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‘‘Uluslararası Bakalorya Dünya Okulu’’

TED Bursa Koleji Ailesinin
Değerli Okuyucuları,

Ebru BEKİL / Lise Müdürü
Değerli TEDESKOP Okuyucuları,
Yeni bir sayıyla sizlerle buluşmanın heyecanı içindeyiz.
Bu sayımızda da hayattan, edebiyattan, bilimden,
spordan, sanattan ve kültürden ilginizi çekecek birçok
konuyu dergimizde bulabileceksiniz. Öğrencilerimizin
kendi üretimlerini paylaştıkları dergimizi umarım
beğenirsiniz.
Sanat her zaman için ilgimi çeken alanlardan biri
olmuştur. Sanatın ortaya çıkışını da hep sorgulamışımdır.
İnsanın üretme, paylaşma ve kendisini ifade etme
ihtiyaçları sonucu geliştiği apaçık ortadadır. Dünyanın
sırrını çözmek için pek çok farklı alanlarda tarih boyunca
insanlar çalışmıştır. Edebiyat ve insanlık tarihi de böyle
bir etkileşimin içindedir. Edebiyat yazı sanatı olarak
değerlendirilir. İnsanlığın var olduğu çağlardan itibaren
insanın kendini ve ait olduğu toplumu zenginleştirme,
güçlendirme ve geliştirme adına sanat vazgeçilmez bir
unsur olarak görülmüştür. İnsan sanat eserleri üretirken
bulunduğu çevreyi gözlemleyerek ve algılayarak daha
iyiye doğru değiştirme duygusunu kullanır ve bunu
hayata geçirmeyi öğrenir.
Sanat, pek çok farklı şekilde tanımlanabilir ama genel
algı olarak insanların duygu ve düşüncelerini
somutlaştırmak, üretmek ve diğer insanlarla paylaşmak
ihtiyacından doğduğu kabul edilir. Ünlü yazar Tolstoy,
"Sanat, insanın bir zamanlar yaşamış olduğu duyguyu,
kendinde canlandırdıktan sonra, aynı duyguyu
başkalarının da hissedebilmesi için hareket, ses, çizgi,
renk veya sözcüklerle belirlenen biçimlerle ifade etme
ihtiyacından
doğmuştur."
cümlesiyle
tanımı
netleştirmiştir.
Sanatın her dalı, insanların kişiliklerinin gelişiminde
önemli bir rol oynar. Çocukluk çağlarımızdan
okuma-yazma bilmediğimiz zamanlardan itibaren
sanatın içerisinde olmuşuzdur. Kitapların resimlerine
bakarak bilmediğimiz yerleri, tanımadığımız insanları
görerek güzel duygular hissederek uyanmış olan merak
duygumuza cevaplar bulmak istemişizdir. Resimlerin
altındaki yazıları okumak ve öğrenmek istemişizdir.
Elimize boya kalemlerini alarak resimler çizerek,
çocukluk
oyunlarımızda
ufak
dramatizasyon
yöntemlerini kullanarak, şarkılar mırıldanarak uzaktan da
olsa sanatın içinde olmuşuzdur. Büyüdükçe edebiyat
eserlerini tanıma fırsatımız oldukça bambaşka
dünyaların kapılarının açıldığını fark etmişizdir. Marxist

Plehanov’un söylediği gibi “Edebiyat ve sanat hayatın
aynasıdır”, olgusunu tam anlamıyla artık hissetmeye
başlarsınız. Sanatın içine girdikçe zenginliğini,
keşfedilecek birçok yönünü ve size kattıklarını fark
edersiniz.
Sanat, bireyler arasında birlik, bütünlük ve anlayışı
sağlayan, toplumları ortak duygu ve düşüncede
birleştiren en önemli unsurdur. Sanatın insanları
birbirlerini anlama ve ortak noktada buluşma anlamında
yadsınamayacak bir gücü vardır. Sanat insanlar üzerinde
öyle bir birleştirici yöne sahiptir ki aynı filmi, aynı
tiyatroyu izleyen, aynı konseri dinleyen, aynı sergiyi
gezen insanların gözünde mutluluğu, hüznü, heyecanı ve
umudu görebilirsiniz.
Sanat ve yaratıcılık birbirini tamamlayan iki değerdir
aslında.
Yaratıcılığın ve üretken olmanın bireyin kendi
özelliklerini geliştirme noktasında ne kadar etkili
olduğunu bilmekteyiz. Yaratıcılık, eğitim alanıyla daha
çok desteklendiğinde öğrencilerimizin bakış açılarını,
‘var olanı anlama ve çeşitli yaratıcılıklarını birleştirerek
yeni bir ürüne dönüştürme’ becerileriyle birlikte
geliştirebiliriz.
Çağımızda yaratıcılığın eğitimdeki yeri ile ilgili bir alıntı
paylaşmak istiyorum.
“Çağımızın özelliği gereği toplumları, her alanda
donanımlı bireyler oluşturmalı artık. Bu nedenle ve
yaratıcılık bağlamında disiplinler arası çalışmaların
gerekliliğini de göz önüne almalıyız. Farklı disiplinlerden
bir araya gelen bireyler sorgulayan, geniş açıdan
düşünen insanlar olacaklardır. Buna bir örnek Yale
Üniversitesinde yaşanmıştır. Yale Üniversitesindeki Tıp
Fakültesi öğrencileri bir tanıyı doğrulayan ayrıntıları sık
sık gözden kaçırıyorlarmış. Bu öğrencilere Güzel
Sanatlar dersi verilmeye başlanmış. Sonuçta bu dersi
alan öğrencilerin tanı yetilerinin geliştiği görülmüş.
Bakmayı öğrenmek, ayrıntıda gezinmek algıyı, duyuları
geliştirdiği kadar zihni yetileri de olumlu etkiler. İnsan
salt mantıkla örüntülü değil duyguyla da yüklüdür.”
(ÇELENK, Tülay. Yaratıcılığın Eğitimdeki Yeri. Eğitişim
Dergisi Sayı 34- Nisan 2012)
Hayal, sanat, kültür ve edebiyat dolu günleri bolca
yaşamanız dileğimle sizlere iyi okumalar diliyorum.
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Engel Tanımayan
Başarı

Doruk PARLAMIŞ / 10-C
“Asıl engel, bizim karşımıza çıkartılan zorluklardır” diyen
Sümeyye Boyacı’nın, 5 Şubat 2003 tarihinde
Eskişehir’de iki kolu olmadan ve kalça kemiği çıkık bir
şekilde doğması ile birlikte yaşam hikayesi başladı. Daha
gencecikken sadece 16 yaşında olan Sümeyye, herkesi
şaşırtacak ve örnek olacak başarılar elde etti. Henüz altı
yaşındayken ayaklarını kolları gibi kullanmayı öğrenmiş
ve hatta resim yapmaya başlamıştı. Rusya’da bulunan bir
resim sergisinde ayaklarıyla çizdiği eserleri sergilendi ve
10 yaşına geldiğinde ise Sümeyye’nin bu resimleri, yurt
dışında bile talep gördü. Küçük yaşta olmasına ve bazı
engellerinin olmasına rağmen o engelleri önemsemeden
böyle inanılması zor resimler yapması herkesi şaşırtmıştı.
Bir gün, akvaryumda gördüğü balıklardan esinlenerek
yüzmeye başladı. Balıkların da kendisi gibi kollarının
olmadığını görmesi onu motive etti. “Yüzmek için kollara
ihtiyacım yok!” sözünü söyleyerek yüzme alanında emek
vermeye başladı. 2016’da katıldığı “Rio de Janeiro Yaz
Olimpiyatları”nda madalya alamamasına rağmen bu
durum onu hayal kırıklığına uğratmamıştı. Başarısızlığına
rağmen asla pes etmeden yoluna devam etti çok daha
azimli çalışmaya başladı. Sümeyye’nin yoğun çalışmaları
geçtiğimiz sene sonuç verdi. Ünlü yüzücü, Dublin’de
yapılan “Paralimpik Yüzme Şampiyonası”nda dünya
birincisi olarak ülkemizin gurur kaynağı oldu.
Sümeyye Boyacı yüzücü olmasının yanı sıra aynı
zamanda ebru sanatıyla ve yemek yapmakla
uğraşmaktadır. Aynı zamanda başarılı sporcu elde ettiği
gelirlerle dikiş makinası almıştır. Kolları olmamasına
rağmen bu tarz emek isteyen işleri yapması onu çok özel
biri kılmaktadır. Bir röportajında yaşama karşı umut dolu
tavrını dile getirmiştir. “Hiçbir zaman pes etmedim.
Engelleri tek tek aştım.” Sümeyye Boyacı, çok azimli bir
sporcudur ve doğuştan engelli olmasına rağmen
engellerini bir bahane olarak görmemiştir. Yaşam
mücadelesini sanat ve sporla güçlendirmiştir. Hem
sanata olan ilgisi, yeteneğiyle hem de yüzme sporundaki
başarılarıyla ilham alınabilecek bir birey olduğunu
göstermektedir.

Kaynakça:
www.cnnturk.com/spor/sumeyye-boyaci-baliklardan-ilham-aldi-yuzmek-icin-kollara-ihtiyac-yok?page=8
tr.euronews.com/2019/09/15/video-paralimpik-milli-yuzucu-sumeyye-boyaci-engelleri-asiyor-londra-singapur-abd-m
adalya
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Necati Çakır İle Türkiye’de
Dünden Bugüne Teknoloji
“Gözlerimizi kapayıp yalnız yaşadığımızı
varsayamayız. Ülkemizi bir çember içine
alıp dünya ile ilgilenmeksizin yaşayamayız.
Tersine gelişmiş uygarlaşmış bir ulus
olarak uygarlık alanının üzerinde
yaşayacağız: bu yaşam ancak bilim ve
fenle olur. Bilim ve fen nerede ise oradan
alacağız ve ulusun her bireyinin kafasına
koyacağız.” Atatürk

Irmak YÜCEL, Kerem KARAYAZGAN / 10-C
Toplumsal ve gündelik yaşamı etkileyen ve değiştiren
önemli kitle iletişim araçlarından biri radyodur. Radyo ilk
patlamasını 1927–1945 döneminde gerçekleştirmiştir. Bu
yıllarda radyo, en etkili biçimde Hitler tarafından
kullanılmıştır.
Türkiye’de ilk radyo yayınları 1926 yılında alınan bir karar
ile 1927’de İstanbul’da başlamıştır. Ancak Radyo
dinlemede kırsal kesim ile kent arasında belirgin bir
farklılık vardır. Önceleri vericilerin gücü nedeniyle köyde
yaşayanların radyodan yararlanma olanakları oldukça
zayıftır. Öyle ki 1969 yılında Türkiye radyoları güç ve
toplam yayın alanı bakımından Avrupa ülkeleri arasında
son sıralarda yer almaktadır. Radyoya ulaşmada teknik
imkânların yanında ekonomik durum da çok büyük bir
belirleyicidir.

2018’de TED Bursa Koleji Müdürlüğünden ayrılan, Pazar
(Rize) doğumlu Necati Çakır, radyoyla tanışma zamanı
ile ilgili söyledikleri bizi şaşırtan bir anı niteliğindedir:
Bizim zamanımızda sınıfı geçmek için birtakım sınavlara
girmemiz gerekiyordu. Bir gün beşinci sınıftayken sosyal
bilimler sınavından çıkmıştım ve eve gidiyordum. Eve
vardığım
zaman
büyükannemin
öldüğünü
düşünmüştüm çünkü evimizin önünde dedemin öldüğü
zamanki kadar büyük bir topluluk oluşmuştu. Avni
Amca’mın yanına gidip neler olduğunu sordum. O da
dedi ki “Ordu yönetime el koydu.” O zamanda açıkçası
hiçbir şey anlamamıştım. Çünkü beşinci sınıfa giden bir
çocuğun anlaması mümkün değildi ve daha önce böyle
bir şey yaşanmamıştı. Meğer o zaman, o dönemin ordu
sözcüsü Alparslan Türkeş dedemin radyosunda
konuşuyormuş.(27 Mayıs 1960) Üç köyde de hiç kimse
de radyo olmadığı için insanlar Dedem Hasan Efendi’nin
evinde toplanmıştı. Haber bu şekilde bütün köye
yayılmıştı.
Televizyon ise iletişim araçları arasına katılan 20. yüzyılın
ilk yarısındaki önemli bir teknolojik gelişme olarak
kendisini göstermiştir. Türkiye’de 1950’li yıllarda
başlayan televizyon yayıncılığı çalışmaları ile 31 Ocak
1968’de ise düzenli yayına geçilmiştir. Ankara’daki yayın
Federal Alman Hükümetinin hediye ettiği 5 kW’la verici
ile Ankara iline yönelik başladı. Haftada üç gün yapılan

Radyo Dergisi 1 Ocak 1945, Cilt 4, Sayı 37: s. 21
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yayınlar 1974’te haftanın bütün günlerini kapsar duruma
gelmiştir. TRT ile İstanbul Teknik Üniversitesi işbirliğiyle
TRT’nin İstanbul’daki yayınları ise 1971’de başlamıştır.
Necati Çakır televizyon ve kamusal alanlarda diğer
teknoloji araçları ile ilgili olarak anılarını şöyle aktarıyor:
Bir gün Trabzon’da öğretmenlik yaparken İsmail Hoca’nın
damadının televizyon getirdiğini duydum. O zamanlarda
televizyonu duyuyoruz ama hiç kimsenin televizyonun ne
olduğu hakkında bir fikri yok. Haberi duyunca da hemen
İsmail Hoca’nın evine gittim ve onu maç seyrederken
gördüm. Denizden gelen yansıma aracılığıyla tahta kasalı
bir televizyonla maç seyrediyordu. Ben de bunu ilk
gördüğüm zaman şok olmuştum ve heyecanlı bir şekilde
maç izlemeye başlamıştım.
Yıllar sonra, Gazi Okulu’nda müfettişlikten istifa ettikten
sonra yapacak bir işim yoktu ve ailemi geçindirmek için
bir işte çalışmam gerekiyordu. O zamanlarda resim
çizebilme konusunda başarılı olduğumdan dolayı harita
bürosunda iş buldum. Daha sonra da müfettiş olarak
Mardin’e gittim ve iki yıl sonrada il milli eğitim müdürü
oldum. O zamanlar bilgisayarlar olmadığından dolayı
daktilo ve fotokopi makinesi de olmadığı için teksir
makinesi kullanıyorduk. O sırada da Ankara’da olacak bir
toplantıya katılmak için eski çalıştığım harita bürosuna
uğradım. Masamda kurutma makinesine benzeyen bir alet
gördüm, arkadaşlarımla hasret giderdikten sonra
arkadaşlarıma “Ne bu?“ dedim. Arkadaşım Osman da
kahkahalı bir dille “Kafanı koy, kafanın fotoğrafını çekiyor.”
dedi. Daha sonra Ankara’da özel idare müdürüyle de
konuştuktan sonra makineyi alma kararına vardık.
Mardin’e bu makineyi götürdükten sonra bundan kimse de
olmadığı için herkes ciddi bir şok içine girdi. Valiyle
konuştuktan sonra Mardin’deki bütün birimlere fotokopi
makinesi alınması kararına vardık. Bu sayede Mardin’e
fotokopi makinesini tanımayan kalmamıştı.
1984 yılında Tunceli il eğitim müdür olarak atanmıştım.
Tunceli Valisi Emekli Paşa Cenevre’de gerçekleşen NATO
Toplantısı‘na katıldıktan sonra elinde bilgisayar ile geri
döndü. Ben ilk defa o zaman ne olduğunu bilmediğim alet
olan bilgisayar ile karşılaştım ve ilk başta ne olduğuna
anlam veremedim. Vali, bilgisayar kullanmayı bilmediğimi
öğrenince benimle alay etmişti ve ben de bunun üstüne
valiye “Ben her şeyi bilmek zorunda değilim. Bilmediğim
şeyi öğrenir onu öğretirim” diye tepki gösterdim. Tunceli
Endüstri Meslek Lisesi’ne yeni atanmış birini bu bilgisayarı
kullanmak için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne davet ettim.
Nitekim çocuk bilgisayarı kullanmayı biliyordu ben de
bunun üstüne valiye “ Ben bilmek zorunda değilim ama
kimin çalıştıracağını bilen biriyim” dedim. O dönemde,
amcamın oğlu bilgisayar işlerine bakıyordu ve ben de
ondan on tane bilgisayar alıp gerekli birimlere dağıtma
kararı aldım. Daha sonra da daktiloların yerini bilgisayarlar
aldı. Bu sayede de Tunceli halkı bilgisayar ile tanışmış
oldu.
Eskiden bakıldığı zaman köy ile kent arasında çok temel
bir fark yoktu. Fakat Türkiye ilerleyen zamanlarda
gelişimini istediği gibi tamamlayamadığı için ve
Atatürk’ten sonraki yöneticiler bana göre teknolojiye
gerekli önemi vermedikleri için köylerle kentler arasında
ciddi farklar oluştu.
Günümüzde hızla yaşanan teknolojik gelişmeler yaşamı
kolaylaştırıyor ancak mutluluk getirip getirmediği
konusunda Necati Çakır şunları ifade etti.
Ortaokuldayken münazaralar yapardık. Münazara
dediğimiz tez, anti tezi savunma tekniğidir. İki grup

oluşturuldu ve bir grubun başkanı ben diğer grubun
başkanı ise arkadaşım Turgut’tu. Başkanı olduğum
grubun savunacağı konu ise “teknoloji mutluluk
getirmezdi”.
Bu
konu
bize
verildiği
zaman
kazanamayacağımızı düşünmüştük. Çünkü o dönemde
teknoloji yok denecek kadar azdı. Örnek vermek
gerekirse, elektrik ampulü yok, sadece jeneratör akşamları
iki saat kullanılabiliyordu. Telefon da yoktu, sadece
birbirimizle iletişim kurabildiğimiz çevirmeli telefonlar
vardı. Bu olaydan sonra Turgut yanıma gelerek: “Çakır,
üzüldün mü?” dedi. Ben de bunun üstüne: “Nasıl
savunacağım, teknoloji mutluluk getirir.” dedim. Turgut
ise bana karşı çıkıp “Teknoloji mutsuzluk getirir aslında,
ilerde mutsuzluk getirecek.” Açıkçası dediği doğru çıktı,
Turgut’un önerdiği çeşitli kaynaklara bakıp teknolojinin
mutsuzluk getireceğini analiz ettim. Münazara gününde
de teknoloji mutsuzluk getirir tezini o kadar güzel
savunduk ki bizim grubumuz kazandı. Hatta inanır mısınız
ki bu savunduğumuz konu günler, aylar boyunca
konuşuldu.
Necati Çakır son olarak teknoloji ve bilimi kabullenmek
ile ilgili anılarını şöyle aktardı:
Sene 1968, Şubat tatilinde Rize’ye giderken minibüsün
arkasında sakallı dindar adamlar oturuyorlardı. O
dönemlerde Amerika ve Rusya Ay’a çıkmak için bazı
çalışmalar yapıyorlardı ve kimin ilk çıkacağı minibüste
merak konusuydu. Dindarlar da bunun üzerine, “Orası
mübarek yer ayak basılır mı, günah” diye şiddetle karşı
çıktılar. Bunu duyan minibüs şoförü sağa çekti ve “İnin
aşağıya, bu da gâvur malı o zaman buna da binmeyin”
diyerek dindarları minibüsten attı. Yaklaşık bir yıl sonra ise
Ay’a çıkıldı. Sonuç olarak bilimi ve teknolojiyi kabul etmek
zorundasınız. Bilimi öncelemeyen toplumun çöküşü
yakındır.

KAYNAKÇA:
https://www.academia.edu/39515971/Çetinkaya/1930’lardan
1970’lere Türkiye’nin Gündelik Hayatında Yeni Bir Toplumsallaşma
Aracı Olarak Radyo
Hasan Ali ERDOĞAN-Yüksek Lisan Tezi - Konya-2009
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Güneş Dil Teorisi

Kadirhan Alper BAŞKURT / 9-A
ağ-as-ak-er. Buradaki ağ ana köktür. As, ana kökteki
anlamın, kavramın oldukça geniş bir sahada yayıldığını
ve o sahada bulunan bir özneye geçişi gösterir. O özne,
Ak ögesidir. Son olarak er: ana kökteki kuvvet, sahiplik,
efendilik, yüceliktir. Ağ+as+ak+er birleşiminin aşınmış
veya kolay söyleniş hali ise asker olabilir. 20.yy başı Hitit
kazılarında ortaya çıkan yer adlarının Türkçeyle
benzerliği de buna bir başka örnektir.
Cumhuriyet’in başlarında sayılacak 1930’lu yıllarda
araştırmaları artan ve 1936’da TDK 3. Dil Kurultayı’na
sunulan ancak Atatürk’ün ölümünden sonra devamı
aksayan hatta biten Güneş Dil Teorisi’yle ilgili bilgiler ve
bazı örnekler bu şekilde. Bu çalışmaların sonunun nedeni
ise dilbilimciler tarafından kabul görmemesi olarak
söylenebilir.
Atatürk’ün
ölümünden
sonra
üniversitesinde Güneş Dil Teorisi derslerini anlatmayı
bırakan bir öğretmene bunun sebebi sorulduğunda
“Güneş öldükten sonra teorisi nasıl hayatta kalabilirdi”
şeklinde cevap vermiştir. Bunu izleyen araştırmaların
bitimiyle de Güneş Dil Teorisi kabul edilirliğini yitirmiştir.

Dünya dillerinin çıkışı ve kökeni, hakkında bilinen her
şeye rağmen bilinmezliğini koruyor. Dilin kökeni
hakkında araştırmalar ve kafamızı kurcalayan sorular
hala devam etmekte ve teoriler dışında kesin bir kanıta
varılamamaktadır. Bu teorilerden bazıları; ses yansıma/
taklit etme (Bow-Wow) teorisi, insanların sesleri eylem
ve nesnelerle eşleştirmesi (ding-dong) teorisi, eğlenceyi
ve tutkuyu temele alan müzikal teori vs.dir. Güneş dil
teorisi, bu teorilerden biridir.
Osmanlı’nın modernleşme dönemleri ve yeni Türkiye
Cumhuriyeti’nin
başlarında
laiklik
kapsamında
Türkçe’nin Arapça ve Farsçadan, yani İslam’dan
ayrıştırılması çalışmalarına başlanmıştır. Bu çalışmalar
sonucunda Güneş Dil Teorisi ortaya çıkmıştır. Güneş Dil
Teorisinin ortaya koyduğu keşif, güneşin ilk insanlar için
her şeyden üstün bir obje olduğu ve dilin ortaya
çıkışında da ilk amilin güneş bulunduğudur. Buna göre,
dilin kaynağında ilk insanın güneşe bakıp “Aa” demesi
yatar. Bu “Aa” veya Türkçe yazımıyla “ağ,” Türkçenin
birinci dereceden köküdür. Ağ kelimesinin anlamları “1.
Güneşin kendisi; esas, sahip, allah, efendi, yükseklik,
büyüklük, çokluk, kuvvet, kudret. 2. Güneşin saçtığı ışık,
aydınlık, parlaklık. 3. Güneşin verdiği sıcaklık, ateş. 4.
Hareket, imtidat, zaman, mesafe, yer, kara, toprak, gıda,
hayat, büyüme, çoğalma. 5. Renk, su. 6. ses, söz.” olarak
sıralanabilir. Öyle ki, herhangi bir sözcüğün analiz
edilmesi sonucu o sözcükte güneşle ilgili yukarıdaki bu
kavramlardan biri bulunabilir. O halde bütün dillerin
kaynağında tek bir dil olması gerekir, bu teoriye göre de
bu dil hiç kuşkusuz Türkçedir.
Türkçe ve Türklük Asya, Avrupa hatta Amerika’ya kadar
yayılmış olmalıydı. Yani Kızılderililer, Mayalar Türk’tü.
Fransız dilbilimci Dumesnil, 320 kızılderili kelimenin
Türkçeyle aynı olduğunu tespit etmiştir. Buna örnek
olarak şu sözcükler verilebilir: (kızılderilice-türkçe
dizimiyle) tepek-tepe , tete-dede, kün-gün, yaşıl-yeşıl,
yumak-yıkamak vesaire. Mayaca bazı özel kelimeleri de
Türkçeye benzetebiliriz. Örneğin Xochiquetzal adlı
güzellik ve çiçek tanrıçasında quetzal sözünün kutsal,
xochi sözcüğünün de çok olduğunu düşünürsek “Çok
Kutsal” anlamı ortaya çıkar. Maya ve Aztek tanrısı
Quetzalcoatl, kutsal katlı olarak düşünülebilir. Eski
Türkçede Tanrı’ya verilen isim olarak Tengri’nin eş anlamı
ise “kutsal katlı”dır. Ayrı bir kıtadaki Arapça sözcük olan
asker sözcüğünün çözümlenmesi şöyle gösterilebilir:

KAYNAKÇA:
http://www.hurriyet.com.tr/gunes-dil-teorisi-gercek-mi-safsata-mi-16619603
http://kosmosmacerasi.com/v1/2015/09/inka-maya-aztek-ve-turk-ortak-kulturu/
pdf: dergipark.org.tr/tr/download/article-file/214376 http://www.tdk.gov.tr/images/css/TDD/2006s655/2006s655_11_M_OZYETKIN.pdf
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Satrancın Yararları
"Satranç tahtası
insan zihninin jimnastik salonudur."
Pascal

Utku Düzen / Mezun
ODTÜ Bilgisayar
Mühendisliği
belirlenir. İlk hamleler planlanır ve bunların sonucunda
doğan pozisyonlar analiz edilir. Bazı durumlarda yirminci
hamleden sonra ortaya çıkan pozisyon, oyundan önce
düşünülmüş olabilir. Önceden yapılan analiz, hem oyun
sırasında zaman kazandıracağı hem de oyun anında
düşünülenden daha derin olacağı için avantaj sağlar.
Amatörler arasındaki oyunlarda sonuç genellikle daha
sonradan yapılan hatalara bağlıdır, ancak üst seviyelerde
birçok oyunun sonucu tarafların hazırlıklarına göre
şekillenir. Bu yüzden, turnuvalarda hedefleri olan
katılımcılar disiplinli bir şekilde çalışmalıdır. Satrançla
ciddi bir şekilde ilgilenen bireyler, satrançla edindikleri
çalışma alışkanlığını farklı disiplinlerdeki öğrenme
süreçlerinde uygulayıp başarılı olabilirler.
Satranç oynamanın yararları hakkındaki fikirler genel
olarak zeka testlerinde ele alınan becerilere
odaklanmaktadır, fakat satrancın farklı yeteneklere de
katkıları gözlemlenmektedir. Satranç ile ilgilenmek,
bireylerin başka alanlarda da başarılı olmalarını
sağlayacak
birçok
yönden
gelişmelerini
desteklemektedir. Bu olumlu etkilerinin yanında vaktinizi
keyifli bir şekilde değerlendirmek istiyorsanız satrancı
deneyebilirsiniz.

Satranç, sıklıkla bilişsel yetenek ile eşleştirilen bir
oyundur. Birçok filmde, karakterlerin zeka seviyesini
vurgulamak için yer verilen satranç sahneleri ile
karşılaşmak mümkündür. Bu tarz genel yargıların
etkisiyle satranç eğitiminin insanları geliştirdiği yönler
araştırılmaya başlanmıştır. Satranç eğitimi almakla
hesaplama yapma, örüntü tanıma ve soyut düşünme
gibi beceriler arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalar
karışık sonuçlar doğurmuştur. Satrancın bazı yetenekleri
ilerlettiğini destekleyen gözlemler yapılmış olsa da
bunların yeterince güvenilir olmadığını iddia eden
önemli argümanlar bulunmaktadır. Ancak bu
tartışmaların çoğu, mantıksal zeka ile ilişkilendirilen
becerilerle ilgilenmektedir. Satrancın faydaları bu
alanlarla kısıtlı olmayıp başka birçok yeteneği
kapsamaktadır.
İyi bir satranç oyuncusu olmak yapılan işe odaklanmayı
gerektirir. Taraflar, yapacakları hamlelere karar vermek
için tahtadaki pozisyonu ve olası hamleler sonucunda
ortaya çıkacak durumları değerlendirmelidir. Bu süreçte
düşünülmesi gereken birçok etken olduğu için yapılan
hamlelerin doğruluğunda oyuncuların konsantrasyonu
büyük öneme sahiptir. Olası durumları zihinde
canlandırıp bunların hangi taraf için avantajlı olduğunu
incelerken aynı zamanda bu pozisyonların hangi
hamlelerin ardından meydana geldiğini akılda tutmak
gerekir. Bu sayede satranç oynayan bireyler, mental çaba
gerektiren işlerde dikkatlerini daha iyi toplamalarını
sağlayan bir antrenman yapmış olurlar.
Satranç oyununun önemli öğelerinden biri de zaman
yönetimidir. Çoğu satranç oyununda tarafların hamle
yapmadan geçirebileceği süre kısıtlıdır. Satranççı sadece
olası hamlelerinin sonuçlarını değil, bu sonuçların
analizini ne kadar derin yapması gerektiğini de
değerlendirmelidir. Fazla düşünerek daha doğru
sonuçlara
ulaşılabilir,
ancak
oyunun
ilerleyen
bölümlerinde düşünecek zaman kalmazsa ve bu yüzden
hatalar yapılırsa önceki hamlelerin daha isabetli
olmasının önemi kalmayabilir. Satranç oyuncusu, süre
sınırlamalarıyla çalışma konusunda tecrübe kazanır ve
bu tecrübesini zaman limiti olan diğer alanlarda da
kullanabilir.
Satrançta başarıyı etkileyen önemli elemanlardan biri de
oyundan önce yapılan hazırlıktır. Önemli oyunlardan
önce rakibin eski oyunları incelenir, buna göre bir strateji

KAYNAKÇA:
Sala, G., & Gobet, F. (2016). Do the benefits of chess instruction
transfer to academic and cognitive skills? A meta-analysis. Educational Research Review, 18, 46–57.
Rosholm, M., Mikkelsen, M. B., & Gumede, K. (2017). Your move: The
effect of chess on mathematics test scores. Plos One, 12(5).
gencgonulluler.gov.tr/Activity/Detail/14598
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Cumhuriyetle Birlikte Değişen
Eğitim Anlayışı ve Politikalar

Ece ERİŞ / Mezun
ÖZYEĞİN ÜNV. Mimarlık
kurumlarını kendi bünyesinde toplayan ‘Yüksek Öğretim
Kurulu’ ortaya çıkmıştır.
31 Temmuz 1933’te Darülfünun kapatılmış, İstanbul
Üniversitesi 1 Ağustos 1933’te faaliyete geçmiştir. Eğitim
aynı binada, kütüphane ve kliniklerde devam etse de,
programı, içeriği, işleyişi tamamen farklı olmuştur.
Böylece
modern
uluslar
seviyesine
ulaşmak
amaçlanmıştır. Öğrencilerini sıkı eleme yöntemiyle alan
üniversite, nitelikli insanlar yetiştirmek amacıyla istikrarlı
gelişmeye özen göstermiştir.
Darülfünunun bazı hocaları İstanbul Üniversitesi’ne
kabul edilmiş, lisansüstü programıyla Avrupa’da eğitim
almış öğrenciler öğretim üyesi olmuş, modern eğitim her
açıdan desteklenmiştir. İstanbul Üniversitesi’ne gelen
çoğu Alman yabancı hocalar Tıp Fakültesi’nin
kuruluşunda ve gelişmesinde önemli görevler
üstlenmişlerdir. Kararnameler hazırlanarak bu öğretim
üyeleriyle
sözleşmeler
imzalanmıştır.
Nazizm’in
baskısıyla Türkiye’ye gelen Alman bilim adamlarıyla
temellerinin atıldığı modern üniversite reformu, yabancı
hoca kadrosuyla güçlü kılınmıştır. Bunun yanında Türk
profesörlerin de katkısı göz ardı edilmeyecek şekilde
fazladır. Türkiye’de 1933-1950’de birçok üniversite
kurulmaya devam etmiş, 1944’te İstanbul Teknik
Üniversitesi, 1946’da da Ankara Üniversitesi kurulmuştur.
1946’da çok partili sisteme geçilmiş siyasi anlamda
yaşanan değişim eğitime yansımıştır. ”DP iktidarının
üzerinde en çok durduğu, sayısal alanda ivme kazanılan
eğitim kademesi yükseköğretim olmuştur. DP devraldığı

”Bir ülkenin geleceği, o ülke insanlarının göreceği
eğitime bağlıdır ”Eğitim düzeyi yüksek toplumlar,
sosyo-ekonomik, teknolojik çözümler üretebilen, yüksek
nitelikte özellikleriyle diğer toplumlar üzerinde
etkilidirler. Eğitim, yeni nesillerin yetiştirilmesinde geri
dönüşümü olmayan bir özellik taşır. Eğitimin en üst
basamağı olan yükseköğrenim kurumları bilinçli, sosyal
ve demokratik vatandaşlar yetiştirme amaçlarının
yanında meslek kazandırma misyonuyla da toplumun
gelişmişliğine nokta koymaktadır. Osmanlıdan T.C. ’ye
uzanan süreçte yükseköğrenimde modernleşmeye
yönelik yenilikler yapılmış; alt yapı sorunları, geleneksel
ortamlar ve siyasi çalkantılar sonucunda hedeflenen
yükselme sağlanamamıştır.
Osmanlı 1839 Tanzimat Fermanı’yla her konuda Batı’ya
doğru yönelmiş, 1863’te Darülfünun ’un kurulmasıyla da
eğitimde önemli bir adım atılmıştır. Cumhuriyetle birlikte
ülkede değişen siyasi sistem, bilimsel eğitim anlayışıyla
cumhuriyeti ileriye taşıyacak insanların yetişmesi
amaçlanmıştır. Değişen sisteme yönelik 1933 yılında
eğitim reformu yapılmış, bu amaçla modern kadro
oluşturularak Batı tarzı eğitime yaklaşan, bilimselliği
hedefleyen politikalar benimsenmiştir.
Atatürk, 1923’te öğretim üyelerine gönderdiği mesajla,
üniversitelerin önemini vurgulamıştır. 1933’teki eğitim
reformu çıkış ivmesi yakalamışsa da, değişen iktidarların
politikalarıyla istikrar devam etmemiştir. 1970
sonrasında üniversiteler için reformlar kaçınılmaz olmuş,
1981’de günümüze kadar ulaşan yükseköğretim
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3 üniversite, 8 yüksekokul sayısını, 8 üniversiteye, 23
yüksekokula çıkarmıştır.” 1946’da İstanbul Üniversitesi
ve Ankara Üniversitesi’ne özerlik verilmiş ancak DP
kendi döneminde açılan üniversitelere özerklik vermeyi
reddetmiş, Milli Eğitim Bakanı’na öğretim üyelerini
görevlerinden alma yetkisi yüklemiştir.
1961 anayasasıyla oluşan yeni eğitim sisteminde ” Din
eğitimi gönüllük prensibine bağlanmış, sanat ve bilimde
özgürlük tanınmış, özel eğitim kurumlarının her seviyede
olabileceği ancak sınırlı tutulması öngörülmüştür. 1961
Anayasası, üniversitelerin akademik ve idari bağlamda
özerkliğini de getirmiştir.”
Ayrıca 1961’den sonra
bütçede eğitime ayrılan pay diğer yıllara oranla en
yüksek miktarlara ulaşmıştır.
1970-1980
sürecinde,
üniversitelerde
eğitimin
devamlılığını sağlanamamış, örnek alınan modern eğitim
düzeninden gittikçe uzaklaşılmış, öğrenciler araştırma
becerileri
edinememiş,
üniversiteler
ellerindeki
imkânlarını değerlendirememiş, üniversite yönetiminde
anlaşmazlıklar çözülememiş, plansızlık ve öğretmen
eksikliği gitgide büyümüştür. Türkiye bu durumda eğitim
sistemini yeniden düzenlemek zorunda kalmıştır.
Kurumlar arası işbirliğini belirleyen mekanizmaların
olmaması,
üniversitelerimizin,
ülkemizin
çözüm
bekleyen sorunlarına eğilmelerini imkânsız hale
getirmiştir.
1980 darbesiyle kurulan MGK, 6 Kasım 1981’de Yüksek
Öğretim Kanunu’nu yürürlüğe sokarak eğitim
sisteminde düzenlemelere gitmiştir. Eleştiri ve
tartışmalara konu olan YÖK’ün kimileri yükseköğretim
sistemini bozduğunu düşünürken, kimileriyse bu yeniliği
reform olarak görmüştür. 1980’e kadar Türkiye’de
istenen seviyeye çıkamayan üniversitelerin siyasetten
bağımsız bir yönetime kavuşması gerekliliği ve
yükseköğretimin kurumsal istikrarsızlıkları YÖK’ü
doğurmuştur. Bu dönemde 1933’ten itibaren devam
eden sorunlar, 1981’de çözüme kavuşturulmaya
çalışılmış, devlet ve vakıf üniversitelerinde sayıca artış
gözlemlenmiş, askeri darbeyle üniversitelerde baskı ve
sıkı denetim oluşturulmuştur. Akademi, meslek
yüksekokulları gibi farklı okulları tek bünyede toplamayı
amaçlayan YÖK’ün yapısının değiştirilmesi bu dönemin
temel sorunlarından biri olmuştur. 1981 üniversite
reformunda, öğretim görevlilerinden çoğu sıkıyönetim
baskısıyla üniversitelerden uzaklaştırılmış, artan nüfus
ve plansız büyümeyle sorunlar devam etmiştir.
Kısaca,
Türkiye’de
yaşanan
siyasi
bunalımlar,
yükseköğretim kurumları üzerine gerçekleştirilen
reformlardaki istikrarsızlık, nitelik üzerinde durulmadan
nicelik üzerine icraatlar, 1933 ve 1981 üniversite
reformlarından beklenen sonuçları vermemiş, sorunlar
çözümlenememiştir. Eğitim siyasetten bağımsız
olmadıkça, yapılan reformlara rağmen,
demokrasi
kurallarıyla işleyen bağımsız düşünme özgürlüğü ve
araştırma becerilerinin geliştiği modern eğitim
sisteminin kurulamayacağı anlaşılmıştır.

