan içerisinde hareket 
ederler. Bunu su içerisinde yüzmeye benzetebilirsiniz; 
ya da sert rüzgarlı bir havada, rüzgara karşı yürümeye. 
Nasıl ki su içerisinde veya rüzgara karşı ilerlemek zorsa, 
parçacıklar da Higgs alanından geçerken zorlanırlar ve bu 
onlara kütle kazandırır. Farklı parçacıklar Higgs alanıyla 
farklı şiddetlerde etkileşime geçerler. İşte bu sebeple 
bazı cisimler daha ağırdır, bazı diğerleri daha hafiftir. 
Fotonlar da Higgs alanından geçerler; ancak onunla hiç 
etkileşmezler, olduğu gibi içinden geçer giderler. 

Devamı yorumda bu ne anlama gelir? Fotonlar bu alanla 
etkileşmedikleri için, onların hızını kesecek hiçbir unsur 
yoktur. Bir diğer deyişle, serbest bir şekilde, hiçbir engele 
takılmaksızın uzayda hareket ederler. Dolayısıyla tek 
sınırları, halihazırda var olan sabit hızları gibi gözükmektedir. 
Bu hız fotonun, dolayısıyla herhangi bir diğer parçacığın 

Hasan ÖZTÜRK / 9-B 
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da çıkabileceği en 
yüksek hızdır. Çünkü 
kütlesiz olup, hiçbir 
kütle kazandırıcı 
alanla etkileşmeden 
gidip de, daha 
yüksek bir hıza 
çıkmanız bu evren 
şartlarında mümkün 
değildir; mümkün 
olsaydı, fotonlar o 
hıza çıkabilirlerdi. 
Çünkü kütlesizden 
daha kütlesiz bir 
yapı var olamaz; 
dolayısıyla fotondan 
daha "hafif" olup 
da, daha hızlı gitmesini hayal edebileceğimiz bir parçacık 
var olamaz. Evrenimiz bu hızla sınırlanmıştır. Peki bu 
hız neden bu şekildedir ve saniyede 300.000 kilometre 
civarındadır? Bu, evrenimizin dokusuyla ilgili bir şey. 
Belirttiğimiz gibi, "evren bu şekilde olduğu için" böyle. Bir 
başka evrende, bu sınır tamamen başka bir sayı olabilirdi. 
Ancak şu anda var olduğumuz evrenden söz ediyorsak, 
sınırımız budur. Bu tür evrenimize has sabitlere "evrensel 
sabit" adı verilir.

Evrensel Hız Sabiti! 

Bunu anlamanın bir diğer yolu şudur: ışığın neden bir 
başka hızda hareket etmediğini sormak, yerçekiminin 
neden gökyüzüne doğru değil de yere doğru olduğunu 
sormak gibidir. Veya neden 2 ya da 4 konumsal boyutlu bir 
evrende değil de, 3 konumsal boyutlu (en-boy-derinlik) 
bir evrende yaşadığımızı sormak gibidir. Eğer o evrende 
yaşıyor olsaydık, "başka bir evrende" yaşıyor olurduk. 
Tüm bu sayılar, Büyük Patlama anında sabitlenmiş olan 
sayılardır. Başka şekillerde de sabitlenebilirlerdi ve bu 
durumda başka bir evrende yaşıyor (veya yaşamıyor) 
olurduk. Parçacıklar hızlanabilmek için kütleye ihtiyaç 
duyarlar. Kütle yoksa, ivme de yok demektir. Bunu 
Newton meşhur "F = ma" formülüyle ifade etmiştir. "F" 
cisme etkiyen kuvvetlerin toplamıdır, "m" kütledir, "a" 
ise ivmedir, yani zaman içerisinde hızın değişimi. Kütle 
olmazsa, kuvvet ve ivme de yok demektir. Bir parçacık ışık 
hızına yaklaştıkça, hızlanmak için daha da fazla enerjiye 
ihtiyaç duyar. Bunun sebebi, parçacıklar hızlandıkça 
toplam enerjilerinin de katlanarak artmasıdır. Bu durum, 
ışık hızının civarlarına ulaştığınızda giderek sonsuza 
yakınsar. İşte tam olarak bu sebeple eğer ki ışık hızında 
giden bir elektronu ışık hızından bir gıdım öteye geçirmek 
isteseydiniz, sonsuz kuvvete (veya sonsuz enerjiye) 
ihtiyacınız olurdu. Ancak evrende sonsuz enerji yoktur. 
Dolayısıyla ne yaparsanız yapın, ışık hızına ulaştığınız 
andan sonra uygulayacağınız enerji hızı arttırmaya 
yetmez. Bu sebeple ışık hızı, evrenimizin hız sınırıdır.

Einstein, Özel Görelilik Teorisi'ni formüle etmek için ilginç 
bir yöntem kullandı: evreni, bir fotonun gözlerinden 
görmeye çalıştı. Fark etti ki, işler bir fotonun gözünden 
çok çok farklıydı. Örneğin eğer ki bir fotonsanız, zamanın 
sizin için hiçbir anlamı yoktur. Var olan her şey, bir anda 
var oluyormuş gibi gelir.

Diyelim ki 4 
milyar ışık yılı 
ötede bulunan bir 
yıldızda üretilen 
mutlu, küçük bir 
fotonsunuz. Biz de 
Evrim Ağacı ekibi 
olarak Dünya'da 
bulunan kişiler 
olalım. Bize göre 
sizin gözümüze 
ulaşmanız tam 
4 milyar yıl 
sürmüştür. Çünkü 
o yıldızdan çıkıp 
bizim gözümüzün 
retinasına düşmeniz 

için 4 milyar yıl boyunca yol almanız gerekir, aradaki 
mesafeyi kat etmek zorundasınız. Öte yandan bir 
foton olarak sizin gözünüzde işler başkadır: siz, bir 
anlığına yıldızda var oldunuz ve aynı an içerisinde bizim 
gözlerimizin içine ulaştınız. Hiçbir zaman geçmedi. 
Doğumunuz ve ölümünüz aynı anda oldu. Bu nasıl 
olabilir? Bunun sebebi, ışık hızına yaklaştıkça zamanın 
yavaşlaması ve nihayetinde, tam ışık hızına ulaşıldığında 
durmasıdır. Tabii ki dikkat edilmesi gereken, gözlemcinin 
gözlerinden böyle olmasıdır. Yani bir foton için zamanın 
var olmaması, bizim için zamanın var olmadığı anlamına 
gelmez. Zaman vardır, çünkü biz kütleli cisimleriz ve ışık 
hızında hareket etmiyoruz. Bunları yapabilecek olsaydık, 
o zaman siz veya biz olmaz, "foton" olurduk. Fotonların 
devasa yapıda olmamasının, devasa cisimlerinse foton 
gibi hareket edememesinin nedenlerinden biri de budur. 
İşte gözlemcilere göre her şeyin değişiyor olmasından 
ötürü Einstein'ın o meşhur teorisi "görelilik" adını almıştır. 
Her şey birbirine görelidir. Işık hızına yaklaşınca zamanın 
yavaşlaması ve nihayetinde durması, hiçbir şeyin ışık hızını 
aşamıyor oluşunun bir diğer nedenidir. Çünkü ışık hızına 
ulaştıktan sonra daha fazla hızlanmaya çalışmak, en başta 
belirttiğimiz gibi mantık hatalarını doğurmaya başlatır.

Zaman durduktan sonra daha fazla yavaşlayamaz; ancak 
eğer ki daha da hızlanacaksanız, zamanın daha da 
yavaşlaması gerekir. Bu mümkün değildir. Bu durum, bir 
arabayı yavaşlatıp tamamen durdurduktan sonra daha da 
yavaşlatmaya çalışmaya benzer. Frene ne kadar basarsanız 
basın, durduktan sonra "daha da" yavaşlamanız mümkün 
değildir.

Tüm bunları algılamak için ışığı "sonsuz hızda gidiyor" gibi 
düşünebilirsiniz. Çünkü aksi takdirde insan ister istemez 
ışık hızını "herhangi bir diğer sınırlı hız" gibi düşünmektedir; 
bu tamamen yanlıştır. Işığın hızı, yalnızca ona dışarıdan 
bakan bir gözlemci için sınırlıdır. Siz, o "dışarıdan bakan 
gözlemci" olduğunuz için ışığın sınırlı bir hızı olduğunu 
görürsünüz. Ancak evrende her şey görelidir. Fotonun 
gözlerinden bakacak olursanız, kendisi sonsuz bir hızda 
ilerlemektedir. Bu durum, bize ilginç bir gerçeği verir: 
eğer ki fotonlar gibi sonsuz hızda ilerleyebilirseniz, evren 
içerisindeki herhangi bir noktadan, herhangi bir diğerine, 
tam olarak 0 (sıfır) saniyede ulaşabilirsiniz.

Kaynak: https://www.instagram.com/mesaleciler/
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Bazı Gözler
Neden Çekiktir?

Ali Yiğit CEYLAN / 9-B 

Yalnızca Çinlilerin değil, Japonların, Orta ve Güneydoğu 
Asya'da yaşayanların hatta    Eskimoların bile gözleri 
çekiktir. Aslında çekik göz diye bir kavram yoktur, göz 
yapısı bütün insanlarda aynıdır. Ayrıca şişkin göz kapakları 
diğer tip göz kapaklarına göre daha yağlı olduğundan, 
daha sarkık durur ve bu oluşum gözü ve iç tabakalarını 
kara ve buza karşı korur. Aslında bu duruma çekik 
gözlü yerine "Düşük gözlü" demek daha doğrudur. Göz 
kapaklarının yapısı farklıdır. Çekik gözlü diye nitelendirilen 
ırklarda gözün üzerindeki göz kapağının ikinci kıvrımı, 
gözün üstüne doğru daha fazla inmiştir ve bu durum 
gözün sanki daha darmış gibi görünmesine sebep olur. 
Bir teoriye göre göz kapağının üzerinde katlı olarak duran 
bu ikinci kıvrımı, bu insanların gözlerini yoğun olan kar 
tabakasının, göz kamaştıran ışığından korumak için, bir 
nevi kar gözlüğü gibi gelişmiştir.

Her ne kadar Çin, Japonya, Orta ve Güneydoğu Asya gibi 
bölgelerin bazılarında kar yağmasa da burada yaşayan 
insanların atalarının son buzul çağında Sibirya’dan 
geldikleri düşünülmektedir. Günümüzde halen buzullarda 
yaşayan Eskimoların gözleri de çekiktir. Bu özellik 
sayesinde gözleri soğuktan daha az etkilenir. Soğuk hava 
koşullarından sadece gözler etkilenmemiş aynı zamanda 
burun da büyük ölçüde etkilenmiştir. Gözler ile birlikte 
burun da soğuk rüzgarlara en az maruz kalacak şekilde 
küçülmüştür. Çekik gözlü insanların burun delikleri, 
solunan hava ciğerlere gidene kadar ısınsın diye daralmış 
ve küçülmüştür. Çekik gözlülerin ciltleri çekik gözlü 
olmayan insanlara göre daha yağlı bir yapıdadır. Cilt 
yapısının yanında göz kapakları da diğer ırklara kıyasla 
daha yağlı olduğundan, daha sarkık durur ve bu oluşum 
gözü ve iç tabakalarını kara ve buza karşı korur.