1- http://egitimteknoloji.net/2014/01/bir-ulkenin-gelecegi-o-ulke-insaninin-gorecegi-egitime-baglidir/
2- Zafer Tangülü : Demokrat Parti Dönemi Eğitim Politikaları
(1950-1960)
3- Fatma Gök: Eğitim Hakkı: Türkiye Gerçeği s.3
Kaynakça:
Taşer.Sayer : Cumhuriyet Döneminde Üniversite Eğitiminin Yeniden
Düzenlenmesi 1933 Üniversite Reformu Ve Getirdikleri, Sf:235
Zafer Tangülü, Demokrat Parti Dönemi Eğitim Politikaları
(1950-1960)
Turk Yükseköğretiminde On Yıl 1981 - 1991 1981 Reformu Ve
Sonuçları
ataturk.org.au/egitim/ataturk-ve-universite-reformu-1933/
http://www.milliyet.com.tr/pembenar/turkiye-de-universitenin-150-yili-1266168
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Benim de Bir
Noktalama İşaretim Var

önemli hale getirmiştir. Fakat bu işlevler çoğunlukla
resmidir: cümle sonuna gelmesi, çarpım işareti olarak
kullanılabilmesi... Bu resmi birtakım işlevler nedeniyle
nokta, kişinin duygularını ve düşüncelerini anlatmakta
eksik kalır biraz ki bence tek eksik kalmış yanlarından
biridir bu. Elbette ki bu işaret pek yararlı ve yardımcıdır
fakat kişinin duygularını daha rahat ve doğru
yansıtmasında aynı performansı gösteremez. Mesela bir
insan üzgün veya kırılmış olduğunu net bir noktalama
işaretiyle anlatamaz, belirtemez. İşte bu yüzdendir ki
noktanın yeri, duygulara göre değişmelidir. Mesela; kişi
üzgünse nokta özneden sonra gelebilmelidir veya
mutluysa nesneden sonra ancak duygu belirtmekte
kullanılan noktadan sonra sözcükler büyük başlamaz.
Örneğin: Aldığın hediyeyi. görünce çok duygulandım. Bu
güzel ve öğretici işaret ne kadar da güzel ve anlamlı olur
bize duygularımızı ifade ederken yardım etse. Sizce?

Sınıf Çalışması / 10-A
KAAN ALEKSİ YAZICI (:)
Benim noktalama işaretimin ismi iki noktalı parantez. Bu
noktalama işaretinin kullanımı herhangi bir metinde
kullanılan atasözü veya deyimlerden hemen sonra
anlamı anlatılmak istiyorsa anlam ile atasözünün arasına
konulur. Türkçede binlerce atasözü ve deyim var. Fakat
bu deyim ve atasözlerinin neredeyse hiçbirini
bilmeyenler var. Bu noktalama işareti bu kişilerin
atasözlerini ve deyimleri öğrenmesini sağlayacağını
düşündüğüm için böyle bir noktalama işareti kullanımı
buldum.
Örnek: Okula gittiği ilk gün Ayşe’nin etekleri zil
çalıyordu. (:) çok sevinmek (:)
ADA KUDAY
“Üç Nokta” deyip geçmeyelim.
Genelde bitmemiş veya bitirilmemiş olan cümlelerin
sonunda kullanılan üç nokta aslında basit olduğu kadar
da kullanıldığında cümleye fazlasıyla anlam katan bir
noktalama işareti. Bence gerçekten içten ve duygusal
yazıların sonlarında fazla üç nokta kullanılmasının
nedeni de bu olabilir. Sadece nokta kullanılsaydı o cümle
basit, sade ve sadece kağıtta yazan anlamıyla kalır ama
üç nokta kullanıldığında aslında yazarın duygularının
kağıtta yazandan da derin ve yoğun olduğunu aynı
zamanda söyleyeceklerini sanki yazıyla satırlara
dökemeyecekmiş gibi olduğunu vurgular. Baktığınızda
sadece üç tane nokta, ama verdiği anlam bir o kadar
derin aslında…
Benim de bir işaretim var: Araf
Yazar hislerini tam ifade edemediğinde ve yazdığı
cümlede duygularından emin olamadığında kullanılır.
Genelde şiirlerde kullanılan bir noktalama işaretidir.
Cümlenin ya da ilgili sözcüğün başında kullanılır çünkü
okuyucuya o mısrayı ya da sözcüğü okumadan önce
“arafta“ kaldığını belirtmek ve okuyucu tarafından ona
göre yorum yapılmasını ister.
Örnek: Gözleri gözlerimin içine çok ( ) derin bakıyordu.
ECEM GÜRSOY
O sadece bir “Nokta” mı olmalı?
Nokta minik bir işaret gibi görünse de bir sürü işlevi
vardır. Bu işlevler zaten çok önemli olan noktayı daha da
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Ben de SİZE bir işaret buldum ,,
Yarattığım noktalama işaretinin adı ‘Size’ çünkü bu işaret
sadece hoşlanılan kişiyle olan konuşma ve görüşmelerde
kullanılır. Kişi, bu işaretin sadece onlara özel olduğunu
söylemek ister.
Bu işaret, eski zamanlarda kullanılan fakat günümüzde
mektuplaşma oranının azalmasıyla yok olmuş bir işaret.
Eskiden mektup gönderen kişi, yazdığı kişiye onu
beğendiğini, ondan hoşlandığını veya onu sevdiğini
dolaylı ve kibar olarak söylemek için kullanırmış.
Genelde mektuplaşmalarda kullanılan bu işaret, savaş
zamanlarında yaygınlaşmıştır. Kişi, bu işareti kullanarak
bu sözcüklerin ve mektubun sadece mektubu alan kişiye
özel olduğunu ima etmek istemiştir.
Örneğin; Sevgili Bayan Milena,,
ATA DEMİR SEYFİ
Kendi “ÖZEL” İşaretim :)(:
Özel bilgileri diğer kişilere aktarıyorsak ve bu bilgilerin
başkasına geçmesini istemiyorsak bu işareti kullanıyoruz
artık. Yani sizin için de uygunsa.
MERVE KARACA
Kim yahu Bu Ünlem?
Onca duyguyu bir anda yaşamaya ve yaşatmaya çalışır
ünlem. Kimi zaman çok ciddi olur bağırıp çağırır, kimi
zaman ise neşe saçar etrafına, güler, eğlenir, dalga geçer.
Yersiz çıkışlar yapar hep ama aslında çok iyidir. İlgi odağı
olmayı sevmez onun yerine başkalarını destekler onların
önemini, vurgusunu arttırır. Asla sakin kalmayı bilmeyen
heyecan dolu bir noktalama işaretidir ünlem.

koyabildiğimiz ve onları bir “bağ” ile bağlayabildiğimizi
gösteren özel bir noktalama işaretidir. Hatta bu kısa çizgi
öyle bir noktala işaretidir ki hayatımızdan çıkarmak
istediğimiz her şeyi onunla çıkarabiliriz.
Noktalı Çizgi _._
Noktalı çizgi metindeki konu bittikten sonra yeni bir
paragrafa geçmeye gerek duymadan yazmaya devam
edebilmemizi sağlar. Bu sayede hem yazı düzenimizi
bozmamış oluruz hem de insanlar yeni bir konuya adım
attığımızı anlarlar. Bu noktalama işareti paragrafı
bitireceğimiz yere konur ve son cümlenin noktalama
işaretinden sonra gelir. Noktalı çizgiyi koyduktan sonra
yeni konuyu yazmaya aynı satırdan devam edebiliriz.

Benim işaretim ise “Türler Arası İşareti”
Nerede mi kullanırız?
Doğadaki canlılardan bahsedilen bir metin ya da bir
cümlede okuyucuya daha çok bilgi verebilmek için
akraba sayılan türde canlıların arasına konur.
Peki neden kullanmalıyız?
Okuyucuya fazladan bilgi
verebilmek için kullanmalıyız.
Örnek: Bu ormanda yaşayan
bazı canlılar şunlardır:
Tilki, aslan, ceylan karaca vb.
HANİFE ASLI FAZLIOĞLU
Uzun Çizgi __ :
Uzun çizginin hepimizin bildiği kullanımları ve anlamları
var.
Cümlelerin
içerisine
duygularımızı
ve
düşüncelerimizi kattığımızda ise uzun çizginin aslında
yeni başlangıçların sembolü olduğunu görürüz. Bu
noktalama işareti ile duygularını yazıya döken insanların;
mutluluklarına, hüzünlerine, acılarına ortak olan ve
destek çıkan bir işaret olduğunu anlarız. İnsanların
cümlelere kattığı ve yüklediği anlamlara yardım eden bir
noktalama işareti diyebiliriz. Bu durumda uzun çizgi için
yepyeni söylem ve öykülerin başlangıcı sayabiliriz.

YAREN AKFIRAT
Eğik Çizgi ve Yalan
İnsanlar bazen yalan söylediklerini sözleriyle veya ses
tonuyla belli etmese de beden dil, onları ele verir.
Örneğin bir kişi yalan söylerken hep eğik durur ya da o
anın paniğiyle sallanır, ayaklarını oynatır, parmaklarıyla
oynar... İşte eğik çizgi de bana bu kişileri anımsatır. Bu
yüzden eğik çizginin aslında yalan olduğu belli olan
cümlelerde kullanılmasını isterdim. Özellikle yazı dilinde
romanlarda, öykülerde kişiler arası diyaloglarda
kullanılırsa okuyucuya söylenen sözün yalan olduğu
hissettirilebilir.
Parantez’e yeni bir yorum: Kıvrak Parantez
Bazı romanlar hem kurgu, hem de gerçek bilgiler
üzerinedir. İşte böyle romanlarda hangi bilgilerin gerçek,
hangi bilgilerin kurgu olduğunu anlamak zordur. Kurgu
olduğu belli cümlelerde kıvrak parantez kullanılmasını
isterdim. Örneğin bazı romanlarda gerçek bir şehir
adına, yazar kurgu bir efsane yazmaktadır. Bu
efsanelerin bulunduğu paragrafın kıvrak parantez içine
alınması romanı daha iyi anlamamızı sağlayabilir.

HASAN ÖZTÜRK
Üç Nokta
Ne öncen belli, ne sonun
Tahmine dayalıdır, yolun!
Bilinmeze üç nokta koyun,
Sanki kapkara üç tane koyun.
İsteyen bilinmesin diye ekler,
İsteyense kimsesiz sona.
Soldakinin gördüğünü,
Görmez sağdaki!
Anlamı farklıdır bendeki,
Yazıda üç noktadır.
Hayatta ise kader...
Benim de bir işaretim var
Kökeni Türklerdeki ant işaretinden gelmektedir. Ant, içi
kan damlalı kımızdır. Eskiden Türkler yemin ederken,
sadakatini göstermek için tasa kımız koyar, elini keser ve
akan kanını kımıza damlatır böylelikle ant yapılmış olur.
Antlaşmacılar birbirlerinin antlarını içerek yemin ederler.
Göktürklerde “nt” harfinin sembolüdür. Milli bir
semboldür. Yemin cümlelerinin sonuna ve imzaların iki
ant işaretinin arasına konması gerektiğini düşünerek
böyle bir noktalama işareti düşündüm.

ALEN AŞIK
Kod Adı: Dalga
Ben anlam karışıklığını
önlemek için bir işaret
buldum. İnsanlar bu işareti
dalga geçilen bir cümlenin
anlaşılması için kullanmaktadır. Ayrıca cümlede dalga
geçildiğini anlamak için ise başa konur. Örneğin; bazı
insanlar onlara söylenen cümleleri ciddiye alır fakat
söyleyen taraf cümleyi dalga geçerek söyler bunun için
ise cümlenin başına bu işaret konularak hem anlam
bozukluğu giderilir hem de okuyucu durumu daha net
bir şekilde anlar.

UTKU KAPLAN
Kısa Çizgi’ye Yeni Anlam
Kısa çizgi ekleri göstermek için başına geldiği için ben
kısa çizgiyi destekçi bir noktalama işareti olarak
görüyorum. Kısa çizgi olmasa biz ekleri, göstermek için
yazdığımızda belki de ekler herhangi bir köke
tutunamadığı için düşebilirdi. Kısa çizgi aynı zamanda
satır sonuna sığmayan kelimeleri aşağı satıra geçirerek
işimizi kolaylaştırır. Yani “ayrı olsa da birlikteler aslında”
demenin bir yoludur bence. Kısa çizgi aralarında
bağlantı olan iki farklı kelime ya da durum arasına

KAAN DENİZ KOCAMAN
Uygunsuz Çizgi x=x
Bu noktalama işareti genelde yazılması doğru
olmayan-uygunsuz cümlelerden veya kelimelerden önce
kullanılır.
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Mısır
Piramitleri

Rafik YASSER / 9-A
Bazı insanlar kölelerin piramitleri inşa etmelerine yardım
ederken, bazıları da başka bir gezegenden gelen
uzaylıların yardım ettiğini düşünüyor. Ve Mısır piramitleri
hakkında delice sevdiğim şey, cevaplanması gereken çok
fazla soru ve atılması gereken çok yol var. Buna Gizem
diyorlar.

Mısır'ın büyük piramitleri. Dünyadaki en büyük turistik
yerlerden biri. Ve ayrıca en güzellerinden biri. Yaklaşık
5.000 yıl önce inşa edileceği tahmin edildi. Ama hepsi
değil. Mısır'da keşfedilen 100'den fazla piramit vardı.
Ancak, en popüler ve en büyük olanları Giza'da bulunur
ve Giza piramitleri olarak adlandırılır. Giza, Kahire'ye
yakındır ve resimde gördüğünüz gibi, Mısır'daki en
büyük, en güzel ve en popüler 3 piramit vardır.
Firavun Khufu ilk Giza piramit projesine başlamıştır,
yaklaşık 2550 B.C. Büyük Piramidi Giza’nın en
büyüğüdür ve yayladan 147 metre yükseklikte kuleleri
vardır. Tahmini 2,3 milyon taş blok her biri ortalama 2,5
ila 15 ton ağırlığındadır.
Buna Khufu Piramidi diyorlar. Bu benim ziyaret ettiğim
ilk piramit. Resimlerde, üç piramit yakından gözüküyor
fakat birinden diğerine yürümek yaklaşık 15 dakika
sürüyor. Gerçekten beklediğimden daha büyüktü. Ama
en önemlisi, hayatımda gördüğüm en güzel şeylerden
biriydi.
İşte büyük Firavun Khufu hakkında bazı tarih. Bir firavun
öldüğünde, aynı insanla aynı bedende yeni bir hayat
yaşayacaklarına inanıyordu. Neredeyse reenkarnasyon
gibi ama bir bükülme ile. Bu yüzden her piramitte
cesetlerinin yanında bulunan tüm firavunlar var.

KAYNAKÇA:
www.nationalgeographic.com/history/archaeology/giza-pyramids/
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Matematik
Nedir?
Matematiğin kalbinde sayılar yoktur,
hesaplama yoktur, mantık yoktur ama
bizim içimizde, iç evrenimizde büyük bir
yeri vardır. Matematik zihnin içine
bakmaktır...
Taha Mert ERSAYIN / 9-A
Matematik sadece sayılardan ibaret değildir. Matematik
tamamen sonsuzdur, sınırlanmamış yaratıcılıktır. Biraz
müziğe benzer. Hangi kültürde, hangi bölgede
yaşadığına göre değişir. Bazı ülkeler somut şeyleri
kullanmakta iyidir, diğer ülkeler ise çok soyut şeyleri
kullanmada iyidir. Matematik ile müzik arasındaki küçük
fark vardır.

Matematiğin kalbinde sayılar yoktur, hesaplama yoktur,
mantık yoktur ama bizim içimizde, iç evrenimizde büyük
bir yeri vardır. Matematik zihnin içine bakmaktır,
kendinle yüz yüze gelmektir. Eğer matematiği anlamak
ve yapabilmek istiyorsan, bir problem bul. Zor olması
gerekmiyor, sadece kolay bir tane olabilir. Öncellikle
konsantre olun ve kendiniz çözmeye çalışın. Cevap
vermeyin, hile yapmayın, kendiniz bir yol bulana kadar
problem üzerinde düşünmeye devam edin. Sonra sabırlı
olmalı ve dikkatinizi vermelisiniz. Bir konu hakkında
sabırlı olmak ve dikkatini vermek çok önemlidir. Bu
farkındalığınız sırasında, kendini, kendi iç dünyanla baş
başa bırakırken sonucu bulursun. Demek istediğim
matematik sayılar hakkında değil, sadece hesaplamalar
içinde de değil, mantık hakkında da değil; matematik
daha çözmektir, kendinle, kendi iç dünyanı
anlayabilmektir matematik.

Müziğin dünyası vardır, matematiğin ise çok geniş bir
gerçekçiliği vardır. Matematiğin sadece sayılardan ibaret
olmadığını başlangıçta belirtmiştim. Peki o zaman
matematik ne hakkında? Matematik Japoncada
“SUGAKU” denir.”SU”sayı ,”GAKU”araştırma demektir.
Yani SUGAKU’nun anlamı ”SAYILARLA ARAŞTIRMA
“demektir. Fakat ben bunun matematik için iyi bir anlam
çıkardığına inanmıyorum Çünkü matematiğin sadece
sayılar hakkında olduğu izlemini veriyor. Bir diğer
yandan matematiğin orijinal kelimesi Yunanca
ifadelerden geliyor “ta mathemata”. Ta mathemata
“alarak kazandığımız şeyler” anlamına geliyor. Alma
sıradan alma değil. Demek istediği
zaten sahip
olduğumuz şeylerin alınması, yani biz sahip olmadığımız
şeyleri alırız ama ta mathemata alarak kazandığımız
şeyler demek. Diğer kelimelerle matematiğin orijinal
anlamı sende olan şeyi almak, bilmediğin bir şeyi
bilmektir. Bu ne anlama geliyor? İlk bakışta matematik
sayılardan, hesaplamalardan, mantık ve diğer bilgilerden
oluşuyor gibi görülür. Ama hesaplama ve mantığın
altında yatan, hesaplama ve mantığın temelinin
zihninizde büyük bir yer kaplamasıdır.

KAYNAKÇA:
www.google.com/search?q=matematik+nedir&safe=active&rlz=1C1
SQJL_trTR867TR867&sxsrf=ACYBGNT5R41lV3Lcylvv07lZCAN12kO
pYA:1570998416194&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=rMAzq0gNXy
aJQM%253A%252CTyDuh1rXH0PlMM%252C%252Fm%252F04rjg&v
et=1&usg=AI4_-kSmVZNVKyt85TTnPhpFgSOIfb4QmA&sa=X&ved=
2ahUKEwjjyqiUiZrlAhVFs4sKHY-MDIkQ_B0wFHoECAoQAw#imgrc
=MwgR5kVFocjHYM:&vet=1
www.youtube.com/watch?v=1hjTgnU0AmM

13

Bunları Hiç
Duymuş Muydunuz?

Newton, integrali ve
diferansiyeli ortalama
seviyedeki bir öğrencinin
öğrenebildiği süre kadar
zamanda keşfetmiştir.

Ayşegül ÇELİK / 9-C

2520 sayısı, 1 ile 10 arasındaki
tüm sayılara tam olarak
bölünebilen en küçük sayıdır.

Tesla bir binaya girmeden
önce etrafında 3 kez tur
atan bir matematikçidir.

Eski Babilliler 60 sayısını
temel sayı olarak
aldığından günümüzde
1 dakika=60 saniye
1 saat=60 dakika
1 daire=360 derecedir.

Matematikteki karekök işareti
İngilizcede ‘kök’ anlamına
gelen root kelimesinin ilk
harfi olan r’nin zamanla
evrimleşmesi sonucunda
günümüzdeki halini almıştır.
Ada Lovelace;
dünyanın ilk
algoritmalarından
birini yazan bir
matematikçidir.

Arşimed tek başına
bir orduyu yenen bir
matematikçidir.

Matematik denklemlerinde
bilinmeyenlerin x,y ve z
olmasının nedeni alfabenin
bize en uzak harfleri olup
bilinmezliği sembolize
etmesidir.

KAYNAKÇA: listelist.com/az-bilinen-matematik-bilgileri/
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Müzik, Eşittir
Matematik Midir?

Azra NOYAN / 9-D
bilim insanı ise Fibonacci’dir. Fibonacci’nin meşhur
tavşan çiftliği probleminin (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89,
144, 233, 377, 610, 987…) son iki sayısının toplamı bir
sonraki sayıyı vermektedir. Bu iki ardışık sayı müzik,
mimari ve resimde “altın oran” olarak adlandırılır. Çoğu
görüşe göre Mozart da altın oran kullanmıştır. Bu iki
matematikçi, Mozart ve müziğe düşkün olan bilim
insanları müziğin gelişmesinde büyük bir rol oynamıştır.
Ayrıca müzik ve matematik kombinasyonu eğitimde
çığır açacak yenilikler getirebilir. Bu kombinasyonu
kullanarak iki konuda da başarılı olabiliriz.
Bunun yanında tüm notalar ve bestelerde bir matematik
düzeneği vardır. Notaların tam, yarım, çeyrek gibi
çeşitleri vardır. Ayrıca piyanoda bütün bestedeki notalar
5 sağ, 5 sol parmakla çalınacak şekilde hesap edilir.
Özetlemek gerekirse yüzyıllar boyu matematik ve müzik
bir orantı içinde gitmiş ve bu iki dal birbirini geliştirmiştir.
En basitinden dinlediğiniz bütün müziklerde bir ritim
vardır ve ritmin de bir matematiksel karşılığı vardır. En
basitinden bu örnek bile matematik ile müziğin ilişki
olduğunun göstergesidir. Sizce de tüm şarkılar
matematiksel bir uyum içinde değil midir?

Günlük hayatta her yerde müzikle karşılaşabilirsiniz peki
bu sevilen sanat dalının matematik ile ilgisi olabilir mi?
Büyük matematikçilerin müzikle ilgilenmesi tesadüf
müdür? Bu konu hakkında uğraşmış pek çok bilim insanı
vardır. Geçmişimiz bütün sorulara cevap buluyor.
Eski yunanda matematiğin 4 ana dalı vardı. Bunlar
müzik, aritmetik, geometri ve astronomiydi. Ayrıca
Pythagoras (M.Ö. 586) bir telin değişik boyları ile değişik
sesler elde edildiğini ortaya çıkarmıştı. Bu, günümüzdeki
müzikal dizinin temelidir. Pythagoras 12 birimlik bir teli
ikiye bölmüş ve oktavı elde etmiştir. Oktav sekiz sesten
oluşan ses dizisi, bir do sesiyle ondan sonraki do sesi
arasındaki uzaklıktır. 2/3:3/4 = 8/9 Yani, tam sesin 8/9 ile
çarpımı bize o sesin bir ton tizini vermektedir. Böylece
do, re, mi, fa, sol, la, si, do seslerinin sırasıyla; 1, 8/9,
64/81, ¾, 2/3, 16/27, 128/243 ve ½ oranları ile ifade edilir.
Pythagoras oktavın temelini atarak bugünkü birçok
müzik aletinin var olmasını sağlamıştır. Daha sonraki
zamanlarda bu sistemde bazı değişikliklere gerek
duyulmuştur. 12 eşit yarım tonluk bir sistem
geliştirilmiştir. 1 tam ton 8/9 ile değil 2 yarım ton ile
gösterilmiştir. Müzik hakkında araştırma yapan bir başka
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Prenses
Diana

Beril BOSUT / 9-B
Diana Frances Spencer, 1 Temmuz 1961 yılında Birleşik
Krallık’ın Sandringham şehrinde dünyaya gelmiştir.
Babası İngiltere’nin önde gelen isimlerinden olan
Edward John Spencer dolayısıyla 1975 yılında kendisine
‘Lady’ unvanı verilmiştir. Lady Diana henüz daha
gençken anne ve babası boşanmıştır. Röportajlarında,
çocukluğunun çok mutsuz geçtiğini, annesinin genelde
ağladığını nedenini ise kapının ardından babasının
annesine tokat atışını gördüğü zaman anladığını
anlatmıştır. Anne ve babası, kardeşlerini ve Diana’yı
kendi konumlarıyla ilgilenirken unutmuşlardır ve onlarla
sık sık değişen bakıcıları ilgilenmiştir bu nedenle Lady
Diana dört kardeşi ve bakıcısından kopuk, kendi halinde
vakit geçirmeyi tercih etmiştir.
Yaşı ilerleyip okul hayatı başlayınca, ilgi alanları giderek
şekillenmeye başlamıştır. Birçok yeteneği vardı; dalış,
tap dansı, bale ve piyano. Özel eğitim aldığı okulundaki
devasa salona geceleri gizlice girip müzik eşliğinde bale
yapmaya bayılırmış. Ayrıca kimseye yakalanmamayı da
başarırmış. Sosyal alandaki bu yeteneklerinin yanı sıra
akademik derslerine de oldukça ilgili olduğu
bilinmektedir.
Okulunu bitirdiğinde üç kız arkadaşı ile birlikte babasının
Güney Kensington bölgesinden aldığı lüks daireye
taşınmışlardır. Ardından bir anaokulunda yarı zamanlı
çalışmaya başlamıştır. Çocuklara ve onlarla ilgilenmeye
bayıldığı söylenmektedir. Kız arkadaşlarının çoğunun
okul bittikten sonra erkek arkadaşları olmuştur fakat
Diana’nın Prens Charles ile tanışıncaya dek hiç erkek
arkadaşı olmamıştır.
Lady Diana’nın, Prens Charles ile tanışması
kaçınılmazdır. Ailesi, Kraliyet Ailesine yabancı değildir.
Babası Kraliçe II. Elizabeth’e ait olan Park House’u
kiraladığından dolayı Lady Diana küçüklüğünü Prens
Andrew ve Prens Edward ile geçirmiştir. 1977 yılında ise
Lady Diana ile Prens Andrew ve Prens Edward’ın büyük
kardeşleri olan Prens Charles tanışmışlardır. İngiliz
Kraliyet Ailesi’nin varisi olan Prens Charles’a büyük bir
ilgi vardır, medya ve İngiliz halkının gözü hep ondadır.
Kiminle evleneceği ise merak konusu olmuştur. Lady
Diana ve Prens Charles’ın ilişkisi ortaya çıkınca da medya
sürekli olarak Lady Diana’yı takip etmiştir. Bu durum
epey rahatsız edici ve aynı zamanda yorucudur fakat

Diana muhabirlere ve onların sorularına karşı her zaman
çok kibar bir yaklaşım sergilemiştir. Bu rahatsız edici
sorunu kibarlığı ile aşmaya çalışmıştır.
Bir sabah, Prens Charles Klorsters İsviçre’den Lady
Diana’yı arar ve ona İngiltere’ ye döndüğünde bir şey
sormak istediğini söyler. Diana kendi içgüdülerine
dayanarak bu sorunun bir evlenme teklifi olduğunu
tahmin etmiştir ve arkadaşlarıyla birlikte nasıl bir cevap
vereceğini konuşmuşlardır. Fakat bu esnada Lady Diana,
Prens Charles’ın hayatında başka biri daha olduğunu
öğrenmiştir. Bu kadın Lady Diana’nın da en az Prens
Charles kadar birlikte vakit geçirdiği arkadaşlarından biri
olan Camilla Parker Bowles’tur. Prens Charles’ın Lady
Diana ile konuşma isteği üzerine, Lady Diana Windsor
Kalesi’ne gelir. 1981 yılının Şubat ayında Lady Diana
Windsor Kalesi’nin bahçesinde Prens Charles’tan
evlenme teklifi alır. Başta bunun bir şaka olduğunu
zannetse de Prens Charles çok ciddidir ve Diana bu
teklifi kabul eder.
24 Şubat 1981’de Prens Charles ve Lady Diana
nişanlanırlar ve Diana evleninceye kadar Kraliyet
Malikânesi olan Clarence House’ta kalmaya başlar.
Nişandan bir hafta sonra, Prens Charles Lady Diana’nın
belinden tutarak çok tombul olduğunu dile getirir ve bu
Diana’da bazı şeyleri tetikler. Lady Diana bulimiya
nöbetleri geçirmeye başlar. Gelinlik için ilk ölçülen bel
numarası 29 ve evlendiklerinde ölçülen numara 23,5’tur.
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Bu değişimin yanı sıra, düğüne kadar geçen süre
zarfında Lady Diana giydiği kıyafetler ile İngiliz halkının
ve basının odak noktası olmuştur, herkes ona hayrandır.
Düğünden önceki gece, Lady Diana çok ağır bir bulimiya
nöbeti geçirmiştir. Durmadan bulduğu her şeyi yemiş ve
yediği her şeyi kusmuştur nedeni ise evlilik konusundaki
kararsızlığıdır. 29 Haziran 1981 düğün günü, Lady Diana
ve Babası Edward John Spencer Kraliyete ait bir at
arabası ile katedrale gitmek üzere yola çıkarlar. Diana hiç
mutlu değildir fakat babası epey heyecanlı ve mutludur.
Katedrale vardıklarında Diana ve babası birlikte sunağa
doğru yürümeye başlarlar. Yürürken Diana Camilla’yı
görür, soluk gri bir şapka ve çocuklarıyla birlikte töreni
izliyordur. Düğün tamamlandıktan sonra Lady Diana
artık ‘Prenses’ unvanını alır.
Düğün ardından geçen balayı süreci Prenses Diana’yı
oldukça yormuştu ve Prens Charles ile yaşadıkları kötü
ve üzücü olaylar Prenses Diana’nın bulimiya nöbetlerini
iyice arttırmıştı günde dört kez nöbet geçirmeye
başlamıştı. Yaşanan bunca kötü olay 1981 yılının Ekim
ayında Prenses Diana’nın Prens William’a hamile
kalmasıyla bir kenara bırakılmıştı, bebek haberi herkesi
çok mutlu etmişti. 21 Haziran 1982 yılında, St. Mary’s
Hastanesi’nde Prens William dünyaya gelmiştir. Prens
William’ın vaftiz töreni Prenses Diana’nın görüşü
alınmadan daha henüz 6 aylık iken yapılmıştır ve Prenses
Diana
kendini
buna
hazır
hissetmediğinden
fotoğraflarda çok solgun çıkmıştır. Adeta Prenses Diana
yok sayılmıştır.
Prenses Diana ve Prens Charles’ın aralarındaki soğukluk
ve gerginlik, Prenses Diana’nın Prens Harry’ye hamile
kalmasıyla birlikte mucizevi bir biçimde kısa bir

süreliğine dahi olsa sonlanmıştı. Fakat Prens Harry
doğar doğmaz araları eskisinden de kötü olmuştur.
Psikolojik olarak her ne kadar sıkıntılı dönemlerden
geçmiş olsa da kimseden herhangi bir yardım
istememiştir, her zorluğu tek başına aşmaya çalışmıştır
çünkü evlenmeden önce de biliyordu ki bu yolda tek
başınaydı.
1992 yıllında Prensse Diana ile Prens Charles fiilen
ayrılmışlardır. Ardından 28 Ağustos 1996’da resmen
boşanmışlardır. Boşanma sonrasında Prenses Diana
çocuklarıyla sadece 2 ay vakit geçirebilmiştir ve bu
durum onu oldukça üzmüştür. Prenses Diana skandal
yaratan bir durum içine girmiştir. Yeni sevgilisi Dodi Al
Fayed ile günlerce süren bir tatilde magazin dergilerine
kapak olmuşlardır. Paparazzilerden oldukça rahatsız
olan çift Paris’e dönmeye karar verirler ve Paris’teki
otelden çıktıkları arabanın şoförünün yolu şaşırmasıyla
bir tünel girişinde kaza yaparlar. 31 Ağustos 1967 yılında
gerçekleşen bu kazada, maalesef Prenses Diana henüz
daha 36 yaşındayken hayatını kaybetmiştir. Bu ölüm
tüm İngiliz halkını ve hatta tüm dünyayı derinden
etkilemiştir.
KAYNAKÇA:
http://www.milliyet.com.tr/galler-prensesi-lady-diana-spencer-in-h
ayati-molatik-9105/
paratic.com/prenses-diana-kimdir/
www.netflix.com/tr/title/80221317
www.sabah.com.tr/galeri/kadin/lady-diananin-ozel-yasamina-dairilginc-bilgiler-ortaya-cikti
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Türkiye Bir Çiçek Bahçesi
ve Biz O Bahçedeki Gülleriz
Çingeneler Dünyada ve Avrupa’da değişik
isimlerle anılmaktadır. Genelde “Çingene”
olarak adlandırılmaktan hoşlanmamakta
günümüz Türkiye’sinde kendilerini “Roman”
olarak tanıtmaktadırlar. Romanların
yaşadıkları çevre, kötü hayat şartları ve
yaptıkları işler sebebiyle hayat standartları
tüm dünyada ortalamanın altındadır.
Ada DOĞAN, Yaren AKFIRAT / 10-A
yaptık. Bu röportaj sonunda fark ettik ki her milletin
çektiği sıkıntılar olduğu gibi, Romanların sıkıntıları
Türkiye'de bir miktar çözülmüş olsa da diğer ülkelerde
hâlâ devam etmekte.

Romanlar, aslen Kuzey Hindistan kökenli olup
günümüzde ağırlıklı olarak Avrupa'da yaşayan göçebe
bir halk. Çingene göçlerinin 5. ile 11. yüzyıllar arasında
gerçekleştiği genel kabul görmektedir. Onların göç
etmelerine neden olan etkenler hakkında çeşitli görüşler
bulunmakla birlikte baskın görüş, bunun tek bir olaya
bağlı olmayıp, yüzyıllara yayılan bir süreç olduğu
şeklindedir. Bunlar arasında yönetim kargaşaları, kıtlık,
yerleşim alanlarına yapılan saldırılar, paralı asker olarak
göçe zorlanmaları, salgın hastalıkların baş göstermesi
gibi etkenler bulunmaktadır. Çingenelere, yaşadıkları
toplumlarda yaşam biçimleri, davranış şekilleri, fiziksel
özellikleri ve kapalılıkları nedeniyle sürekli merak ve
kuşkuyla bakılmış ve genellikle “tehlikeli insanlar” ve
“toplumsal
sorun”
olarak
değerlendirilmişlerdir
Romanlar çoğu ülkede olduğu gibi, bizim ülkemizde de
yaşamaktadırlar. Biz Romanların halkımızla olan
ilişkilerini, aile yaşamlarını, yaşadıkları ayrımcılıkları daha
iyi anlayıp empati kurabilmek adına
Çalgıcı mektebi
roman orkestrası başkanı Yavuz İbiş Bıçakçı ile röportaj

Çingeneler Dünyada ve Avrupa’da değişik isimlerle
anılmaktadır. Genelde “Çingene” olarak adlandırılmaktan
hoşlanmamakta günümüz Türkiye’sinde kendilerini
“Roman” olarak tanıtmaktadırlar. Romanların yasadıkları
çevre, kötü hayat şartları ve yaptıkları işler sebebiyle
hayat standardı tüm dünyada ortalamanın altındadır.
Nereden ve ne zaman geldiğinizle ile bilgi verebilir
misiniz?
Romanların kökeni Hindistan fakat uygulanan
soykırımdan sonra çoğu Roman dağılmıştır. Esasında
dünyadaki en kalabalık toplum Roman toplumudur.
Nereye giderseniz gidin Romanlarla karşılaşırsınız fakat
Türkiye dışındaki yerlerde pek rahat bir yaşam
süremiyoruz.
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Romanlar Türkiye’nin hangi bölgesinde çoğunluktadır?
Genellikle Trakya bölgesinde çok fazla Roman nüfus
vardır. En kalabalık Roman toplumu Edirne’dedir.
Bursa’da ise Kemalpaşa Romanların çoğunluklu olduğu
bir bölgedir.

Nasıl bir yaşam tarzı sürüyorsunuz?
Yaşamayı bu kadar alaya alabilen tek toplum Roman
toplumudur. Biz günlük yaşamayı severiz. Günün
sonunda ekmek ve şarap paramızı çıkarttığımızda bizden
mutlusu yoktur.

Romanlar neden genellikle müzisyenliği seçer?
Maddi yönden hayata yenik başladıklarından dolayı
bizim çocuklarımızın oyuncakları dedelerinin, babalarının
müzik aletleridir. Dolayısıyla çocuklarımız müzik
aletleriyle iç içe büyür, müzik kulakları gelişir ve meslek
tercihleri o yönde şekillenir.

Evlerde çekirdek aile olarak mı yaşıyorsunuz yoksa
geniş aile şeklinde mi?
Biz apartmanlarda yaşayan insanlar olmak istemiyoruz.
Biz bahçemizde, kapımızın önünde otururken yoldan
geçene yediğimizden ikram ederek büyüdük. Biz 1-2 katlı
küçük bahçeli evlerde, komşularımız ve geniş ailemizle
yaşamak isteriz.

Matematik
Nedir?

Sizce toplumda nasıl görülüyorsunuz, toplumdan
dışlandığınızı düşünüyor musunuz?
Önceden yarım vatandaş olarak görülsek de şu an
çocuklarımız Türkiye’deki diğer çocuklarla eşit şartlarda
yaşıyor, beraber eğitim görüyorlar. Eskiden bu böyle
değildi. Aileler, çocuklarını Roman çocuklarıyla
okutmamak için okuldan alırlardı. Ayrıca önceden
Kamberler bölgesi gibi ayrı ve Roman çoğunluklu
bölgelerde yaşarken şu an halkla iç içe bir yaşam
sürüyoruz. Bizim istediğimiz de buydu.

Akrabalık ilişkileriniz ve düğün kültürünüzden
bahsedebilir misiniz?
Bizde düğünler açık alanda yapılır çünkü herkesin gelip
oynamasını, eğlenmesini isteriz. Aynı zamanda
akrabalarımız da bizim için büyük önem taşır. Duygusal
bağlarımız oldukça güçlüdür.
Sizin en önemli günler nelerdir?
Hıdrellez bizim için çok önemlidir. Kutlamalar büyük bir
coşkuyla yapılır, Heykel ’deki Atatürk büstüne çelenk
koyulur.

Çocuklarınızın diğer çocuklarla aynı şartlar altında
eğitim gördüğünü düşünüyor musunuz?
Çocuklarımız genellikle müzisyenliğe yöneliyor fakat
bizim isteğimiz bizim çocuklarımızın da doktor, polis,
öğretmen olabilmesi. Şu an ülkemizde bunları
başarabilmiş çok az Roman var. Geçmiş yıllarda da bu
meslekleri yapan Romanlar az olsa da vardı fakat
kimliklerini gizlediler.

Kadınların Roman kültüründe yeri nedir?
Onların yeri bizim baş tacımızdır. Onlar olmasa belki bu
günlerde olamazdık çünkü bunun içine annem de dahil,
eşim de dahil. Bizde akrabalık bağları ve kadınlarımızın
yeri çok farklıdır. Bizde kadına şiddet asla yoktur.
Çoğunlukla aileyi kadın yönetir çünkü erkekler çalışmak
zorundadır. Kadınlar, çocuklarına hem annelik hem
babalık yaparlar

Devletten,
muhtarlıklardan
yeterli
desteği
gördüğünüzü düşünüyor musunuz?
Tabii ki de, muhtarlık kapısını hep Roman vatandaşları
aşındırır. Çocukluğumdan beri hep muhtarlıktan gelen
yardımları hatırlıyorum. Bundan dolayı minnettarız.

KAYNAKÇA:
www.wikizeroo.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaW
Eub3JnL3dpa2kvw4dpbmdlbmVsZX
dergipark.org.tr/tr/download/article-file/354478

Yaygın olarak çocuklara konulan isimler var mı?
Çanakkale ruhunu biliriz. Bu nedenle hepimiz Mehmet’iz,
Mehmetçiğiz. Ayrıca çocuklara dedelerinin, babalarının
ismini koymak da geleneklerimizdendir fakat şimdilerde
daha popüler isimler de konulmakta. Ayrıca, İslami
isimler de yaygın. Örneğin benim kızımın adı Sude Naz.
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Ben Kimim?

Alen AŞIK / 10-A
karşısındaki aynaya baktım. Kendimi tanımaya çalıştım.
Gözlerime baktım, bu gözler kimindi? Yürümeye devam
ettim... Odadan çıktım. Koridordaki resimlerin içerisinde
kaybolmuş gökyüzünü seyrettim. Gökyüzündeki
sonsuzluğa baktım. Ne kadar sonsuz çizmiştik resimleri.
Kendimizi sonsuz zannedercesine o şımarıklığı, o had
bilmezliği kendimizde görürcesine çizmiştik işte.
Hepimiz insandık, sonu bilmeden yaşıyorduk.
Resimlerdeki maviliğe baktım. O mavilikte kendimi
gördüm. Yüzümde oluşan ifadeye baktım, bu ifade
kimindi? Yürümeye devam ettim... Koridorun sağındaki
mutfağa girdim. O içimi ısıtan, kendimi güvende
hissettiren
kokuyu
anımsamaya
çalıştım.
Anımsayamadım... Sağa döndüm çerçevenin içindeki
fotoğrafa baktım. Çerçevedeki çocuğun gözlerinde yine
kaybolmak istercesine baktım. Kaybolamadım...
Çocuğun yanındaki kadına baktım. Bana sarıldığındaki
güveni hissetmek istedim. Hissedemedim... Çocuğun
öbür yanındaki adama baktım. Saçlarımı okşadığında
dolan gözlerimin tekrar dolmasını istedim. Gözlerim
dolmadı... Çocuğun yanındaki adama biraz daha uzun
baktığımda acıma duygumu kaybettiğimi hissettim, bu
acımasızlık kimindi? Yürümeye devam ettim... Artık ben
nefret ettiğim insanlara dönüşmüştüm. Mutfaktan
çıktığımda anladım ki artık masum ben, ben değildim.

Kapıyı açtım, içeri girdim. Tozlar havada uçuşuyordu. Bu
evdeki tozlar bile geçmişin tozlarıydı. Beş yıl önce bir
sinirle kapıyı çarpıp çıktığım bu ev hâlâ bana acılarımı ve
üzüntülerimi anımsatıyordu. Bu ev bana insanlığın
doyumsuzluğunu, yalanlarını anımsatıyordu. Yürümeye
devam ettim... Kırıp gittiğim bardak hâlâ yerde ışıldayan
parçalarıyla duruyordu. Cam kırıklarının üzerine basarak
geçtim. Canımın acımasını istercesine. Hala fiziksel
acılarımın daha çok canımı yakması gerektiğini
hatırlamak istercesine geçtim cam kırıklarının üstünden.
Yürümeye devam ettim... Saatlerce kitap okuduğum
koltuğa geldim. Koltuk camın tam karşısındaydı.
Okuduğum kitaplarda ölüm varsa o koltuktan kalkar
dışarıyı izlerdim. Yaşamaktan korktuğum şeyleri
okumaktan, duymaktan ve görmekten de korkardım.
Hiçbir zaman kendi ölümümden korkmadım ama
sevdiklerimin ölümü beni hep ürküttü. Yalnız kalacağımı
düşündüğüm için korktum belki de bu kadar. Hâlâ
insanları çözemediğim kadar kendimi de çözememiştim.
Yürümeye devam ettim... Kapısı yarım açık olan yatak
odama yaklaştım. Uzun uzun baktım çünkü
duygularımın aynı olup olmadığını anlamak istiyordum.
Beni acımasız insanlardan ayıran özelliğim, üzüldüğüm
zaman çekinmeden ağlayabilmemdi. Bunu kaybettiğimi
görmek istemediğim için odanın içine girdim. Tüm
yaşanmışlıkları
hatırlamaya
çalıştım.
Yatağımın
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İlaçlar Üzerine

Ali Yiğit CEYLAN / 10-A
İlaçlar Gerçekten Canlıları Tedavi Eder mi?
İlaçlar gerçekten canlıları tedavi eder mi sorusunu
sormadan önce ilaç nedir sorusunu sormamız gerekir.
İlaç, canlılarda hastalığı tedavi veya teşhis etmek için
kullanılan kimyasaldır. İlaçlar, ağrı ve benzeri rahatsız
edici diğer durumları kontrol altında tutmak ve
düzenlemek için kullanılır.
Psikolojik İlaçlar Gerçekten Tedavi Eder mi?
2003 yılında Türkiye’de antidepresan kullanımı 14 milyon
138 bin kutu iken 2007 yılında antidepresan kullanımı 26
milyon 246 bine çıkmıştır. Antidepresan kullananların
%60’ı kullanmayı bıraktıktan yaklaşık 1 ay sonra daha
yüksek bir dozla tekrar başlamıştır ve yapılan
araştırmalara göre antidepresanın geçici olarak
rahatlattığı ve ardından daha şiddetli bir şekilde rahatsız
ettiği sonucuna varılmıştır.
İlaç Endüstrisi Bizi Gerçekten Kandırıyor mu?
Tedavi için ilaçların geliştirilmesi her şey yolunda giderse
15 yıl sürmektedir. Bu kadar uzun sürmesine rağmen bazı
ilaçlar araştırmacıların gözünden kaçıp piyasaya
sunulabiliyor ve gözden kaçan ilaçlar insanları kendi
hastalığından çok daha kötü bir yere getirebiliyor. Bu
durum sağlık sektörüne olan güveni sarstığı için insanlar
aşı ve ilaç karşıtı kampanyalar başlatıyor.
Gerçek şu ki her ilaç zararlı değildir hatta ilaçların
önleyici ve tedavi edici yararları vardır ama bazı ilaçlar
araştırmacıların gözünden kaçtığı ve yeterli inceleme
yapılmadan piyasaya sürüldüğü için ilaç karşıtı insanlar,
zengin insanların ölümcül ilaçlar yapıp nüfusu azaltmaya
çalıştığını söyleyerek aslında yanlış bir kanı ile zihinleri
bulandırıyor.
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Maglev Treni
ve Çalışma Prensibi

Arda KOŞTU / Hz.-A
düşünün, ön köşedeki mıknatıslar kuzey ve arka
köşedekiler güney kutbudur. İlmek çalıştığında öndeki
mıknatısları çeken arkadakileri de iten bir manyetik alan
oluşturur.
Bu uçan mıknatıs sistemi pürüzsüz yolculuklar
yapılmasını sağlar. Yolcular, tren 600 km/saat hiza
ulaşabilmesine rağmen, geleneksel trenin maruz kaldığı
sürtünmeden daha az kuvvete tabi kalır. Çünkü, tek
sürtünme kuvveti havadan kaynaklanır.
Maglev’in diğer önemli bir özelliği herhangi bir
sürücüsünün olmamasıdır. Ayrıca, trenlerin hepsi aynı
hızda hareket ettiğinden, birbirleriyle çarpışma riski de
yoktur.
Almanya, ABD, Japonya, Güney Kore duyarlı sistemlerle
kontrol edilen bu trenin üzerine çalışmalarını hâlâ
sürdürmektedir. Şu an çok yaygın değildir ama ileride
çok önemli bir teknoloji olacağı öngörülmektedir.

Manyetik Levitasyon (havada yükselme) treni olarak
bilinen
Maglev,
ilk
kez
Brookhaven
Ulusal
Laboratuvarı’nda
keşfedildi.
Brookhaven
Laboratuvarı’ndan James Powell ve Gordon Danby,
manyetik levitasyon treninin ilk patentini 1960’lı yıllarda
aldılar. Powell bu fikri ilk kez, trafikte beklediği bir gün,
geleneksel trenden ve arabalardan daha iyi bir ulaşım
aracı olması gerektiğinden yola çıkarak buldu.
Süper-iletken mıknatıslar kullanarak bir treni havaya
kaldırabileceğini düşündü. Süper-iletken mıknatıslar,
manyetik alanın gücünü arttırmak kaidesiyle, aşırı
derecede düşük sıcaklıklara kadar soğutulan elektro
mıknatıslardır.
İlk ticari yüksek hızlı süper iletken Maglev treni 2004
yılında Şanghay’da açıldı.
Maglev’de, süper iletken mıknatıslar treni U şeklindeki
rayların üzerinde askıda tutar. Bu mıknatıslarda, tıpkı
diğer normal mıknatıslarda olduğu gibi, aynı kutuplar
eşleştiğinde birbirini iter.
Maglev treni köşelerinde 4 tane mıknatısın olduğu bir
kutu şeklindedir. Bundan belki biraz daha kompleks
olabilir ama genel itibarıyla konsepti basittir. Kullanılan
mıknatıslar süper iletkendir, bu demek oluyor ki -267 C°
‘ye kadar soğutulmaları gerekiyor. Bu mıknatıslar sıradan
mıknatısların ürettiğinden 10 kat daha güçlü manyetik
alanlar üretebilirler. Üretilen manyetik alan, bir treni
havada tutacak ve onu itecek kadar güçlüdür.
Bu manyetik alanlar, raylara döşenen basit metal akım
ilmekleri ile etkileşir. İlmekler alüminyum gibi iletken
maddeden yapılmıştır ve manyetik alan yakınından
geçtiğinde, başka bir manyetik alan oluşturacak akımlar
oluşturur.
Raylara üç önemli görev için belirli aralıklarla üç çeşit
ilmek döşenmiştir: birincisi treni yerden 12.7 cm yukarda
tutacak bir manyetik alan oluşturur; ikincisi trenin yatay
olarak dengede kalmasını sağlar. Her iki ilmekte
manyetik itme sayesinde treni optimal noktada tutar.
Yere yaklaştığında ya da merkezden uzaklaştığında daha
fazla manyetik alan kullanılarak rayda kalması sağlanır.
Üçüncü ilmek, alternatif akımdan oluşan bir itme
sistemidir. Burada, hem manyetik çekme hem de
manyetik itme kullanılarak trenin ray üzerinde ilerlemesi
sağlanır. Köşelerinde 4 tane mıknatısın olduğu bir kutu

KAYNAKÇA:
fizikakademisi.com/2016/06/29/maglev-treninin-calisma-prensibi
/ www.energy.gov/articles/how-maglev-works:
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hayatı dâhildir. Artık dibe vurmuştur ve gereksiz anlam
verdiği her yükten kurtulmuştur. Bunun üstüne Tyler
Durden’ı arar ve içkili bir mekanda buluşurlar.
Arkadaşlıkları şerefine içerler ve muhabbet ederler.
Anlatıcı evinin yok olduğunu itiraf eder ve bir süreliğine
Tyler’ın evine taşınır. Tyler’ın evi anlatıcı için kaybettiği
evinden oldukça farklıdır. Konforlu bir evden bu zor
şartlar altına giren anlatıcı için değişim kaçınılmazdır.
Anlatıcı zamanla Tyler’ın felsefesine doğru evrimleşir.
Değer verdiği şeylerin aslında ne kadar değersiz ve
anlamsız olduğunu anlamıştır. Değişken şartlar onu bir
konformistten kendi fikir ve hareketlerine sahip bir
karaktere dönüştürmüştür. Zor zamanlar güçlü adamı
yaratmıştır. Dövüş kulübü bu ikilinin projesidir. Bir tür
iyileştirme kampı gibidir. Bir mekânın alt katında kaçak
olarak başlamıştır. Her hafta gelen yeni üyeler ile
büyümüş ve artık bir örgüte dönüşmüştür. Bu örgüt
kendi tarzıyla insanları tüketim kültürü ve tüketim
bağımlılığından kurtarmaktadır. Filmin son sahnesinde
de görüldüğü gibi mesai saati dışında olan banka
binaları patlatılarak insanlara yük olan kredi borçları ve
doyumsuzluğun yaratıcı öğesi olan bankalardan
kurtulmuşlardır.
Tyler Durden, anlatıcının toplum tarafından bastırılan alt
kişiliğini temsil etmektedir.
Kusurları vardır ve
mükemmel olmak zorunda olmadığının farkındadır.
Anlatıcı dönüşüm yaşadığı andan itibaren hayatının
birçok bölümünde daha başarılıdır. İlk olarak bir liderdir
bunun yanında hep olmak istediği güçlü erkek
konumundadır. Sistemin yarattığı bir insansı olmayı
bırakmıştır. Sistemin özgürlük diye tanıttığı alanın
dışında gerçek özgürlük kavramına kavuşmuştur.
Eskiden markalı eşyalar almak en büyük özgürlüğüyken
şimdi ise idealleri olan bir insana dönüşmüştür. Ona
dayatılan ve normal olarak tabir edilen yoldan sapmış ve
kendi yolunu çizmeye başlamıştır yani sahtelikten
gerçekliğe adım atmıştır. Bir tüketim bağımlısıyken artık
irade sahibi ve ne istediğini bilen bir karaktere
dönüşmüştür. Eskiden bir tuğlayken artık bir duvar
ustasıdır.

Dövüş Klübü

Alp ARSOY / 10-C
Chuck Palahniuk’un yazdığı kitapların fazla sert ve
karanlık olduğu düşünülerek basılmaması üzerine yazar
bu eleştirilere aldırış etmeden yazı dilini daha sert ve
karanlık bir üslup ile yazmaya devam etmesi üzerine
sistemle ters düşerek büyük okuyucu kitlelerine
ulaşmayı başarmıştır. Anlatısını en sert noktaya taşıdığı
kitap ise Dövüş Kulübü kitabıdır. Kitabın filme dönüşme
macerası ise yönetmen David Fincher’ın kitaptan çok
etkilenmesiyle başlamaktadır. Film ilk olarak 6 Ekim
1999 tarihinde seyirciyle buluşmuştur. Film içinde birçok
eleştiri ve analiz bulunmaktadır. Her türlü yorumlanmaya
açık olan film ana hatlarında tüketim kültürü ve tüketim
bağımlılığını eleştirmektedir.
Film aslında son anlarının verilmesiyle başlar ve geri
kalanında anlatıcı nasıl bu ana geldiğini anlatmaktadır.
Filmin bir tane ana karakteri bulunmaktadır. Filmde iki
farklı karakter anlatımı beraber yapmasına rağmen
aslında bir anlatıcının iki farklı kişilik yapısını temsil
etmektedir. Anlatıcı bir araba kaza testi şirketinde
çalışmaktadır. Hayatından memnun değildir ve kendini
ifade etmekte yetersiz olduğuna inanmaktadır. Kendini
ifade etmek içinse metalara ihtiyacı olduğuna karar
vermiştir. Pahalı kıyafetler, popüler markalar toplumun
genel kalite algısına uygun mobilyalar ve ev araçlarının
onu tamamladığına inanmaktadır. Bu eşyalar dışında ise
hayatında başka değerli ve önem arz eden hiçbir şeyi
bulunmamaktadır. Kısaca vahşi tüketim zincirinde bir
halkasıdır. Karşı tarafta ise ikinci karakter olan Tyler
Durden yer almaktadır. Tyler’ın en belirgin özellikleriyse
maskülen ve özgüvenli biri olmasıdır. Tanrısal bir
özgüven sahibidir. Ama içi boş bir özgüven değildir.
Nihilist bir kişiliğe sahiptir. Her şeyin anlamdan ve
değerden yoksun olduğunu savunmaktadır. İradenin
özgürlüğünü, bilginin imkânını, ahlâkı ve tarihin mutlu
sonunu reddetmektedir.
Anlatıcı ilk olarak bir uçakta Tyler ile tanışmaktadır. Bu
yolculukta birçok sahte ve gerekli olmayan metaların
varlığını fark edecektir. Anlatıcı işi gereği birçok
seyahate çıkmaktadır fakat bu her sefer olandan farklı
bir yolculuktur. Devamında Tyler ile vedalaşmaktadır
fakat ayrı kalmaları çok uzun sürmeyecektir. Anlatıcının
evi bir patlama sonucunda kül olmuştur. Değer verdiği
her şey bir ateş kıvılcımı ile yok olmuştur ve anlatıcının

KAYNAKÇA
xyazar.com/fight-club-film-elestirisi
image.tmdb.org/t/p/original/uREHNBE99QzhnQ2WeabU35h0tga.j
pg
pbs.twimg.com/media/D5pqasQWkAI33Zn.jpg
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Demir Kadın

Ayda DENİZ / 10-C

Her şey yolunda gidiyordu; kanseri yenmiş, protez bir
bacak yaptırmış ve onunla yürümeyi öğreniyordu. 25
Aralık 2017’de kanserin akciğerinde nüksettiğini öğrendi.
Yeni yıldan sağlık dilerken, yeniden kanser olduğunu
öğrenmişti. O, buna da iyi yanından bakabiliyordu çünkü
tümör çıkarılabilirdi. Yeni yıla hastanede girse de
umudunu hiçbir zaman yitirmedi, hep iyileşeceğine
inandı. Sonrasında yaptığı Tedx konuşmasında “Bana
bakın! Ben iki kanser atlattım, bacağımı kaybettim; ama
hiçbir zaman yaşama sevincimi, yaşama umudumu
kaybetmedim. Çünkü hayat her zaman yaşamaya değer;
ben bunu çok iyi biliyorum. Ve bir misyona sahibim.
Bugün bunun için buradayım; ailedeki en sağlıklı

Neslican Tay, 14 Mart 1998’de, Bursa’da doğdu. İlkokul ve
lise eğitimini Rize’de tamamladı, bu sırada basketbol ve
atletizmle ilgilendi. 2016’da Fen Lisesi’nden mezun oldu.
Üniversite sınavına girdi ve istediği kadar iyi olmasa da
gayet iyi bir puan almıştı ama o daha iyisini
yapabileceğini düşünüyordu. Daha çok çalışıyordu ve o
sıralarda bacağında ağrılar hissetmeye başladı. Spor
yaptığı için doktorlar başta bunun kanser olduğunu
anlamadılar. Üniversite sınavına 2 hafta kala kanser
olduğunu öğrendi. Teşhis konulduğunda tümör bacağını
sarmıştı, 3 aylık bir kemoterapi aldı ve tümörü
küçültebildiler. Neslican umudunu kaybetmedi, bacağını
kurtarabileceklerine inanıyordu. Sonrasında daha ağır
bir kemoterapi almaya başladı ve bu 2 ay sürdü. Ama
ağrıları azalması gerekirken daha çok arttığında bir
yanlışlık olduğunu fark edip tekrardan doktora gitti.
Kanser taramasına tekrar girdiğinde tümörün büyüdüğü
görüldü, bacağını kaybetme riski olmasına rağmen
tümörün ameliyatla çıkartılması gerekiyordu yoksa
hayati bir organa sıçrayabilirdi. 20 Temmuz 2017
tarihinde ameliyata girdi, ameliyattan çıktığında
bacağını
kaybetmemiş
olacağına
inanıyordu.
Ameliyattan sonraki uyanış anını “19 yılımın içindeki en
kötü uyanıştı.” diye ifade etmiştir. Hayatta kalabilmek
için bacağını feda ettiğini ama hayatını üzülerek
geçirmenin hiçbir anlamı olmadığını, hayatın bunun için
kısa olduğunu anladığında bu üzüntü, çaresizlik
duygusunu sevince dönüştürmeye karar verdi. “Kendimi
böyle de sevmeliyim, böyle de kabul etmeliyim ve
hayata karışmalıyım.” dedi. Koltuk değnekleriyle
yürümeyi öğrendiğinde sürekli dışarı çıkıyor, çıkarken de
bilerek şort giyiyordu, çünkü bir bacağının olmamasını
utanılacak bir şey olarak görmüyordu. Hatta, bir ortama
girdiğinde “Bacaksız geldi!” diye bağırarak tepki
verenlere bile aldırmıyordu. Bir protez bacak yaptırdı ve
kendine “Iron Woman” yani “Demir Kadın” adını verdi.
“Kendimi eksik hissetmiyordum ve eğlenebiliyordum.
Çünkü ben eksik değilim! Tek bacaktan ibaret de
değilim! Çok daha fazlasıyım, bir sürü hayalim var! …
Kansere hayatımı bırakmıyorum. Hayatımın peşinden
koşuyorum…”
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bireylerin bile kanser olabileceğini anlatmak için.
Hayatında hareket etmeden duramayan bir insanın bile
bacağını kaybettiğinde hayata tutunabileceğini, demir
bacaklı kadınların bile gururla etek giyebileceğini
göstermek için bugün buradayım. Herkes kanser olabilir,
herkes engelli olabilir klişesinin arkasına sığınarak
söylemiyorum hiçbirini. Bizzat yaşamış biri olarak
konuşuyorum. Bana bakın, iyi bakın! “Şükürler olsun ki
bacağım var!” dan çok daha fazla şey ifade ediyorum.
Mücadeleme kulak verin. Dünyam başıma yıkıldığındaki
umudumu düşünün ve harekete geçin! Osho’nun
söylediği gibi: “Karanlık olmadan yıldızları göremez
insan!” 19. yaşının tamamında yıldızları izleyen bir kız
söylüyor bunu. Kendi yıldızlarınızı keşfetmek için
karanlığı beklemeyin. Hayatınızı sevin! Kendinizi sevin!
Bedeninizi sevin! Ruhunuz başka beden bulmayacak.
Saçlarınızı, kilonuzu, boyunuzu sevin. Benim için sol
bacağınızı da sevin!” demiştir.
28 Haziran 2018’de kanserin tekrardan nüksettiğini
öğrendi ama bu seferki kanser, akciğerinde ameliyatla
çıkarılamayacak bir yerdeydi, kemoterapi de alamıyordu
çünkü bundan önce çok ağır kemoterapiler görmüştü.
Bir şekilde bu kanseri de yendi. Çok kısa bir süre sonra 4.
kez kanseri nüksetti ve bunun ardından bir video
paylaşarak şunları söyledi: “Benim tümörün en iyi
kemoterapi ile durdurulabiliyormuş. O yüzden
kemoterapi almaya başlayacağım. Bunu kabul etmem
çok zor oldu. Çünkü gerçekten iyileşeceğime çok
inanıyorum.
İyileşmeyeceğimi
bir
gün
bile
düşünmüyorum, ama iyileşirken bu kadar acılı olması

beni çok yıpratıyor. Bunları yaşamak gerçekten
istemiyorum ama onunla savaşmak için, bu hayatta
kalmak için bunu yapmam gerekiyorsa kemoterapiyi
alacağım ve o şekilde devam edeceğim, savaşmak
zorundayım, onu yenmek zorundayım. Çünkü gerçekten
bu hayatta kalmak istiyorum. Çok acılı olacak yine bir
sürü şey yaşayacağım hiç umurumda değil ben hayatta
kalmayı, yaşamayı çok fazla istiyorum. Bunun için ne
gerekiyorsa yapacağım."
3 kere kanseri yendi ve 4. kez kanseri nüksettiğinde hâlâ
umutluydu,
pes
etmemişti.
Asla
yaşamaktan
vazgeçmeden bu dünyadan geçip gitti güzel
gülümsemesiyle, cesaretiyle. Hepimize yaşamın, nefes
almanın, her yeni güne umutla başlamanın önemini
kanıtladı.
Neslican Tay gibi olmalıyız; ne olursa olsun umudumuzu
kaybetmemeli, hayatın zorluklarına direnmeye ve
umuda inanmaya devam etmeliyiz.
Kaynakça:
https://youtu.be/lQotQ_VyClc
https://www.ensonhaber.com/biyografi/diger/neslican-tay-kimdir
Resimler:
https://www.google.com/search?q=neslican+tay&source=lnms&tb
m=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjT47v1l7PlAhWS0KYKHcT5CnMQ_AUI
EigB&biw=1366&bih=625#imgrc=yklRB99Ym07eWM
https://www.google.com/search?q=neslican+tay&source=lnms&tb
m=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjT47v1l7PlAhWS0KYKHcT5CnMQ_AUI
EigB&biw=1366&bih=625#imgrc=nNSkQaRZxuJbLM
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Kalpleri Isıtan Bir Aşk Filmi:
Not Defteri

Sude SÖYLEV / 9-A
Başrollerini Ryan Gosling ve Rachel McAdams’ın
paylaştığı 2004 yapımı filmin türü dram, romantik.
Etkileyici senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosuyla
10’dan fazla ödüle sahip bu filmin orijinal ismi ise The
Notebook.
Hikayemiz, 40’lı yıllarda ABD’nin Kuzey Karolina
bölgesindeki Sebrook kasabasına tatile gelen güzel ve
varlıklı bir aileye sahip Allie isimli genç kızın, kasaba
sakini olan Noah’la tanışmasıyla başlar. Noah,
değirmencilik
yapmaktadır
ve
hayat
şartları
Allie’ninkinden çok farklıdır. Ancak bu farklılıklar, ilk
görüşte birbirlerine deli gibi aşık olmalarına engel
değildir. Yaz boyu beraber çok güzel vakit geçiren
karakterlerimiz,
gün
geçtikçe
birbirlerine
yakınlaşmaktadırlar. En sonunda bu yakınlık, ailelere
kadar gider ve tanışma kararı alırlar. İlk önce Allie,
Noah’ın mütevazi evine konuk olur ve babasıyla beraber
güzel bir akşam yemeği yerler. Ardından sıra Noah’ın
Allie’nin ailesiyle tanışmasına gelir ve işte romantik
hikayemizin dram sahneleri başlar. Noah’tan pek
hoşlanmayan Allie’nin ailesi, kızlarının onunla olan
aşkına dair ısrarına daha fazla dayanamayıp kızlarıyla
beraber şehre geri dönme kararı alırlar. Hayat artık genç

aşıklarımız için çok daha zordur. Birbirlerinden uzak
geçen 11 sene boyunca Noah orduya katılmak zorunda
kalmış ve neredeyse her gün biricik aşkı Allie’ye mektup
göndermiştir. Tıpkı Noah gibi Allie de bu süre içinde
aşkını canlı tutmaya çalışmış fakat annesinin her gün eve
gelen mektupları ondan gizlemesinden dolayı bir süre
sonra başarısız olmuştur. Artık Noah tarafından daha
fazla sevilmediğine inanan Allie, annesinin bulduğu
maddi durumu yerinde ve yüksek rütbeli bir askerle
görüşmeye başlar. Onlar evlilik planları yaparken Noah
da askerden dönmüş, sevgiliyken beraber hayalini
kurdukları evin inşasına başlamıştır. İşte hikayenin can
damarı da burdan sonrası. Daha fazla anlatıp
izlemeyenlerin tadını kaçırmak istemem fakat şunu
söyleyebilirim ki filmin son sahnesine kadar sürükleyicilik
artıyor. Özellikle son anlarda yaşattığı sürprizler, bazı
ikonik sahneler ve tabi ki canlandırdıkları karakterlere
adeta ruh veren oyuncular sayesinde oldukça etkileyici
bir film. Yani hüznü, sevgiyi, aşkı, sadakati, inancı ve
daha birçok hissi doruklarda yaşatacak bir film
arıyorsanız buldunuz demektir!
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insandan 4’ü kadın 1’i ise erkektir. Bunun sebebi
kadınların fiziksel aktivitesi erkeklere göre daha düşük
olması ve kadınların bu doğal felaket esnasında
çocukları için her zaman geri dönüp yaşamını
kaybetmesidir. Bu olayların nedenin arkasında Dünya’nın
başına geldiğini incelediğimizde ise 1946’da yaşanan
Sanayi Devrimi sonucunda Dünya’nın atmosfer
ortamının giderek kirlenmesi yatmaktadır. Atmosferde
bulunan karbondioksit (CO2), karbon monoksit(MO),
metan(CH4) ve azot (NO2), ozon(O3), halokarbon gazı
gibi gazların dengesinin bozulması sonucu güneşten
yeryüzüne gelen ısının bir kısmını tutarak yeryüzünün
belirli bir sıcaklık derecesinde kalmasını sağlar.
Atmosferin bu ısıyı tutma özelliği sayesinde denizlerin
ve okyanusların donması engellenmiş olur. Atmosferin
bu ısınma ve ısıyı tutma özelliğine sera etkisi denir.
Peki bu olaylarda sadece etkilenen biz insanlar mıyız?
Hayır. Hayvanlar, Bitkiler, Ekosistem, hayvanların
üremelerine
ve
yaşam
biçimlerine
etkileri
bulunmaktadır.
Kuşlar,
balıklar
ve
deniz
kaplumbağalarının göç yörüngelerinde değişiklik
meydana gelmiştir. Denizlerin ısınması yüzünden bazı
kaplumbağa ve balık türleri yok olma tehdidiyle karşı
karşıya kalmaktadır. Nadir görünen türlerin üçte biri
kirlilik ve ormanların yok edilmesi nedeniyle tehdit
altındadır ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıya
kalmaktadır. Ekosistemdeki bozulmanın diğer bir etkisi
de toprağın su ve rüzgâr etkisiyle aşınıp taşınması olan
erozyonun artması ve çevredeki bitki örtüsünün
azalmasıdır. Bu da toprağın tahrip olup tarım toprağının
ürün veriminin azalmasına neden olmaktadır. Peki bu
olaylar meydana gelirken biz ne yapıyorduk?
Ekosistemdeki dengeyi koruyup küresel ısınmayı bir
miktar da olsa azaltmayı mı, yoksa araçlarımızdan çıkan
egzoz dumanını ve filtresiz fabrika bacalarından çıkan o
pis dumanı atmosfere mi salıyorduk? Dünya’yı bu
yaşanan bilinçsizlikler bu hale getirdi ve sonucunu bizim
kuşağımız ve masum canlılar çekiyor. Yine de biz doğayı
korumasak da doğa
kendini
koruyup
yeniliyor.
Örneğin
ABD’nin en büyük
ulusal
parkı
olan
Yellowstone
Ulusal
Parkı’nın 1988 yılında
gerçekleşen
yangın
sebebiyle parkın %36
‘sının
yandığı
bir
yangında, milyonlarca
ağaç ve sayısız bitki
kül oldu. Ne var ki bu
devasa
yangın
sonrasında
doğa
hemen
kendisini
yenilemeye başladı ve
yangın
söndükten
sadece günler sonra,
neredeyse küle dönen
alanlarda çimler ve
diğer dirençli bitkiler
yetişmeye
başladı.