Yapılan bilimsel araştırmalarda Uzakdoğuluların sadece 
göz yapıları değil, saç kalınlığı, ter bezi sayısı, göğüs yapısı 
da diğer ırklardan farklıdır. Bunun sebebi EDAR genidir. 
EDAR geni yüzlerce aminoasitten oluşmaktadır, ve yalnızca 
370. aminoasit kimilerinde Valin kimilerinde ise Alanin 
olarak görülmektedir. Bu minik farklılık bilim adamlarınca 
doğal seçilimden kaynaklanıyor. Bu geni kodlayan insan 
kromozomlarının kökeni 30-35 bin yıl kadar öncesinde şu 
anki Çin'in sınırları içersinde yer alıyor. İnsanlar dışındaki 
memeliler de aynı insanlar gibi EDAR proteinlerinde 
Valin bulundurmaktalar. Bunun üzerine bilim insanları 
fareleri kullanarak EDAR geninin belirleyiciliği üzerinde 
çalışmalara başladılar. Kendiliğinden Valin taşımakta 
olan bir fare grubunun içinden bir fare seçilerek 370. 
aminoasitindeki EDAR proteini Valin kodlayan bir protein 
yerine Alanin kodlayan bir proteinle değiştirildi. Böylece 
birbiriyle tıpatıp aynı fakat 370. genlerindeki proteinleri 
farklı yapıda olan iki fare elde edildi. Diğer çevresel ve 
EDAR dışındaki  genetik koşullar ise aynı tutuldu. Deney 
sonucunda ise Alanin taşıyan farenin göz şekli, kıl kalınlığı, 
ter bezleri ve süt bezlerinin gelişimde farklılıklar tespit 
edilmiştir. Ve bu farklılıklar insanlarla bağdaştırılmıştır.
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İnsanlar Partnerlerini 
Kokularına Göre Seçiyor

Bensu AKBAŞ / 9-C

Bilim insanları, insanların cinsel isteklerinin nedenini 
açıkladılar. Araştırmaya göre, bu etkilenme durumu 
çoğunlukla istemsiz gerçekleşmektedir. Bu istemsiz 
durumda en önemli faktör kokudur.

Psychology Today’in yayınladığı makalede belirtilene göre 
partnerimizi seçmemiz genellikle istemsiz olmaktadır.

Bu faktörler sağlıklı genler, vücut ve yüz simetrisi, benzer 
kişilikler gibi özellikleri içermektedir.

Bu çalışmada, insanların partnerlerini genellikle kokuya 
bağlı olarak seçtiği öğrenildi. Katılımcı kadınlar yüzleri 
simetrik olan erkeklerin tişörtünü seçmiştir fakat aynı 

zamanda istemsizce koklama eylemini gerçekleştirerek 
onlara en güzel gelen kokulu tişört seçilmiştir. 

Partner seçme konusunda bir diğer faktör ise tükürük 
sıvısındaki kimyasal içeriklerdir. Ağzımızdaki reseptörler 
sayesinde, beyne ulaşan tükürükte bulunan doku test 
ediliyor. Bu sayede beyin partnerin bağışıklık sisteminin 
nasıl çalıştığını kendi kendine algılayabiliyor. Bu bağışıklık 
sistemi değişikliklerinden dolayı anne ve babanın 
bağışıklık sistemleri sayesinde olan çocuğun bağışıklık 
sistemi gelişir.

Kaynak: https://www.psychologytoday.com/us/blog/evolution-the-
self/201205/the-triggers-sexual-desire-men-vs-women
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“Dansın Geometrisi: 
Ballet Rotoscope”

Zeynep Ezgi DAĞLIOĞLU / 9–C

Bale, birçok hareketin kombinasyonlarından meydana 
gelen düzenlemeleri çeşitli müzikler ve duygular ile 
harmanlayarak sahnede sunmaktır aslında. Bu işlem 
yapılırken balerinler “pointe” denilen ayakkabılar 
kullanırken baletler “patik” kullanırlar. 

Matematik ve geometri ise hayatımızın her yerindedir. 
Biz istesek de istemesek de hayatımızın her alanında 
matematik ve geometri gereklidir. Bunlara bale de 
girmektedir. Bir dans türü olan balede  hareketlerin ve 
kombinasyonların geometrisini görmek amacıyla dansın 
geometrisi olarak bilinen “roto-scope” kullanılmaktadır.

Peki rotoscope nedir?

Rotoscope, dans figürlerinin geometrik şekillere dökülmüş 
halidir. Rotoscope, Japon tasarım grubu Masahiko Sato 
ve Euphrates tarafından hazırlandı. Deneysel olsa da, bu 
insanlar canlı aksiyon ve animasyonların, koreografilerin 
geometriyle nasıl bağlantı kurulabileceğini araştırıyor. 

Geometrik şekiller, bilgisayar geometrisinin algoritması, 
dışbükey gövde ve delaunay diyagramı gibi uygulamalar 
kullanılarak balerinlerin eklem hareketlerini birleştirerek 
oluşturulmuştur.

Bu Japon grup aslında 1905’te animasyon yaratmak için 
kullanılan bu tekniği matematiğin gücü ve teknolojinin 
yardımıyla geliştirmiş ve günümüzde dansçılar ile birlikte 
kullanılmaya başlanmıştır.
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Genç Başarı TED Bursa 
2018/2019

Serra Ece MERMER / HZ-A

Biz bu sene genç başarı kulübü olarak bize verilen sınırları 
aştık ve şirketlerimizi en zirve noktalarına ulaştırdık. Nasıl mı 
yaptık? İnanarak ve çok çaba sarf ederek yaptık. Bu sene iki 

şirket kurduk; Smell Your Mood ve Wear Your Idea. Smell Your 
Mood süs sabunu üzerine kurulmuş olan şirketimiz ve Wear 

Your Idea da tişört üzerine kurulmuş şirketimiz. Peki ya biz bu 
yıl şirketlerimizde neler yaptık hiç merak ettiniz mi?
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Smell Your Mood adlı şirketimiz  süs sabunu üzerine kurulmuş 
ve sabun üreten bir şirkettir. Biz bu şirkette sabun bazımızı, 
sabun kalıplarımızı, esanslarımızı ve renklendiricilerimizi 
dışardan alıp kimya laboratuvarlarımızda süs sabunları 
üretiyoruz. İlk olarak yaptığımız bu sabunlarımızın ilk 
satışlarını okulumuzun yaptığı paylaşım şenliğinde 
gerçekleştirdik. Bu satışımızdan çok yüksek derece de 
kâr oranları elde ettik. İkinci satışımızı ise sekiz Mart 
‘Dünya Kadınlar Günü’ için ürettiğimiz sabunlarla yaptık. 
Bu sabunlar bizim için çok özeldi ve sloganımızda ‘her 
sabun bir hikayedir’ idi ve her sabunumuzun arkasında bir 

kadın hikayesi vardı. Kullandığımız hikayelerde hassasiyet 
açısından kadınlarımızın isimlerine yer vermedik. 
Kadınlarımızın isimleri yerine sabunlarda kullandığımız 
esansların isimlerini koyduk ve bu isimler; gül, menekşe, 
papatya gibi isimlerdi. 8 Mart’ta kadınların hikayeleriyle 
satışa çıkardığımız sabunlarımız okulumuz öğrencileri 
tarafından çok büyük rağbet gördü. Biz ise genç başarı 
kulübü olarak bu satıştan kazandığımız kârımızın %100 
‘Mor Çatı Vakfı’na bağışladık ve bu, bizim en gurur 
duyduğumuz işimiz oldu.

Wear Your Idea adlı şirketimizde baskılı tişörtler 
üretmekteyiz. Bu şirkette tişörtlerimizin dikim 
ve basım aşamalarında Wear Your Idea 
şirketimizin ceosunun ailesinin şirketleri olan 
MİYA ve KATİPLER tekstil bize fon olmakta. 
Bu şirketimizde ilk satışımızı okulumuzun 
düzenlemiş olduğu paylaşım şenliğinde yaptık 
ve bu satışımızdan %100 kâr ettik. 

İkinci satışımızı ise okulumuzun lise 
katında stand açarak gerçekleştirdik. 
Okulumuzun ilkokul öğrencilerinden 
oluşan 23 Nisan korosunda giyilmesi için 
tişörtleri de hazırladık. Hedefimiz bizim 
bakış açımızdan bakan ya da bakmak 
isteyen öğretim kurumlarında satış 
yaparak işlerimizi genişletmek.

SMELLYOURMOOD

WEARYOURIDEA
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Eğitim ve Deneyim

Ege KAYNARCA / 10-B

05/04/2019 tarihinde 
“Bursa’da Bugün” kana-
lında yayımlanan “Gün 
Aysın’” programında Aysın 
Komitgan’ın konuğu olduk. 

Program başlamadan önce 
Aysın Komitgan ve Bursa’da 
Bugün’ün haber sitesinin 
editörleri ile sohbet etme 
fırsatımız oldu. İlk olarak 
neden bu programa 
katılmak istediğimizden 
bahsettik ve onlara sormak 
istediğimiz soruları sorduk. 
Gazetecilik mesleği, bu 
mesleğin zorlukları ve 
doğru habere ulaşmanın 
önemi üzerine sohbet ettik. 
Sitenin editörleri de bize 
yaşadıkları zorluklardan, 
haberciliğin ve gazetenin 
geleceğini nasıl gördükle-
rinden, nasıl iyi bir gazeteci 
olunacağından ve bizlerin 
doğru haberi korumak 
için neler yapmamız gerektiğinden bahsettiler. Bursa’da 
Bugün’ün haber merkezinde geçirdiğimiz bu zaman 
içerisinde hem haberlerin bize ulaşmadan önce ne kadar 
yoğun bir süreçten geçtiğini gördük hem de aklımızda 
olan birçok soruya cevap aldık.

Program vakti geldiğinde stüdyoya geçtik ve görüntü 
ekibi ile tanıştık. Programın nasıl ilerleyeceğini öğrendik 
ve şu ana kadar hep izlediğimiz haber programlarının 
nasıl çekildiğine şahit olduk.

Program başlamadan önce ikimiz de daha önce böyle bir 
deneyimimiz olmadığı için heyecanlıydık fakat program 
başlayınca aslında heyecanlanacak hiçbir şeyin olmadığını 
anladık ve rahat bir şekilde konuşmaya başladık. Program 
bir sohbet şeklinde ilerledi ve ikimiz de fikirlerimizi 
rahatça ifade ettik.

‘Gün Aysın’ın bu bölümünün konusu gençlerin sorunları 

ve gelecekten beklentileriydi. Programa ilk olarak nasıl 
hissettiğimiz ve gelecekten beklentilerimiz hakkında 
konuşarak başladık. Devamında gençleri ilgilendiren 
sosyal medya, teknoloji, gelecekteki iş imkanları, sınav 
sistemi, üniversite, aile ilişkileri ve geleneklerimiz gibi 
birçok konu üzerine düşüncelerimiz hakkında konuştuk. 
Bu konular hakkında daha önceden hazırlanmamış olsak 
da aslında halihazırda birtakım fikirlerimiz olduğunu ve bu 
fikirleri toparlamada hiç zorluk çekmediğimizi fark ettik.

Bir haber programının bir parçası olmak ikimiz içinde yeni 
ve heyecan verici bir deneyimdi. Böylece hem fikirlerimizi 
farklı yerlerden birçok kişinin ulaştığı bir platformda 
duyurma şansı hem de takip ettiğimiz gazetecilere 
aklımızda olan soruları yöneltme fırsatı elde ettik. Ayrıca 
düşüncelerimizi düzenlemekte ve ifade etmede herhangi 
bir zorluk yaşamadığımızı fark ettik. İlk başlarda biraz 
heyecanlı da olsak aslında televizyon programlarının 
çekiminde hiç de gerilecek bir ortam olmadığını anladık.
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Suriyeli Mülteciler

Elif IŞIK / 9-A

Suriyeli insanlar iç savaş nedeniyle ortaya çıkan geçim 
sorunları ve sağlık problemleri nedeniyle ülkelerini 
bırakıp farklı ülkelere göç etmek zorunda kalmışlardır. 
Suriye’ye en yakın ülkelerden, sınır komşusu olan Türkiye 
ise Suriyelilere kapısını açmış ve onlara iş imkânları 
sunmuştur. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 
tarafından Nisan ayı itibariyle açıklanan rakama göre 
Türkiye’de üç milyon altı yüz beş bin altı yüz on beş Suriyeli 
yaşamaktadır. Ülkemizde bulunan mültecilerin birçoğu 
geçici barınma merkezleri yani kamplarda yaşarken pek 
çoğu da hayatlarını devam ettirmek amacıyla şehirlere 
taşınıp kendilerine iş edinmişlerdir. Bizler de Suriyeli 
mültecilerin hayatlarını, yaşadıkları zorlukları anlamak için 
kendileriyle röportaj yaptık. Bir mobilyacıda çalışan otuz 
yaşındaki Ömer Usta ile röportajımız:

Kendinizden bahseder misiniz?

Suriye, Halep’te doğdum. Evliyim ve çocuklarım var. 
Annem, babam ve diğer akrabalarım ise hâlâ Suriye’de 
yaşıyor. Onları çok özlüyorum çünkü Türkiye’ye 
geldiğimden beri onları göremedim. 

Ne zaman Türkiye’ye geldiniz ve Türkiye’deki yaşantınız 
ile ilgili bizlere ne söylemek istersiniz?

Üç sene önce işsizlik ve savaş nedeniyle Suriye’den 

Türkiye’ye geldim. Buradaki 
hayat çok daha güzel, kirada 
da olsa bir evim ve bir işim var. 
Geçim sıkıntısı çekmiyorum. 
Çocuklarım burada daha 
mutlular.

Mültecilik ve kendi ülkenizi 
bırakıp Türkiye’ye gelmek 
zorunda kalmak nasıl bir 
duygu, bizlere tarif edebilir 
misiniz?

Tüm akrabalarım orada 
yaşamaya devam ediyorlar. 
Onları bırakıp burada yaşamak 
benim için çok zor. Ülke 
değiştirmek de bayağı masraflı 
oluyor. En yakın zamanda 
Suriye’ye gidip onları görmek 

istiyorum. Fakat buradaki hayat ve ekonomik durum 
Suriye ile karşılaştırıldığında çok iyi durumda. Bu sebeple 
onlardan ayrı kalmaya dayanabiliyorum. 

Devlet dışında yardım aldığınız kurum veya kuruluşlar 
var mı?

Hayır, devlet dışında hiçbir kurumdan maaş ya da yardım 
almıyorum.

Ülkenizdeki sıkıntılı duruma rağmen ülkenize geri 
dönmek ister misiniz?

Evet, ülkemi ve ailemi çok özlüyorum.

Yanıtlarınız için teşekkürler.

Yaşanılan zorluklar ve hissedilen güçlü bir özlem 
duygusuna rağmen çocukları ve ailesi için Türkiye’de 
yaşayan Ömer Usta, ülkemizdeki milyonlarca Suriyeli 
mülteciden yalnızca biri. Devletin sağladığı belirli imkânlar 
doğrultusunda yaşayan Ömer Usta ülkesine geri dönmeyi 
istemesine rağmen Suriye’deki sular durulana, insanların 
rahatça yaşayabileceği hale gelene kadar Türkiye’de 
yaşamaya devam edecek.

Kaynakça: https://multeciler.org.tr/turkiyedeki-suriyeli-sayisi/
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Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 
Mi, Adaleti Mi?

Yaren AKFIRAT / 9-A

“Medeniyetin ilk şartı adalettir.”                                                                    
Freud

Türkçede ‘adalet’ terimi ‘eşitlik’ olarak kullanılsa da 
aslında iki terim birbirinden farklıdır. Peki, nedir bu 
kavramlar? Adalet hak edene, hak ettiğini vermektir.  
Eşitlik ise kanunlar yönünden insanlar arasında ayrım 
bulunmaması durumudur. Ancak genel olarak eşitlik 
kavramı bireysel ve toplumsal olarak yanlış anlaşıldığı için 
biyolojik farklılıklardan duygusal farklılıklara kadar hemen 
her alanda kullanılmaktadır. Eşitliğin olmaması birinin 
birinden daha üstün olduğunu göstermemekle birlikte 
adaletin sağlanması gerektiğini göstermektedir. Özellikle 
son dönemlerde toplumsal cinsiyet adalet kavramının 
toplumsal cinsiyet eşitliği yerine kullanılması gerektiğine 
yönelik görüşler ileri sürülmektedir. Çünkü eşitlik kadınlar 
veya erkeklerin kendi içinde de görülen farklılıkları 
göz ardı etmektedir. Yani kadınların ve erkeklerin belli 
farklılıklarını göz ardı etmeye yol açmaktadır. Buna örnek 
olarak: bir kadın 100 metre yarışını bir erkekten daha uzun 
sürede; bir siyah atlet bir beyaz atletten daha kısa sürede; 
engelli bir birey engelsiz bir bireye göre daha uzun 
sürede tamamlayabilir. İşte tam da bu nedenle toplumsal 
cinsiyet eşitliğinin yanında bu farklılıkları da göz önünde 
bulundurulması gerekir. 

Toplumsal cinsiyet eşitliği 
nedir peki? Tüm insanların 
çeşitli farklılıklara sahip 
olmalarına rağmen haklar 
bakımından eşit olması 
gerektiği fikridir. Doğal 
eşitlik değildir, etik ve 
politik anlamda eşitliktir. 
Eşitliği sosyal yaşamda, 
kanunlar önünde 
uygulanmalı, buna örnek 
olarak: bir ailede erkek 
çocuk okutuluyorsa kız 
çocuk da okutulmalıdır. 
Toplumsal cinsiyete 
dayalı olarak adalet 
kavramı yerine eşitliğe 
odaklanmak eksik olarak 
görülmelidir. Çünkü 

toplumsal cinsiyet temelinde kadınlar ve erkeklerin 
algı farklılıkları ortaya çıktığından, eşitlik adalet için 
gereklidir ancak yeterli değildir. Yine feministlerin iddia 
ettiği gibi adalet kavramını öne çıkarmak eşitliği bir 
kenara bırakmak değildir. Kısaca eşitlik gereklidir, ancak 
kadınların ve erkeklerin sosyal, siyasal ve ekonomik 
hayatlarında adaletin tesis edilmesi noktasında yeterli 
değildir. Dolayısıyla, (hepsini kapayan bir kavram olarak) 
eşitliği içeren ancak sosyal rollerde ve pratiklerde kadınlar 
ve erkekler için eşitliğin ötesine giden toplumsal cinsiyet 
adaleti yaklaşımını veya anlayışını tesis etmek bugünün 
modern toplumları için bir gerekliliktir.

Kaynak: 
https://kelimeler.net/E%C5%9Fitlik-kelimesinin-anlami-nedir
http://www.gazetekadikoy.com.tr/toplumsal-cinsiyet-adaleti-mi-
toplumsal-cinsiyet-esitligi-mi-makale,1517.html
http://www.sivilsayfalar.org/sivil-sozluk/toplumsal-cinsiyet-esitligi-
toplumsal-cinsiyet-adaleti/
http://kadem.org.tr/neden-toplumsal-cinsiyet-adaleti/
http://turkishpolicy.com/pdf/A-New-Momentum-Gender-Justice-in-
the-Womens-Movement-Winter-2015_611f_tr.pdf
https://www.ogretmensitemiz.com/egitim/ogrencilerine-esitlik-ve-
adalet-arasindaki-farki-anlatan-ogretmen-h4382.html
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Mutluluk ve Üzüntü

Asiye Elif KURT / 9-A

Ben küçüklüğümden beri hayvanlara kendimi bağlı 
hissetmişimdir, özellikle de kedilere karşı. Çocukluğumdan 
beri evimize bir hayvan almak istedim ki benimle 
oynayabilsin ama annem hiçbir zaman izin vermemişti 
ne kadar ağlasam da. Bir zamanlar iki tavşan almaya 
ikna etmiştim annemi sonra büyümüşlerdi ve çiftliğe 
vermek zorunda kalmıştık. Çabuk bağlanan biri olduğum 
için o zaman çok boşta kalmıştım ve üzülmüştüm. Sonra 
sokakta bulduğumuz sahipsiz bir kediyi sahiplenmiştim 
annem zar zor dayanıyordu kediyi evde beslemeye, 
ardından ablamın alerjisi tutmuştu ve çok hasta olmuştu 
yani onu da birine vermek zorunda kaldık. Artık umudum 
kalmamıştı. Ne kadar her akşam ağlayıp anneme bir de 
köpek alıp denesek diye yalvarıp üzüntümü belirtsem de 
evcil hayvanımın olmayacağını biliyordum. Artık sadece 
alışveriş merkezlerindeki evcil hayvan dükkanlarına bakıp 
iç geçiriyordum aynı zaman da onlar için üzülüyordum. 

Hiçbir hayvan dört cam duvarın arasında 
kalmayı hak etmiyor ki benim istediğim de 
hiçbir zaman bir köpeği satın almak değildi, 
barınaktan sahiplenmekti.

Bir gün Trabzon’dayken uykudan 
uyandığımda babamın bana fotoğraf 
attığını gördüm, mesajı açtığımda beyaz 
renkte, kıvırcık tüylü, kahverengi gözlü bir 
köpek vardı ve fotoğrafın altında “sana 
köpek aldım kızım” yazıyordu. İlk başta 
inanmamıştım çünkü zaten uykuluydum ve 
henüz kendime gelememiştim. Ardından 
ağabeyimi aradım gerçek mi değil mi diye 
çünkü abimle babam Bursa’da beraberlerdi 
ve abim ‘gerçek’ demişti. O andan sonra 
ben zaten donmuştum mutluluktan etrafımı 
göremiyordum ve çok heyecanlıydım ama 
annem ısrarla istemiyordu köpeği ve onu 
ikna etmem lazımdı.