Ekolojik Sistemin
Izdırabı

Beren VAPUR / 9-A
Benim iklim değişikliğinin ülkemize ve dünyaya olan
etkileri çok dikkatimi çekmeye başladı, özellikle bu
tartışmaların ne zaman başladığını öğrenmek istedim.
Sadece son yıllarda değil 1994’ten beri dünyada bazı
ülkelerin iklim değişikliğine yönelik ciddi tedbirler
almaya başladığını öğrendim. Dünya ülkeleri ilk 1994’te
‘Kyoto Protokolleri’ ile bir araya gelmeye başladı.
Dünyanın giderek ısınmasına özellikle ekvatorun 1.5
derece ısınması ve kutuplarda da 9 dereceye kadar ısı
değişikliğinin gerçekleşmesi neden oluyor. Özellikle de
çok ilginç olan 150 yıl Dünya sadece 1.5 derece ısınmış
olmasına rağmen son 40 yılda da 1.5 derece ısınmış
olması. Bu durumdan en çok etkilenen bölge ise tahmin
ettiğimiz üzere kutuplardır.
Kutupların erimesiyle birlikte fırtına, sel, yoğun
yağmurlar, depremler, toprak kayması gibi doğal
felaketlerin sayısı gittikçe çoğalmıştır. Ekonomik ve
sosyal kayıplar ortaya çıkmıştır ve her geçen yıl bu
kayıplar artmaktadır. Bu doğal felaketlerde ölen her 5
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ki bütün kuruluşlar
hedeflerini hep kısa
vadeli
olarak
düşünmemeli.
Unutmayalım
ki
kalıcı olan uzun
vadeli
yapılan
yatırımlardır. Uzun
vadeli işletmelere
yarar
sağlayacak
yatırım da yeşil
enerjiden
geçer.
Fosil
yakıtlardan
dünyanın
ve
ülkemizin geleceği
için
kurtulmamız
gerekir.
Aslında
“ E K O L O J İ K
O L M A Y A N
E K O N O M İ K
DEĞİLDİR “demek
istiyorum.
Her
kurum
böyle
düşünse diyorum ve ancak bilinçli kuruluşların sayısı
arttıkça bu kurallara daha çok uyacaktır diye umoyorum.
2015’te’ Paris Anlaşması’ ile dünya liderleri bir araya
geldi ve çok daha ciddi eylem planları almaya başladı.
Kirletenin
cezalandırıldığı,
temizleyenini
de
ödüllendirildiği bir sistem. Ancak maalesef ülkemizde
etkin bir şekilde uygulanmayan bir sistem. Kısaca bu
sistem, Emisyon Ticaret Sistemi ve ülkemizde eğer
yasallaşırsa 2020 Ocak ayından sonra uygulamaya
alınacak olmasını öğrenmek bile beni mutlu etti.
Dünyada
bitki
örtüsünün
artması,
ülkemizde
önümüzdeki yıllarda ağaç dikme olaylarının artması ile
sonuçlanacak olayların olacağını bilmek beni mutlu
ediyor. Ben de bir Türk genci olarak elimden geleni
yapmak adına Karbon emisyonunu azaltmaya yönelik
faaliyetlere dahil olmayı istediğim için bu konuyu takip
etmeye başladım.

1989 yılında, yani yangından yaklaşık bir yıl sonra çekilen
görüntüler, yanan alanlarda çiçeklerin açmaya
başladığını ve ekosistemin yenilenmeye başladığını
gösterdi. Bütün bu bilgi ışığı altında bir düşünün!
İnsanoğlunun küçük dokunuşları ile ekosistem için ne
kadar olumsuzluk giderilir ve ardından olumlu sonuçlar
ortaya çıkar.
Bilindiği üzere iklim değişikliğinin giderek artan etkilerini
önlemek, insanlığı bilinçlendirmek ve önlemlerini almak
adına aleyhimize işleyen zamanın sonlarına gelmek
üzereyiz. Bu yüzden artık insanoğlu olarak yaşadığımız
ve büyüdüğümüz Dünya için harekete geçmeliyiz. En
basit olarak geri dönüştürülebilecek maddeleri geri
dönüşüm kutularına atmalıyız, daha çok oranlar kişisel
aracımız yerine toplu taşıma araçlarını tercih etmeliyiz,
Ormanlara veya sokaklara atıklarımızı atmamalıyız ve en
önemlisi ağaç dikmeliyiz çünkü bir ağaç senede 2 ton
karbon absorbe eder.
Ülkemizde de bireylere yönelik enerji tasarrufu ve
çevreye dost bir yaşam tarzı geliştirme kampanyaları da
açılmalıdır. Örneğin, gelişmiş ülkelerde bu kampanyalar
dâhilinde bireylere verilen bazı mesajlar şöyledir:
1. Bilgilen: Dünya Kyoto protokolleri
2. Ağaç dik
3. Yağmur sularını değerlendir
4. Enerjiden tasarruf et
4. Elektrikli aletlerini düğmesinden kapat
6. Güneş enerjisi panelleri kullan
7. Biyogaz tesisleri kur
8. Karar vericilere iklim değişimi problemine karşı
duyarlı olduğunu bildir.
9. Belediyeler, Kooperatifler, Sanayi yeşil enerji
başvurmak noktasında yeni projeler geliştirmeli ve
devlet desteklemeli
Böylece, “Küresel düşün yerel hareket et” prensibine
uygun olarak, küresel iklim değişiminin önlenmesinde
enerji tasarrufu yaparak bireysel olarak da katkıda
bulunmak mümkün oluyor. Aslında unutmamak gerekir

KAYNAKÇA:
http://www.imo.org.tr/resimler/ekutuphane/pdf/3937.pdf
http://www.obi.bilkent.edu.tr/bultenorta/20172018/ekoilk0903201
8.pdf
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Uluğ Bey
ve Matematik

Ali AYSU / 9-C
Yıldız cetvelinin mucididir
Uluğ Bey; Kadızâde Rûmî, Gıyaseddîn Cemşid el-Kâşi,
Âli Kuşçu ve öteki astronomların işbirliğiyle¸ yıldızların
gökyüzündeki konumlarını ve hareketlerini bildiren
katalog/cetvel mahiyetindeki Zic-i Gürganî’yi (Zic-i Uluğ
Bey) tam 12 yılda hazırladı.

Uluğ Bey yani gerçek adıyla Muhammet Taragay Timur
İmparatorluğu’nun 4. Sultanıdır. Kendisi Timur’un oğlu
Şaruh’un büyük oğludur. 22 Mart 1394’te hayata gelen
Uluğ Bey’in Bey lakabını almasının asıl sebebi Timur’un
Uluğ Beyi çok sevmesidir.
Evliyalar Ansiklopedisinin yazarı aynı zamanda o
dönemde sarayın kuşçularından biri olan Alaaddin Ali
Bin Muhammet ile olan dostluğunu 1414’ün bahar
aylarından herhangi birinde amcası olan Şeyh Ömer’in
oğlu denetiminde olan Fergana’ya sefer düzenlerken
pekiştirdi. Uluğ Bey Semerkand’da yöneticilik yaptığı
dönemde dönemin alimeleri ile az da olsa konuşmaya
başlamıştı. Her ne kadar alimlerle iyi anlaşmaya
başlasada şeyhler, mollalar ve devşirlerle pekte iyi
ilişkiler kuramamıştı. Ve aynı zamanda bilim ve özellikle
matematik ile daha iç içe olmaya başlamıştı.
Bunların dışında Uluğ Bey’in diğer özellikleri, bilime ve
matematiğe kazandırdıkları:

Güneş ve Ay’ın yerini ve dönme sürelerini tespit etme
Bir yılın 365 gün 6 saat olduğunu tam 15 saniyelik bir
farkla keşfetmiştir.
KAYNAKÇA:
www.kozmikanafor.com/ulug-bey-basyapiti-ulugbey-zici/?print=pr
int
muallims.blogspot.com/2012/04/ulug-beyin-matematik-ve-astron
omi.html

Semerkant’ta rasathane ve gözlemevi açmıştır
Yıldızların yüksekliklerini bulmada kullanılan, 40.2 metre
çapa, 63 metre uzunluğa sahip “Rub-ı Daire” (Duvar
Kadranı), Ayasofya Camii’nin kubbesi büyüklüğündeydi.
Bu alet, dürbün/teleskop icat edilinceye kadar yıldızların
uzaklığı, namaz vakitleri, kıble tespiti gibi çeşitli gözlem
işlemlerinde kullanılmıştır.
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Kayak ve Fiziğin
İlişkisi

Azra NOYAN / 9-D
Fizik bilimi çevremizdeki olayları anlamamıza yardımcı
olur. Dünya üzerinde durmamız, atomun incelenmesi ve
bunun enerji olarak kullanılması fizik biliminin
konularından sadece birkaç tanesidir. Fiziğin alt dalları
ise mekanik, optik, termodinamik, elektromanyetizma,
atom fiziği, katıhal fiziği ve nükleer fiziktir. Fizik bilimini
günlük hayatta fark etmeden çok fazla kullanırız. Araba
kullanmamız, bisiklete binmemiz buna örnektir. Pek
bilinmez ama avukatlar ve yargıçlar bile davalarda
kullanabilmek için fizik bilmesi gerekir. Ayrıca fiziğin
yapılan çoğu sporla da ilgisi vardır. Bunlardan biri de
kayaktır. Kayak sporunun tamamı fizikle alakalıdır.
Kayakçının karın üzerinde yaptığı basıncın iki etkeni
vardır: ağırlık ve yüzey alanı. Kara yapılan basınç
kayakçının ağırlığı ile doğru orantılıdır, yüzey alanı ile
ters orantılıdır. Bu yüzden yüzey alanı geniş kayaklar
kullanılır. Günümüzde kayaklar ince ve geniştir çünkü
ince oluşu manevrada kolaylık, geniş oluşu yumuşak
karda daha kolay gitmeyi sağlar. Şimdiki kayaklar
polietilen denilen bir plastik türüyle üretiliyor ama
geçmişte tahtadan yapılıyordu. Kolay manevralar için
kayakların burun ve kuyruk kısmını kıvrık üretirler. Ağırlık
ve uygulanan basınca göre esnek veya sert kayak seçilir.
Yani ağırlık ve basınç kavramlarını bilmemiz bize daha
konforlu bir spor deneyimi yaşatır. Kayağın hızını
etkileyen diğer faktörler ise zeminin kaygan olması ve
eğimdir.
Şimdi de kayağın alt dallarından biri olan ‘Alp Disiplini’ni
inceleyelim. Potansiyel enerjinin kinetik enerjiye
çevrilmesi ile kayakçının hız kazanması esas alınmıştır.
Kayakçıların hızlanmak için eğilmesi bilindik bir şeydir.
Bunun sebebi yüzey alanını küçültüp sürtünme
katsayısını azaltmaktır. Hava yoğunluğu ile yüzey alanı
kayak yapılırken doğru orantıda değişkenlik gösterir.
Kayakla atlama dalı da kayağın fizikle ilgisini doğrudan
gösterir. Bu dalda amaç eğimli yüzeyden hızlanarak en
uzun mesafeye atlanmasıdır. İlk olarak çökme pozisyonu
ile hava sürtünmesini azaltır, havadayken ‘V’ pozisyonu
alır bunun nedeni hava sürtünmesini arttırarak havada
daha fazla durmak istenmesidir.
Son dal olan kayaklı koşuda bazı eğimler dışında
kayakçının kendi kendini itmesiyle hızlanılır. Kayakla kar
itildikçe kar tarafından dik yönde bir kuvvet oluşur.

Kayakla kar arasındaki sürtünme diğer dalların aksine
sıfıra yakındır. Kayakçıyı ileri iten kuvvet, bu kuvvetin
kuvvet yönündeki bileşenidir. Diğer ayakta da aynı şey
tekrarlanır. Burada kayakla hareket yönü arasındaki açı
çok önemlidir. Açı arttıkça kayak daha hızlanır çünkü
kuvvetin hareket yönündeki bileşeni büyür. Kayaklı
koşuda kayakçı ters V yaparak durur ve bu şekilde
kuvvet kayaklara ters yönde etki eder.
Her kayak yapmak isteyen bireyin kayakla fiziğin ilişkili
dallar olduğunu bilmesi bu konuda daha iyi performans
sağlamasını getirir. Buradan çıkarılacak sonuç kayağın
ve bunun gibi çoğu spor dalının temeli fiziktir.
Buna başka bir örnek ise basketboldandır. Atış yaparken
basketbolcuların kollarının ikisinin de doksan derece
açıda olması kuralıdır. Yani fizik her yerdedir ve fizik
bilmek her konuda hayatı kolaylaştırır.
KAYNAKÇA:
http://bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/biraz-kayak-biraz-fizik-i
http://www.bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/biraz-kayak-biraz-fizi
k-ii
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Aşık Veysel’in Hayatı

Mehmet ÇETİNER / 9-B
Veysel Şatıroğlu 1894’te Sivas’ın Şarkışla ilçesine bağlı
Sivrialan köyünde doğdu. Annesi Gülizar, babası ‘Karaca’
lakabıylan tanınan Ahmet adında bir çiftçidir. Aşık
Veysel’in zamanında yörede yaygınlaşan çiçek hastalığı
vardır. Veysel’den önce iki kız kardeşi çiçek hastalığı
yüzünden yaşamını yitirmiştir. Geriye kendisiyle birlikte
Elif adındaki kız kardeşi ve ağabeyi Ali kalmış. Ardından
Aşık Veysel yedi yaşındayken bu hastalığa yakalanır. O
günleri şöyle anlatmaktadır: “Çiçeğe yatmadan evvel
anam güzel bir entari dikmişti. Onu giyerek beni çok
seven Muhsine kadına göstermeye gitmiştim. Beni sevdi.
O gün çamurlu bir gündü, eve dönerken ayağım kayarak
düştüm. Bir daha kalkamadım. Çiçeğe yakalanmıştım...
Çiçek zorlu geldi. Sol gözüme çiçek beyi çıktı. Sağ
gözüme de, solun zorundan olacak, perde indi. O gün bu
gündür dünya başıma zindan.” Bütün olumsuzluklara
rağmen sağ gözünün görme şansı varmış, ışığı
seçebiliyormuş. Babasına “Çocuğu Akdağmadeni’ne
götür, orada gözünü açacak bir doktor var” demişler. Ne
var ki, olumsuzluklar yakasını bırakmamış Veysel’in. Bir
gün inek sağarken babası yanına gelmiş. Veysel ansızın
dönüverince; babasının elinde bulunan bir değneğin ucu
öteki gözüne girivermiş. O göz de akıp gitmiş böylece.
Tüm aile bu duruma çok üzülmüş. Bundan sonra Aşık
Veysel’i kız kardeşi elinden tutarak gezdirmeye başlamış.
Her geçen gün Aşık Veysel içine kapanık biri olmaya
başlamış. Bulundukları Emlek yöresi aşığı/ozanı bol bir
yerdir. Aşık Veysel’in babası da şiire meraklı, tekkeyle
içli-dışlı biriymiş. Babası Veysel’in dertlerini dindirmek
için ona oyalansın diye bir saz alır. Halk ozanlarından da
şiirler okuyup, ezberleterek avutmağa çalışırmış oğlunu.
Ayrıca yöre ozanları da bazen babasının evine gelip çalıp
söylermiş.
Aşık Veysel merakla dinlermiş bunları. İlk saz derslerini
babasının arkadaşı olan Divriği’nin köylerinden Çamışıhlı
Ali Ağa’dan almış. Kendini de iyice saza vermiş; usta malı
şiirlerden çalıp söylemeye başlamış. Karanlık dünyasını
aydınlatan: Pir Sultan Abdal, Karaoğlan, Dertli, Rühsati
gibi usta ozanlarla bu zamanlarda tanışıyor.
Aşık Veysel’in hayatında sazdan sonraki önemli
değişiklik Seferberliktir. Kardeşi Ali cepheye gitmiş,
küçük Veysel kırık telli sazıyla yalnız kalmıştır. Harp
patladıktan sonra Veysel’in bütün arkadaşları, emsalleri

cepheye koşuyorlar fakat Veysel gidemiyor. Böylece
münzevi olan ruhunda ikinci bir inziva da açılmıştır.
Arkadaşsızlık acısı, sefalet, onu çok umutsuz ve mahzun
ediyor. Artık küçük bahçesindeki armut ağacının altında
yatıp kalkmakta, geceleri ağaçların ta tepelerine çıkarak
içindeki derdini göklere ve karanlıklara bırakmaktadır. O
günlerini Aşık Veysel şöyle anlatır: “Eve girerim, yüzüm
asık: anam babam halimi bilmez. Ben onlara derdimi,
dokunmasın diye, açamam. Onlar benim kafa tuttuğumu
zannederler, bense derdimi dökmekten çekinirim, öyle
ki, sazdan bile farır gibi oldum.” Aşık Veysel’in bu
durumunda Anadolu’da bulunan ‘erkek oğlan’
olgusunun etkisi vardır. Bu yüzden Aşık Veysel’in vatana
olan borcunu ödeme duygusu vardır. Duyguları
sonradan şöyle dizeleştirir Aşık Veysel:
“Ne yazık ki bana olmadı kısmet
Düşmanı denize dökerken millet
Felek kırdı kolumu, vermedi nöbet
Kılıç vurmak için düşman başına.
Bugünler müyesser olsaydı bana
Minnet etmez idim bir kaşık kana
Mukadder harici gelmez meydana
Neler geldi bu Veysel’in başına.”
Seferberlik sonlarına doğru Aşık Veysel’in annesi ve
babası “Belki biz ölürüz ve kardeşi Veysel’e bakamaz”
diye düşünerek Aşık Veysel’i Esma adında,
akrabalarından bir kızla evlendirirler. Esma’dan bir kızı
bir oğlu olur Aşık Veysel’in ama oğlu daha on günlükken
ölüyor.
Talihsizliklerin ardı arkası kesilmiyor ve 1921’in 24
Şubat’ında annesi, onsekiz ay sonra da babası ölüyor. Bu
arada bağ, bostan işleriyle uğraşıyor. Köye de bir çok
âşık gelip gitmekte, Karacaoğlan’dan, Emrah’tan, Âşık
Sıtkı, Âşık Veli gibi saz şairlerinden çalıp
söylemektedirler. Köy odalarındaki bu âşık fasıllarından
Veysel'de geri kalmamaktadır. Ağabeyi Ali’nin bir kız
çocuğu daha olunca çocuklara ve işlere bakması için bir
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hizmetkar tutuyorlar. Bir gün Veysel hasta yatarken,
kardeşi Ali'de keven toplamakta iken, Veysel’in ilk eşi
olan Esma’yı kandırarak kaçırıyor bu yanaşma. Esma
gece uyumak için yataklarına girdikten sonra pabuçlarını
giyer ve ardına bakmadan kaçmaya başlar. Biraz aradan
sonra ayağına bir şeyin vurduğunu fark eder. Pabuçlarını
çıkarttığında gördüğüne inanamaz. Aşık Veysel’in tüm
parası oradadır. Kaçacağını anlayıp sahip olduğu her şeyi
eşine bırakmıştır. Ayrıca parayla beraber bir kağıt bulur
ve o kağıtta şu yazar; “Al bu para ananın ak sütü gibi
helal olsun, gittiğin yerde kendini ezdirme. Bir de
güzelliğin on para etmez bu bendeki aşk olmasa.” Karısı
gittikten sonra altı aylık kızıyla kalmış Aşık Veysel. İki yıl
kucağında gezdirmiş, ne yazıkki o da yaşamamış. Aşık
Veysel daha sonra Adana’ya gitmek istiyor fakat Sivas’ın
Karaçayır köyünde Deli Süleyman isminde birisi âşığı bu
ilk seyahatinden vazgeçiriyor. Aşık Veysel sonralardaysa
Kasım adında biriyle köyünden ayrılıyor. Dönüşte Aşık
Veysel, Hafik’in Yalıncak köyüne ve Zara’nın Girit köyüne
uğrayarak dokuz liraya güzel bir saz alıyor; Sivas’tan
Sivrialan’a dönerlerken arkadaşları bir “üç kağıtçı”
grubuna yakalanarak bütün paralarını kaybediyorlar.
Arkadaşları Veysel’in 9 lirasını da alarak kumara
veriyorlar. Veysel bu hadiseden bir müddet sonra
Hafik’in Karayaprak köyünden Gülizar adlı bir kadınla
evleniyor. 5 Aralık 1931’de Ahmet Kutsi Tecer ve
arkadaşları “Halk Şairlerini Koruma Derneği”ni
kuruyorlar. Daha sonra Halk Şairleri Bayramı’nı
düzenliyorlar. Böylece Veysel’in yaşamında önemli bir
dönüm noktası işlemeye başlıyor. Cumhuriyet’in onuncu
yılına nazaran Atatürk için şiirler yazılıyor. Aşık Veysel’in
şiiri çok beğeniliyor ve Ankara’ya gönderelim deniyor.
Aşık Veysel’de ‘Ben gider okurum’ der ve bu vesileyle
Ankara’ya gider ama şiirini Atatürk’e ulaştırmaz. Şiirini
Hakimiyet-i Milliye gazetesine verir ve şiir üç gün
yayınlanır. Bundan sonra da bütün yurdu dolaşmaya,
dolaştığı yerlerde çalıp-söylemeye başlıyor, seviliyor,
saygı görüyor. Köy Enstitüleri’nin kurulmasıyla birlikte,

yine Ahmet Kutsi Tecer’in katkılarıyla, sırasıyla Arifiye,
Hasanoğlan, Çifteler, Kastamonu, Yıldızeli ve Akpınar
Köy Enstitüleri’nde saz öğretmenliği yapıyor. Bu
okullarda Türkiye’nin kültür yaşamına damgasını vurmuş
birçok aydın sanatçıyla tanışıyor. Şiirini günden güne
geliştiriyor. 1944 yılında ‘Deyişler’, 1950’de ‘Sazımdan
Sesler’, 1970’te ’Dostlar Beni Hatırlasın’ adlı eserlerini
yazıyor. 1965 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi, özel bir
kanunla Âşık Veysel’e, “Anadilimize ve milli birliğimize
yaptığı hizmetlerden ötürü” 500 lira aylık bağlıyor ve 21
Mart 1973 günü, sabaha karşı saat 3.30’da doğduğu köy
olan Sivrialan’da, (şimdi adına müze olarak düzenlenen
evde) yaşama gözlerini yumuyor. Şiirinde de dediği gibi
‘Ben giderim adım kalır dostlar beni hatırlasın’ diyor ve
yıl 2019 olmasına rağmen biz onu hala anıyoruz.

KAYNAKÇA:
www.antoloji.com/asik-veysel-satiroglu/hayati/
www.haber7.com/yasam/haber/2456046-asik-veysel-kimdir-aslen-nereli-carpici-hayat-hikayesi/?detay=1
www.superhaber.tv/asik-veysel-ayakkabi-hikayesi-asik-veysel-esi-hikayesi-ayakkabiya-para-koyma-haber-145361
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Çeşitli Edebiyatçıların
Az Bilinen İlginç Özellikleri
Dostoyevski
Dünyaca ünlü yazar Fyodor
Mihayloviç Dostoyevski,
yazarlığı ne kadar örnek alınası
bir kişi olsa da kişilik özellikleri
ile örnek alınması gereken bir
insan değilmiş. Kumara,
kadınlara ve hırsızlığa olan
düşkünlüğü onun çok
bilinmeyen yönlerindendir. Bazı
iddialara göre kumarda parasını
kaybedince karısından para
çalarmış. Ancak o olmasa
dünyanın pek çok başyapıttan
mahrum kalacağını da
unutmayalım

Çağrı ÖZSARI/ 9-B

Yaşar Kemal
Küçüklük yaşlarında talihsiz bir
olay yaşamış Yaşar Kemal. Babası
Van’dan göçerken Yusuf adında
bir çocuğu yanına almış ve diğer
çocuklarıyla beraber büyütmüş.
Bir gün camide namaz esnasında
Yusuf kalbinden bıçaklanarak
öldürülmüş. Bu olay gözlerinin
önünde yaşanan Yaşar, 12 yaşına
kadar düzgün konuşamamış ve
kekeme olmuş. Herkesin merak
ettiği sağ gözüne ise, bir Kurban
Bayramı’nda eniştesi et keserken
bıçağı elinden fırlamış ve Yaşar’ın
gözüne saplanmış. Orada sağ
gözünü kaybetmiş usta yazar.

Victor Hugo
Yaşlanmak pek istenmese de
herkesin yaşayacağı bir olgu.
Ancak Victor Hugo’nun en
büyük korkusuymuş yaşlanmak.
Öyle ki, vücudu diri kalsın diye
her sabah buz gibi suyla duş alır,
sesini de korumak çiğ yumurta
yermiş. Daima şık ve bakımlı
giyinmeye de son derece özen
gösterirmiş.

paratic.com/yazarlar-hakkinda-ilginc-bilgiler/
www.fikriyat.com/galeri/edebiyat/yazarlarin-bilinmeyen-yonleri/7
www.edebiyatvakti.com/yazi/yazarlarin-ilginc-ve-aci-hayatlari-56
Google Görseller
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Franz Kafka
Kafka’nın az bilinen birçok yönü var
aslında. Çocukken babası çok otoriter
tavırlı, heybetli duruşlu ve sert bir
adammış ancak Kafka, çelimsiz vücudu
ve kendine güvensiz kişiliği ile
babasının karşısında kendisini hep ezik
hissetmiş. O dönemleri ‘’Babaya
Mektup’’ isimli eserinde anlatmıştır. En
ilginç özelliği ise ününü, öldükten
sonra almasıdır. Eserlerinin neredeyse
hepsi ölümünden sonra basıldı ve
hatta eserlerinin yakılmasını istemişti
ancak en yakın arkadaşı buna izin
vermedi ve hepsinin basılmasını
sağladı. Ölüm nedeni tüberküloz olan
Kafka uykusuzluk ve baş ağrısı çekiyor,
anksiyete ve şizofreni belirtileri
gösteriyordu. Ayrıca Kafka’ya göre et
yemek, cinayetle eş değerdeydi ve
kendisi sıkı bir vejetaryendi.

Panama Kanalı

Orhan Kemal
Usta edebiyatçı Orhan
Kemal tam bir
kahvehane
tutkunuymuş.
Zamanının çoğunu
kahvehanelerde
geçirirmiş. Ona göre
kahvehaneler bir çeşit
laboratuvarmış.

Cemal Süreya
Cemal Süreya hakkında pek çok
ilginç bilgi var aslında. Üvey
annesi Cemal Süreya’yı pek
sevmezmiş. Hatta bir keresinde
zehirlemeye bile kalkmış Cemal’i.
Bazen yemeğine cam kırıkları
karıştıracak kadar acımasız bir
kadınmış. Cemal Süreya’nın en
ilginç özelliği ise çevresinde
gürültü olmadan yazılarını
yazamamasıymış. Ortaokulda
başlayan bu alışkanlığı devam
etmiş ve evinde yalnızken bile
ancak radyo veya televizyonun
sesini açarak yazarmış.

A. Sergeyeviç Puşkin
Rus edebiyatında
önemli bir yeri olan
Puşkin hakkında en
garip bilgi, yurt dışında
gittiği tek yerin Türkiye
olmasıdır. 1829 yılında
Rus Ordusu ile birlikte
Erzurum’a gitmiş.
Buradaki maceralarını
da ‘’Erzurum
Yolculuğu’’ isimli
kitabında anlatmıştır.

Agatha Christie
Çok başarılı polisiye
yazarı Agatha Christie
aslında yazılarının
kendisi yazmıyormuş.
Disgrafi denilen, yazı
yazmada zorluk çekilen
bir öğrenim bozukluğu
problemi varmış. Bu
sorunundan dolayı
yazılarını, dikte ettirerek
yazıyormuş.

Honoré de Balzac
Fransız yazar Honore de Balzac kahveye adeta
bağımlıymış. Eserlerini yazarken çok ama çok fazla
kahve tüketiyormuş. Günde ortalama 40-50 fincan
kahve içen Balzac, bir yazarın kahvesiz yazamayacağına
inanırmış. Çok fazla ve koyu kıvamda tükettiği kahveler
midesinde hep rahatsızlıklara yol açarmış. Kalbinin
büyümesi ve yüksek tansiyonunun da sebebi kahveymiş.
Yani Balzac’ı o çok sevdiği kahve öldürmüş.

Friedrich Nietzsche
Yazar olmasının yanı sıra; başta filozof olmak üzere
şair, filolog ve besteci gibi özelliklere de sahip olan
Friedrich Nietzsche henüz 24 yaşındayken Basel
Üniversitesi Klasik Filoloji Bölümüne profesör
olarak atanarak o döneme kadar atanmış en genç
profesör oldu.
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Nesneler
Üzerine

Doruk KURT

Sınıf Çalışması / 11-D

Hasan Cem ÇELEBİ

Defterim… paha biçilemeyecek
fikirlerin, birçok hikaye ve şiirin
saklandığı kahverengi kapaklı
sırdaşım. Kalemle sayfaların
buluşmasındaki o sakinleştirici ipeksi
his. Yılların yorgunu yaprak kenarları
biraz yıpranmış olsa da kapağını her
açtığımda kendi küçük dünyama adım
atar gibi olurum. Ajanda olmak için
girdiğinde hayatıma her şey çok planlı
olacaktı, öyle düşünürdüm. Zamanla
bambaşka bir özelliğe evrilen o
bembeyaz sayfaları benim hem
dostum hem sırdaşım. Defterim…

Neredeyse her gün kullandığımız
kulaklık. Her sabah okula gelirken
kullandığımız ve sayesinde müzik
dinleyebileceğimiz bir araç ama ben
kulaklığın sadece bu kadarcık bir
özelliği olduğu düşünmüyorum.
Çünkü o bizi, aslında başka dünyalara
götürüyor. Kulağımıza taktığımızda
biriyle konuşurken ya da müzik
dinlerken… Böylece yaşadığımız o
andan kopuyor ve müziğin ruhuna ya
da dinlediğimiz senin ritmine
bırakıyoruz kendimizi. Bu da pozitif
bir hal bırakıyor üstümüzde. Böylece
güne daha neşeli, daha güzel
başlayabiliyor ve ilişkilerimize bu hali
yansıtabiliyoruz.

Şahan Ali AKSOY
Kendisi olmazsa olmazımdır. Hiç
ihtiyacım olmayacağını bilsem de
taşırım yanımda. Onun omzuma
yaptığı baskıya o kadar alışmışım ki
yanımda olmasa da hissettirir
kendisini “Eksiğim ben.” dercesine.
Çantalık vazifesinin çok üstüne
çıktığını da belirtmem gerekiyor.
Kendisi bazen bir kalem kutusu
bazen bir para koruyucusu olabiliyor.
Çok işlevli dostum o benim.

Bahadır TOPALOĞLU
Dünyam… Yanımdan ayırmadığım basketbol
topum. Sıkıntılardan ve stresten beni arındıran
harika bir dost. Açık bir alanda basketbol
oynadığımda o topu her elime aldığımda
dünyadan kendimiz soyutlayıp sadece o ana
odaklanabiliyorum. Ne iç sesim konuşur o
anda ne de Bahadır olarak dış sesim. Sadece o
ve ben kalırız o anda. O anın tadını çıkarmak…
Galiba sihirli cümle de bu. “Anın tadını
çıkaramamak” da çağın vebası.
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Ekin GÜVENÇ

Hazal Buse BARDAKÇI

“En değerlim telefonum” dediğim için
eleştirileceğimi bilsem de bunu
söyleyeceğim. Çünkü çok kişisel bir
araç. Telefonun içindeki her şey,
aslında o kişi ile ilgili çokça bilgi
vermez mi sizce de? Ayrıca bence her
ne kadar sadece olumsuz özellikleri
üzerinde durulsa da telefon bana eski
zamanın günlüklerini hatırlatıyor. Özel
ve ‘çok iç’sel.

Yanımdan hiç ayırmadığım, değerli
eşyalarımdan bir tanesi telefonum.
Neden peki? İçerisinde her
baktığımda geçmişi özlemle yad
ettiğim bir kucak dolusu anım var.
Uzaklarda baktığım evim,
arkadaşlarım ve maceralarımdan
kesitler, parçalar var. Ne zaman
içimde eskiye bir özlem yeşerse
ellerim telefonuma gidiyor. Uzunca
bir süre fotoğraflara, hayatımda
geride bıraktığım o sayfaya baktıktan sonra hemen arkadaşlarımla ve
bolca özlem duyduklarımla
iletişime geçiyorum. Bana iyi gelen
fakat uzakta olan herkesle aramdaki yüzlerce kilometrelik mesafeyi
kapatmamı sağlıyor. Ayrıca bulundurduğum şarkılar sayesinde
yalnızlık, melankoli ve sevgi gibi bir
sürü duyguyu kalbimin en derin
köşelerinde hissediyorum. Benimle
en mutlu ve en mutsuz anılarıma
tanıklık etmiş yakın tanıdığım.
Telefonum.

Yiğit AVCI
Şahan ÇALIŞKAN
Hepimizin her an yanında taşıdığı, önemini
bazen bildiği ya da birçok kez bilmediği
bazı eşyalar vardır. Benim de var: Saatim.
Daha küçük bir çocukken sorumsuzluk
gibi bir problemim vardı. Benim hayatımı
benden daha çok düşünen, beni seven bir
sürü insan vardı etrafımda. Ben sadece
oyun oynuyordum. Bir gün bir saat aldılar
bana ve çok zorlanarak saat okumayı
öğrendim ve bir hafta içinde o saati
kaybettim. “Zaman” ne kadar önemli bir
kavramdı bilmiyordum. Sonra yıllar geçti
ve artık ortaokuldaydım yani zamanın
önemini kavrayabildiğim zamanlarda. Saat
istiyordum ama bu sefer alınmıyordu
çünkü her defasında sahip olamadığım bir
eşyam olma özelliği taşıyordu. Gayretle
tüm harçlıklarımı biriktirip kendime bir
saat alma yoluna girdiğimde bu
davranışım büyük bir takdir topladı ve
bana yeni bir saat alındı. Artık saatime ya
da “zaman”larıma sahip olmanın
sorumluluğunu üstlenmiştim. Saat,
zamandı; zamanın farkında olmaktı.
Zamanın sorumluluğunu almaktı.