Bursa’ya geri döndüğümüzde köpeği 
babamın nasıl bulduğunun gerçek 
hikayesini öğrendim babam aslında onu 
satın almamıştı. İnşaatta işçilerin işlerini 
doğru yapıp yapmadığını gözlemlemeye 
gittiğinde köpeği sahipsiz sokağa bırakılmış 
halde bulmuştu. Köpeğin arka bacağı kırıktı 

sonra da hemen bana mesaj atmıştı ve onu güvenli bir 
yere götürmüştü. Ben gelince de hemen onu veterinere 
götürdük. Teriyer cinsi, 3 yaşında, sol arka ayağı kırıktı eski 
sahibinden bir haber yoktu ve babam bulduğunda tasması 
da yokmuş. İşte o an veteriner kötü haberi vermişti.  Eski 
bir kırık olduğundan dolayı ameliyat olamıyordu olsa 
bile çok zor bir süreçten geçmesi gerekiyormuş, kemiği 
kaynamıştı sonra zaten ayağına mı üzülsem yoksa onu 
bulduğum için mutlu mu olsam bilememiştim, karmaşık 
duygular içindeydim. Ben köpeği eve götürdüm ve annem 
de ayağı kırık olduğu için dayanamayıp eve aldı. İsmini 
Kıvırcık koydum. Aslında yıllardır istediğim şey karşımda 
duruyordu. Yaşadıklarımın tek kötü tarafı onun ayağının 
kırık olmasıydı, sonuç olarak istediğime kavuşmuştum 
benim için evde bir arkadaş olmuştu Kıvırcık. O gün 
bugündür sahipsiz muhtaç bir köpeği sahiplendiğim için 
kendimi mutlu ve gururlu hissediyorum.
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Güney Afrika

Yağız Efe DAĞLIOĞLU / 9–A

Şubat tatili her zaman öğrenciler için çok rahatlatıcı bir 
tatil olmuştur. Biz de bu şubat tatilinde Güney Afrika’ya 
gitmeye karar verdik. Güney Afrika’ya uçuşumuz 
yaklaşık on saatti. Oraya gittiğimizde çok yorgunduk 
ama o kadar heyecanlıydık ki orayı şimdiden gezmek 
istiyorduk. İndiğimizde Cape Town’daydık. İlk gün 
Masadağı’na çıktık. Oraya özel dönen bir teleferik ile 
çıkılıyor. Masadağı gerçekten çok keyifli bir yer. Ama 
çok yüksekte olduğu için çok soğuktu. Özellikle geriye 
dönmek için sıra beklediğimizde o kadar soğuktu ki 
yüzlerimizi hissedemiyorduk. O günü sadece Masadağı 
ile tamamladık. Bir sonraki günde Franschhoek ve 
Stellenbosch’a gittk. Franschhoek’te öğlen yemeği yedik. 
Yemekte çok güzel bir et yedik. Yanında da yetişkinlere 
özel şarap tadımı yaptırdılar. Bazı müşteriler istediği 
şaraptan istediği kadar aldı. Stellenboch’ta da durup 
oradaki mağazalara gittik ve Sun City için bazı şeyler 
aldık. O günden sonra teneke mahalle denen küçük bir 
mahalleye gittik. Bu mahallede rehberimiz değişmişti. 
Rehberimiz o mahallenin çok saygın birilerindendi ve 
bizi korumak için buradaydı. Çünkü bu mahalle beyaz 
insanlara karşı olarak yapılmıştı. Burada bir atölyeye 
gittik ve orada çok güzel sanat örnekleri vardı. Rehber 
bu sanatların yapılış tarzlarını anlattı bize ve o atölyeden 
çıktık. O atölyeden sonra bir anaokulu bizi okullarına 
davet etti. Oradaki çocukların beyaz insanlarında onlar 
gibi olduğunu ve onlardan korkmamalarını öğretmeye 
çalışıyorlardı. Çünkü zamanında Hollandalılar Güney 
Afrika’nın bir bölümünü siyahi insanları köle olarak 
kullanarak ele geçirmişlerdi ve bu olay onlarda çok büyük 
bir iz bırakmıştı. Oradaki çocuklarla tanıştıktan sonra 

bir müzeye gittik ve Güney Afrika’nın tarihini öğrendik. 
Akşam yemeği için “Mama Afrika” denen bir restorana 
gittik. Bu restorantta geleneksel Afrika yemekleri vardı. 
Menüde çok garip hayvan etleri vardı. O günden sonra 
toplandık ve Sun City’e doğru yola çıktık. Yolda giderken 
Aslan Parkı’na uğradık ve bir sürü hayvan sevdik. Özellikle 
yavru aslanlar çok şirindi. Oradan sonra Sun City’e vardık. 
Sun City küçük bir şehir gibiydi. Sun City’nin içinde 5 
tane otel vardı. Biz onların en iyilerinden birinde olan 
“Soho”’da kaldık. Orada istediğimiz aktiviteleri yaptık. 
İkinci günümüzde gün boyunca serbesttik. Saat 5’te 
isteyenler beş çayına gitti. Bu ailelerden biri de bizdik 
ve  gerçekten çok güzeldi. Sadece bu ikramda sushi 
vermeleri beni biraz şaşırttı. Onun dışında her şey çok 
lezzetliydi ve çok güzeldi. Sun City’deki iki gece üç 
günümüzden sonra Johannesburg’a gittik. Rehberimiz 
bizi Johannesburg hakkında bilgilendirdi ve uyardı çünkü 
orası çok tehlikeli bir yermiş. O kadar tehlikeli bir yer ki biz 
Afrika’ya gitmeden önce THY soyuldu ve biz bu durum 
yüzünden gideceğimiz yere üç saat daha geç vardık. 
Sadece beyazların olduğu bölgeler de vardı ve sadece 
oralar güvenliydi. Biz hep güvenli bölgelerde dolaştık. 
Rehberimiz bizi uyardıktan sonra Nelson Mandela’nın 
heykelinin olduğu bir yere gittik. Orası gerçekten çok 
güzeldi, daha sonra da Lesedi kültür köyüne gittik ve 
Afrikalıların geçmişini öğrendik. Bize geleneksel danslar 
gösterdiler ve bizden önce gelen Türkler onlara Beşiktaş 
takımını öğretmişler. Bunu duyan görevliler bizim Türk 
olduğumuzu öğrenince en büyük Beşiktaş diye bağırmaya 
başladılar. O günden sonra otelde çantalarımızı toplayıp 
Türkiye’ye doğru yola çıktık. Orası gerçekten çok güzel 
bir yer. Oraya meraklı olmasanız bile oraya gidip oranın 
tarihini öğrenmenizi tavsiye ederim. 
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Video Oyunları Hakkında

Umut Ulaş BALCI / 10-A

Video oyunları sektörü, özellikle gençler arasında olsa 
da her yaştan çok geniş kitleye sahip bir alan ve bugün 
geçtikçe katlanarak artıyor. Yıllar ilerledikçe hızla gelişen 
oyunlar, her sene gerçekçilik ve derinlik açısından çığır 
açıyor. Milyarlarca dolarlık değerleri olan firmalar yeni 
oyunlar ve projelerle oyuncuları kendilerine çekme 
çabası içindeler. Üstelik iş spora da dökülmüş durumda, 
e-spor için çoğu spor dalından çok daha büyük paralarla 
turnuvalar düzenlenmekte. Ancak oyun sektörü de 
yeni gelişen teknoloji gibi dogmatik ve yeniliklere 
nispeten kapalı bakış açısından nasibini almış durumda. 
Medyanın da körüklemesiyle büyük bir topluluk bilgisayar 
oyunlarının çocuk işi, basit, gereksiz ve hatta zararlı 
olduğu gibi bir kanaate sahip.

Öncelikle bu oyunları sadece çocukların oynadığı tezi 
aslında çok basit bir şekilde çürütülebilir: Madem öyle o 
zaman neden teknolojiye erişim imkânı olan yetişkin erkek 
ve kadınların yarısından fazlası herhangi bir platform 
üzerinden video oyunu oynuyor? Aslına bakıldığında 
video oyunlarının çocukça olduğunu düşünen insanların 
içinde de oyun oynayanlar var. Bu grup kendileri de 
yaptıkları bir aktiviteyi nasıl çocukça diye etiketleyebiliyor, 
anlamak güç. Elbette, her şeyde olduğu gibi çocuklar 
için üretilen oyunlar da var, ancak bunlar tüm video 
oyunlarının çocuklar için olduğunu doğrulamaz; tıpkı 
oyuncak tabancaların silahları çocuk işi yapmaması gibi… 
Ayrıca piyasada da pek çok 18 yaş üstü etiketli oyun var, 
bu oyunları birileri alıyor olmalı ki yapımcılar yetişkinler 
için oyunlar üretmeye devam etsinler. Bu yaş sınırları 
ülkemizde pek denetlenmese de Avrupa ülkelerinde bu 
denetleme bulunduğundan yetişkinlerin oyunları alması 
18 yaş üstü içerikler içeren oyunların devamlılığı için 
gereklidir.

Gereklilik, öznel bir konu olduğundan bu noktada 
son karar kişinin kendi dünya görüşüne bağlı oluyor. 
Ancak, oyunların gereksiz olduğunu düşünenlerin temel 
dayanağı olan oyun oynamanın bize hiçbir şey katmayan 
bir aktivite olduğu düşüncesi görecelidir ve tartışmaya 
açıktır. Örneğin, hikâye bazlı bilgisayar oyunları çok ince 
detaylarına kadar düşünülmüş olay örgüsü ve bunların 
yanında oyunları bir kitap veya filmden ayıran en büyük 
detay olan tüketiciye irade vermesi; insanın hayal gücü, 
kelime dağarcığı, olaylara bakış açısı gibi özelliklerinin 

değişip gelişmesine imkân sağlamaktadır. Bu yönüyle 
video oyunları herhangi bir kitabı okumak ya da bir 
film izlemek kadar gerekli, kişiye katabileceği çok şey 
olan eserlerdir. Bunun yanında bilimsel bir araştırmayı 
öğreten, doğada hayatta kalma taktikleri veren, tarihi 
olayları sanki olay yerindeymişçesine aktaran video 
oyunları da mevcuttur. Örneğin, Assassin’s Creed Unity 
oyunu Fransa’da Notre Dame Katedrali’ni tanıtırken 
kullanılmaktadır. Devlet makamlarının dahi bir oyunun 
aktarımını bir metinden alıntı yapmaktan ya da bir film 
kesiti izletmekten daha etkili bulması aslında neyin gerekli 
olup olmadığını açıkça ortaya koymaktadır.

Herkes video oyunlarının aşırı zararlı, bağımlılık yapıcı 
olarak tanıtıldığı bir iki habere rastlamıştır. Dikkat çekici 
bir nokta şudur ki bu haberlerin hiçbirinde kullanılan 
bilimsel araştırmalara tam olarak yer verilmemektedir. 
Çünkü medya bu araştırmaları insanları yönlendirmek 
istediği yöne göre kırparak kullanmaktadır. Her ne kadar 
video oyunlarının kişinin saldırganlığını arttırabileceği 
doğru olsa da bu durum tamamen bireyin kişiliğine 
bağlıdır. Oyunlara konulan yaş sınırlamalarına uyulup 
uyarılar dikkate alındığı sürece bu tarz etkilerden 
neredeyse veya tamamen etkilenmeden oyunların keyfine 
varmak mümkündür. Sağladığı eğlencenin yanında, video 
oyunlarının pek çok faydası da vardır. Disleksiyi düzeltici 
etkisi, görme yeteneğini geliştirmesi, MS hastalarında 
denge mekanizmasını iyileştirmesi, karar alma 
mekanizmasını büyük ölçüde hızlandırması, odaklanmayı 
geliştirmesi, stresi azaltması gibi araştırmalarla ortaya 
konmuş nesnel etkilerin yanında fiziksel aktiviteye teşvik 
etme, diğer insanlara ve farklılıklara duyulan hoşgörüyü 
arttırma, kabadayılığa yönelimi azaltma, yeni ilgi alanları 
keşfetme ve yeni arkadaşlar keşfetme gibi pek çok yararlı 
yön bir video oyununu çekici kılabilir.

Anlatılanlar ve verilen örneklerden görülebileceği üzere, 
çoğu insanın kafasına “yerleştirilmiş” video oyunları 
zararlıdır, bilgisayar üzerinden eğlenmek boşa zaman 
harcamaktır gibi düşünceler tamamen yanlış yönlendirme 
ve eksik bilgilendirme sonucu ortaya çıkan etkilerdir. 
İlerleyen zamanlarda bu düşüncenin değişeceği de aşikâr, 
her teknolojik alete zamanla alışıldığı gibi…
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A Movıe Review: Coco

Zeynep Ezgi DAĞLIOĞLU / 9–C

Coco is an animation/musical movie created by Disney’s 
Pixar. Even though it is an animation, it is for all ages and 
I believe that this masterpiece contains some important 
messages and lessons such as importance of family, 
honesty and chasing dreams. 

In terms of graphics, as this is a movie by Disney’s Pixar, 
the quality is perfect, as expected. For instance, Ernesto 
De La Cruz was animated so precisely that while he was 
singing, his Adam’s Apple moves and the cleft he had 
was visible both on his living character and his character 
after death. 

As this movie is also a musical movie, the quality of the 
music is important as well. In addition, both the quality 
and the lyrics are amazing, as they are so catchy. Moreover, 
while animating this movie, the animators took their job 
so seriously that if you see anyone playing a guitar in the 
movie, it is a guarantee that they are playing the correct 
notes. Also, for the crowd in the death land, they had to 
have over 500 outfits for over 500 skeletons.

In this masterpiece, a lot of cultural and traditional 
messages from Mexican culture are present. The storyline 
is also interesting, and it is totally different from what 
we’ve watched before in Disney’s movies. For instance, 
Dante’s breed (Miguel’s dog) is Xoloitzcuintli which is the 
national dog of Mexico. Another traditional fact is that in 
the death land, the only living plant is the marigold flower 
which is important for the dead ones as it shows the way 
home. 

Therefore, in my opinion, the movie was well-animated, 
and the lyrics and the music were awesome. The hidden 
messages are amazing, and it is so great that they’ve 
thought of and covered everything that is about Mexican 
culture, even the food. Also, it is so nice to inform people 
about the Mexican culture. As a result, if I had to give this 
movie a rating on a scale of 1 to 10, I would definitely give 
it a 10. While watching the movie, it also made me cry 
during some scenes and the masterpiece reminded me of 
the importance of family once again.
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The Boy Who Lived vs. The 
Boy Who Had No Choice

Aslı Nur KÖSE / 9-C

Have you ever seen, read or heard about the Harry Potter 
books or movies? Unless you have been living under a 
massive rock for the past decade or two, your answer to 
this question should be ‘yes’. In these books and movies; 
Harry Potter, who is known as ‘The Boy Who Lived’, is 
said to be the most powerful wizard and is portrayed 
as a “hero” or “the good guy”, whereas Draco Malfoy is 
referred to as “the villain” or “the bad guy”. However, 
Draco Malfoy is actually the most misunderstood 
character in the wizard world and is much better than 
Harry Potter in many ways. Although Harry Potter is more 
powerful in magic, the backstory of ‘The Boy Who Had 
No Choice’ is much more interesting and his personality 
and actions are deeper and more layered.

No Potterhead can deny the fact that Harry Potter is a 
very powerful wizard because he managed to survive The 
Dark Lord’s Avada Kedavra curse when he was only a year 
old. He can even be called the most powerful wizard of 
his time; therefore, he possesses more power than Draco. 
However, this should not be surprising because being 
exceptional in magic is inside of Harry’s genes since his 
parents were considered to be one of the greatest wizards 
of their time. In contrast, neither of Draco’s parents had 
a reputation comparable to Harry’s parents. Thus, doing 
well in magic is one of the areas where Harry is superior 
to Draco.

Although it is impossible to not know Harry Potter’s 
backstory as a Harry Potter enthusiast, his story is one of 
the most overrated and overemphasized pieces of fiction 
out there. On the other hand; Draco Malfoy’s backstory is 
quite interesting yet it is not nearly as highlighted enough 
and is unfairly underrated. He was born into a privileged, 
wealthy and pure-blood family who actively supported 
Voldemort on his quest to turn the magical world into 
a pure-blood only community. This clearly explains his 
blind hatred towards Harry during their school years. 
However, he managed to get past the hateful beliefs 
which his parents had been inculcating in him since 
birth and he wanted to walk away from being a Death 
Eater. Moreover, this is a good example of Draco Malfoy’s 
character development throughout his journey to find his 
true self, while Harry Potter’s backstory leaves numerous 
plot holes and unanswered questions.

Unlike Draco, Harry Potter is always the ‘good guy’ or 
the victim in these books and movies. His character 
development throughout the movies and books is 
highly insignificant because his traits never change and 
his maturing process over the years is not reflected 
enough to the readers or viewers. As a result of this, his 
personality is not layered or deep and it would be a major 
understatement to claim that Draco Malfoy is just ‘a bad 
guy’. Although it is true that the dark side of Draco is 
the side of him that is usually illuminated, he does have a 
vulnerable, sweet and sensitive side as well. However, he 
was taught by his family to repress his good side down 
to the point where even he was convinced that he was 
not vulnerable at all. This side of him starts to show up 
towards the end of his school years when he begins to 
find his true self.

In conclusion, both of these characters from the Harry 
Potter wizard world are superior to the other in different 
areas such as backstories, magical abilities, character 
developments and the layers of their personalities. 
However, it is clear that one of these wizards is more 
advanced than the other in background and personal 
growth, and that wizard is Draco Malfoy. He is an 
underrated, misunderstood and underappreciated figure 
who brings forth an interesting story to tell and bears a 
fascinating character development, which is exactly why 
it is perfectly appropriate to call him ‘The Boy Who Had 
No Choice’.
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The Fair Skin Craziness

Alize GONZALEZ / 9-B

Asian women have fair, smooth and sparkly skin. Most 
women in the world envy Asian women because of their 
skin. The question is, should they envy them? It is a 
debatable topic nowadays if Asian women should work 
so hard to have fair skin. This does not end only with 
Asian women the same, thing goes for Asian men too, 
the only difference is the pressure on women in society is 
more. Not every Asian has fair skin, in addition to achieve 
it they use creams, masks, and they even go through 
surgeries because of the beauty standards in Asia.

Why did fair skin become popular once again after so 
many years in Asia? Between 760s-1600s Asian men and 
women were considered more handsome or beautiful 
than darker toned people and fair skinned people were 
thought to be rich. Why did people think that fair skinned 
people were rich? Farmers who worked all day under the 
sun would sunburn so, they had a darker skin color. Rich 
people did not work under the sun, they stayed indoors 
so they were fair skinned. Fair skin was the symbol of the 
upper class. After 1600s fair skin was not as popular as it 
used to be. After World War 2, in Asian countries, white 
people were thought to be strong and beautiful. Asians 

also witnessed racism in the western countries and they 
thought that if they had a fair skin tone, they would not 
be left out. 

In 1960s, fair skin became popular again so, they started 
to produce special mixtures of skin products to be fair-
skinned. The reason why Korean beauty products are the 
best in the world is because of the will of being fair. Now 
fairness is almost a must in Asian countries. Employers 
choose the fair-skinned employee and they pay more to 
them or you are considered more beautiful or handsome. 
Asian women use so many products on their face that it 
causes skin cancer. They use whitening creams, serums, 
sunscreens, and masks. All those beauty routines take 
about two hours a day. Most of them do not even like 
doing it but they think that it is a must so they do to fit in 
to society. Four out of ten women use whitening creams; 
it is now an obsession.

To take action upon this problem whitening cream 
advertisements should be banned and people should not 
be classified according to their skin color. Natural beauty 
and being comfortable with your own skin tone is the 
healthiest and the prettiest among everything.
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Mona Lisa is smiling, 
but is she happy?

Gülüş GÜLTEKİN / 9-C

Mona Lisa Smile is a 2003 
produced drama film directed 
by Mike Newell and staring Julia 
Roberts, Kirsten Dunst, Julia Stiles 
and Maggie Gyllenhaal. It has the 
name of the famous art work of 
Leonardo Da Vinci’s “Mona Lisa” 
and gives a reference to the song 
of Nat King Cole “Mona Lisa”.The 
movie takes us back in time to 
1953. It starts when an art history 
teacher Katherine Ann Waston 
(Julia Roberts) leaves her town 
and moves to teach seniors at 
Wellesley College. Wellesley 
College is known as the most 
conservative school in town and it 
is only for girls.

In her first lesson, Katherine finds 
out that these girls are very smart 
and they know the whole study 
guide. Moreover Katherine finds 
out that these girls are waiting 
for their married life and they are not planning a career 
towards their dreams. In these times women were just 
planning a life to be good wives to their husbands and no 
matter how smart they were, they were all getting ready 
to do household chores. Kathrine fights to change their 
opinions about women in society. 

The movie gives details of four student’s lifes: Betty 
Warren (Kirsten Dunst), is very conservative and ruthless 
girl who acts as the leader of the girls, Joan Brandwny 
(Julia Stiles), a very smart girl who dreams of being a 
lawyer, Connie Baker (Ginnifer Goodwin), an insecure 
and innocent girl, and Giselle Levy (Maggie Gyllenhaal), 
who is very reckless.  Katherine works really hard to 
change these girl’s opinions and the movie focuses on 
the relationships between Katherine and these girls. 
However at the same time she falls in love with the Italian 
teacher Bill Dunbar (Dominic West). These girls learn a 
lot from Katherine and Katherine learns a lot from them. 
She made a lot of good friends at Wellesley Collage.

This movie gives us a perspective 
about women’s role in society 
during those years. No matter 
how smart they were women 
were always considered as wives. 
This movie is a great act to break 
stereotypes and give them courage 
to make their dreams come true. 

In the movie there is a part that I 
really liked which gives a reference 
to the famous painting of Leonardo 
Da Vinci “Mona Lisa”. Betty 
Warren, when her ideas changed 
about marriage, tries to convince 
her conservative mother of her 
decision. She uses these sentences 
while showing her mother the 
painting Mona Lisa. She says “Look 
at this mother (she showes Mona 
Lisa). She’s smiling. Is she happy? 
She looks happy. So, what does 
it matter?” This part of the movie 
also draws attention to the fake 
happiness of these women.  