Her zaman yanımda olan
ve cebimden hiç eksik
etmediğim cüzdanım,
benim en değerli
varlığım. Küçük ve
kahverengi bir cüzdan
benimki. Büyük olunca
cebime sığmıyor ki.
Karahan SÖZER
Herkes için değerlidir, evet. Her gün
binlerce gözün, binlerce elin saygısını
kazanır. Çeşitli sebeplerle birçok kez yer
değiştirir. Herkes “Önce sağlık.” dese de
içten içe öncelik hep ona verilir sağlık
elimizden kayıp gidene dek. Onsuz bir
hayat düşlemek bile zor olur kimilerince
çünkü hayaller için de gerekli
olabilmektedir. Beklenmedik sonların
olmadık sebebi oluverir çoğu kez. Baksanız
bir kağıt parçası… Ki aslında zamanını
yitirdiğinde kağıttan bile değersiz.
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OUMUAMUA

Emir ORHAN / 9-C
Oumuamua , 19 Ekim 2017'de, Hawaii’de bir gözlem
evinde, ‘Pan Starrs’ teleskobu tarafından keşfedildi. Bu
teleskobun yaptığı işlerden bir tanesi Dünya’nın
yakınından geçen gök cisimlerini tespit etmek. Ancak
Oumuamua, Dünya’ya yaklaşmadan önce değil,
yaklaştıktan günler sonra tespit edilebildi. Çünkü bu gök
cismi çok hızlı hareket ediyordu. O kadar hızlı hareket
ediyordu ki bu gök cismi bizim ‘Güneş Sistemi’mizden
olamazdı. Nerden geldiği ve nereye gittiği bilinemeyen
bu cisme Oumuamua ismi verildi. Anlamı, Hawaii dilinde
“izci” ya da “uzaktan gelen haberci” demektir.
İnce uzun fiziğe sahip ve garip nesne hiç beklenmedik
bir şekilde başıboş olarak dolaşıyordu. Böylesine büyük
bir nesnenin kontrol dışında bir yıldızın çekim alanına
girip dönmeye başlamaması çok garipti. Güneş’in çekim
alanına giren ve kısa bir süre yörüngede seyahat eden
cisim, tabiri caizse savrularak uzaklaştı. Başlangıçta
bilim insanları bu cismi
kuyruklu yıldız olarak
düşündü fakat bir hafta
sonra “asteroit” olarak
tekrar
sınıflandırıldı.
Ancak
Oumuamua’da
daha
önce
hiç
gözlemlenmeyen
bazı
özellikler vardı. Bu yüzden
onun doğal değil de
yapay
bir
cisim
olabileceğini söyleyenler
de çıktı.
Harvard Üniversitesinde
teorik profesörü olan Avi
Loeb, yayınladığı bilimsel
bir
makalede,
Oumuamua’nın
tuhaf
ivmelenmesinden
yola
çıkarak, bu nesnenin
uzaylı
bir
uygarlık
tarafından
Dünya’nın
çevresine kasıtlı olarak
gönderilmiş
tamamen
işlevsel bir uzay gemisi
olabileceğini düşünüyor.

Bunun gibi birçok teori yaratan bu gök cismine bir uzay
aracı
göndermenin
her
şeyi
açıklayacağını
düşünebilirsiniz fakat biz onu inceleyebilmek için bir
uzay aracı dahi gönderemediğimiz gibi, onun fotoğrafını
dahi çekemedik. Yaklaşık bir buçuk ay kadar yapılan
gözlemler var sadece elimizde. Bu gözlemlere göre
kırmızı renkte, metale yakın bir yoğunlukta olduğunu ve
yedi buçuk- sekiz saatte bir dönüşünü tamamladığını
biliyoruz. Parlaklığındaki değişimlerden yola çıkarak,
onun yaklaşık seksen metreye sekiz yüz metre
boyutlarında bir çubuk gibi olması gerektiği sonucuna
varıldı.
Kırmızı renginden ötürü karbon bakımından zengin
maddelerle kaplı olabileceği düşünüldü. Bilim insanlarını
en çok şaşırtan özelliklerinden birisiyse bu cismin hızını
giderek arttırması oldu. Güneş Sistemi’mizdeki bu tür
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hareketi kuyrukluyıldızlarda görebiliyoruz. Üzerindeki
maddelerin Güneş ışığıyla ısınması sonucu bir gaz çıkışı
meydana geliyor ve bu da bir roket etkisi oluşturduğu
için kuyrukluyıldız hızlanıyor. Gördüğümüz kuyruk da bu
gaz çıkışı zaten. Ancak Oumuamua’da bu tür bir gaz
çıkışı
gözlemlenemedi.
Kuyruğu
olmayan
bir
kuyrukluyıldız olamayacağından bilim insanları ona
kuyrukluyıldız demeyi bıraktı ve asteroit olarak
sınıflandırdılar. Fakat astreoitler de hızını değiştiremez.
Ayrıca parlaklıkları da bire üç oranında değişebilir.
Oumuamua’da olduğu gibi bire on oranında değil. Zaten
kuyrukluyıldızlar genellikle Oort Bulutun’dan, astreoitler
de Mars ve Jüpiter arasındaki asteroit kuşağından
geliyor. Bu iki cisim de Güneş Sistemi’mizde
bulundukları için hızları da birbiriyle uyumlu. Ancak
Oumuamua hiperbolik bir yörüngede çok hızlı hareket
ediyor ve giderek hızlanıyor. Bilim insanları bu tuhaf
ivmelenmeye yol açabilecek bir şey daha olabilir
diyorlar: 0.3 mm inceliğinde 20 metre çapında bir güneş
yelkeni.
Kasım 2018’de yayımlanan yeni bir makaleye göre
hızlanmanın sebebi “güneş radyasyon basıncı” olabilir.
Eğer bu gök cismi doğal değil yapaysa, bu basıncı
kullanarak hızlanmayı sağlayacak bir çeşit yelken
kullanıyor olabilir. Bizim medeniyetimiz IKAROS ve
Starshot gibi projelerde görebileceğimiz gibi bu tür
yelkenleri tasarlamayı başardı. Çünkü gezegenler arası
ya da yıldızlararası taşımacılıkta kullanılabilecek en
uygun teknolojilerden biri bu.
Bu makaleyi kaleme alan bilim insanları iki sebepten
ötürü yazdıklarını spekülatif bulmuyorlar. Birincisi, eğer
biz varsak ve bu tür teknolojileri hayal edebiliyorsak
başkaları neden olmasın? İkincisi, ‘Samanyolu
Galaksisi’ndeki yıldız sistemlerinin en az çeyreğinde
Dünya benzeri bir gezegen olduğunu tahmin ediyoruz.
Yani milyarlarca gezegende hayat olasılığı var. Bu
gezegenlerden biri şu anda içindeki canlıları tamamen
kaybetmiş olsa da zamanında bu tür uzay araçlarını
galaksinin dört bir tarafına göndermiş olabilir. Bizim
Voyager 1 ve Voyager 2 araçlarını gönderdiğimiz gibi.
Bizim gönderdiğimiz araçların en büyük özelliği
buldukları verileri radyo sinyalleriyle bize geri
göndermesi. Eğer Oumuamua böyle bir keşif aracıysa

onun da eviyle bir şekilde haberleşiyor olması gerekir.
Nitekim dünya dışı akıllı yaşam formlarını araştıran
“Breakthrough Listen” projesi de hemen bu cismi
dinlemeye başladı. Ama hiçbir şey duyamadı. Bu garip
cisim tamamen sessizliğe bürünmüştü. Ya bizim henüz
tam bilmediğimiz kuantum dünyasına ait bir yöntemle
haberleşiyor ya da zorlamaya gerek yok, bu bir uzay
aracı değil. Bugün bu cismin izini tamamen kaybetmiş
durumdayız. Bilim insanlarının çoğu onun çok istisnai bir
cisim olmakla birlikte doğal olduğuna inanıyor. Yine de
yapay olmadığı bilimsel olarak kanıtlanamadı.
Herkesin üzerinde hem fikir olduğu şey onun güneş
sistemimiz dışından gelen ilk ve şimdilik tek
gözlemleyebildiğimiz cisim olduğu. Bu anlamda
gerçekten de adı gibi bir öncü. Elimizde şimdilik bu
kadar bilgi var ve bu kadarını araştırabiliyoruz. Ancak bir
gün teknolojimizin bize izin verdiği kadarıyla
Oumuamua’nın aslında ne olduğunu bulabiliriz. Ya da
“Onlar” bizi bulabilir!

Kaynakça:
www.wikizero.com/tr/%CA%BBOumuamua
www.webtekno.com/farkli-yildizlardan-gelen-ilk-ziyaretcimiz-esrar
engiz-oumuamua-nin-ne-oldugu-kesinlesti-h48718.html
blog.mustafakemal.com.tr/oumuamua-ortadan-kayboldu/
barisozcan.com/uzaylilar-bizi-buldu-mu/
www.fizikist.com/carl-saganin-unlu-gunes-yelkeni-deneme-ucusun
a-cikiyor/
www.sabah.com.tr/galeri/teknoloji/oumuamuanin-sirri-cozuldu
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Toplumun Gerçeği:
Sabahattin Ali

Batuhan SÖNMEZ / 9-B
Bulgaristan’a kaçak yollardan girmek istemiştir ancak
onu sınıra götürmesi için anlaştığı şoför Ali Ertekin
tarafından 1 Nisan 1948’de başına aldığı darbeler sonucu
öldürülmüştür.

Hayatı
“Ertesi sabah kendisiyle Üsküp merası mevkindeki
yamaçta Gürgen fundalıkları arasında bir yerde oturduk.
Çantasını açtı, eline bir kitap aldı, ceketini yere serdi ve
kol saatini çıkarıp yanına koydu. Sırtüstü uzandı. Geceyi
bekliyorduk. O yattığı yerde anlatmaya devam ediyordu.
Sözlerini işitince beynim attı…” (Ali Ertekin’in Sabahattin
Ali’nin ölümü hakkında mahkemedeki açıklamaları)
Bir sanatçı dünyaya getirdiği eserleri ile anılır. Bunlardan
biri olan Sabahattin Ali de özellikle toplumsal meseleleri
ve aşk konularını eserlerinde işleyerek günümüze kadar
uzanan geniş okuyucu kitlesiyle kendini yeniden
yaşatabilmiştir. Bu değerli yazarımız 25 Şubat 1907’de
Gümülcine’de doğmuştur. Yüzbaşı olan babasının görev
yerinin sık sık değişmesi nedeniyle Sabahattin Ali
eğitimini farklı okullarda tamamlamıştır. Ailesi ve
çevresindeki insanların onu dışlaması sebebiyle
Sabahattin Ali kendi iç dünyasına ve kitaplara
yönelmiştir. 1927’de İstanbul Öğretmen Okulundan
mezun olan Sabahattin Ali, Milli Eğitim Bakanlığı’nın
açtığı sınavı kazanarak Almanya’da 4 yıl daha
okumuştur. 1930’da ilk toplumsal hikayeleri “Resimli Ay”
adlı bir dergide yayımlanmıştır. O zamanlarda “Resimli
Ay” dergisinde çalışan Nazım Hikmet, Sabahattin Ali’nin
hikayelerini Türk edebiyatında bir yenilik olarak tasvir
etmiştir. 1932’de Atatürk’ü yeren şiiri, bir arkadaş
toplantısında okuduğu iddiası ile tutuklanmış ve 1 yıl
boyunca Konya ve Sinop Cezaevlerinde yatmıştır.
1934’te öğretmenlik görevine geri alınması için Atatürk’e
ithafen “Benim Aşkım” adlı şiirini yayımlamıştır. 1935’te
Aliye Hanım ile evlenmiştir.1936’da Soyadı Kanunu ilan
edilmiştir. Bunun üzerine Sabahattin Ali, annesi ve
kardeşlerinin aksine babasının ismi olan Ali’yi soyadı
olarak kullanmak istemiştir. Bu isteğinin reddedilmesi
üzerine “Alı” soyadını almıştır. 1937’de askerliğini
tamamlamıştır ve buna ek olarak kızı Filiz Ali doğmuştur.
Aynı yıl içinde de ilk eseri olan “Kuyucaklı Yusuf’u”
yazmıştır. İlk romanı olan bu eseri pek dikkate
alınmamıştır. 1940’ta II. Dünya Savaşı dolayısıyla askere
yeniden alınmış ve o yıl “İçimizdeki Şeytan” romanını
yazmıştır. Bu roman nedeniyle çeşitli tepkilerle
karşılaşmıştır. 1943’te şu an en çok bilinen eseri olan
“Kürk Mantolu Madonna’yı” yayımlamıştır. 1944-1947
yılları arasında yazdığı yazılar nedeniyle hem işsiz kalmış
hem de büyük baskılarla yüzleşmek zorunda kalmıştır.
Yaşadığı bu zorluklar sebebiyle yurt dışına gitmek
istemiş fakat resmi yollardan gidememiştir. Bu yüzden

Edebi Yönü
Sabahattin
Ali’nin
eserlerini
incelediğimizde;
romanlarında, aşk ve sevgi kavramlarının yanında sosyal
yaşantı ve toplumdaki iletişim konularının ağırlıklı
olduğunu görebiliriz. “Kuyucaklı Yusuf” ve “İçimizdeki
Şeytan” toplumsal yönleri ağır basan; “Kürk Mantolu
Madonna” ise aşk ve sevgi yönleri ağır basan
romanlarıdır. Hikayelerinde köy sorunlarına sıkça yer
verir. Köy sorunları dışında hapishanede kaldığı süre
boyunca gözlemlediği hapishane ortamını gerçekçi bir
şekilde anlatır. “Duvar” adlı hikayesinde hapishanede
kaldığı süre içerisinde dört duvar arasında kalmanın
kendisine neler hissettirdiğini anlatmıştır. Şiirlerinde;
hikaye ve romanlarında olduğu gibi aşk ve hapishane
konularını işlemiştir. Sonuç olarak Sabahattin Ali,
yazılarında sade bir anlatımı tercih etmiş ancak
toplumsal meselelere de değinmiştir. Sabahattin Ali
hayatı boyunca gerek yazdığı eserlerde gerek yaşamı
boyunca hep çevresindekileri gözlemlemiştir. Konularını,
Anadolu yaşamından aldığı toplumsal sorunlardan ve
yaşantılardan sentezlemiştir.
Sanat Anlayışı
Sabahattin Ali sanat anlayışını şu sözlerle ifade etmiştir:
“Benim kanaatimce sanat insanı, hayatı ve bunların
manasını öğretmekte muvazzaftır. Ancak bu takdirle
geniş bir kitlede daha çok insani olmak, daha iyi bir
hayata varmak arzuları belirir. Sanat bütün teferruatıyla
hayatı ihtiva etmeli, insanca yaşamak, insan gibi
yaşamak, daha iyiye, daha yükseğe, daha temize doğru
koşarak
yaşamak
arzusunu
hatta
ihtiyacını
uyandırmalıdır.” Sonuçta Sabahattin Ali üretken ve
yaratıcı bir yazardır ve günümüzde yapıtlarıyla topluma
yol göstermeye devam eden, toplumsal olaylara karşı
davranış ve tavırlarıyla unutulmayacak yazarlarımız
arasındadır. Eserleriyle günümüzde yaşamaktadır ve
gelecekte de yaşayamaya devam edecektir.
KAYNAKÇA
www.makaleler.com/sabahattin-alinin-hayati-ve-eserleri
www.fikriyat.com/kultur-sanat/2018/04/02/mezari-olmayan-yazar-s
abahattin-ali
www.cafrande.org/sabahattin-aliyi-olduren-katilin-mahkeme-ifadesi/
http://postdergi.com/isiga-adanmis-bir-yasam-sabahattin-ali/
www.academia.edu/38453/Yaşayan_Sabahattin_Ali_Makale_
www.academia.edu/7770266/Sabahattin_Ali_Öykücülüğü
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Stephan
Hawking

kitabı Ceviz Kabuğundaki Evren‘de Hawking, kuantum
teorisinden Süpersicim Kuramı‘na, bütünsel beyin
algılanımından süper kütle çekimine, süpersimetriye ve
görelikten zaman yolculuğuna kadar evrenin birçok merak
uyandıran konularına eğilerek Albert Einstein'in Genel
Görelik Teorisi ve Richard Feynman‘ın çoklu geçmiş
düşüncesini birleştirerek evrende olup bitenleri
tanımlayarak tek bir bütün teori üretmeyi hedefledi.
Fiziğe katkılarından dolayı 12 onur derecesi alan, 1974‘te
Royal Society‘nin en genç üyelerinden biri olan ve 1979
yılında, Isaac Newton için kurulan Lucas Kürsüsü‘ne
getirilen Hawking, 1982‘de de Kraliçe Elizabeth II tarafından
CBE ile ödüllendirildi. 1989‘da Companion of Honour‘a layık
görülen Hawking, Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi
üyesidir.
Ocak 2007‘de 65 yaşına basan Hawking, bir havacılık
şirketin sponsorluğunda uzaya seyahat etmek istediğinin
haberini verdi.
Ocak 2017'de 75. doğum günü etkinlikleri kapsamında
BBC'ye
konuşan
Hawking,
dünyanın
Venüs
gezegenindekine benzer bir sera etkisiyle 250 dereceye
kadar ısınabileceği ve gökten sülfürik asit yağabileceği
uyarısında bulunurken, benzer senaryolar nedeniyle
insanlığın soyunu devam ettirmek için başka bir gezegeni
kolonileştirmesinin zorunlu olduğunu söyledi.
Kitaplarında genellikle bir "Yaratan"ın varlığını reddeden
Stephan Hawking, Her Şeyin Teorisi (Birleştirilmiş Alan
Kuramı)'ne ulaşıldığı zaman, kainatın yaratım sürecinde,
‘Tanrı' kavramına ihtiyaç olmadığını da net bir dille ifade
eder.
Hawking 21 yaşında ALS hastalığın yakalandı, doktorlar
onun 2 yıl içinde öleceğini belirtse de o herkesi alt etti ve
dünya bilim tarihine geçti ve 14 Mart 2018’de hayata
gözlerini yumdu.

Demir TARIM / 9-A
Stephan Hawking 8 Ocak 1942 tarihinde İngiltere‘nin
Oxford kentinde, biyoloji uzmanı olan Frank Hawking ve
İsabel Hawking‘in çocukları olarak dünyaya geldi.
Hawking'in doğumundan sonra ailesi Londra‘ya geri
döndü.
Stephan Hawking 8 yaşındayken ailesiyle birlikte St. Albans
Hertfordshire‘a taşındı ve 11 yaşına geldiğinde yerel bir özel
okul olan St Albans School‘da öğrenim görmeye başladı.
Hawking o dönemde notlarının iyi olmasına karşın pek de
parlak bir öğrenci olarak tanınmadı.
Bilime ilgisi o yıllarda başlayan ve daha sonra babasının da
mezun olduğu Oxford University College‘a matematik
dalında öğrenim görmek için girmesine rağmen okulda
matematik bölümü olmadığı için fizik bölümüne giren
Hawking'in o dönemde ilgisini, termodinamik, kuantum
fiziği ve görelik konuları çekmeye başladı. Hawking'in
babasıysa oğlunun tıp okumasını arzuluyordu.
1962’de Oxford University'den mezun olan ve astronomi
dalında incelemeler yapmak için okulda kalan Hawking
daha sonra, incelemeden çok teori geliştirmeye ilgi
duyduğunu fark etti. Bunun ardından okuldan ayrılarak
Cambridge, Trinity Hall‘a geçen Hawking, burada teorik
astronomi ve kozmoloji çalışmalarına başladı.
Cambrige'e geldiği sıralarda, bir motor nöron hastalığı olan
ve tedavisi olmayan ALS (Amyotrofik Lateral Skleroz'a)
hastalığına yakalandı. Cambridge'deki ilk iki yılında çok
zorluk çekmeyen Hawking, hastalığının ilerlemesinin
ardından akademik danışmanı Dennis William Sciama‘nın
da yardımıyla çalışmalarına devam ederek doktorası için
çalışmaya başladı. Bu dönemde çok yakında ölebileceği
fikriyle yaşayan ve kendi kendine neden doktora yaptığını
sorgulayan Hawking, daha sonra yaptığı açıklamalarda,
1965’te bir dil öğrencisi olan Jane Wilde ile yaptığı evliliğin,
yaşamında bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. 1985’ten
bu yana sesini de kaybeden Hawking, kendini tekerlekli
sandalyesindeki yazıları sese dönüştürebilen bilgisayarı
vasıtasıyla iletişim kurmaya başladı.
Kara deliklerle ilgili teorileri ve kuantum fiziği alanındaki
çalışmalarıyla, günümüzde yaşayan ve en çok tanınan bilim
insanı olarak kabul edilen Hawking'in kitapları, 40 dile
çevrildi.
Hawking, dünya çapında on milyondan fazla satılan
Zamanın Kısa Tarihi adlı kitapla şöhreti yakalarken, devamı
sayılabilecek Zamanın Daha Kısa Tarihi adlı kitabıyla
teorilerini geliştirmeye ve pekiştirmeye devam etti. Son

Kaynakça :www.timeturk.com/stephen-hawking/biyografi-777529

40

izleyiciye sunulmuştur. Kuyusunu kazdıktan sonra
içerisinde su kaynağını ortaya çıkaran Connor’ın mutlu ve
huzurlu bir şekilde kuyunun içinden gökyüzünü seyretmesi
sırasında yükselen suyu fark etmesiyle dışarı çıkmıştır.
Burada su yaşam kaynağı ve mutluluk veren bir kavram
olarak aktarılmıştır. Diğer bir yandan Connor’ın eşinin su
içinde intihar etmesi de suyun ölümle olan ilişkisini göz
önüne koymaktadır.
Aynı
zamanda
geçmişe
dönüş
başlığında
nitelendirebileceğimiz sahnelerin birinde kasırga çıkmıştır.
Oğullarını bulmak için evden yola çıkan Joshua, onları
kasırganın içinde bulunca bir örtüyle korumaya çalışır.
Gözlerini açmaları için su ile temizler. Filmin sonlarına
doğru ise Connor oğlu Arthur’u bulmuştur ve Yunanlıların
elinden yine bir akarsu sayesinde kurtulurlar. Filmde su
farklı açılardan yansıtılmıştır. Yaşamın ve ölümün bir arada
bulunmasıyla oluşan ve süreçlerle değişen hayat benim
zannımca su teması kullanılarak filmde aktarılmıştır.
Din ve kültür farklılıkları zaman zaman filmde ortaya
konulmuştur. Connor’ın eşinin ölümünden sonra
Hristiyanlık ile ilgili birkaç sahne bulunmaktadır. Eşinin
“kutsal topraklar “olarak nitelendirdiği yerde gömülmesini
isteyen Joshua kiliseye gitmiştir. Onu pek hoş karşılamayan
ve Tanrı için bir kayıp olduğunu ifade eden rahip karısını
gömmeyi reddetmiştir. Joshua din ile olan kısmını pek
umursamasa da eşinin isteğini yerine getirmek
istemektedir.
Yaptığını küstahlık olarak nitelendiren rahip yine de
arabası karşılığında bir şeyler yapabileceğini söyler. Bu
sahne ve içinde geçen diyaloglardan kilisenin para ile
birtakım işler yaptığını ve bu parayı kimi cemaatler için
kullandığı çıkarımı yapılabilir. Karısının mezarını
kapattıktan sonra yola çıkmak üzere olan Joshua’nın
köpeğini bıraktığı ayrıntısı da filme konulmuştur. Mevlevilik
de filmde öne çıkmaktadır. Semazen figürü bunun bir
göstergesidir. Filmin başından beri semazenlerle ilgili
aklında görüntüler beliren Connor sonunda bu hisleri ile
oğluna kavuşmuştur. Örneğin: Beraber yaptıkları
değirmenin dönüşünden, semazenlerin eteklerine
dönüşen görüntü Mevlevilik ile ilgili bir fikir vermektedir.
Sonrasında rüyasında oğlunu ortada ve semazenleri
etrafında gören Connor mekânı tanımıştır. İslami unsurlara
ve Osmanlı geleneklerine de yer verilen filmde Batı
kültüründen de birkaç parça katılmıştır. Sultanahmet’e
giden Joshua’nın bakış açısından mimari unsurlar
gösterilmiştir. Hayranlığını gizleyemeyen Joshua kendi
ülkesinde böyle yapıların olmadığını Orhan’a anlatmıştır.
Aynı zamanda çarşı, pazar gibi yerler de filmin

Sorgulayan Bir Anzak Filmi:
Son Umut

Merve YİĞİT / 10-C
"Bu memleketin toprakları üzerinde kanlarını döken
kahramanlar. Burada bir dost vatanın toprağındasınız.
Huzur ve sükûn içinde uyuyunuz. Sizler, Mehmetçiklerle
yan yana, koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını
harbe gönderen analar. Gözyaşlarınızı dindiriniz.
Evlatlarınız bizim bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve
huzur içinde rahat uyuyacaklardır. Onlar, bu toprakta
canlarını verdikten sonra, artık bizim evlatlarımız
olmuşlardır."
Çanakkale Savaşı'nda ölen binlerce kişi arasında 25 Nisan
1915'te
Gelibolu
yarımadasına
çıkarma
yapan
Avustralyalılardan 8500, Yeni Zelandalılardan da 3000 kişi
vardı. Çıkarma yapan bu askerlere Anzak ismi verilmiştir.
Anzak kelimesi aslında Avustralya ve Yeni Zelanda
Kolordusu sözcüklerinin İngilizce baş harflerinden
oluşuyor. Anzaklar Türk topraklarında hayata gözlerini
yummuşlardır. Aileleri belki de doğru düzgün bir cenaze
törenleri ya da belirli bir mezarları olmadığı için
üzülmektedirler. Fakat bu gibi düşüncelerden sıyrılmak için
Mustafa Kemal’in sözünü duymaları yeterlidir. Sözünde de
belirttiği gibi Anzaklar Mehmetçiklerle beraber huzur
içinde uyumaktadırlar ve gözyaşlarıyla sonuçlanan
üzüntülerin dindirilmelidir.
Bu üzüntünün çok fazla büyümüş ve sonu kötü bir şekilde
sonuçlanmış hali de mevcuttur. “Son Umut” filminin
altyapısında yer alan bu olay, film çıktıktan sonra da
izleyenlere bu duyguyu hissettirmeyi başarmıştır.
Savaş filmlerinde genellikle savaş ortamı anlatılırken Son
Umut’ta Çanakkale Savaşı’nın üzerinden 4 sene geçmiştir.
Su kaynağı bulmakta usta olan Connor’ın eşi, üzerinden
dört sene geçmesine rağmen savaşa giden 3 oğlunun
bulunamayışı ve ölmüş olsalar dahi bir mezarlarının
olmayışından yakınmaktadır. Bunalan ve sonunda intihar
eden eşini kendi elleriyle gömen Connor oğullarını bulmak
için Çanakkale’ye gider. Tanıştığı binbaşı ve çavuşun
yardımlarıyla iki oğlunun mezarını bulan Connor diğer
oğlunu aramaya koyulur. Bu süreçte bazı çetelerin Türklere
yaptıklarını görür, Türk milletinin de değişimine tanık olur.
Filmden de anlaşılacağı üzere savaşın Türkler dışındaki
diğer milletler üzerinde de etkisi olmuştur. Farklı kültürlere
ait simgeler, savaşan tarafların farklı amaçları, din
farklılıkları da filmde işlenmiştir.
Filmde göze çarpan en önemli tema sudur. Baş karakter
olan Connor’ın su bulmada ustalığı filmin ilk sahnelerinde
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geçişlerinde gösterilmekte. Türk kültüründen olan saz,
türkü, kahve, sünnet gibi unsurların yanı sıra Batı ve Doğu
kültüründen olan unsurlar da filmde yer almaktadır. Piyano
eşliğinde edilen dans, savaş alanındaki satranç tahtası Batı
kültürüne örnek verilebilir. Ek olarak Connor’un rafadan
yumurta istemesi ve verilen kaşığı garip bulması Batı
özelliklerine eklenebilir. Öte yandan filmin çoğunluğunda
bahsedilen masal kitabı ve içindeki uçan halı unsuru doğu
kültürünün bir parçasıdır.
Filmde iki tarafın savaş amaçları ve savaş sonrasında
oluşan duygu ve düşünceler anlatılmıştır. Savaş bitmesine
rağmen bazı Anzak ve Türk askerleri arasındaki husumet
devam etmektedir. Bir Anzak askeri Binbaşı Hasan ve
Çavuş Cemal’e çok doludur ki aklındaki bütün düşünceleri
Connor’a anlatmıştır. Hasan’ın bir katil olduğunu, taburun
yarısının onun yüzünden öldüğünü ve şimdi dost olarak
ona her sabah kahvaltı vermesini kabul edememektedir.
Aynı zamanda Cemal’in yaralanan askerleri bile kafadan
tek kurşunla öldürmesini söyledikten sonra Connor’ın
oğlunun delik kafatası bulunur. Connor’ın bunu Cemal’in
yaptığını düşünerek ona saldırması sonradan pişmanlığa
yol açacaktır. Çünkü oğluna kafadan kurşun sıkan da yine
kendi oğlu Arthur’dur. Kardeşinin acı çekmesine
dayanamayan Arthur kardeşinin de isteği üzerine onu
öldürmüştür. Türklerde ise İngilizlerin Yunanlılar ile ilgili
olan meseleye müdahale etme çabaları hoş
karşılanmamakta ve bir sıkıntı olarak görülmektedir.
Connor ve Cemal arasında geçen konuşmadan tarafların
amaçları anlaşılabilir. Connor meselenin toprak olmadığını
ve toprağa ihtiyaçlarının olmadıklarını, bir ilke için
savaştıklarını söylerken Cemal meselenin her zaman
toprak olduğunu savunup Connor’ın tam ticaret yapılacak
milletten olduğunu belirtir. Filmin bir kısmında ise savaşın
Avustralyalılar için milli bir gurur meselesi olduğu
söylenmektedir.
Savaşın yıkıcı unsurları dışında olumlu olaylar da yaşanmış,
insanların düşünceleri değişerek yeniden şekillenmiştir.
Connor’ın gidiş amacı oğullarını Avustralya’ya geri
götürmek ve onları kutsal topraklara gömmekti. Fakat
yaşadıkları sonucunda bu düşüncesi değişmiştir ve
oğullarının Türk topraklarında gömülmesinde bir sorun
yaratmamıştır. İngiliz askerin sözlerinin ise Connor
üzerinde bir etkisi olduğu söylenebilir. “Burası onların evi
oldu, artık düşman değil dostları arasındalar. Götürürsen
onlar o mezarlarda sadece cansız birer beden olurlar.
Kutsal olması için daha ne kadar kan gerek?” Bu sözler
Joshua’nın bazı şeylerin farkına varmasını sağlamış olabilir.
Arthur da babası gibi eve geri dönmek istememiş ve
kardeşlerinin yattığı yerin “ev” olduğunu ifade etmiştir.
Bunun üzerine Joshua, oğluna kardeşlerini öldürmediğini
ve oğullarının gitmesine izin verdiği gün kendisinin onları
öldürdüğünü söylemiştir. Böylelikle Arthur’un suçluluk
duygusunu ve pişmanlığını bir nebze olsun azaltmaya
çalışmış, geri dönüş meselesini de kapatmıştır.
Joshua iki oğlunun Arthur’da yaşadıklarına inanmaktadır.
Kasırgada onu tek başına bırakmadıkları, savaşta
yaralandığı zaman yanına geldikleri gibi Arthur’u asla terk
etmeyeceklerdir. Ruhları Arthur’un ruhu ile yaşayacaktır.
Joshua’nın ilk başlarda binbaşı ve çavuşa duyduğu
olumsuz duygu da bu süreçte yok olmuştur. Bu iki askerin
yardımlarına karşın o da Yunanlıların saldırısı sırasında
onlara yardım etmiştir. Cemal’in bir silah olabilir mi diye
bahsettiği kriket sopasıyla Yunanlılara saldırmıştır. Hasan
ile beraber kaçmışlar ve ilişkileri gelişmiştir.

Connor’ın ilişkilerini geliştirdiği diğer bir kişi Ayşe ve onun
oğlu Orhan’dır. Ayşe savaş sırsında eşini kaybetmiştir ve
oğluna bunu söyleyememiştir. Orhan Joshua İstanbul’a
gelince onu otellerine götürmek için bavulunu kapmıştır.
Orhan’ı bir hırsız zanneden Connor sonrasında onunla iyi
bir bağ kurmuştur. Ayşe ise Connor Avustralyalı olduğu ve
Anzak askerleriyle bağlantısı olduğu için onu otelinde
istememiştir.
Sonrasında
eşini
ve
çocuklarını
kaybettiklerini öğrenince ona sempati duymaya
başlamıştır. Beraber evlilik savaş gibi konuları
konuşmuşlardır. Ayşe Connor ile görünmenin uygunsuz
kaçacağını bildiği için onunla pek fazla görüşmemeye
çalışsa da beraber geçirdikleri zamanlar filmde mutlu bir
hava ile anlatılmıştır. Joshua’nın kaçmasına yardım eden
Ayşe geri döneceğini de önceden baktığı faldan anlamıştır.
Connor’a kahve falını ve kahvenin önemini anlatan Ayşe
hayatındaki olumsuzlukları da aktarmıştır. Özetlemek
gerekirse savaşların sonuçları genellikle olumsuzdur fakat
birey ve toplum üzerinde olumlu sonuçlar açığa çıkabilir.
Connor’ın fikirlerinin değişmesi, yeni bağlar kurması
bireysel bir değişime örnekken, Ayşe ile olan kültür
alışverişleri sonradan toplumsal sonuç doğuracak
niteliktedirler.
KAYNAKÇA:
ortakoltuk.com/film-elestirileri/son-umut
http://coknethaber.com/son-umut-a-buyuk-onur/1391/
www.haberler.com/russell-crowe-un-filmi-kendi-ulkesinde-tutmadi-6
836234-haberi/
canakkalemuharebeleri1915.com/genel/gorsel-kutuphanesi/242-anza
klar-anzac
www.sacitaslan.com/cem-yilmazdan-son-umut-aciklamasi-haberi-22
0canakkalemuharebeleri1915.com/genel/gorsel-kutuphanesi/242-anz
aklar-anzac
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Neden Matematik
Öğreniyoruz?

aracıdır. Matematiğin ilgi alanına girdiği kişilerde evreni
geometrik yapı şeklinde nitelik ile bağlantı kurularak
inceleme ve olaylara çok boyutlu bakma gelişmiştir.
Düşünceyi düzene sokma isteği, bilgiyi nicel şekilde
sunma, bir problemi bambaşka yollardan çözerek farklı
düşüncelere açık olma birçok matematikçinin ortak
özellikleridir. Matematiğin biraz daha öğrenciler üzerine
gayelerinden bahsetmek gerekirse mantıksal düşünceyi
geliştirme, günümüzde her duyduğuna inananların aksine
her duyduğunu kabullenmemeyi öğrenme ve ispat
istemesidir.
‘’Bilim deyince, onda hakikat diye öne sürdüğü
önermelerin pekin olmasını ister; pekinlik ise en
mükemmel şekliyle matematikte bulunur. O halde bilim o
disiplindir ki önermeleri matematikle ifade edilir. O zaman
matematiği kullanmayan disiplinler bilimin dışında
kalacaktır’’ diyen Atatürk matematiği neden öğrenmemiz
gerektiğini ve önemini bu sözüyle gerekçelendirmiştir.
Sonuç olarak matematik hayatımızın her yerinde var.
Matematiğin olmadığı yerde duramayız, matematiği
sevmiyoruz diye saklanamayız. Birçok bilim dalı, meslek,
anne ve babalarımız hatta biz öğrenciler dahi
matematikle
iç
içeyiz.
Evreni
matematiksiz
anlayabilmemiz neredeyse imkansızdır.