Katherine also changes the opinions of the girls about 
art history. Wellesley College wants Katherine to follow 
the normal procedure but Katherine  doesn’t want her 
students to just memorize a painting’s artist and dates, 
etc. She wants them to feel and think about the art. 

Julia Roberts performed outstandingly in this movie as 
the role of Katherine Ann Watson. She really makes us feel 
the emotions that she feels. The other girls also do that, 
too. The plot is really good, it showed us the changing 
steps of Katherine and the other girls.  

This movie is available on Netflix and since it is an old movie 
you can find  a DVD form of it too. I highly reccomend you 
watch this movie to break the strereotypes for women’s 
role in society and I also reccomend you recommend 
and explain this movie to every women you know to 
maket hem feel confident and make them inspired by 
Katherine’s story at Wellesley Collaege to change female 
stereotypes.
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Angel Beats! Review

Emirhan ALTUNTEPE / 9-B

“Angel Beats!” is an anime TV series that focuses on what 
a high school boy named Yuzuru Otonashi goes through 
after dying, and waking up in a place which is supposedly 
the afterlife. The cast consists of four main characters and 
twenty side characters. The main characters are Yuzuru 
Otonashi, Yuri Nakamura, Hideki Hinata, and Kanade 
Tachibana. Otonashi, voiced by Hiroshi Kamiya, is a red-
haired boy with red eyes and he is 175cm tall. At the start of 
the series he has amnesia and only remembers his name. 
He carries a Glock 17 handgun throughout the series. 
Nakamura, often called Yurippe, is voiced by Harumi 
Sakurai, has purple hair and green eyes and is 160cm 
tall. She is the leader and founder of SSS (Shinda Sekai 
Sensen) or Afterlife Battlefront, which is an organization 
that fights against the rules of the afterlife, and carries 
a Beretta 92 handgun of silver color. Tachibana, mostly 

called Tenshi (Angel), is voiced by Kana Hanazawa, has 
long, silver hair with golden colored eyes and is 150cm 
tall. She is the main antagonist the SSS was found to fight 
against. She created what she calls “guard abilities” using 
a software called “Angel Player”. She primarily uses her 
“Hand Sonic” ability, which creates blades to appear on 
her forearms to fight.  Hinata, voiced by Ryouhei Kimura, 
has blue hair and blue-purple eyes, he is also 175cm tall 
like Otonashi. He is Otonashi’s best friend, the first person 
to join the SSS, the person who gave Yuri the nickname 
“Yurippe”, and the first person to call Tachibana as Tenshi 
(Angel). He usually carries a Smith & Wesson Model 645 
handgun. The three main parts an anime series consists 
of are: the sound, the visuals, and the plot. Angel Beats! 
has done a great job at doing great in all of those core 
parts. The series has great original sound tracks and is 
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also able to incorporate them well, it has great visuals 
in terms of animation and visual effects, it does a pretty 
good job on telling the backstory of the afterlife and the 
characters while also maintaining the pace of the main 
plot.

Most of the music in the anime was produced by well-
known artists and singers. For example: The opening 
theme “My Soul, Your Beats!” was sung by Lia, who also 
sung the songs for other popular titles such as “Clannad” 
or “Charlotte”, and the ending theme “Brave Song” was 
sung by Aoi Tada. Even though it is not that apparent, 
the lyrics of both songs relate deeply to some of the 
underlying messages of the series. There is also a girls’ 
band in the series, which is a part of the SSS. This band is 
called “Girls Dead Monster” and has five singles. Three of 
these singles were sung by Risa Oribe, mostly known as 
LiSA (Love is Same All), who is one of the widely known 
music artists in the anime community. The other two 
singles are sung by Marina Nakamura. Girls Dead Monster 
is important to the plot, because they distract everyone 
by performing an unexpected concert while SSS is in an 
operation in order to conceal the members of SSS. But 
these are not the only times music is used in the story. 
For example, in the very last scene of the show, two 
people (which will not be named in order to keep this 
spoiler-free) recognize each other because one of them 
is humming the fourth single of Girls Dead Monster, and 
towards the end of the last episode, the concept of beats 
is used to reinforce the biggest plot twist in the series. It 
is normal for music to be included this much in the series, 
given that even the name of the series is about music. 
Angel Beats! lives up to its name and accomplishes a 
great job in using wonderful music.

The best part about the anime’s visuals is the animation. 
The opening intro has brilliant animation that is fluid and 
well-matched with the background music. The animation 
in the battle scenes are excellent as well. The movement 
of people fighting are well-made and very fluid. The 
bullet animations are realistic enough, and individually 
moving parts on people like hair and clothes are animated 
considering all of the factors that move them. The visual 
effects are not that groundbreaking, but they are okay. 
The effects in the opening intro and most of the scenes 
are pretty good, although there are scenes where the 
effects seem a little forced. The backgrounds are fine 

but they could be better. The lighting is pretty good, it 
is realistic and well-done. The character models have 
enough variety, but the hair models of some characters 
are exactly the same with only the color changed. There 
are also occasions where some students in the crowd are 
carbon copies of each other, but this can be tolerated 
because the fact that this series was made back in 2010 
and there are some production companies that still use 
this tactic. Aside from those, the character models are 
unique to the characters. While the visuals could have 
been better, they are more than enough for a series of 
this type.

There are a lot of plot twists in this show. Most of the 
information is given piece by piece in different settings 
and some parts are left to be completed by the viewer. 
The series ends on a cliffhanger leaving what happens 
next to the viewer’s imagination. Some of the characters’ 
backstories are explained through flashbacks, but the 
backstories of most of the characters remain unexplained. 
Even though this does not affect the main plot that much, 
it would be better to explain more of the characters’ 
backstories. The series also does not explain the nature 
of the afterlife, it only explains why there are people 
with no souls even though everyone that comes here 
is a real person. The plot has underlying messages like: 
“Don’t forget to live your youth!”, “Love can overcome 
anything!”, “If you have people that love you to rely on, 
don’t be afraid to show your true self!”, “No matter what 
happens, even if it doesn’t work, try your hardest to 
achieve what you want!”, and “No matter what happens, 
everyone is going to be alone at the end.”. Even though 
there are some plot holes and badly written scenes, the 
show has a pretty good, original plot. 

Overall, the series has great quality and manages to blend 
emotions like happiness, sadness, fun and depression 
together creating a rollercoaster ride of emotions where 
you can be crying your eyes out and laughing out loud 
at the same time. I recommend checking Angel Beats! 
out for yourself to see if you like it or not. If you have not 
watched any anime shows, this could be your first one. 
You can stream Angel Beats! on Netflix or Crunchyroll, or 
buy the DVD or Blu-ray version from Amazon. Everyone’s 
opinions may vary, but I am positive that you will like this 
show.
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How to Stop Violence 
Against Women?

Sinem KORKMAZ / 9-D

Women constitute half of the world’s population and 
maybe more than half of these women are exposed to 
physical or psychological violence. People may think 
violence against women is decreasing day by day. 
However, the number of women who are being exposed 
to violence has increased these days. It has started to be 
featured on the news more than it used to be. Therefore, 
solutions have started to be considered. In order to 
stop violence against women, females should be well-
educated, violence on television should be removed and 
punishments given to rapists or other violent offenders. 

Many women drop out at early ages. They stay at home 
the whole day and do household chores. When they need 
money, they want it from their husbands. That makes 
them dependent. When women want to work, their 
husbands do not let them. They are likely to say, “You 
have never worked a day in your life. Besides, who will 
clean the house and take care of the kids? Stay at home 
do what you know best.” This is considered psychological 
violence. Women feel useless and lose their trust. Women 
should be encouraged to go to school and have a job. 
Women become independent and brave when they are 
educated. They learn about their rights. They understand 
the fact that nobody has control of their lives. They 
oppose restrictions against themselves. They make their 
own choices and men cannot simply make them obey. 
Additionally, women are respected more by men when 

they are financially secure and have a job.

Television series undeniable affect people’s lives. There 
is a lot of violence against women in Turkish series. For 
example, a woman and her boyfriend were hanging out 
in a park and then the brother of the girl came. He saw 
his sister with a man and was very angry. He hit his sister 
and told her to go home. Many people are being affected 
by these violent scenes. Men feel that they can use their 
power on women if it is necessary. Women feel vulnerable. 
This is why violence should never be on television. There 
should be series that affect people positively. Stories 
should be about women who stand on their own and 
make their own money. Strong female characters might 
inspire women. They might want to be like them and 
want to work to make it happen. Also, men might start to 
change their view of women being desperate.  

Punishments given for violence against women are not 
deterrents. When a woman is exposed to violence from 
her husband, he is usually not given any punishment. 
When a woman is abused because of her clothes, the 
one who does it is jailed for a few days. After that, he 
is released without any punishment. Exposing violence 
ruins people’s psychology. People start not to take part 
in society. They choose to be lonely because they do not 
trust anyone. Laws about violence should be changed. 
There should be very strict punishments. Beating or 
hitting someone should be punished by imprisonment. 
Let’s say the punishment for slapping someone is four 
years in prison. People may avoid doing it when they 
see these steep penalties. People who cannot stop 
themselves need a deterrent to make them stop. 

Violence against women has been rising severely. Many 
people try to come up with solutions to stop it. It is 
argued about on the news almost every week. Everyone 
talks about it; however, nobody does anything to prevent 
it. A lot of things have to be changed. Women should 
make their own money, so they need to go to university, 
television series should not show violence and effective 
laws should be formed. Women should be given respect, 
courage and the love that they deserve. The world would 
be a better place for sure if there is no violence against 
women.
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Violation of Human Rights 
in India

Savi DEBRE / 11-B

India is the world’s largest secular, sovereign and 
democratic country with freedom of speech and 
religion, as mentioned in the Fundamental Rights in the 
Constitution. However, the situation of human rights is very 
grim and grueling. Despite being a sovereign and diverse 
country in terms of scenery, culture and traditions, India 
has its own share of violence and abuse. With the burden 
of country’s size and population, various problems such 
as lack of education, corruption and poverty emerge for 
the nation. These include riots, crimes, and discrimination 
on the basis of sensitive topics such as caste, religion and 
LGBT rights.

The familiarity of vigilante violence in India has been 
present throughout the diverse and extensive history 
of the country. This includes violence towards caste 
minorities, religious minorities, and other communities. 
Vigilante violence, a type of violence carried out without 
any legal authority usually for inadequate reasons, is one 
of the major causes of human right violations. The majority 

of these include massacres and riots due to the conflict 
between the Hindus, Sikhs and Muslims which have been 
frequent since the end of British Rule. Instances include 
the 1984 Anti-Sikh Riots, 1992 Bombay Riots and 2002 
Gujarat Riot, where more than two thousand people were 
killed in each case. Regardless of the clause- ‘freedom of 
religion’, vigilante violence will not likely cease anywhere 
in the future. 

Further instances include incidents of discrimination 
between castes and economic distributed classes, 
harassment by police and abuse of the position, and 
the constant criminalization and decriminalization of 
homosexual rights.

Despite having a wide history of violence of human 
rights, the government of India is consistently working 
on the introduction of new plans and schemes to improve 
the situations and give the nation the worth it has as 
described in the Constitution.
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Sacrilegious

Merve YİĞİT / 9-C

They were finally in the arena. It was time 
for them to fight after their friends. They 
were the last contestants so their fight 
was the only thing that could decide who 
would win or who would lose. One person 
would be gone from the team if they lost 
the tournament. It was the tournament of 
darkness and lightness. Only one side should 
have won the tournament not both. Even 
though something special happened just 
before the tournament between them, they 
were rivals in the arena.

The decision was up to magic sphere this 
time since it was the last fight. Both of them 
were apprehensive. They were both looking 
at the sphere while thinking about each 
other. Nonetheless something was wrong. 
The sphere was spinning around for a long 
time. It had been fifteen minutes! Normally 
it would take just fifteen seconds. It kept 
spinning and spinning. Heads of the each 
side were staring at each other. The young 
ones were confused. Eventually it stopped. 
With an explosion.

Everyone attending the tournament was 
scared. Even though they had nothing to 
lose, nothing had happened like that before. 
Hence, they were frightened. With the 
damage wave of explosion they fell. Trying to 
get up from the ground, questions appeared 
inside their heads. What happened? Why did 
it happen? How did it happen? However, they 
forgot the most important question: where 
did the contestants go?

It was all green when they opened their eyes. 
They did not expect to find themselves in 
such a relaxing place. They immediately tried 
to stand up and look for each other. They 

were really caring even though they should 
not have been. He made the first movement 
towards her. He got one step closer and 
helped her to stand up. They had already 
broken the rule, so it did not matter if they 
touched or not. He showed the beautiful 
waterfall to her. For him nothing could be 
more beautiful than her, but he could never 
confess that. Feeling safe, she was relieved 
to be with him. Nonetheless nothing made 
sense! “There should have been a fighting 
arena but instead this place is just for peace.” 
she thought until she heard someone fighting.

They both wondered where the sound was 
coming. Therefore they decided to walk 
towards the voices. After taking a few steps, 
they saw two people fighting. One male and 
one female. He came closer to her and said” 
I think we might have seen them before. 
They look so familiar.” She nodded. She was 
watching them with care. Finally one of them 
wanted to stop but the other disagreed. 
They continued fighting until the female 
one stopped defending herself. She did not 
want to fight, she wanted to end the war. The 
male was confused. He wanted to stop too 
but there were rules that must be followed, 
too. “Who cares about the rules?” she said 
and walked to him. In that moment they just 
disappeared. 

With the confusion of the disappearance 
of two fighters they looked at each other. 
However this look was different than the 
previous ones. It was more meaningful. It was 
like they put all feelings in their hearts and all 
thoughts in their minds. He stepped closer to 
her. He said “Who cares?”. Then everything 
went black. It was sacrilegious.
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Perspective

Zeynep AKDOĞAN / 9-B

Person 1

Saturday 3.15 pm 

Thoughts:

Just a stranger… Sitting over there, far from everything. 
She did not know anything that was happening. She had 
other things on her mind. She could see the stars, she 
could see any planet she wanted to see, she could see 
the deserts, oceans or any island… She was sipping tea 
from the cute little mug she had. She was laughing. She 
was laughing at all the things she saw in her mind, not 
to a friend or someone else sitting with her. There was 
not anyone sitting with her. She was alone, yet she could 
have fun and smile. She could sing the song playing from 
the radio loudly without thinking about what people will 
think about her. She was… free. More free than anyone I 
have ever seen before. 

Someone else could laugh at her, make fun of her… Some 
people could pity her because of some “problem” she 
might have. She did not have a problem. She was more of 
a normal person than me. However people would see me 
normal. Was  being normal a good thing? I never thought 
it was. If you were like everyone else, why were you even 

living in the world? Everyone had to be different. They 
were not… Most of the people were the same like robots 
made in some factory, and they were not only the same 
but also making fun of special people. They would not be 
able to see why she was special. I could. I knew how it felt 
like being the same as everyone else. I could understand 
that she must feel much better than me… I was sure that 
this stranger I did not even know the name of was feeling 
much better than me. She had to… She was enjoying every 
moment of her life. Although everybody were looking at 
her like she was an alien came from Mars or something, 
she looked like she did not care.

I wish she could see that I was looking at her with 
admiration. There was her living the life she had, 
and there was me… Sitting in a fancy restaurant with 
colleagues. They were talking about the football match 
that happened yesterday. I did not care about it. It was 
just football, every man liked football. Why did I have 
to? It was just because if I did not, people would see me 
differently. I was scared of that, I was scared of being 
left alone. However, was this being not alone? I was still 
feeling alone. I was sitting with 5 other people. Still that 
stranger who was sitting alone looked much happier than 
me. I was jealous of her. She was brave, I was just scared. 
I was scared of everything…
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Person 2

Saturday 3.15pm

Thoughts:

Just a stranger… Sitting over there, inside the real world. 
He knew everything that was happening. He could think 
about what he wanted to think about. He did not have 
people screaming in his mind, he was not seeing different 
places every second, he did not see people around him 
that were physically not around him… He could hear the 
real music playing in the radio instead of a choir singing 
songs in his brain. He was not forced to dance like a mad 
person in front of everyone. The people were not laughing 
at him… They were laughing at me… The stranger laughing 
and dancing hysterically at nothing without any friends… 
They did not know that I was forced to do that because of 
all those voices in my brain. They did not know that they 
were lucky. The stranger in the fancy restaurant probably 
did not know how lucky he was. He was with his friends, 
talking about an ordinary topic that ordinary people 
talk about. Unlike me, he could actually see his friends, 

he could hug them, he could joke around with them… I 
could not hug my friends, I could not see them… I could 
only hear them. My brain did not even function enough to 
know if they were friends or enemies… 

That stranger could do anything he wanted to do and 
nobody would look at him like he was crazy. He was…
free. Much more free than me. He was normal. Being 
normal could be the best thing in this world. I wanted 
to be normal too. I was too different. I did not want to 
be different. I wanted to go to a normal school, I wanted 
to work in a normal place, I wanted to seem normal. He 
looked normal and he could do whatever he wanted to 
do… Even if he did the same things as I did, he would still 
be normal. 

I always wanted to stay alone… I was scared of people. 
However, was this being alone? The voices never left me. I 
was alone physically and he was with 5 other people. Still 
that stranger looked much happier than me. I was jealous 
of him. He was brave, I was just scared. I was scared of 
everything…
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Violation of Human Rights Due To the 
Separation of Religion and Sect in Turkey

Mehmet BİLGİÇ / 10-A

In the Turkish Republic, the view that most of the 
population accepts is the “Islamic view”.  Due to this idea, 
there are lots of problems in the population and violations 
to human rights occur. These problems are harmful for 
both “Democratic Values” and the serenity in the country.

According to data taken from Searching Organization 
of PEW of Sabancı University IPSOS shows that 80% of 
the total population in Turkey are members of Islam. It is 
really easy to see that the rest of the population cannot 
be seen very much.  It is not difficult to say then that, 
in a society which has an Islamic view, when 20% of the 
people are excluded, there will be many problems. In 
Turkey, the idea of a “Superior Religion” directly violates 
the first part of the second article in the Humans Rights 
Declaration, which is: “Everyone is entitled to all the 
rights and freedoms set forth in this Declaration, without 
distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, 
religion, political or other opinion, national, or social 
origin, property, birth or other status.” It is impossible to 
prove that one religion is better than others as religions 
are just personal beliefs. Therefore, excluding a member 
of another religion violates democratic values, human 
rights, and the internal serenity of Turkey. 

With religious discrimination there is another 

discrimination which violates human rights and 
democratic values: the discrimination of religious sects.” 
Since the early 700’s, the discrimination of sects was seen 
in Islam and it was also seen in the 14th century among 
the Turks. The sects worked really effectively since they 
first existed but those effects were always positive. When 
the ratio of 

discrimination of sects increased, the situation made it 
hard for the majority who were not members of that sect 
to express their religious ideas.

In Turkey the two Islamic sects that are separated from 
each other are Shiite and Sunni.  More than 80% of the 
Muslim population in Turkey is Sunni. The Shiite-Sunni 
wars, which took place in the 16th Century, became the 
reason of the exclusion of Shiite people, who made up less 
of the population. The area where the discrimination is 
shown the most is that the mosques of all Sunni people or 
organizations are controlled by the Presidency of Religion 
Affairs where the Shiite mosques are not controlled or 
provided money by this government agency.

These types of events, which shouldn’t occur in societies 
who have democracy, show that the perception created 
by religions and religious sects are not something good 
and violate human rights.
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Violations Of Human Rights

Umut Ulaş BALCI / 10-A

Human rights is a concept that tries to regularize how a 
human being should be treated and what rights humans 
have. The UN has published The Universal Declaration of 
Human Rights, stating all people have the right to live 
freely, to stay away from slavery and torture, to freely 
express their expressions and opinions, to get educated 
and work, beside many others.1 However, even in our 
modern world, this is far away from reality for many 
people. Actually, there were and are many human right 
violations happening in every part of world. Some of them 
are done individually, while others are the outcomes of 
governmental activities and decisions made by countries. 
These violations can be put into two categories: violations 
happening during peace and violations happening during 
times of conflict.

During times of war, human rights are highly violated 
in nearly every example. Violations range from forced 
prostitution and rape, to slaughtering entire members 
of a certain population. For example, when the US 
invaded Iraq in 2003, there were reports of some 
soldiers torturing and abusing prisoners in many ways 
in the prison of Abu Ghraib.2 Also, during World War 
II, besides the Axis side whose war crimes are publicly 
known, the Allies’ and USSR’s soldiers raped thousands 
of women, massacred civilians and, despite the signing 
of the Geneva Convention after the war, mistreated and 
killed prisoners of war. Current violations can be seen 
in the ongoing Yemen Civil War where Saudi Arabia is 
constantly bombing civilians. For example, Saudi Arabia 
bombed a school bus which killed 40 Yemeni children.3 
There are worse events such as genocides, too. These 
show no army cares about rights and laws when they 
have the power.