Busa Naz TINAZ / 9-C
Yoldan geçen birine de, okulda iyi eğitim almış birine de
hatta ve hatta sokakta yatıp kalkan birine de ‘neden
matematik öğrendiğimizi’ sorsak bize matematiğin evreni
anlamaya yardımcı olduğunu söyleyip klasik, herkesin
verdiği cevapları verir. Bize de sorulsa aynı şeyi demez
miyiz? Hangi birimiz matematiği belli bir amaç uğruna
öğreniyoruz ki? Öğrencilerin yarısından fazlası sınavı
olduğu için zorunluluktan öğreniyor matematiği ya da o
yıl için ezberliyor diyebiliriz. Yapması ve anlaması güç
olan konularda her sınıfta mutlaka neden bu konuyu
öğrendiğini isyankar bir biçimde sorgulayan öğrenciler
olur ve hemen arkasından şu cevap gelir öğretmenden ‘’
Eğer meslek sahibi olmak istiyorsan öğrenmelisin
matematik bir zorunluluktur’’. Bu durumu çocuğun günlük
hayatla
öğrendiği
konuyu
ilişkilendirememesiyle
açıklarsak öğretmenin verdiği cevabın öğrenci için pek
tatmin edici bir tarafı bulunmamaktadır.
Matematik çok geniş, çok kapsamlı, sınırı olmayan bir
bilimdir. Bunun en belirgin örneği ise 1900 yılında,
dünyanın bütün matematiksel bilgisi yaklaşık 80 kitaba
doldurulabilirken, günümüzde 100,000 kitaptan fazlasını
doldurabilir olmasıdır. Bilim ve teknolojinin yanı sıra
günlük hayatta vazgeçilmezlerimizdendir. Hiç kimse
annesinden su isterken 250 ml istiyorum demez. Ya da
pastanın boyutunu ölçerken pi kullanmaz ve zaten günlük
hayat örnekleri bunlar değildir. Bir insanın çok farklı
düşüncelere yönelmesi bazı sembollerin gösterimini
ortaya çıkarmıştır. Mesela William Oughtred çarpma
işareti olarak kullandığı ‘’ x ‘’ zamanla kolaylıkla
karışabileceği düşünüldüğünden dolayı ‘’.’’ Sembolü de
eklenmiştir.
Matematik her alanda temel bilgi olarak kullanılır. Sosyal,
siyasi, tıp, ekonomi, tarih,
yönetim gibi alanlarda
kullanılırken robot ve bilgisayar programlama, uydu ve
uçak modelleme, canlı üreme ve hastalıkların yayılma
mekanizmalarını modelleme, istatistiklerle araştırma
yapma işlemlerini ayarlama gibi birçok bilimsel alanda da
kullanılır. Mimarlar, mühendisler, bankacılar, terziler de
matematiği baş tacı olarak görmüş mesleklerdir.
Bilimsel olarak neden matematiği öğrenmeliyiz?
Matematik, doğa olaylarını anlama ve doğaya egemen
olma çabası ve özellikle temel bilimlerde kullanılan bir
bilim olduğundan dolayı güçlü, evrensel bir iletişim

KAYNAKÇA
1-www.ogrenmen.com/matematik/neden-matematik-ogreniyoruz.ht
ml
2-http://mail.baskent.edu.tr/~tkaracay/etudio/agora/math/NedenMa
t.htm
3- listelist.com/az-bilinen-matematik-bilgileri/
4-www.matematikkafe.com/?pnum=59&pt=NEDEN+MATEMAT%C4%
B0K
5-http://www.matematikatolyesi.com/neden-matematik-ogreniyoruz
6-www.derszamani.net/matematigi-kullanan-meslekler.html
7-www.matematikciler.com/matematik-ile-ilgili-ozlu-sozler/
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En Güzel Denklem

Aslı KÖSE / 10-C
Leonard Euler, 1707-1773 yılları arasında yaşayan İsviçreli
bir matematikçi, fizikçi ve astronomdur. Geometri,
matematik, mekanik, gösterim sistemleri ve yetmiş cildi
aşan sayı teorisi de dahil olmak üzere matematik alanına
sayısız katkı yaptı. Euler, bir dairenin çevresinin çapına
oranını göstermek için “π” sembolünün kullanılmasını
öneren ilk kişidir. Ayrıca bir birinci derece bir
diferansiyel fonksiyonun değerlerini, verilen değerlere
göre tahmin etmek için “Euler Metodu”nu , y (x + h) ≈y
(x) + hf (x, y) ≈y (x) + hf (x, y), geliştirmiştir. Örnek
olarak, dy = f ( x, y ) fonksiyonuyla kurulan bir denklemde
dx
xi noktasına denk gelen yi değerleri bilindiği koşulda,
dy
= f ( x , y ) olur.
dx

i

i

Belli bir noktadan geçen, eğimi o noktadaki grafikle aynı
olan teğet doğrunun eğimi;

+ 3i'dir. Karmaşık sayılar, dalga mekaniği (kuantum
mekaniğindeki bir araştırma alanı) ve alternatif akım
kullanan devrelerin tasarımı (elektrik mühendisliğinde
bir uygulama) gibi çok sayıda kullanım alanlarında
görülür. Ayrıca, karmaşık sayılar bilgisayar grafiklerini,
robotları, navigasyon cihazlarını, uçuş sistemlerini
incelemekte fayda sağlayan bir özelliğe sahiplerdir. Bu
sayıların çarpılması dönmelerine neden olur. Bu formül,
matematikteki temel sayılardan bazıları arasında eşsiz
bir bağlantı olduğunu gösteren, matematiğin
güzelliğinin örneği olarak kabul edilmesi nedeniyle bu
lakabını almıştır.
Figür 1: Euler Sayısı açıklamaGenel olarak, Leonard Euler
matematiksel uygulamalar alanında yenilikçi fikirleri ve
teoremleri ile devrim yaratan parlak bir matematikçidir
ve matematik bilimine birçok katkısı bulunmaktadır.

dy yi +1 − yi
, yi +1 = yi + f ( xi , yi )
=
dx
h

olur. Ayrıca, verilen “n” sayısına kadar olan n ile arasında
asal pozitif tam sayıların miktarını hesaplayan “Euler’s
totient” fonksiyonunu kurdu.
Leonard Euler, aynı zamanda matematikçi topluluğu
tarafından “En Güzel Denklem” olarak adlandırılan Euler
denklemini geliştirmiştir. Bu denklem, Shakespeare’in
soneleriyle karşılaştırılmış, fizik uzmanı Richard
Feynmen tarafından da “Matematikteki en dikkat çekici
formül” olarak tanımlanmıştır. En temel haliyle denklem,
eiπ + 1 = 0
dır.. Denklemdeki beş sabit terim; “0”
sayısı, “1” sayısı, π sayısı, “e” sayısı (E sayısı, doğal
logaritmanın temeli olan matematiksel bir sabittir, doğal
logaritması bire eşit olan benzersiz sayıdır. Yaklaşık
2.71828'e eşittir ve n, sonsuzluğa yaklaştıkça

1
1+ n

KAYNAKÇA:
“e (Euler's Number).” Math Is Fun, https://www.mathsisfun.com/numbers/e-eulers-number.html.randerson112358. “The Most
Beautiful Equation.” Medium, Medium, 29 Mar. 2019, https://medium.com/@randerson112358/the-most-beautiful-equation-706082d9c951.
“e (Euler's Number).” Math Is Fun, https://www.mathsisfun.com/numbers/e-eulers-number.html.
“How to Do Euler's Method? (Simply Explained in 4 Powerful
Examples).” Calcworkshop, https://calcworkshop.com/first-order-differential-equations/eulers-method-table/.
“Euler's Identity: Mathematics of the DFT.” DSP, https://www.dsprelated.com/freebooks/mdft/Euler_s_Identity.html.

n'nin sınırıdır, bileşik ilgi çalışmalarında ortaya çıkan bir
ifadedir. Ayrıca sonsuz serilerin toplamı olarak da
hesaplanabilir.), ve “i” sayısıdır (i sayısı, -1’in karekökü
olarak tanımlanır.) Euler’in formülü, iki parçadan oluşan
sayılar
olan
karmaşık
sayıların
ilişkilerinden
kaynaklanmaktadır: gerçek sayı ve sanal sayı bir örnek 4
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İnsanlardaki Fiziksel Farklılıkların
Coğrafya İle Olan İlişkisi

Coğrafya kaderdir...
İbn Haldun
Ece YALINCAKLI / 9-B
Yaklaşık 20-25 bin gene sahip olsak da, hepimiz yüzde
99,9 oranında genetik olarak benzeriz. Hatta tüm
insanlığın ortak atasının Afrika’dan bir kişi olduğu
söylenir.
Peki, özümüzde bu kadar benzerken tarih boyunca
ayrımcılığa sebep olan ırklar arası fiziksel farklılıkların
sebebi nedir?
İnsanlara karşı ilk izlenimi çoğu zaman dış görünüş
oluşturur. Bu yüzden insanların sahip olduğu deri rengi,
fiziksel farklılıklarının en belirginlerinden biridir. Aslında
herkesin atasının aynı (siyah) deri rengine sahip olduğu
düşünülmesine rağmen insanlar birçok kez deri rengine
göre sınıflandırılmaya çalışılmıştır. Deri rengimiz, temel
olarak melanin denen bir pigmentin üretimine bağlı
olarak değişmektedir. Hepimizin bildiği üzere insan
türünde deri rengi beyazdan siyaha kadar çok geniş bir
yelpazede bulunabilir ve kan damarlarının yüzeye
uzaklığına göre pembe deri renkleri bile görmek
mümkündür. Ayrıca bildiğimiz üzere, deri rengimiz
güneşte kalma miktarımıza göre değişmekte ve
koyulaşmaktadır. Bu modifikasyonun sebebi, güneş
ışınlarının fazla artmasının vereceği zararlara veya
mor-ötesi ışınların vücudumuzdaki folik asit (folat)
dengesine vereceği zararlara karşı derimizin adapte
olmasıdır.
Akılda tutulması gereken nokta ise siyah renk, güneş
ışınlarını bloke eder ve vücuda geçirmez. Beyaz renk ise
güneş ışınlarını bolca geçirir. Bu sebepten ötürü, insanlar
Afrika’dan kuzeye doğru göç ettikçe deri rengi açılmış ve
şu anki hallerini almıştır.
Göz şekli, özellikle çekik gözlere sahip olmak da fiziksel
farklılıkların arasında önde gelen özelliklerdendir.
Aslında göz yapısı dünyada bütün insanlarda aynıdır.
Farkı yaratan göz kapaklarıdır. 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.
Peki, bu, neden böyledir?
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 Uzakdoğu’daki bazı bölgelerde kar hiç
yağmıyor olsa bile bilim insanları bugün çekik gözlü diye
nitelendirdiğimiz insanların atalarının son buzul çağında
Sibirya'dan, yani Asya'nın kar ve buzla kaplı en soğuk
bölgesinden güneye, bugün yaşadıkları yerlere göç
ettiklerine inanıyorlar. Bu doğrultuda sadece gözler
değil, burun da insanların yaşam koşullarına göre farklı
şekiller almıştır rüzgâra en az maruz kalacak şekilde
küçülmüş, incelmiş ve sivrileşmiştir, burun delikleri ise,
solunan hava, ciğerlere gidene kadar ısınsın diye
daralmıştır. Buna karşın sıcak iklime sahip bölgelerde
yaşayan insanların burunları yayvan ve büyüktür.
Tüm bu farklılıklar ırkların geldikleri ve yaşadıkları
coğrafyaya uyum sağlama ve seçilim sonucunda
oluşmuştur. Bu durum coğrafi özelliklerin canlıların
fiziksel özellikleri üzerinde ne kadar etkili olduğunu
gösterir.

Kaynakça:
bilimvegelecek.com.tr/index.php/2016/03/01/irksal-farkliliklar-mi-evrimsel-adaptasyonlar-mi-neden-cesitliyiz-ne-kadar-cesi
tliyiz/
evrimagaci.org/insanlarda-deri-renginin-evrimi-ve-killarin-seyrelmesi-uzerine-81
http://www.hurriyet.com.tr/kelebek/keyif/cinlilerin-gozleri-neden-cekiktir-28195775
www.bilgiustam.com/kitalararasi-irklarin-fiziksel-ozellikleri/
images.app.goo.gl/92vatj1tth2XfeKG8
images.app.goo.gl/qAFjp1a88pMKgEg
www.mykoolsmiles.com/assets/photos/1339620650-1336104558-slider1.jwww.bard.edu/files/pr/main_news_image.php?id=15201
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Unutulmaz
Aşklar

Ece Nur NTAOUT / 9-B
Aşık olmak, sevmek, değer vermek insanın doğasında
vardır. Hatta insan bazen öyle sever öyle tutulur ki birine
sevgisini anlatmaya sözler kifayetsiz kalır. İşte orada en
duygulu, en ince, en anlamlı yazı türü olan şiir biraz olsun
tercüme eder bu duyguları. Edebiyatla ilgisi bile
olmayan insanları şair yapabilme gücüne sahip olan aşk;
zaten şair olan, her duyguyu doruklarda yaşayan şairleri
nasıl etkilemiştir? Yahya Kemal ile Celile Hanım, Nazım
Hikmet ile Piraye ve Vera, Özdemir Asaf ile Mevhibe,
Attila İlhan ile Maria, Ahmet Muhip Dranas ile Fahriye …
Saymakla bitiremeyeceğimiz bu aşk öykülerine ve dillere
pelesenk olmuş şiirlerine gelin bir de yakından bakalım.
Sana gitme demeyeceğim
Üşüyorsun ceketimi al
Günün en güzel saatleri bunlar
Yanımda kal
Sana gitme demeyeceğim
Gene de sen bilirsin
Yalanlar istiyorsan yalanlar söyleyeyim
İncinirsin
Sana gitme demeyeceğim
Ama gitme, Lavinia
Adını gizleyeceğim
Sen de bilme, Lavinia

Hadi gelin şimdi de Attila İlhan ve lacivert çekik gözlü
sevgilisi Maria’nın hikayesine bakalım. Attila , Paris ‘e
siyasi sebeplerle gitmek zorunda kalmıştır . Tabiri caizse
sürgün edilmiştir. Bir gün Paris’teki bir kafede otururken
Maria yanına gelir ve o yarım yamalak Türkçesiyle ‘Siz
Türk müsünüz?’ diye sorar. İşte o andan sonra Attila‘yı
yıllarca Türkiye Fransa arası sürükleyen o aşk başlamıştır.
Maria kendini Bursalı olarak tanıtmıştır fakat aslen
Fransa’nın Gennevilliers köyünde doğmuştur. Her şey
çok güzel giderken Attila’nın Paris’teki çevresi azalmış
ve ekonomik sıkıntılar baş göstermiştir. Attila’nın
memlekete dönmesi gerekiyordur. Maria ile memlekete
dönme kararı almışken birtakım sıkıntıları bunu pek
mümkün kılmaz. Sonuç olarak Attila tek başına
Türkiye’ye döner, Maria ise maddi sebeplerden dolayı
Londra’ya gider. Uzun bir süre mektuplaşırlar fakat iki
mektup arası süre giderek uzamıştır artık. Hatta ne
mektup geliyor ne gidiyordur. Yıllar sonra Attila’nın
yakın bir arkadaşı Attila’yı yıkan o haberi getirir. Maria
evlenmiş ve iki çocuğu olmuştur, tek yapabildiği
Attila’dan söz açılınca gözyaşlarını tutamamaktır.
Türk edebiyatına damga vurmuş şairler ve onların kalemi
olan kadınlar… Anlatarak bitiremeyeceğimiz bu konuda
en kârlı biz oluyoruz şüphesiz, onlardan geriye kalan
şiirleri okuyarak.

Kulağımıza çok tanıdık gelen bu şiiri Özdemir Asaf,
Lavinia yani Mevhibe Meziyet Bayat için yazmış,
şimdilerde sevgilisi olan herkesin üstüne alındığı bir eser
haline gelmiştir. Peki, yılların gücüne dayanıp bugün bile
en güzel aşk şiirlerinden saydığımız, okumaya
doyamadığımız bu şiirin kalemi olan bu hanımefendi
kimdir? Mevhibe Hanım, hallice bir ailenin kızıdır ve
güzel sanatlar fakültesini bitirmiştir. Gerek güzelliğiyle
gerekse olağanüstü sezgi gücüyle birçok beyin ilgisini
çeken Mevhibe Hanım’ım bu özelliği Özdemir Asaf’ın
ağzından şöyle ifade edilmiştir: ’’Öldürmekten daha
beter anlıyorsun insanı.” Mevhibe Hanım üç evlilik geçirir
ve hiçbiri uzun sürmez. Özdemir Bey de aşkını içinde
saklar ama en başta da okuduğumuz ‘Lavinia’ şiirini bir
yarışmaya gönderir. Yarışmanın ödül töreni sırasında
Mevhibe Hanım da salondadır. Kader bu ya tam Özdemir
Bey’in şiiri okunacakken Lavinia yani Mevhibe salonu
terk eder.

Kaynakça:
http://www.muasir.org/2018/04/07/bir-kemalistin-huzunlu-paris-aski-maria-missakian-ali-jean-corakci/
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Yerli Elektrikli Hizmet Aracı:
Tragger

Emirhan EMRE/ 9-B
Ülkemizde çok az elektrikli ulaşım araçları vardır.
Bu araçlardan biri ise yerli ve %100 elektrikli olan
Tragger yeni nesil hizmet araçlarıdır. İtü Makine’den
arkadaş olan kurucu ortaklar Ali Serdar Emre ve
Saffet Çakmak, CDM Mobile şirketini kurarak yerli
Tragger araçlarını Bursa Hasanağa Organize Sanayi
Bölgesindeki
fabrikalarında üretmeye başladılar.
CDM Mobil, otomotiv sektöründe ve elektrikli araçlar
konusunda yurtiçi ve yurtdışında değerli işbirliklerinde
bulunmuş bir şirkettir.
Tragger yeni nesil hizmet araçları kullanıcı deneyimi
esası ile hazırlanmıştır. Titiz Türk mühendisliği ve
tasarımı ile profesyonel Tragger hizmet araçları,
kaliteli, inovatif ve çevre dostudur, doğaya zarar
vermez.
Tragger
markalı
araçlar,
fabrikalar,
hastaneler, üniversiteler, havalimanları gibi alanlarda
kullanılacaktır ve bu sayede karbon ayak izinin
azaltılmasında katkıda bulunup ‘Sıfır Atık’ projesine
yardımda bulunacaktır. Teknik özellik olarak 7,4kW
motora sahip olan Tragger, 6 saatte şarj oluyor, 700 kg’a
kadar taşıyabiliyor ve 2 ton çekme gücüne sahptir.
Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Endüstriyel Tasarımcılar
Meslek Kuruluşu iş birliğiyle düzenlenen ‘Design Turkey
Endüstriyel Tasarım Ödülleri’nde 2018 yılının ‘İyi Tasarım
Ödülü’nün Ulaşım Araçları ve Aksesuarları Kategorisinin
kazananı TRAGGER.

Kaynakça:
http://tragger.com.tr/yuzde-100-milli-yerli-yuzde-100-elektrikli-t
ragger/
http://www.bursahaber.com/genel/bursa-da-uretiliyoryuzde-100
-milli-elektrikli-h1641814.html
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“Waffle” mı
“Meyveli Kaktöş” mü?

kelime dağarcığı gelişmezse bir sorun vardır. Dile yabancı
kelimelerin girmesinde etken olan bir diğer neden ise
kültürel etkileşimdir. Kültürel etkileşim olmazsa o dil
gelişemez ve olduğu yerde sayar. Bir dilin gelişip
çağdaşlığa ayak uydurabilmesi için çok önemli bir yer
tutar hatta. Fakat bizler günümüzde, bu olayı yanlış
anlıyoruz. Dilimizi geliştirmek yerine ona doğrudan ve
fazla bir miktarda yabancı kelimeler ekleyerek onu
‘yozlaştırıyoruz’. Bunun yerine öz Türkçe kelimeler ile
onun bir çevirisi yapılsa veya en azından o yabancı kelime
hiç değiştirilmeden girmese dilimize, dilimizde çok daha
etkili iyileşmeler olacaktır. Bizlerin üzerine düşen ise
Türkçenin özgün ve saf hâlini korumasını sağlamaktır. Bu
sebeple bizler de özellikle günlük hayatımızda, yabancı
kelimeler yerine Türkçe kökenli kelimeleri kullanmalıyız.
Bu konuda yapacağımız en ufak bir eylem bile aslında çok
etkili olacaktır çünkü dili canlı tutan bizleriz. Dilimiz bizim
birliğimizi sağlayan araçlardan en önemlisidir. Bir millet
diliyle vardır. Eğer biz gençler olarak dilimize sahip
çıkamazsak, bunun sonucunda dilimizi, kültürümüzü ve
milli benliğimizi önemli bir ölçüde kaybederiz. İşte bu
yüzden, bu yolda atacağımız en ufak bir adım bile çok
önemlidir.

Ecem GÜRSOY/ 10-A
Günümüzde Türkçeye girmiş pek çok yabancı kelime
bulunmaktadır. Kimileri mantıklı bir şekilde çevrilerek
dilimize adapte olabilmişken kimileri bir değişiklik
yapılmadan dilimize geçmiştir. Adapte olan kısımda da
çoğunlukla dilimize eskiden girmiş ve şu an herkes
tarafından kabul görmüş sözcükler vardır. Esas sorun,
özellikle günümüzde, yabancı kelimelerin doğrudan
dilimize girmesidir. Türkiye’deki pek çok insan, öz Türkçe
kelimelerdense yabancı kelimeleri kullanıyor. Bizler de
pek çok yabancı sözcüğü bilerek veya bilmeyerek günlük
hayatımızda kullanıyoruz ve bu yaptığımız davranış
aslında dilimize büyük bir zarar vermektedir. Elbette ki dil
canlı bir varlıktır ve yaşanan dönemin koşullarına göre
değişim ve gelişim gösterir. Bu, olması gereken bir
durumdur. Çağdaş yaşama ayak uydurmak için yeni
kelimeler öğrenmek ve bu kelimeleri dilimize katmak tabii
ki önemlidir. Eğer ki dil dönem koşullarına göre şekil alıp

48

Akıllı Telefonların
Geçmişten Günümüze Gelişimi

Ege Tan AZAPOĞLU / 9-C
Akıllı telefon, sıradan cep telefonlara kıyasla çok daha
ileri düzeyde işletim sistemine sahip olan ve çok sayıda
uygulamayı çalıştırabilen portatif iletişim cihazlarıdır. Bu
cihazlar dokunmatik ekranlı ve fiziki klavyeli olarak ikiye
ayırabiliriz.
Günümüzde dokunmatik ekranlı akıllı telefonları fiziki
klavyeli telefonlara nazaran daha çok görülmektedir.
İnsanlar bu cihazlar sayesinde birçok aktivasyona hızlı
bir şekilde ulaşabilir hale gelmiştir.
Herkesin kullandığı bu cihazlar neler becerebiliyor? Akıllı
cihaz üreticileri akıllı telefonlarını çıkardıklarında müzik
dinleme, internete ulaşım, arama yapma ve oyun
oynama gibi birçok özellik vadettiler. Bundan
gelişmeden önce insanlar, müzik dinlemek için ayrı bir
cihaz, oyun oynamak için ayrı bir cihaz ve arama yapmak
için ayrı bir cihaz alıyorlardı. Üstelik internete erişim
sadece bilgisayar gibi cihazlarda olduğu için internete

ulaşımı çok kolay hale getiren bu aygıtlara sahip olmak
istediler.
İlk dokunmatik akıllı telefonlarda 2G ve WI-FI özellikleri
vardı. “2G”deki G generation yani nesil anlamına
gelmektedir. 2G’de ikinci nesil kablosuz telefon
teknolojisi olarak söylenebilir. 1G gibi bir teknolojiyi akıllı
telefonlarda göremeyiz çünkü analog sistemle çalışır ve
sadece ses taşıması için kullanılmıştır. Bu sistemle wifi
teknolojisi ile internete kablosuz bir şekilde
bağlanabiliriz. Genellikle evimizde bulunan bu küçük
kutu şeklindeki cihazı, akıllı telefonlarda kullanmak
mümkün olmuştur.
Günümüze baktığımızda ülkemizde 4.5G, yurtdışındaki
bazı ülkelerde ise 5G kullanıldığını görürüz. Bu farkı
anlamak için “Megabit&quot; kavramını bilmek
gerekiyor. Megabit, bilgisayar ve aktarımında kullanılan
hız ölçü birimlerimden biridir. Geçmiş yıllarda kullanılan
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2G en çok 0.3 Megabite çıkarken bazı ülkelerde
kullanılmaya başlanan 5G 10.000’e kadar çıkabiliyor.
Akıllı telefonlarda gelişen bir diğer özellik ise
kameralardır. Kameralar ilk akıllı telefonlarda
görülmemiştir. Sony Ericsson ve Sanyo gibi markalar
telefonlara ilk kamera koyanlardı. Akıllı telefonlardaki ilk
kameralar genellikle 2 megapikseldi. Ayrıca ekran
kısmında herhangi bir kamera yer almıyordu.
Megapiksel, bir fotoğraf karesindeki görüntüyü
oluşturan taneciklerin sayısı, çözünürlük birimidir.
Fotoğraftaki her bir görüntü noktacığı piksel olarak
adlandırılır, çözünürlüğü ifade etmek içinse piksel ya da
megapiksel gibi terimler kullanılır. Megapiksel ise bir
milyon piksele karşılık gelir. Bir kamerayı iyi yapan
sadece megapiksel değildir.
Cihazın içindeki yazılım da büyük yük taşır. Bu süreçte
video çekme işlemi de henüz görülmemektedir.
Günümüzde amiral gemisi olarak adlandırılan akıllı
telefonların arka kameraları 12 megapiksel hatta bazı için
menşeli akıllı telefonlarda 40 megapiksele kadar
çıkmaktadır. Şu sıralar gördüğümüz 2-3 kameraları
telefonların kameraların hepsi farklı özelliğe sahiptir. Ön
kameralarda artık arka kameralar kadar önem kazanmış
ve üreticiler 12 megapiksele kadar çıkarmışlardır. Bazı
üreticiler bu kamera sayısı artırmaya başlamıştır. Video
kayıt işleminde çağa atlayan bu telefonlarla kısa filmler,
4K videolar çekmek mümkündür.
Akıllı telefonları akıllı yapan içindeki sistemi
bahsetmemek olmaz. İşlemciler, bilgisayarın
birimlerinin çalışmasını ve bu birimler arasındaki veri
akışını kontrol eden, veri işleme görevlerini yerine
getiren elektronik aygıtlara denir. Bunların güçlü ve hızlı
olması telefonun sorunsuz, akıcı ve hızlı çalışmasını
sağlar. RAM ise cihazda o an üzerinde çalıştıkları
programlar ve işlemlerle ilgili bilgileri kaybetmeden
tutar. RAM ne kadar yüksekse bireyler cihazda o an
üzerinde çalıştıklarını kaybetmeden akıcı bir şekilde
yapar. Geçmişteki akıllı telefonlardaki RAM 128
megabayt civarlarındayken günümüzün akıllı telefonları
12 gigabayt’a kadar çıkmaktadır. Unutmamamız gereken
bir şeyde RAM’in cihazdaki işletim sistemine bağlı
olmasıdır. Örnek verecek olursak android tabanlı cihazlar
çok fazla RAM kullanırken Apple firmasının kullandığı
IOS adlı işletim sistemi bu kadar fazla RAM miktarına
gerek duymaz.
Bu cihazların fiziksel görünümü de değişiklik
göstermiştir. İlk olarak ekranlarla başlayalım. Geçmişte
kullanılan akıllı telefonların ekranları 320×480 piksel
çözünürlük barındırıyordu. Bu ekrana yakından
bakıldığında ekrandaki ledleri görmemize yarıyordu.
Fakat yıllar geçtikçe bu sayı arttı ve bugün 1242x2688
piksel çözünürlüğüne ulaştı. Bu da bir filmi sinemada
izlemiş etkisi yaratıyor. Ekranların boyları da büyümeye
başladı. Üreticiler çıkardıkları modellerin büyük halini de
çıkartıp daha pahalıya satmaktadır. İnsanlar yağmurlu
günlerde veya su altında fotoğraf çekemiyordu. Şu
yüzden ki telefonlarda herhangi bir su geçirmezlik
sertifikası yoktu. Günümüzdeki telefonlarda bu sorun
çözülmüş ve üreticiler kullanıcılara cihazın 4 metre
suyun altında 30 dakika kalma sözü vermiştir.
Akıllı telefonları hepimiz kullanıyoruz. Dünyanın her
tarafına yayılan bu teknolojinin nereden gelip nereye

gittiğini görmek sadece bu çağın değil gelecek çağın da
gelişmede nerelere varacağını düşünmemizi sağlıyor. 10
yıl önceki teknoloji ile şimdiki teknoloji arasındaki fark
bu ise bundan sonra ki 10 yıl sonra kim bilir neler
çıkacak...

Kaynakça:
nenedir.com.tr/akilli-telefon-nedir/,cepkolik.com/akilli-telefonnedir-63256/,www.apple.com/tr/iphone-11pro/,www.beyaz.net/tr/network/makaleler/2g_3g_4g_5g_nedir.html,
kenstechtips.com/index.php/download-speeds-2g-3g-and-4g-actualmeaning,
akillitarife.com/telekom/rehber/faydali-bilgiler/megabit-mbps-megab
ayt-farki,
shiftdelete.net/telefon-kameralarinin-akilalmaz-gelisimi
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Beşiktaş Jimnastik Klübü

Çağrı ÖZSARI/ 9-B
Kuruluşu
1902 yılının sonlarında, çoğu Kafkas kökenli 22 kişilik
genç bir grup düzenli bir şekilde, o zamanın Medine
Muhafızı olan Osman Paşa’nın evinin bahçesinde
toplanıp spor yaparlardı. Halter, barfiks, paralel, güreş,
aletli ve aletsiz jimnastik gibi sporlarla ilgilenirlerdi. O
zamanın padişahı 2. Abdülhamit’in adamları gençlerin
bu aktivitelerinden şüphelenerek onları karakola
götürdü. Ancak, gençlerin o dönemde pek hoş
karşılanmayan futbol ile ilgilenmemiş olmaları onların bu
sorundan kurtulmasını sağladı. Hatta bu çabaları saray
çevresinden destek bile aldı. 1903’ün Mart’ında ise
Bereket Jimnastik Kulübü kuruldu.
1908 yılında Meşrutiyet’in ilanı ile sportif faaliyetler biraz
daha rahatladı. Ardından eski eskrim hocası Fuat Balkan
ile güreşçi ve halterci Mazhar Kazancı gençlerin sayısını
artırmakla birlikte kulübün adını da ‘’Beşiktaş Jimnastik
Kulübü’’ olarak değiştirdiler.

Beşiktaş ve Futbol
Kulübün ilk yıllarında futbol geri planda kalmış olsa da,
1910’ların sonundan itibaren kulüpteki sporcular futbolla
daha çok ilgilenmeye başladılar. 1911 yılında İstanbul’daki
2 farklı kulüp Şerafettin Bey’in (Şeref Bey) katkılarıyla
Beşiktaş’a katıldı ve Şeref Bey, Beşiktaş’ın futbol
şubesinin kurucusu olmuş oldu. Futbol şubesinin ilk
sporcuları doktor, mühendis, öğretmen gibi meslek
sahibi insanlardı ve sporseverlerin yardımları sayesinde
bölüm gelişti.
Savaşların Etkisi
Balkan Savaşları, 1. Dünya Savaşı’nda özellikle Çanakkale
ve Kafkas Cepheleri ve Kurtuluş Savaşı birçok Türk
kulübünü büyük ölçüde etkiledi. Beşiktaş da bunlardan
etkilenen ve savaşlarda pek çok şehit ve gazisi bulunan
bir kulüptür. Özellikle savaş dönemlerinde spor
faaliyetleri aksamıştır.
Renkler ve Amblem
Beşiktaş’ın renklerinin aslında kırmızı-beyaz olduğu,
Balkan Savaşı’nın kaybedilmesinden sonra siyah-beyaza
geçildiği söylenir. Ancak, 100.yıl belgeselleri için yapılan
ayrıntılı araştırmalarda, aslında Beşiktaş’ın renklerinin
hep tabiatın birbirine zıt iki rengi siyah-beyaz olduğu
bilgisi ağırlık basmıştır.
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Feyyaz Uçar: 1963’te İstanbul’da
dünyaya gözlerini açtı. Futbola Avcılar
kulübünde başladı. Daha sonra
Beşiktaş tarafından istendi ve 1982
yılında A takıma yükseldi. Aynı
zamanda Marmara Üniversitesi Beden
Eğitimi
Öğretmenliği
Bölümden
ihtisasla mezun oldu. Metin-Ali-Feyyaz
üçlüsünün ve Beşiktaş tarihinin Türkiye
liglerinde en çok gol atan oyuncusu oldu. Derbileri asla
golsüz geçmeyen Feyyaz Uçar, Beşiktaş taraftarının çok
sevdiği isimlerden biri haline kolayca geldi.
Bir tanesi namağlup olmak üzere 3 sene arka arkaya
şampiyon olan Beşiktaş’ın skor yükünü çeken adamlardır
Metin,Ali,Feyyaz. Adlarına onlarca besteler yapılmıştır ve
birçoğu hâlâ dillerde. Özellikle 10-0 kazanılan
Adanademirspor karşılaşmasındaki 10 golün tamamının
bu 3 isimden gelmesi de o maçı unutulmaz kılan
etkenlerden bir başkasıdır. Futbolculuklarının yanında,
takım ruhunun en güzel örneklerinden birini
oluşturmuşlardır ve ayrıca saha dışı verdikleri
demeçlerle mütevazı ve entelektüel kişiliklerini de ortaya
koymuşlardır. O zamanlarda taraftarlardan nasıl bir
destek aldıklarını Feyyaz Uçar şöyle açıklamıştır: ‘’Biz
liderken maçlarımıza 10000 kişi gelirdi; kötüleyip alt
sıralara düşünce ise 20000 kişi gelirdi…’’ Metin Tekin ise
bir açıklamasında efsanelik kavramına şöyle bir cümle
bırakmıştır: ‘’Biz, o efsane içinde olan şanslı insanlarız.
Yoksa efsane olmak ne haddimize. Tek efsane vardır o da
Beşiktaş'tır...’’

İlk arma üstünde Arap harfleri ile Beşiktaş, sağında ‘’J’’
ve solunda ‘’K’’ harfleri bulunan, ortasında siyah
beyazdan oluşan bir amblem ve içinde de 6 yıldızlı bir
Türk bayrağı bulunan şu armadır:
Şu an kullanılan armadaki ilk beyaz çizgi ‘’1’’i, siyah çizgi
‘’3’’ü, ikinci beyaz çizgi ‘’1’’i simgelemektedir. Amblem 9
bölümden oluşmaktadır ve bu dört rakam yan yana
gelince Hicri Takvimdeki ‘’1319’’ yılını oluşturur. Rumi
Takvimde bu yıl Beşiktaş’ın kuruluş yılı olan 1903’tür.
Amblemdeki Türk Bayrağı ise Türk Takımlarında bir ilktir.
Bu hak federasyon tarafından Beşiktaş daha önce milli
takım yerine sahaya çıktığı için özel olarak verilmiştir.
Namağlup Şampiyonluk ve Metin-Ali-Feyyaz
1992 yılında Beşiktaş, ligde 30 maçta 23 galibiyet ve 7
beraberlik alarak sezonu namağlup unvanıyla şampiyon
tamamladı ve bunu başaran ilk ve tek Türk takımı oldu.
Bu şampiyonlukta en büyük pay şüphesiz ki Türk futbol
ve Beşiktaş tarihine adını altın harflerle yazdıran, her
takımdan
taraftarların
sevgisini
kazanmış
Metin-Ali-Feyyaz üçlüsüdür. Bu efsane üçlünün öyküsü
kısaca şöyledir:
Metin Tekin: 1964 yılında İzmit’te
dünyaya geldi. Babası koyu bir
Galatasaray ve Metin Oktay hayranı
olduğuiçin oğluna ‘’Metin’’ adını verdi.
10 yaşında Kocaelispor altyapısında
futbol hayatına başladı ve yıldız
haline geldi. 1981 yılında da Beşiktaş’a
transfer oldu. Bir sene sonra da A
takıma yükseldi. Aynı zamanda
Marmara Üniversitesi Ekonomi Bölümünde okudu.
1981’den 1997’ye kadar Beşiktaş’ta oynadı ve jübilesini
de burada yaptı.

Süleyman Seba
1926’da Sakarya’da dünyaya geldi. Beşiktaş’ın eski
futbolcusu, kaptanı, efsane başkanı ve onursal başkanı…
Her zaman iyi kişiliği ve insan sevgisi ile tanındı.
Beşiktaş’a olan sevgisi ise diğer her şeyden ayrıdır. Bu
kulübe ömrünü adadı ve Beşiktaş’ın her zaman mutlu
olmasını istedi. Beşiktaşlı olsun olmasın, bütün türk
milletin sevdiği ve saydığı efsane bir isimdir Süleyman
Seba… 13 Ağustos 2014 tarihinde aramızdan ayrıldı…
İşte 116 yıllık koca bir tarihin hikayesi kısaca böyleydi.
Beşiktaş, diğer bütün değerli kulüplerimizle birlikte Türk
sporuna katkılarda bulunmaya devam etmektedir…

Ali Gültiken: 1965 yılında İstanbul’da
doğdu. Marmara Üniversitesi İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme
Bölümünden mezun oldu. 1984 ve
1995 yılları arasında Beşiktaş forması
giydi ve taraftara kendini sevdirdi.

Kaynakça:
onedio.com/haber/metin-ali-feyyaz-i-efsane-yapan-neden-512596
bjk.com.tr (tarihçe bölümü)
www.haberler.com/feyyaz-ucar/biyografisi/
www.haberler.com/feyyaz-ucar/biyografisi/
www.kimnereli.net/ali-gultiken.html
http://www.malatyabjk.com/sayfa.asp?d=125
örseller: Google Görseller
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Dünya Tarihini
Etkileyen Hastalık: Veba

Eylül SEVİNÇ, Zeynep KÖROĞLU / 10-B
Kara ölüm olarak da bilinen veba salgını, 1346 ve 1352
yılları arasında Avrupa nüfusunun en az %30’unu yok
eden, tarihin en ölümcül ve en etkili salgınlarından
biridir. Öyle ki Avrupa nüfusunun salgından önceki
düzeye ulaşması 400 yıl, başka bir deyişle altı kuşak
sürmüştür. 1345 yılında, Kırım’da Ceneviz kolonisini
kuşatan Moğol orduları vebadan kaybettikleri askerlerin
cesetlerinden hızla kurtulmak için cesetleri mancınıklarla
fırlatarak çok etkili bir silah yaratmışlardır. Bu yolla veba
o zamanlar Avrupa tacirlerinin ve ticaret gemilerinin
uğrak yeri olan Kefe’ye ulaşıp kısa süre içinde neredeyse
tüm Avrupa’ya yayılmıştır.
Vebanın ilk etkilerinden biri yarattığı toplumsal şok
olmuştur. Bu şok, beraberinde toplumsal bir refleks
körelmesini getirmiştir. Kolayca yayılabilen, hastalığı
kapan kişiyi kısa sürede acılı ve korkunç bir şekilde
öldüren salgının yaygınlaşması insanların günlük
yaşamdan uzaklaşmasına sebep olmuştur. Tanıdığı çoğu
insanın ve yakınlarının ölümüne şahit olanlar, durumun
olağanüstülüğü içinde görevlerini
bırakmışlardır.
Köylüler tarlalarını sürmemeye, din görevlileri hastaları
ziyarete gelmemeye başlamışlardır. Ölecek kişinin son
dileklerini yazması gerekenler ve cesetleri gömmesi
gerekenler görevlerinden vazgeçmişlerdir. Toplumun
işleyişi ve düzeni büyük ölçüde bozulmuş, köylerde
yağmacılık hareketleri yaygın hale gelmiştir. Bununla
beraber, Tanrı’nın cezası olduğuna inanılan bu
hastalıktan kendilerini kırbaçlayarak kurtarmaya çalışan,
“Kırbaççılar” adında bir grup ortaya çıkmıştır. Bazı
Hristiyanlar ise, azınlıkta olan Yahudileri suçlayarak
onların
inançları
nedeniyle
Tanrı’nın
herkesi
cezalandırdığını düşünmüş ve Hristiyanlığa geçmeyi
kabul
eden
Yahudiler
haricinde
diğerlerini
katletmişlerdir. Dolayısıyla, Avrupa’daki bu karmaşa
içinde hiçbir kamu görevi yerine getirilememiş ve günlük
yaşam herkes için değişmiştir. Ölenler, Hristiyan
adetlerine göre gömülmemeye başlamış, toplu ibadetler
ve dini ritüeller önemlerini kaybetmiştir. Hiç şüphesiz ki,
bunda, Avrupalıların otoriteyi ve dini sorgulamasının da
etkisi olmuştur. Çünkü, o dönemde Avrupalılar
düşüncesin ve bilimsel gelişimin yetersizliği sebebiyle
akıl karışıklığı, umutsuzluk ve çaresizlik içindedirler.
Böylesine korkunç bir olayın başlarına gelmesinin tek
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sebebinin Tanrı’nın onları cezalandırması olabileceğini
düşünmüşlerdir. Anlam veremedikleri bu yıkıcı salgından
kurtulmak için inançlarına sarılmalarının etkisini
göstermemesi ise dinin getirilerine şüphe duymalarını
sağlamıştır.
Aynı şekilde, bozulan toplumsal sistemde otoritenin
yoksunluğu ve etkisizliği o zamana kadar kuşkusuz
kabul ettikleri kilisenin ve derebeylerin otoritesini
sorgulamaya itmiştir. Bunların sonucunda, skeptisizm
gibi düşünce akımları ortaya çıkmış ve Rönesans ve
Reform’un sorgulayıcı düşünce yapısının temelleri
atılmıştır.
Zayıflayan toplum düzeninde ölümlerin neden olduğu
önemli derecede bir iş gücü düşüşü o dönemde
ekonominin en büyük dayanağı olan tarımın oldukça
zayıflamasına neden olmuştur. Soylular ihtiyaç
duydukları iş gücünü sağlamak amacıyla köylülerin
taleplerini yerlerine getirmek durumunda kalmışlardır.
Köylü maaşları yükselmiş ve yaşam koşulları köylüler için
önemli derecede iyileşmiştir. Öyle ki bazı köylüler,
ucuzlayan toprakları satın alarak toprak sahibi
konumuna gelmeyi bile başarmışlardır. Fakat İngiltere
Kralı 3.Edward 1349’da yayınladığı kanun ile köylü
maaşlarını düşürerek sınıf ayrımının korunması nı
sağlamaya çalışmıştır. Daha sonraları
köylülerin
giyimlerine uygulanan kısıtlamalar ile sınıf farkının eskisi
gibi, belirginliğinin korunmasına çaba gösterilmiştir.
Aynı zamanda, bir zamanlar ölen derebeylerin yönetimi
altında bulunan başıboş kalmış bazı serfler şehirlere göç
etmişlerdir ve ücretli işçilik ortaya çıkmıştır. İlerleyen
zamanda, sanayi devriminde de işçilik yapacak olan bir
sınıf doğmuştur. Bazı asiller, işgücü sıkıntısı nedeniyle
köylülerin göç etmesini engelleme çalışmalarında
bulunduklarında köylü ayaklanmalarıyla karşılaşmışlar
ve derebeyliğin yıllardır süregelen sorgulanmaz otoritesi
sarsılmıştır. Bu dönemde işgücünün eksikliğinden doğan
bir sistematik düşünme sistemi gelişmiş, bu eksikliğin
kapanması için birçok mekanik alet icat edilmiş ve
kullanılmaya başlanmıştır.

Bu mekanik aletler ise Sanayi Devrimi’nin sisteminin en
ilkel halini oluşturmuşlardır. Veba salgını, ileride tüm
dünya
tarihini
değiştirecek
coğrafi
keşiflerin
başlamasında bile etkili olmuştur. Azalan nüfus, değişen
sosyal ve ekonomik sistem ile ticaret önem kazanmış ve
yeni kaynak ve pazarların aranması tetiklenmiştir.
Veba, aynı zamanda Doğu ve Batı Avrupa arasında bir
fark doğurmuştur. Derebeyliği yıkan ve ticari faaliyetlere
yönelen, yeniliklerin geldiği Batı Avrupa’nın tarım
ihtiyacını karşılamak için Doğu Avrupa’daki sistem
Sanayi Devrimi’ne kadar statik yapısını korumuş ve
ileride çatışmalara yol açacak biçimde Batı Avrupa’nın
gerisinde kalmıştır.
Vebaya neden olan virüs zamanla çok güçlenmiş ve
bulaştığı kişiyi öldürme süresi inanılmaz bir hıza
ulaşmıştır. Bunun sonucunda, bakteri daha fazla kişiye
yayılamadan hastanın ölmesi ve gömülmesi sonucu
bakterinin yayılması azalmaya başlamış ve çok fazla
güçlenen hastalık, kendi sonunu getirir.

KAYNAKÇA
www.accredited-times.com/wp-content/uploads/2017/07/AA1-7.jpg
i1.wp.com/kto-chto-gde.ru/wp-content/uploads/2018/09/6-samyx-st
rashnyx-epidemij-v-istorii-5.jpg
www.tarihiolaylar.com/tarihi-olaylar/buyuk-veba-salgini-102
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Renklerin Duygulara
Etkisi

Helin ÖZKILIÇ / 9-A
kırmızıdan tutku ve enerjinin rengi olarak bahsedilir.
Harekete geçirmeye, cesaretlendirmeye, satın alma gibi
kararlar vermeye teşvik eder. Bu yüzden daha çok
‘hemen al’, ‘buraya tıklayın’ gibi hemen karar verdirmeye
yönelik yerlerde kırmızı kullanılmalıdır. Yeşil, tazeliği
üretkenliği, sakinlikle beraber enerjiyi de temsil eden bir
renktir. Ayrıca güvenlik hissi ile bağlantılıdır. Bu yüzden
paralarda koyu yeşil tercih edilir, trafik ışıklarında veya
bir şeyin doğru çalıştığını ve yolunda gittiğini dijital
olarak göstermede kullanılır. Özellikle sağlık konusunda
aklımızda güçlü bir güvenlik hissi yaratması ile birlikte
ilaç, kozmetik, doğal ve organik ürünlerin pazarlandığı
ve gıda firmalarında bolca görülür. Pembe sakinleştirici
ve yatıştırıcı özelliği ile bilinir. Batı kültüründe dişiliği
belirtmesi ile beraber genelde bu rengin yoğun olduğu
web sitelerin veya bölgelerin çocuklara yönelik yapılmış
olduğunu
anlayabiliriz.
Beyazın
mükemmelliği,
masumiyeti, saflığı, temizliği temsil etmesi ve özellikle
siyaha karşı pozitif bir etki yaratması ile birlikte genelde
temizlik, sessizlik ve soğukluğun ön planda olduğu
reklamlar ve pazarlama araçlarında yoğun olarak
görebiliriz. Ayrıca sadeliği, basitliği çağrıştırdığı için
hastanelerin, doktorların ve
steril ortamların rengidir.
Çoğu kişinin bilmediği ve bu
konu hakkında bilinçli birçok
kişinin yararlandığı bu konu
reklam, ilanlar,
otobüs
duraklarına asılan posterler,
anketlerde
ve
günlük
yaşamımızda
gördüğümüz
daha birçok şeyde kullanılır.

Yaşamımızda ve günlük hayatımızda, düşündüklerimize
yaptıklarımıza, söylediklerimize etki eden en büyük
faktörlerden biri duygulardır. Şimdi gözlerinizi kapatın
ve düşünün: Bir olay olduğunda mutlu olmasak, birine
aşık olmasak, bir konuda başarılı olamadığımız da
üzülmesek, bir kimseye veya bir olaya sinirlenmesek ne
olurdu? Gülüp eğlenmesek, kalp kırıp pişman olmasak,
bir şeyler yaparak başkalarını mutlu etmezsek, hayatın
siyah- beyaz bir film senaryosundan ne farkı olurdu?
Rollerimizin belirli olduğu, hissettiklerimizin bizim
elimizde olmadığı hatta hislerimizin olmadığı...İşte
duygular böyle önemlidir. Bunun yanında duyguları
etkileyen birçok faktör vardır. En önemlilerinden biri
renklerdir.
En başta renklerin sadece renklendirme amaçla
kullanılmadığını bilmemiz gerekiyor. En başta
dekorasyon, projeler, sunumlar, logolar ve birçok yerde
motive etmek, çağrışım yapmak, yönlendirmek,
uyarmak ve bir duyguyu dışa vurmak için kullanılır.
Birçok şirket pazarlama, insanlarca kabul görmek, ikna
etmek, kalıcılığı arttırmak için sunacakları şeyleri belirli
renklere göre sunarlar. Örnek vermek gerekirse,

KAYNAKÇA
novasta.com.tr/renkler-ve-bizde-uya
ndirdiklari-hisler/
www.psikolojik.gen.tr/duygular.html
kendinitanima.com/duygu-duygular/
http://www.yeniisfikirleri.net/is-dun
yasinda-renklerin-anlamlari/
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İnsan Sağlığına
Zarar Veren Ürünler

Taha Mert ERSAYIN / 9-A

Mikrodalga patlamış mısırı

Tavuk nugget

İşlenmiş et

Zararlı içerik: Trans yağlar
Trans yağ kanımızda bulunan
"HDL" adı verilen iyi
kolesterolü düşürürken, "LDL"
adı verilen kötü kolesterolün
artmasına neden olur. Bu
durum kalp krizi riskini artırır.

Zararlı içerik: Digliserid, Red #40
(gıda boyası), karajenan
Gıda boyasının özellikler çocuklarda
öğrenme yetilerine olumsuz etkisi
olduğu ve hafızayı etkilediği ortaya
koyulmuştur. Aşırı kullanılan gıda
boyalarının DNA'nın yapısını bozduğu,
dolayısıyla genetik bozulmalara yol
açtığı ortaya çıkmıştır.

Zararlı içerik: Nitrat, aşırı tuz
Çocuklar üzerinde yapılan bir çalışma
sonucunda, 105 mg (litre başına)
nitrat içeren sudan içen bireylerin 8
mg nitrat içeren sudan içenlere
nazaran, görsel ve işitsel uyaranlara
yanıt olarak ortaya çıkan şartlı motor
reflekslerinde yavaşlama
gözlemlenmiştir. Aşırı tuzun bir diğer
kötü yanı kansere yol açmasıdır.

Aşırı yağda kızartılmış yiyecekler
Zararlı içerik: Hidrojenize yağ
Trans yağ asidi içeren gıdalar da
kolesterolü yükseltir. Bu yağ çeşidi
özellikle hidrojene nebati yağlarda
bulunur. Bilindiği gibi sıvı bitkisel
yağlar hidrojenizasyon işleminde
geçirilerek katı yağ haline getirilir.
Trans yağ asitleri bu işlem sırasında
oluşur ve ayçiçek yağı gibi başta
zararsız bir bitkisel yağı zararlı bir hale
getirir. Beslenme uzmanları; trans
yağların kalp ve damar hastalıklarını
tetiklediğini, aynı zamanda kansere yol
açma riski taşıdıklarını belirtiyor.

Kahve kreması
Zararlı içerik: Titanyum dioksit, trans
yağlar ve şeker.
Beyaz un, sofra tuzu, şeker, sakız, diş
macunu, sabun, deterjanlar, kimyasal
ilaçlar, vitamin hapları, şekerleme,
karbonat, kabartma tozu gibi
ürünlerde titanyum dioksit
kullanılmaktadır. Işığı yansıtıcılık,
beyazlık ve kapatıcılık gibi özelliklere
sahip olmasından boya sanayinde ve
beyazlaştırıcı, kalınlaştırıcı, güneş
ışığını kesme özelliğine sahip
kozmetiklerde kullanılmaktadırlar.

Sporcu içeceği
Zararlı içerik: Yapay boya, ağaç reçinesi
Reçine, eski zamanlarda eczacılar
tarafından ilaç hammaddesi olarak
kullanılmaktaydı. Günümüzde ise
sanayide kullanım için sentetik olarak
elde edilen reçineler yapılmaktadır. Doğal
reçineye benzetilen bu reçineler kimyasal
içeriklerinden dolayı sağlığa zararlı
özellikler gösterme potansiyeline sahiptir.

KAYNAKÇA:
www.sabah.com.tr/galeri/saglik/bu-besinler-beyni-bitiriyor-iste-beyin-sagligini-etkileyen-besinler-listesi/35
www.happycenter.com.tr/happylife/saglik/zararli-yiyecekler-listesi
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Adli Tıp
Bir kişi yüksek bir yerden düşerek hayatını kaybederse
ve olayın nasıl gerçekleştiği hakkında şüpheler varsa, bu
şüpheleri gidermek için başvurulan kişiler arasında
makine mühendisleri de vardır. Her malzeme gibi
kemiklerin de bir dayanıklılığı vardır. Bu göz önünde
bulundurularak kemiklerin kırılma biçiminden yer ile
buluşmadaki darbe hesaplanabilir. Bu darbenin
oluşabilmesi için gereken gücün kaçıncı kattan
düşmeyle olabileceği gibi detayları hesaplamak, yine bir
makine mühendisinin işidir.

Makine Mühendisliği

Mars Deneyi
Yer kabuğundaki değişiklikleri incelemek jeologların
görevidir ancak her alan gibi jeolojide de makine
mühendislerine ihtiyaç duyulabilir. 2015 yılında İstanbul
Teknik Üniversitesi Jeoloji Bölümü tarafından yapılan bir
deney sonucunda Mars’ın yüzeyindeki bir çatlağın
oluşabilmesi için bu bölgede su bulunması gerektiği
tespit edilmiştir. Bunu ortaya koyan deneyin tasarımı ise
bir makine mühendisliği öğrencisi tarafından yapılmıştır.
Tasarım yapılırken çatlakların nasıl oluştuğunu yaklaşık
olarak canlandırabilen bilgisayar simülasyonları ile
kırılmaların ve çökmelerin bu şekilde oluşabileceği,
ortamın hangi malzeme kullanılarak yapılabileceği
aranmış, en sonunda bunun belirli sıcaklık ve nemde
belirli etkiler karşısında Mars yüzeyi gibi davrandığı
bulunmuştur. Uzay araçları gönderilerek yapılamayan
izah bir makine mühendisinin un bloklarını kullanarak
tasarladığı simülasyon ile yapılmıştır.

İbrahim ÜNER / Mezun
İTÜ Makine
Mühendisliği’nde Öğrenci
Makine mühendisliği dendiğinde akla ilk önce bir
fabrikada, ki genelde bu bir otomotiv fabrikasıdır,
makine üretim aşamalarında çalışan birisi gelir. Bu her ne
kadar makine mühendislerinin çalışma alanına girse de
genelde sanılanın aksine tek çalışma alanları bu değildir.
Çünkü makine kavramı sanıldığından çok daha geniştir.
Bir uçak motoru, insan vücudu gibi karmaşık
sistemlerden tutun duvardaki bir çivi ya da o çiviyi
çakmak için kullanılan çekiç gibi basit objeler de özünde
makinedir. Evrende her şey her an belirli fizik kurallarına
uymak zorundadır. Bir makine mühendisinden genel
anlamda beklenen makinenin bulunduğu durumda
önem taşıyan fizik kurallarını belirlemek ve bu kuralların
çerçevesinde
değerlendirmeler
yapmak,
bu
değerlendirmeler sonucu üretilecek bir makinenin hangi
malzemeden yapılacağı, kaç parçadan oluşacağı, bu
parçaların boyutları hatta bu parçaların üzerindeki pürüz
dahi hesaplanarak bir proje ortaya koymak ya da var
olan bir makinenin görevini ne kadar iyi yerine
getirdiğini belirlemek ve onu geliştirmektir.
Üniversitede ne konuda eğitim alınacağı seçilirken hatta
seçildikten sonra meslek hayatına atılıncaya kadarki
süreçte o meslek alanıyla ilgili kapsamlı bir araştırma
yapmak çok önemlidir. Makine mühendisliği söz konusu
olduğunda ise bu genelde göz ardı edilip kalıplaşmış
fikirler bütün gerçeği yansıtıyormuş gibi davranılıyor.
Her ne kadar makine mühendisliği ile ilgiili her şeyi bir
yazıda ortaya koymak mümkün olamasa da benim
makine mühendisliğini daha iyi anlamamı ve sevmemi
sağlayan birkaç alanı paylaşmak istiyorum.

Eğlence Parkları
Eğlence parkları herkesten çok makine mühendislerinin
oyun alanıdır. Hızlı trenler, dönme dolaplar, gondollar...
Bunların her birinin tasarımında ve üretiminde makine
mühendisinin hayal gücünü sadece fizik kuralları ve can
güvenliği sınırlar. Alet tasarlanırken adrenalin
maksimum hale getirilmeye çalışılırken mühendis aynı
zamanda aletin inşasında en küçük vidaya kadar her
şeyin sağlam olmasından hatta bunun rutin kontolünden
sorumludur.

Bir İngiliz Anahtarının Üretimi
Bir İngiliz anahtarının tasarlanmasından üzerindeki
markasının damga edilmesine kadarki süreçte makine
mühendisleri rol alır. Bu çok kişinin dikkatini çekmez
ancak İngiliz anahtarının açık ucu tutma yerine göre
açılıdır. Eğer bu açı olmasaydı dar bir yerde bu aleti
kullanmak çok zor olurdu. Bu küçük detayın tasarıma
eklenmesi sürecinde İngiliz anahtarının dönme hareketi
yapacağı göz önünde bulundurulmuş, ve onun hareket
alanına göre bir şekil ortaya konmuştur. Bir makine
mühendisinin yaptığı bu kadar basit bir değişiklik
sayesinde ürünün çalışma alanı artmıştır.

KAYNAKÇA:
www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwizjMPWrdPlAhVD66QKHa5PAKkQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fw
ww.amazon.com%2FTEKTON-18-Combination-Wrench-18288%2F
dp%2FB00Q01OKKO&psig=AOvVaw2ybhru6-XASnMSUBcN7pg
W&ust=1573053090964761
www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjiqqDds9PlAhUMyqQKHQq5BR8QjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%
2F%2Fwww.aiphc.com%2Fbroken-bone-may-cause-full-body-pai
n-in-the-future%2F&psig=AOvVaw1slKJwUmcVGCifgKHXIekL&us
t=1573054713178418
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arabalara bindirdiler. Çok sağlam değildi fakat onları
götürebiliyordu sonuçta. Bir saat süren yolculuğun
ardından onları etrafta geniş çadırlar olan bir bölgeye
götürmüşlerdi.
Çocuklar
daha
silah
tutmayı
bilmiyorlarken savaşacaklardı. Hepsinin yüzünde çaresiz
bir bakış vardı. Ne yapacakları hakkında tek bir fikirleri
yoktu. Bir komutan yanlarına geldi ve sadece yatacakları
yerleri gösterdi. Çadırlara dağıldılar. İçerde ne bir
battaniye ne yiyecek bir şey vardı. Hayatta kalmak
resmen imkânsızken onlar bir de savaşacaktı. Umut aynı
çadırda kaldığı bir arkadaşla konuşmaya başladı. Adı
Mehmet’ti. İkisi de ne kadar korktuklarını, üşüdüklerini,
acıktıklarını, ne zaman, nasıl ne yapacaklarını
düşünüyorlardı. Öyle bir atmosfer vardı ki sanki savaşta
ölmeyen, aklını kaybederek ölecekti. Şartlar çok zordu
ve onlar daha çocuktu.
Soğuk geceler ve kabuslu uykular bitmek bilmiyordu. En
azından yanında biri vardı. Birbirilerine destek oluyor
hatta bazen iyi hissetmek için çocukluk anılarını
paylaşıyorlardı Mehmet ile. Bir gün aniden yakından bir
bomba sesi geldi. O ses o sestir çadırdan çıkmanın,
gizlenmemenin vakti gelmişti. Askerler apar topar
toplandı ve yerlerini aldılar. Düşman görünmüştü.
Koşmaları, saldırmaları gerekiyordu artık. Umut ve
Mehmet aynı yerde siper almışlardı. Bekliyorlardı. Çok
fazla acı çeken insan, kurşun, bomba sesi vardı. O kadar
çok kurşun çarpışıyordu ki sürekli asker kaybediliyordu.
Sıra Umut ve Mehmet’e gelmişti. Saldırıya geçmeleri
gerekiyordu. Ellerine silahlarını aldılar ve koşmaya
başladılar. Toprak bitki örtüsü kandı adeta. Düşmanlara
doğru koşuyorlardı. Gerçekleşecek olay belliydi.
Vuruldular. Umut yere düştüğünde Mehmet hemen
yanında koştu. Ağlamaya başladı. O sırada Mehmet de
vuruldu, ne yazık ki öldüler ancak bizlere umut oldular.
Onlar gibi canını vatan için feda eden o kadar çok insan
var ki. Sadece gençler değil her yaştan, her cinsten,
herkes savaştı Çanakkale’de. Unutmak pek de mümkün
değil. Onlar olmasa bugünleri görmemiz hayatta
mümkün olmazdı. Öyleyse düşünün günümüzdeki hangi
genç bunu yapardı? Onları unutmamalıyız. Bizi
bugünlere taşıyan onca şehide minnettar olmalı, onlarla
gurur duymalıyız.

Binlerce Umut

İpek COŞKUN / 9-A
Savaş. Kulağa çok korkunç gelmiyor mu? İnsanların
ölmesi, çocukların ölmesi… Sizce de çok korkunç değil
mi? Eğitim alman gereken yaşlardayken, savaşmak
zorundasın. Günümüzde hangi genç sonunda öleceğini
bile bile savaşırdı gerçekten hiç bilmiyorum. Ama onlar
savaştılar. Öleceklerini bilmelerine rağmen durmadılar
Çanakkale’de. Umut da Çanakkale Savaşı’nda şehit olan
o bir sürü çocuktan sadece birisiydi. Evet, Umut öldü
ama sayesinde binlerce umut doğdu.
Savaş zamanlarıydı. Düşman her şeye sahip olabilirdi
ancak biz sahip olunabilecek en önemli lidere sahiptik
zaten. Asla askeri cephede yalnız bırakmadı, asla pes
etmedi, ettirtmedi de. Ordu açlıktan, yoksulluktan sefil
durumdayken bile cesaret vermeyi başardı. Her zaman
umut vardı.
Umut on dört yaşlarındaydı. Savaşmak zorundaydı.
Korkuyordu. Ölmekten korkuyordu. Çünkü daha çok
küçüktü yaşı. Onca yapacak şey varken, ölmek çok
kötüydü. Onun gibi bir sürü genç vardı. Vatan uğruna
canlarını vereceklerdi. Hiç kolay değildi. Ailesinden
ayrılmak, gencecik yaşta şehit olmak, cephede
arkadaşlarının, büyüklerinin ölmesini görmek. Bunlar
kabullenilmesi çok zor durumlardı ama vatan için
savaşmak zorundalardı. Hiç kolay olmayacaktı, olmadı
da. Annesini son gördüğünde annesi o daha tek bir
teline zarar gelmemiş güzel saçlarını okşuyordu
Umut’un. Bir yandan da ağlıyordu: “Gitme oğlum.” diye.
Ama o da: “Ana ben gidiyorum düşmana karşı.” diyor,
içinden de “Of gençliğime eyvah” diye iç çekiyordu.
Umut’un yüzünde, bacaklarında, kollarında, hiçbir
yerinde çizik yoktu henüz. Pamuk gibi cildine son bir kez
dokundu annesi. Sarıldı sıkıca. Bırakmak istemiyordu.
Olacakları biliyordu. Evden çıktı Umut. Son kez
ayakkabısına attığı düğümleri kontrol etti. Annesine
baktı ve gülümsedi. Ağlamamak mümkün değildi. El
salladı ve soğuk sokağa tek bir adım attıktan sonra
annesinden helallik istedi. Annesi gözyaşlarında
boğulurken, Umut arkasına bakmadan uzaklaştı,
toplanmaları gereken bölgeye doğru gitti ve bir anne
için daha ömür bitti.
Toplanma yerinde kendi yaşında birçok çocuk vardı.
Hepsinin yüzü bembeyazdı ve yüzlerinin kasıldığı belli
oluyordu. Daha her şeyin başındalardı. Çok zor zamanlar
onları bekliyordu. Bir komutan geldi ve onları değişik
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Türk Mitolojisi
ve Örnekleri

Ece YALINCAKLI / 9-B
Mitoloji dendiğinde çoğu zaman birçoğumuzun aklına
Yunan ve Antik Mısır mitolojilerinin ürünleri olan tanrılar,
tanrıçalar ve yaratıklar gelir. Ancak mitolojiler tabii ki
bunlarla sınırlı değildir. Sümerler, Hititler, Lidyalılar gibi
birçok uygarlığın mitolojisi olduğu gibi Türkler de
oldukça zengin bir mitolojiye sahiptir.
Peki mitoloji nedir ve neleri içerir? Mitoloji kelimesi Eski
Yunanca’dan gelmektedir. Kelime, sözlük anlamında “Bir
inanç veya bir topluluğun kültüründeki tanrılar,
kahramanlar, evren ve yaratılışla ilgili tüm yazılı ve sözlü
efsaneler birikiminin anlamlandırılması, yorumlanma ve
incelenmesini kapsayan çalışmalar bütünü” olarak
tanımlanmıştır. Mitolojilerin oluşumunda, insanların
evrenin yaratılışını ve doğayı anlamlandırma çabaları da
oldukça etkili olmuştur. Mitolojiler kahramanlıkları, tanrı,
tanrıça ve doğaüstü varlıkları konu alır. Türk
Mitolojisinde, genellikle dini inançlarla düşünüldüğü için
yaratık gibi kavramların pek bulunmaması beklenilse de
Türk Mitolojisinde de en az Yunan Mitolojisi kadar ilgi
çekici öğeler yer almaktadır. Türk Mitolojisinden bazı
örnekler:

Kağan, babası ise Kara Han’dır. Aynı zamanda Oğuz
Kağan Destanı‘nın başkahramanıdır. İlk Türk devletinin
kurucusu olarak kabul edilen Oğuz Kağan’ın fiziksel
özellikleri,destanda ayakları öküz ayağı, beli kurt beli,
omuzları samur omzu, göğsü ayı göğsü gibiydi şeklinde
oldukça abartılı bir şekilde tasvir edilir. Ayrıca destanda
Oğuz Kağan’ın ne kadar hızlı geliştiği de yine benzer
şekilde vurgulanır.
Oğuz Kağan’ın gücü simgeleyen boynuzlu bir tacı vardır.
Babası Kara Han’ı öldüren Oğuz Kağan, birçok boya
adını vermiştir. Bu boylar; Uygurlar, Kanglılar, Kıpçaklar,
Kalaçlar, Karluklardır. Aynı zamanda iki eşinden toplam 6
oğlu olmuştur. Bunların çocukları ise Oğuz boylarını
oluşturmuştur.
İki Kartal Başlı İnsan Semrük Bürküt:
İki kartal başlı ve insan vücutlu mitolojik kareketlerdir.
Türkçede bürküt, büyük kartallar için kullanılan bir

Türklerin Atası Oğuz Kağan:
Türk ve Altay mitolojisinde Türklerin atasıdır. Annesi Ay

kelimedir. Semrük Bürküt; bakır tırnaklı, sağ kanadı ile
güneşi, sol kanadı ile ayı kaplayan mitolojik varlıktır. Bu
nedenle gök kuşu olarak da isimlendirilir. Genellikle gök
direklerinin ve kayın ağaçlarının tepesinde tasvir edilir.
Ayrıca gökten yıldırım indirdikleri bilinir.
Tanrı Ülgen’in sembolü olarak görülen Semrük Bürküt,
Başkurt efsanesinde adı geçen karakterdir. Türk
mitolojisinde, tanrıya açılan göğün kapısını bekledikleri
bilinir. Aynı zamanda Çin’de görülen ying-yang sembolü,
Türklerde karşılıklı iki kartal olarak tasvir edilir. Bu
kartalların döndükleri merkez ise yer ile göğün ortası
olarak kabul edilir.
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Dişi Kurdun Sembolü Asena:
Türkiye’de dişi kurda verilen addır. Buna karşın Türk
mitolojisi ile ilgili kaynaklarda çoğunlukla, dişi kurdun
doğurduğu erkek çocuklardan birisidir. Asena
efsanesinin birçok farklı şekli bulunur. Aşina, Zena, Asen,
Şunnu gibi isimlerle anılan sülalenin, bu dişi kurttan
türediğine inanılır. Ayrıca Asena’nın anlamı asil kurt olan
Açina kelimesinden geldiği de bilinir.
Asena
efsanesinin
birbirinden
farklı
şekilleri
bulunduğundan tarih kitapları da bu efsaneyi farklı
şekillerde aktarır. Bu efsanenin en eski haline ise Antik
Çin kaynaklarında Tü’küe halkının türeyişini anlatan
efsanede rastlanır. Bu efsaneye göre; Hiung-nu’ların bir
uzantısı olan Tü’küe kavmi, hükümdar soyundandır ve
ismi A-Se-Na’dır. Bu soy, kendine ayrı bir ordu kurar ve
daha sonra komşu bir kavmin yenilgisine uğrar. Bu
yenilgi sonucunda tüm kavim katledilir. Ama 10 yaşında
bir çocuk, hayatta kalır. Kimse bu çocuğu öldürmeye
cesaret edemez ve ayaklarını keserek bir bataklığa
atarlar. Bu bataklığa ise bir dişi kurt gelir ve çocuğu etle
beslemeye başlar.
Çocuk büyüdüğünde ise dişi kurtla çiftleşir ve kurt gebe
kalır. Bu sırada düşmanların kralı, çocuğun yaşadığını
öğrenir ve öldürmeleri için adamlarını gönderir. Çocuğu
öldürmeye gelen adamlar, dişi kurdu görünce öldürmek
istemezler. Dişi kurt, Turfan’ın kuzeybatısında bulunan
bir dağın zirvesindeki mağaraya kaçar. Mağaranın içinde
ise uzun otlarla kaplı, etrafı dağlarla çevrili bir ova vardır.
Dişi kurt burada 10 oğlan çocuk doğurur. Bu çocuklar
büyüyünce dışarıdan kadınlar alırlar ve soylarını kurarlar.
Çocukların her biri ayrı bir soyad alır ve birisi de A-Se-Na
olur.

da bulunur.
Ayızıt; çocukları ve yavru hayvanları korur ve insanlar
için sevginin ilham kaynağı olur. Sarayının kapısında
elinde gümüş kaplar ve kamçılar olan bekçiler vardır. Bu
bekçiler, kötüinsanları içeriye almazlar. Ayızıt’ın kızları
vardır ve onlar da kuğu kılığına girebilirler. Bu kızların
büyülü, beyaz tülleri vardır ve bunları giydikleri zaman
kuğuya dönüşürler. Ayrıca Ayızıt’ın kızları, beyaz turna
kuşunu simgelerler.
Kanatlı At Tulpar:
Pegasus’a benzeyen, kanatlı bir at figürüdür. Kırgızların
Manas Destanı‘nda adı geçer verüzgardan hızlı olduğu
rivayet edir. Ayrıca Kazakistan’da yapılan bir arkeolojik
çalışmada keşfedilen Esik Kurganı’nda bulunan altın
elbiseli adamın başlığında tulpar figürü bulunmaktadır.
Türk, Kırgız ve Altay mitolojilerinde adı geçmektedir.
Genel olarak beyaz veya siyah olarak tek renkte bir attır.
Beyaz kanatları olan Tulparların, Tanrı tarafından
yiğitlere
yardımcı
olması
için
yaratıldığına
inanılmaktadır. Kanatlarını ise yalnızca karanlıkta, büyük
engellerle karşılaştığında ve mesafeleri aşarken açtığı
bilinir.