Another category contains the violations committed 
during peace times. This still happens in most of the 
countries at different intensities. The most common 
violation is restricting the freedom of speech. 
Usually underdeveloped or antidemocratic countries’ 
governments tend to arrest or interrogate people for 

1 Human Rights. United Nations, www.un.org/en/sections/issues-depth/human-rights/
2 Brown, Michelle. “‘Setting the Conditions’ for Abu Ghraib: The Prison Nation Abroad.” Oral History Review, Oxford University Press, 10 Oct. 2005, muse.jhu.edu/article/188061.
3 Borger, Julian. “US Supplied Bomb That Killed 40 Children on Yemen School Bus.” The Guardian, Guardian News and Media, 19 Aug. 2018, www.theguardian.com/world/2018/aug/19/us-sup-
plied-bomb-that-killed-40-children-school-bus-yemen.
4 “Trump a Disaster for Human Rights in First Year.” Human Rights Watch, 19 Jan. 2018, www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/united-states.
5 “World Report 2018: Rights Trends in European Union.” Human Rights Watch, 21 Dec. 2018, www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/european-union.

opposing thoughts, making them too scared to express 
their opinions, therefore suppressing them. In addition, 
they ban TV channels or internet sites that share and 
stream criticisms of them. Although these examples 
usually happen in undeveloped countries, the developed 
and “democratic” ones are not perfect either. According 
to the Human Rights Watch, the US has become worse in 
terms of human right violations in 2018 and most of these 
violations include racial discrimination. For instance, 
black people make up 13 percent of the population and 13 
percent of drug-using adults, but 27 percent of the drug 
arrests. Also, a black person is 250% more likely to be 
killed by police than a white person.4 The situation is not 
so different in the European Union, which nowadays sees 
a huge increase in the right wing support, creating hate 
on immigrants and lowering the number of refugees they 
take into their countries.5 

To conclude, it is completely fair to say humanity has 
a long way to go before being completely congruent 
with human rights. Even though we like to see ourselves 
as modern, it is clearly seen that future generations 
will probably see us as barbarians. That is, if the world 
becomes a better place in the future, which is doubtful 
considering the fact that human right violations increase 
year by year.
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How to Survive an MUN 
Conference

Selin ÖZTÜRK / 9-B

MUN conferences 
are events in 
which clubs from 
different schools 
come together and 
have debates about 
problems prevalent 
in the world. They 
are really fun, and 
it’s a good thing 
to experience. 

However, they can be stressful, especially for first timers, 
which affects your overall performance. Here are a few 
tips to surviving an MUN conference:

Know your topic: 

When you find out about your debate topic, do some 
background research on it. This way you can find more 
things to discuss about the topic and will be more 
confident while answering questions since you know 
the answers well. This can also help you point out other 
people’s mistakes. If you don’t know anything, debating 
about it gets even harder, so make sure you do your 
research.

Be confident in yourself: 

Confidence is key while giving speeches. When you are 
confident while giving your speech, it shows that you did 
your research well and know what you’re talking about. 
However, if you seem unconfident, it might give the 
impression that you don’t know what you’re doing. Your 
posture, the way you talk, your hand gestures and the 

words you use have a huge role in making you confident.

Stay calm: 

This is essential when it comes to speaking. Don’t make 
a huge deal about your speeches in your mind and try to 
reduce your stress. A conference is supposed to be fun 
and it shouldn’t put stress on you. Remember, it’s just a 
conference and it won’t be the end of the world if you 
make a mistake.

Make friends: 

Conferences aren’t all about debating and writing 
resolutions, you have a chance to meet people from all 
over the country. Meeting the people in your committee 
will also make you feel more comfortable while making 
new friends.

Participate as much as you can:

If you don’t participate in the debates, it is going to get 
very boring, very quickly. Also, you won’t be able to get 
awards if you don’t participate, so if that is your goal, 
make sure you are present in the debate.

Dress accordingly and comfortably: 

Sessions usually last as long as a normal school day, and 
you are required to dress formally. If you don’t, you have 
a chance of getting a warning which is not something 
that you want. Make sure that you dress comfortably as 
well, since you will be there all day, and it is hard staying 
confident and calm while you’re in uncomfortable 
clothing.
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Les Origines De La Devise 
Française

Ceylin Suda KIRBAÇ / 10-C

Avant de commencer à écrire mon article je voudrais tout d’abord donner les définitions 
de ces devises pour que vous lecteurs ayez une petite idée : 

Liberté: Situation d'une personne qui n'est pas sous 
la dépendance de quelqu’un (opposé à esclavage, 
servitude), ou qui n'est pas enfermée (opposé à captivité).

Égalité: Caractère de ce qui est égal. nom féminin

Fraternité: Lien existant entre personnes considérées 
comme membres de la famille humaine; sentiment 
profond de ce lien. 

«Liberté, Égalité, Fraternité» est la devise nationale de la 
France depuis 1848. Cette expression reprend les idées de 
liberté et d'égalité qui sont contenues dans la Déclaration 
des droits de l'homme et du citoyen votée en août 1789 
par l'Assemblée Constituante et l'idée de fraternité qui 
figure dans le préambule de la Constitution de 1848 
rédigée pour la mise en place de la Deuxième République. 
Cette devise figure sur la plupart des monuments publics 
(mairies et écoles publiques) et sur les papiers officiels 
provenant de l'État.

Les couleurs du drapeau français représentent aussi 
l'égalité, la fratarnité et la liberté : 

- le Bleu pour la Liberté 

- le blanc pour l'Égalité

- le rouge pour la Fraternité.

• L'idée de liberté est un des grands principes de 1789. 
Elle figure dès l'article I de la Déclaration des droits 
de l'homme et du citoyen : " Les hommes naissent et 
demeurent libres et égaux en droits."

« La liberté est un des droits imprescriptibles de l'homme 
» (article 2).

• L'égalité des droits est aussi un des grands principes 
de 1789. Il figure dès l'article un de la Déclaration des 
droits de l'homme et du citoyen. Il interdit l'existence de 
privilèges, qui était la base de l'organisation sociale de la 
France avant la Révolution.

• La fraternité n'apparaît pas dans la déclaration des 
droits de l'homme et du citoyen. Pourtant de nombreuses 
inscriptions la mentionnent comme étant une idée 
révolutionnaire. Il s'agit d'une fraternité entre les peuples 
européens face aux rois qui depuis des siècles, pour leur 
seul profit, entre en guerres.
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Alvéole D’abeille

Mert YAKAR / 10-B       Umut Ulaş BALCI / 10-A

Avez-vous déjà vu une ruche d'abeille? De multiples 
alvéoles de forme hexagonale (figure à six côtés) sont 
fabriquées par les abeilles pour contenir les larves ou 
encore le miel nécessaire à leur alimentation.  

Savez-vous pourquoi ces alvéoles ont une forme 
hexagonale?

De nombreuses hypothèses ont été proposées à travers 
les siècles pour expliquer la géométrie étonnante des 
alvéoles des abeilles. On a même prêté aux insectes 
l'étrange capacité d'effectuer des calculs mathématiques 
complexes pour mesurer des longueurs et des angles.

L’hexagone est la forme la plus proche d'un cercle, en ce 
qui concerne l'apparence et la forme nécessaire à l'entrée 

d'une abeille. Cependant, les abeilles ont en réalité 
une raison plus mathématique pour leur conception. 
Étant donné que les abeilles ont besoin d'un maximum 
d'espace en utilisant le moins de cire, les hexagones 
conviennent parfaitement. Ils absorbent le moins de cire 
en termes de surface de tous les murs, tout en offrant 
le plus grand espace pour stocker le miel. Aucune forme 
n'est meilleure pour ces calculs d'efficacité, et les abeilles 
l'ont naturellement fait au cours de l'évolution de millions 
d'années et de milliers de générations.

Les scientifiques et les mathématiciens ont prouvé que 
la méthode de stockage la plus efficace était l'hexagone 
et que ce n'est pas possible avec d'autres formes 
géométriques.
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Manchots Adélie

Naz AĞILÖNÜ / 10-C

Une colonie de plus de 1,5 million de manchots 
Adélie a été découverte dans l'archipel de 
Danger, à la pointe nord de la péninsule, en 
Antarctique. Les résultats de la recherche 
ont été publiés dans Scientific Reports.

Les chercheurs ont calculé la population 
de manchots vivant dans l'archipel 
de Danger à l'aide d'observations 
directes à partir d'images au sol et 
aéroportées avec des véhicules aériens 
sans pilote. Dans l’étude, un programme 
informatique permettant de déterminer de 
manière autonome les créneaux des manchots 

dans les images prises par les UAV a été utilisé. 
En conséquence, plus de 750 000 manchots 

Adélie ont été trouvés sur les neuf îles de 
l'archipel de Danger.

Le manchot Adélie (Pygoscelis adeliae) 
est l’une des cinq espèces de manchots 
vivant sur le continent antarctique. 
La masse des manchots Adélie, d’une 

longueur moyenne de 70 centimètres, 
varie entre 3 et 6 kilogrammes. Vous 

pouvez distinguer les manchots Adélie des 
autres espèces de manchots avec les cernes 

blancs autour de leurs yeux.
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Urlaub in der Schweiz

Emircan ŞİMŞEK / 11-D

Die Schweiz ist ein Land mit 
26 Kantonen und mit rund 9 
Millionen Einwohnern. Sie liegt im 
Zentraleuropa und hat zahlreiche 
Seen, Dörfern und Alpen. 
In ihren Städten findet man 

mittelalterliche Viertel mit Wahrzeichen wie die 
Uhrturm Zytglogge in der Hauptstadt Bern und 
die Kapellbrücke von Luzern. Das Bank- und das 
Finanzwesen sind wichtige Branchen, Schweizer 
Uhren und Schokolade sind weltbekannt. Sie ist 
umzingelt von Deutschland, Frankreich, Italien, 
Österreich und Liechtenstein. Die Schweiz 
hat 4 Landessprachen. Deutsch, Französisch, 
Italienisch und Rätoramanisch. Der grösste Teil 
vom Land spricht Deutsch. Wenn man hingeht 
muss man sich keine Sorgen machen, weil jeder 
fliessend Englisch sprechen kann. 

Urlaub in der Schweiz kann sehr vierfältig sein. Das 
erste was einem in den Sinn kommt wenn man das Wort 
Schweiz hört, ist Skifahren in den Alpen. Das stimmt zum 
Teil, weil es in der Schweiz unzählige Ski-Gebiete und 
Wanderwege gibt. Im Kanton Graubünden und im Kanton 
Wallis gibt es die beliebtesten Ski-Gebiete. Nicht nur 
das, sie haben auch die besten Restaurants und Hotels 
zu bieten. Zermatt, Davos, Sankt Moritz, Gstaad, Arosa, 
Lenzerheide, Jungfrau, Saas, Laax und Flims sind die 
beliebtesten Orte um tolle Skiferien zu geniessen. 

Es gibt auch nicht nur Alpen in der Schweiz wie die meisten 
Leute denken. Die Schweiz ist auch bekannt durch seine 
wundervollen Städte Zürich, Genf und Luzern. Zürich 

ist bekannt durch seine Altstadt und dem wundervollen 
Zürichsee. An der Bahnhofstrasse kann man alles finden 
wenn man shoppen möchte. Zoo Zürich, FIFA Museum,  
Zirkus Conelli und Opernhaus Zürich ist auf jedenfall eine 
Aktivität in Zürich zu machen. Streetparade, Zürifäscht, 
Knabenschiessen und Sechseläuten sind Zürichs 
grösste Veranstaltungen. Der Hip-Hop Festival Openair 
Frauenfeld ist der grösste im ganzem  Europa und liegt 
unweit von Zürich. Die Kapellbrücke ist das Wahrzeichen 
der Stadt Luzern. Im Giebel der Brücke befanden sich 
vor dem Brand im Jahr 1993, 111 dreieckige Gemälde, die 
wichtige Szenen der Schweizer Geschichte darstellen. In 
der Stadt Genf liegt der Genfersee und hat einen tollen 
Kreuzfahrt zu bieten. CERN und Autosalon Genf muss 
man unbedingt besucht haben wenn man in Genf ist.
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