Güzellik Tanrıçası Ayızıt ve Kızları:
Türk ve Altay mitolojisinin Afrodit’i olarak görülen Ayızıt
güzellik tanrçasıdır. Aşkın ve güzelliğin simgesi olarak
betimlenir. Totemi ise kuğudur. Kuğuların özel
sayılmasının ve onlara dokunulmamasının sebebi de
budur. Gümüş tüylü bir kısrak kılığına girebilir ve gökten
bu şekilde iner. Kısrağın kuyruğu ve yeleleri kanat
biçimindedir. Ormanlarda dolaşır ve beyaz bir kalpağı
vardır. Aynı zamanda omuzlarını açık bırakan bir atkısı
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Dili Doğru
Kullanmak

İrem AKÖZ / 9-A
Dil, insanların duygu ve düşüncelerini bildirmek için
sözcükler veya işaretler aracılığıyla yaptığı anlaşmadır.
Dil insanların birbirleri ile etkileşim halinde olmasını
sağladığından, dili doğru kullanmak sanıldığından çok
daha önemlidir. Bir insan hakkındaki ilk izlenimlerimiz
konuşması ve üslubu üzerinedir. Dolayısıyla, dil doğru
kullanıldığında iyi, yanlış kullandığımızda ise oldukça
kötü bir iletkendir. Düşüncelerimizin anlaşılır olmasını
istiyorsak, bunun en kolay yolu dile hakim olmaktan
geçer.
Dil bir ulusun en temel parçalarından biridir, dolayısıyla
dili yeryüzünden silinen bir ulusun varlığı da bir süre
sonra silinecektir. Bir ulusun tüm değerleri dil ile
dünyaya aktarıldığından, ulusların varlığı dillerin
varlığına bağlıdır diyebiliriz. Ancak son zamanlarda,
dilimizin gelişen teknoloji ve yabancı dillerin etkisiyle
kendi benliğinden uzaklaştığı bir gerçek.
Bu sorunu çözmek için, okullarda Türkçe öğretimine
verilen önemi artırmalıyız. Hepimiz dilin gelişimine
katkıda bulunmalıyız ve yabancı sözcükleri kullanmak
yerine Türkçe karşılıklarını kullanmaya dikkat etmeliyiz.
Teknoloji ve küreselleşme ile birlikte dil kurumlarına da
çok fazla görev düşüyor. Bu görevlerden biri de dilimize
yeni katılan yabancı sözcükler için Türkçe karşılık
üretmek. Ayrıca medyada da dilin doğru kullanılması
toplumun bilinçlenmesi için çok önemli.
Bahsettiğim gibi, dilini kaybeden bir ulus birkaç nesil
içinde yok olacaktır. Dolayısıyla, dilimize sahip çıkmanın,
önlem almanın ve bir bilinç uyandırmanın tam zamanıdır.
Bir katkı sağlamalı ve Türkçenin doğru kullanımı için
elimizden geleni yapmalıyız.

KAYNAKÇA:
onedio.com/haber/teknoloji-ve-kuresellesmeden-nasibimizi-aldik-turkce-elden-gidiyor-dilimiz-yozlasiyor-825650
http://www.turkceogretimi.com/türkçenin-doğru-kullanımı-içindekiler/dilimizi-niçin-doğru-kullanmalıyız
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etmektedir.
Generallerini
dinlememesi,
aceleci
davranması ya da hırslı yapısı belki kişilerin dönem
şartlarını yeterince ele alamadıklarından yaptıkları
yanlış/eksik yorumlar belki de Hitler’in gerçekten de
sahip olduğu olumsuz taraflardır ancak ortada tek bir
gerçek var ki Adolf Hitler bu savaşı kaybetti. Bu kayba
giden yolda yaşanan olaylardan önemli biri, Birleşik
Krallık lideri Winston Churchill ile Nazi Almanya’sı lideri
Adolf Hitler arasında geçmektedir;
Nazi Almanya’sını savaşta hep önde tutan ana etkenler
Yahudiler dolayısıyla sağlanan üst düzey işçi gücü ve
üretim ve yüksek teknoloji düzeyidir. Bu üstünlüğü iyi
kullanan Alman devleti batı cephesinde (1940)
Britanya’yı eşi görülmemiş şekilde bombalamaktadır.
Bombalamayı eşsiz kılan Alman uçaklarının İngilizlerin
ve diğer büyük devletlerin, uçaklarından çok daha ileri
düzeyde ve sayıca fazla olmasıdır.
Almanların muhtemel galibiyeti alacakları zor savaş
günlerinden birisinde Churchill, komutanların Alman
uçaklarına dayanamadıkları ve savaş hakkında
umutlarının kesildiğine dair söylemleri üzerine onlardan
Berlin’i bombalamalarını istemiştir. Durumu oldukça
mantıksız olarak yorumlayan komutanlar Churchill’e
uçakların Berlin’e varıp varamayacaklarının bile
garantisinin olmadığını, olsa bile bunun bir anlam ifade
etmeyeceğini anlatmışlarsa da Churchill isteğinde ısrarlı
olmuştur. Ardından Londra’dan havalanan uçaklar Nazi
Almanya’sının başkenti Berlin’e hatırı sayılacak miktarda
bomba bırakmışlardır. Churchill’in oynadığı asıl hamle ise
bu aşamanın ardından ortaya çıkmaktadır.
Berlin’in bombalandığını duyan Adolf Hitler adeta
beyninden vurulmuşa dönerek hava kuvvetlerine
Londra’yı
acilen
bombalamalarını
emretmiştir.
Komutanların birkaç haftaya tüm İngiltere’yi alacaklarını
ısrarla dile getirmelerine rağmen Hitler, kararlılıkla
Londra’nın bombalanmasını istemiştir. Bu emirden sonra
yalnızca bir günde tam 3000 Alman uçağı Londra’da
İngilizler tarafından düşürülmüştür.
Bu olayın yaşanmasında rol oynamış ana etken Hitler’in
hırsıdır. Churchill’e bakıldığında başta komutanlarını
dinlemeyen ve mantıksız bir istekte bulunan bir kişi imajı
görülmektedir. Adolf Hitler de aynı şekilde komutanları
dinlemeyen hırslı bir imaj içindedir ancak aradaki fark
Churchill hesabını iyi yaparak bir karar vermiş, Hitler ise
ani bir karar ile yola çıkarak sonuçta yalnızca
kazanabileceklerini değil, elindekileri de kaybetmiştir.

İkinci Dünya Satrancı

Mehmet BİLGİÇ / 11-B
İkinci Dünya Savaşı, dünya tarihine en çok damga vuran
savaşlardan birisidir. Dünyanın toprak, teknoloji ve milli
bilinç açılarından en büyük devletlerinin karşı karşıya
geldiği bu savaşta adı bugün hâlâ unutulmamış başarılı
ve başarısız liderler mevcuttur. Winston Churchill,
Joseph Stalin, Franklin Roosevelt, Adolf Hitler gibi
birçok lider, örnek olarak verilebilmektedir.
Yaptıkları iyi ya da kötü olarak kişisel görüşler veya etik
çerçevesinde farklı şekillerde değerlendirilebilecek olan
savaşın liderleri, ne olursa olsun zeki ve başarılı kişilerdir.
Reddedilmesi imkânsız olan bu gerçek dolayısıyla da
bugünün ve yarının toplumları, bu kişilerin hamlelerini
bilmeli
ve
toplumların
nasıl
felakete
sürüklenebileceğinin ya da zafere ulaşabileceğinin
dersini alabilmelidir.

Çok büyük çıkartmaların, harekatların ve operasyonların
yani büyük çaplı sıcak çarpışmaların sıkça göze çarptığı
İkinci Dünya Savaşı esasında bu savaşlarla
kazanılmamıştır. Büyük cephelerdeki savaşların ardında
savaşı yöneten ve asıl kaderini çizen liderlerin
kafalarındaki satranç hamleleridir. Cephede çok asker
öldürmekten ziyade, doğru zamanda durmak, doğru
zamanda hareket etmek, ortam şartlarını iyi
değerlendirmek ya da kişisel hırslarla hareket etmemek
gibi birçok etken, savaşın temelini oluşturmaktadır. Bu
etkenlerden biri de bu yazının konusu olacaktır.
Savaşa çok büyük başarılarla başlayarak bütün dünyayı
yerinden oynattığı ancak en sonunda aynı hızla
yenilmeye başladığı için Adolf Hitler, savaş hakkında
yapılan tartışmalarda büyük bir tartışma konusu teşkil

KAYNAKÇA:
http://www.academia.edu/Documents/in/2._Dunya_Savasi
https://i.ytimg.com/vi/6WEHQOsXw9M/maxresdefault.jpg
https://legionmagazine.com/en/wp-content/uploads/2015/12/hav-3.jpg
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Kuzey
Işıkları

Lal Azra SEYFİ, Elif TOPALOĞLU / 9-C
Kuzey ışıkları, havada bulunan
oksijen ve azot gazlarının güneşten
gelen ışınlarla yeryüzünün manyetik
alanında tepkimeye girmesi sonucu
oluşan ışıma olayıdır. Kuzey ışıklarının
keşfedilmesi 30.000 yıl önceye kadar
dayanır. Güney Fransa’da bir
mağaranın duvarlarında çizimlerine
rastlamak mümkündür.
Kuzey ışınları, bir diğer adıyla
Auroralar iki yarım kürede ve başka
gezegenlerde
de
meydana
gelmektedir. Bu gezegenler Satürn,
Jüpiter, Neptün, Mars ve Uranüs’tür.
Kuzey yarım kürede meydana
gelenlerine Aurora Borealis denirken,
güney yarım kürede meydana
gelenlerine ise Aurora Australis denir.

Kuzey ışıklarını izlemek için yapılan oteller
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Güney kutbunda
oluşan Aurora

İnsanlar, güney yarımkürede yaşam ve ulaşım
koşullarının zor olması nedeniyle Aurora’ları izlemek için
genelde Norveç (Svalbard), Kuzey İsveç (Abisko),
İzlanda (Reykjavik), Danimarka (Grönland), Amerika
Birleşik
Devletleri
(Alaska),
Kuzey
Kanada
(Yellowknife)’yı yani kuzey yarım küreyi tercih ederler.
Kuzey ışıkları genelde 23 Eylül- 21 Mart Ekinoksu’nda
daha rahat görülür. Ayrıca havanın açık, bulutsuz olması
ve ayın görülmemesi gerekir
Auroralar,
güneşte
meydana
gelen
patlamalarla doğru orantılı olduğundan patlama çoksa,
görme olasılığımız daha fazla; patlamalar azsa, görme
olasılığımız daha azdır. Yapılan çalışmalar Aurora’ların
daha çok gece 23.00 ve 02.00 arasındaki saatlerde
görülme
ihtimalinin
daha
yüksek
olduğunu
göstermektedir.

Gökyüzünün mavi, yeşil, kırmızı, mor hatta pembe
olması ise tepkimeye giren bu oksijen ve azot gazlarıyla
ilgilidir. Tepkimeye giren gaz oksijen ise; gökyüzü yeşil
veya kahverengiye kaçan kırmızıya bürünür. Tepkimeye
giren gaz azotsa; gökyüzü mavi veya kırmızı olarak
görülür. Yeşil en çok görülen renktir. Yeşilden sonra
pembe (açık yeşil ve kırmızı karışımı), daha sonra saf
kırmızı ve sarı (kırmızı ve yeşil karışımı) son olarak ise saf
mavi görülür.Bize soracak olursanız, ışıkları izlemeyi
ölmeden önce yapılacaklar listenize eklemelisiniz.
KAYNAKÇA:
www.bilimseldunya.com/diger-gezegenlerde-kutup-isiklari/
www.skyscanner.com.tr/haberler/kuzey-isiklari-kutup-isiklari
www.dunyaatlasi.com/kuzey-isiklari-nedir-nasil-olusur-en-iyi-gorulur/
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/kuzey-isiklari-nerede-kuzey-isiklari-nasil-olusur-41333635
www.bizevdeyokuz.com/kuzey-isiklari-nerede-ne-zaman-nasil/
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Hip-Hop
Nedir?

Kaan KOCAMAN, Ada KUDAY / 10-A
şahit olmuşlardı. Bu çetenin başı Kevin Donovan, şimdiki
ismiyle Afrika Bambaataa şahit olduklarından ve hip
hop’ın her şeyi değiştirdiğini gördükten sonra 12
Kasım’da hip hop müziğini barış, sevgi ve eğlenme
üzerine kurmuştur ve sözlüklere kazandırmıştır.

Hip Hop’ın geçmişi 1970’lere dayanmaktadır. İnsanlar
için gerçekten vazgeçilmez hale gelen bu müzik kültürü,
bastırılmış enerjinin ve yoksul bir bölgede yer alan
gençlerin aynı zamanda genç yetişkinlerin serbest
bırakılmamalarının ve özgürlüklerinin çetelerle gruplar
tarafından kısıtlanmasının doğrudan çıkmış bir
sonucuydu. Hip hop’ın yeni gündeme geldiği ve
normalde eğlenmeyen, pozitif olmayan insanların hip
hop sayesinde bir araya geldikleri ve keyifli vakit
geçirdikleri görüldükten sonra okul sonrası programlar,
müzik ve sanat dersleri için çeşitli fonlar ayrılmıştı.
Buradaki etki, önce New York olmak üzere tüm
Amerika’da hissedilmeye başlamıştı. Afrika Bambaataa,
DJ Kool Herc, Busy Bee Starski ve DJ Hollywood gibi hip
hop’ın çok değerli isimleri; New York’un, Bronx
bölgesinde hip hop'ın mütevazi başlangıcını başlatan
blok partileri düzenlemeye başlamışlardı. Bu çabalarının
sonucunda ise hip hop kültürü ve anlayışı günümüze
kadar geldi.

Hip- Hop ve Rap Müzik
Hip hop ve rap günümüzde sıkça karıştırılan ve
birbirlerinin yerine kullanılan kavramlardır. Rap, kelime
anlamıyla sertçe ve hızlı şekilde eleştirmeyle oluşmuş
müzik dalıdır. Hip hop ise Rap’i, diğer müzik dallarını ve
sosyolojisini barındıran bir üst yapıdır. Kısaca hip hop bir
kültürdür, Rap ise onun alt dallarından birisidir. Halk
arasında ise sıkça sorulan “Bu sanatçı rapçi midir yoksa
hip hop’çı mı?” sorusu yanlış bir kullanımdır. Bir sanatçı
veya müzisyen rap yapıyorsa zaten hip hop içinde olmuş
olur. Yani rap, hip hop’ın bir alt dalı olduğu için rap ile
uğraşan bir kişi hip hop’ı benimseyen ve ilgilenen birisi
demektir.

Hip- Hop’ın Hikayesi
Hip hop’ın doğuşu aslında bir adam veya MC (master of
ceremonies Türkçe anlamıyla ise seremoni ustası) değil,
Cindy Campbell isimli bir iş kadını sayesinde ortaya
çıkmıştır. 1970’lerde Bronx, New York’ta yozlaşma ve
çete savaşları gibi hayal edebileceğiniz bütün
olumsuzluklar ortalığı karıştırmaya başlamıştı. Çocuklar
okullarını bırakıyor ve uyuşturucu, kaos ortamı, yıkımlar
şehirde büyük bir tahribat oluşturuyordu. Cindy
Campbell her gün işe giderken yavaş yavaş durumun
iyiye gitmediğini fark etmişti. Cindy’nin kardeşi Clive, o
zamanlar evde DJ’lik ile uğraşmaktaydı ve ufak
partilerde yer alırdı. Cindy bir gün eve geldiğinde
kardeşine parka gitmesini ve müziğini orda insanlarla
paylaşabilmesinin
iyi
olabileceği
tavsiyesinde
bulunmuştu ve Clive buna ikna olmuştu. Bronx, 179.
Sokak’ın köşesindeki Cedar parkında ekipmanlarını ve
düzeneğini kurmuş 11 Ağustos 1973’te müzik çalmaya
başlamıştı. Bu parka gelen insanların günden güne
ilgisini çekmişti ve onları eğlendirmişti. Bu hareketlenme
Bronx’un büyük çetelerinin dikkatini çekmişti ve neler
olduğunu görmek için parka gittiklerinde çoğunlukla
siyahi kadın, erkeklerin ve bazı Yahudi çocukların
eğlendiğini gördüler. Şiddet ve suça dair hiçbir belirti
yoktu. O zamanki kaos ortamında ilk defa pozitifliğe

KAYNAKÇA:
www.mynet.com/hip-hopun-tarihi-nedir-google-hip-hop-doodlei-yapti-110103192158
www.halktanbirigibi.com/hip-hop-kulturu-nedir/
www.rapertuar.com/rap-terimleri/hip-hop-ve-rap-arasindaki-fark/
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Vikingler

“Vikingleri Viking yapan
büyük kuzey rüzgârıdır.”
Eski Norveç Deyişi

Kaan KAYA / 11-D
yağmalar ile geçindiği kral olduktan sonra ise Viking
halkını, İngiltere ve Fransa’ya yaptığı büyük yağmalarla
zenginleştirdiği birçok tarihi kaynakta geçmektedir. Bu
yağmalar sırasında kiliselere özellikle Pazar ayinlerinde
saldırıp onları en savunmasız anlarında yakaladığı
bilinmektedir. Ragnar Lothbrok’un pek çok kızı ve oğlu
olduğu söylenmekle beraber çocuklarından en ünlüleri
Bjorn Ironside ve Ivar the Boneless’dir. Ragnar
Lothbrok’un en büyük korkularından biri hatta belki de
en büyük korkusu oğullarının ondan daha güçlü ve ünlü
olmalarıdır. Ölümü 9. yüzyılda gerçekleşmiştir. Kral Aelle
tarafından İngiltere’ye küçük bir grupla yaptığı son
baskınında Kral Aelle’ye esir düşmüştür. Esir olduğu
sıralarda çeşitli işkencelere uğradıktan sonra yılanlarla
dolu bir çukura atılan Ragnar Lothbrok hayatını
kaybetmiştir. Ölümünden sonra intikam ateşi ile yanıp
tutuşan oğulları İngiltere’ye büyük bir sefer yapmış ve
babalarının infaz emrini veren Kral Aelle’yi Vikinglere ait
dünyaca ünlü infaz şekli olan Kan Kartalı ile zalimce
katlederek babalarının intikamını almışlardır. Vikinglerin
ve özellikle Ragnar Lothbrok’un etkisinin günümüzde de
devam ettiğini görmekteyiz. Bunun en büyük kanıtı ise
2013 yılında History Channel’da hayata geçirilen
Vikingler dizisidir.

Vikingler, korsan ve tüccar olan İskandinavyalı bir
kavimdir. Yılın büyük bir bölümünü denizlerde geçirmiş
olan bu savaşçı halk, 8. asırdan 11. asra kadar kuzeybatı
Avrupa'da birçok yeri fethetmiştir. Tüm korkulara
meydan okumayı başaran, asi bir halk olarak kendi
kendine yetmeyi bilen, güçlükler karşısında direnen,
sarsılmayan, yıkılmaz olarak nitelenen bu savaşçı halkın
en büyük korkusu unutulmak, en büyük servet ise diğer
milletlerin saygısını kazanmaktı.
Dünyada ilk defa marjinal olmayı ilke edinmiş olan
milletin en marjinal kralı Ragnar Lothbrok’tur. Ragnar
Lothbrok 9. yüzyılda yaşamış Hem Danimarka hem de
İsveç kralıdır. İngiltere ve Fransa’ya seferler yaparak
Avrupa’nın kapılarını Vikinglere açmış, Viking tarihinin
en ünlü ismi olarak adını tarihe altın harflerle
yazdırmıştır. Ragnar Lothbrok’un macera arayışı hem
kendi kişisel tutkusu hem de halkının altına olan
ihtiyacından ortaya çıkmıştır. Ragnar Lothbrok'un birden
fazla tarihsel kişiliği kapsadığı düşünülmektedir. Kral
olmadan önce balıkçılık, çiftçilik ve bazen yapılan

KAYNAKÇA:
www.felsefetasi.org/cesaretin-kilici-vikingler/
Fink, G. “Antik mitolojide kim kimdir”
bit.ly/2kNG8TH
apelasyon.com/Yazi/585-vikingler
www.gazeteduvar.com.tr/dunya-forum/2019/03/31/dunya-forum-ragnar-lothbrok-avrupayi-fetheden-yagmaci-viking-krali/
paratic.com/ragnar-lodbrok-lothbrok-hakkinda-bilinmeyenler/
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Matematik
Her Yerde

Tuana KURT / 10-C
Hayatımızın birçok köşesinde matematik var genellikle,
biz bunu pek fark edemiyoruz. Örümceklerin de doğada
matematiksel izleri mevcuttur. Dünya üzerinde yaklaşık
olarak 40.000’i aşkın örümcek türü bulunmaktadır.
Milyonlarca yıldır (380 milyon yıl) var oldukları, 8 bacaklı
olmaları, 6 veya 8 göze sahip olmaları ve hepsinin etçil
olması onlara ait genel özellikleridir. Örümcekler avını
yakalamak için ağlar örer. Ağları çoğunluk olarak
proteinler az miktarda ise şeker, yağ gibi organik
maddeler oluşturur. Ördükleri geometrik şekiller onların
birer geometri ustası olduklarını göstermekte. En güzel
örneği ise Arşimet Spiralidir. Arşimet Spirali iki boyutlu
düzlemde, orijinden dışa doğru açılan ve sabit açısal
hızla dönmekte olan bir doğru üzerinde, sabit hızla
dışarıya doğru ilerleyen bir noktanın izleyeceği eğridir.
Bu da örümceklerin ağlarını örerken yaptıkları harekettir.
Kuşların neden V şeklinde uçtuklarını biliyor musunuz?
Kuşlar kanatlarını çırptıklarında, arkadaki kuşu etkileyen
bir hava akımı iletirler bu nedenle uçan bir kaz grubu,
birbirlerinin kanat çırpışlarıyla oluşan hava akımını
kullanarak uçuş verimini %70 arttırırlar.
Doğada birçok altın oran örneği bulunur. Mesela aloe
vera bitkisinin yapraklarının sarmal bir düzeni vardır. Bu
düzende altın oran bulunur. Ayçiçeğinin çekirdekleri
bulunur. Ayçiçeğinin merkezinden dışarıya doğru soldan
sağa veya sağdan sola doğru çekirdekleri sayıldığında
yirmi bir ve otuz bir sayısı elde edilir ve bu sayıların oranı
ise bize altın oranı verir.
Doğanın her noktasında matematik var fakat biz insanlar
bunu ilk görüşte yakalayamıyoruz. Bunu öğrenmek için
biraz araştırma ve konu hakkında bilgi sahibi olmamız
gerekir. Doğa ile matematik birbirleriyle bağlantılıdır.
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noktası olmayan süreklilik zamandır. Doğum da vardır,
ölüm de; bir dışı doğru olan sonuçtur, diğeri içeriye
doğru olan sonuçtur.
Ruh göçü inanışının Batı tarihindeki kökenleri bir yandan
Grek kültürüne dayanır. Tarihçi Herodot’a göre Grek
uygarlığındaki bu inanışın kökü eski Mısır’dır. Bu inanışın
Grek uygarlığında M.Ö. 8. yy. ile M.Ö. 6. yy. arasında
yeşerdiği sanılmaktadır. Kökeni tam olarak bilinmese de
birçok araştırmacı Orfe ve Pisagor’la başladığı
düşüncesindedir. Birçok eski kaynak Pisagor’un önceki
yaşamlarını hatırlayabildiğini doğrulamaktadır. Orfecilik
(Orfizm) ve Pisagorculuk ruh göçünün antik çağdaki
temel taşlarını oluşturur. Bu öğretinin daha sonra Pindar
gibi şairleri ve Platon gibi filozofları etkilediği
görülmektedir. Platon benimsediği reenkarnasyon
ilkesinden Le Banquet adlı eserlerinde ve özellikle Er’in
Öyküsü’nde doğrudan ve dolayları olarak söz etmiştir.
Romanlaştırdığı Phedon adlı diyaloglarının son kısmında
Platon, Sokrat’ın şu sözlerine yer verir: ”Yeniden
yaşamak… Eminim ki gerçekten böyle bir şey var; bu,
ölüden çıkan bir yaşam”. Öte yandan İslam dininde ise
ruh göçüne inanılmamaktadır. Bunun nedeni tek tanrılı
bir din olup kıyamet kavramına inanılmasıdır. Görüldüğü
üzere birçok farklı inanışta ruh göçü kavramı yer bulmuş
durumda. Ancak bu inanışlar, belirli bir başlık altında yer
almıyordu. 19. yüzyılda Batı dünyasında okültizm, yani
geçmiş dönemlerde, geleceğe yönelik medyumnik
yollarla edinilen bilgiler bütünü alanında bir ilgi söz
konusuydu.
Bu dönemde, deneysel spiritüalizm alanında Fransız
Allan Kardec, 1857 yılında yayınladığı 'Ruhların Kitabı' ile
öte-alemci yapıları, ruh göçü çıkışlı düşünceleri
'reenkarnasyon' adı altında topladı. Kardec'in kitabında
belirttiği ilkeler şu şekildeydi;

Reenkarnasyon

Merve YİĞİT / 10-C

İnançsal arka planı ve kendi içinde felsefesi hakkında
fazla bilgi sahibi olunmamasına rağmen herkesi merak
ettiği reenkarnasyon nedir? Reenkarnasyon veya ruh
göçü, ruhun sürekli olarak tekrar bedenlendiğine inanan
spiritüalistlerin bu olaya verdiği addır.
İlk kez batı tarihinde Pisagor ve Platon gibi bazı eski
Yunan bilgin ve filozofları tarafında dile getirilmiş olan
ruh göçü kavramı, aslında çok eski çağlardan beri, bir
çok uygarlıkta bilinen ve kabul görmüş olan bir inanıştır.
Bazı ruh göçüne inanan inançlardan biri olan Taoizm’in
kutsal kitaplarından Chuang Tzu’da şöyle denir: ”Doğum
başlangıç değildir, ölüm de son değildir. Varoluş sınırsız
ve sonsuzdur, bir başlangıç noktası olmayan süreklilik
söz konusudur. Sınırı olmayan varoluş uzaydır. Başlangıç
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kurşunun çıktığı kısımda 2 yara izi olduğu ortaya çıktı.
Küçük çocuk Agra’daki bir mahkemeye cinayetin başka
ayrıntılarını da anlatarak otoriteleri davayı yeniden
açmaları için ikna etmeyi başardı. Titu’nun verdiği
bilgiler sayesinde Suresh’in katili yakalandı ve mahkeme
önüne çıkarılarak yargılandı.
Her tarihte ve her dönemde ruh göçüne inancın
olduğunu görebiliriz. Reenkarnasyona kanıt olarak
birçok örnek ve vakada bulunmakta fakat bilimde veya
kutsal kitaplarda reenkarnasyonla ilgili kesin bilgiler
bulunmamaktadır.

. Ruhlar yalnız Dünya’da değil, evrenin diğer
dünyalarında da bedenlenirler.
. Ruhlar âlemindeki bedensiz varlıklar, dünyadaki
bedenlilerle gerek maddi gerekse manevi etkileşim
içindedir. Ayrıca medyumlar aracılığıyla, bedensiz
varlıklarla sesli veya yazılı iletişim kurulabilir.
Reenkarnasyona birkaç örnek vermek gerekirse
Stevenson tarafından belgelenmiş tipik bir vakada,
Beyrut’taki bir çocuk 25 yaşında bir motor tamircisiyken
plaj yolu üzerinde hız sınırını aşmış bir arabanın
çarpmasıyla ölmüş olduğunu anlatmaktaydı. Çeşitli
tanıklıklara göre, çocuk sürücünün adını, kazanın tam
olduğu yeri, motor tamircisinin kız kardeşlerinin, anne ve
babasının, kuzenlerinin ve birlikte ava gittiği
arkadaşlarının adlarını veriyordu. Vaka doğrulandı,
çocuk söz konusu motor tamircisinin ölümünden birkaç
yıl sonra doğmuştu ve çocuğun ailesinin ölen adamla
görünür hiçbir irtibatı yoktu.
Bir diğer vaka ise Titu vakasıdır. 1990 yılında BBC
televizyonunda yayınlanan bir belgeselle büyük olay
yaratan Hintli Titu Singh’in reenkarnasyon hikayesi tüm
dünyada yankı uyandırmış ve tartışma yaratmıştı.
Hindistan’da yaşayan Titu, ailesine önceki yaşamındaki
hayatını ailesini ve Agra şehrindeki eski evini anlatmaya
başladığında 2.5 yaşındaydı. Anıları o kadar detaylıydı ki
bir radyo dükkanında çalıştığını, adının Suresh Verma
olduğunu ve Uma isimli eşinden 2 çocuk sahibi olduğunu
bile anlatıyordu. Ailesi önceleri çocuğu ciddiye
almıyordu ancak bazen bir yetişkin gibi davranan Titu bir
gün silahla vurularak öldürüldüğünü, daha sonra
cesedinin
yakılarak
küllerinin
nehre
atıldığını
söylediğinde endişelenmeye başladılar. Titu, Agra’daki
evini özlediğini söylerken ağabeyi şehre giderek bu
hikayenin doğruluğunu araştırmaya başladı. Uma isimli 2
çocuk sahibi dul bir kadın tarafından işletilen Suresh
Radyo isimli bir dükkana rastladı. Uma, Singh ailesini
ziyaret etmeye karar verdi. Önceki ailesine kavuşan Titu,
Uma’ya önceki yaşamında gittikleri bir panayırı anlattı ve
evlerini bahçesine gömdüğü
altınlarda bahsetti. Şoke olan
Uma, kocasının yeniden
hayata döndüğüne inanmıştı.
Dehşete düşen aile hikayeyi
doğrulamak için Titu’yu
Agra’ya götürdü. Küçük
çocuk, Suresh’in 2 oğlunu
hemen tanıdı ve ölümünden
bu yana radyo dükkanındaki
değişiklikleri de hemen fark
etti. İngiliz BBC kanalına
çıkarılan
Tito,
Suresh’in
arabasında otururken başına
yediği bir kurşunla hayatını
kaybettiğini anlattı. Otopsi
raporları
da
kurşunun
Suresh’in sağ şakağından
girdiğini
kafasının
sol
tarafından
çıktığını
gösteriyordu.
Daha sonra Tito’nun saçları
canlı yayında tıraş edildi ve
küçük çocuğun başının sağ
kısmında tam da kurşunun
girdiği kısımda ve sol tarafta

KAYNAKÇA:
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bizi oluşturan parçalarına ayrıştırılmasını sağlamıştı.
Madde saf enerjiden oluştu. Madde olmasaydı hiçbirimiz
burada olmazdık. Kainatın yaratılışının ilk saniyesinde
neredeyse öyle oluyordu. Maddenin yaratılışı ile aynı
anda yaratılan anti maddeler, maddelerin zıddıydı.
Maddeler ve anti maddeler savaşa girdiler. Anti
maddeye değen maddeler yok olup radyasyon açığa
çıkartıyordu. Madde ile anti maddenin miktarları aynıydı
fakat anti maddeler daha dayanıksızdı, hemen
çürüyordu. Bu küçük dengesizlik savaşın sonlarına
doğru maddelerin kazanmasına sebep oldu. Geriye
kalan az miktardaki madde, şu an içerisinde yaşadığımız
kainatın oluşmasına sebep oldu. Yani biz bu savaşın
kalıntılarıyız.
Yaratılışın ilk saniyesinin sonlarına doğru doğanın dört
kuvveti, tek bir süpergüçten ayrılmaya başlıyor. Madde
ile anti madde arasındaki savaşın galibi belli oluyor.
Kainatın her yerinde, ısıda meydana gelen
değişikliklerde sonraki milyarlarca yıl boyunca
yerçekiminin maddeleri bir araya getirerek galaksileri
oluşturacağını gösteriyor.
Kainat, varoluşundan tam bir saniye sonra neredeyse
güneş sistemimizin bin katı büyüklüğünde ve madde
parçacıklarıyla dolu, yani etrafımızdaki her şeyin
hammaddesi ile. Sonraki birkaç saniyede, evren proton
ve nötronların ilk atom çekirdeğini oluşturabileceği
kadar soğudu. 300 bin yıl sonra da ilk atom oluştu. On
milyonlarca yıl sonra madde, ilk yıldızları oluşturmaya
başladı. Milyarlarca yıl sonra da, samanyolu gibi
galaksiler oluştu. 9 milyar yıldan daha uzun bir süre
sonra ise Dünya’mız meydana geldi. Yaklaşık 12 milyar yıl
sonra ise insan evrilip günümüzdeki haline geldi.

Büyük Patlama

Nehir ÇETİN / 9-D
Evren, bir hiçlik içerisinden, atomdan da küçük Güneş’in
sıcaklığından trilyonlarca kat daha sıcak bir ateş
topundan oluştu. Evreni oluşturan her şey, iğne
deliğinden milyonlarca kat daha küçük bir noktadan
ortaya çıktı ve zaman bu şekilde başladı. Büyük
patlamadaki olaylar bir saniyeden daha az bir süre
içerisinde gerçekleşti. Bu büyük patlama sonucu doğayı
oluşturan dört temel kuvvet oluştu. Bir saniyenin
trilyonda biri içerisinde bu dört kuvvet bir bütün halinde
bulunuyordu. Bilim insanları bu bütünlüğün kristal
şeklinde olup parçalara ayrılmasını, içindeki ateşin
yavaşça soğuyup, bu şekilde çatlayarak dörde
bölündüğünü, dört kuvvet olmasaydı evreni evren yapan
özelliklerin hiçbirinin oluşamayacağını söylüyorlar. Bu
bölünmeden sonra atom büyüyerek bir beyzbol topu
büyüklüğüne geliyor. Bu olaya şişme adı veren bilim
adamları, bu şişmede büyüme miktarı son 13,7 milyar
yılda oluşan büyüme miktarından daha fazla olduğunu
iddia ediyorlar.
Dört kuvvetten biri olan kozmik radyasyonun her yerde
aynı ölçülmesinin sonucu,
kainatın ışık hızından
defalarca büyük bir hızla büyüdüğünü buluyorlar. Bu
büyüme bir balonun doğaüstü bir nefes gücü ile
şişirilmesi gibi ateş topunu büyüterek kainatı yaratıyor.
Uzayda depo edilen enerjiler bu şekilde yayılıyor.
Gezegenler ve yıldızlar ise önce bir takım parçacıkların
karışımıydı. Bu parçacıklar zaman ile bir araya gelerek
yoğun bir kütleyi oluşturdu. Dünya, sürtüşme ve
yerçekimi sonucu bir araya gelen parçacıklardan
oluşuyor. Dünya’ya hayat veren Güneş ise başlangıçta
gaz ve tozdan oluşan bir buluttu.
Güneş 13 milyar yıl önceki kuvvetler nedeni ile yanıyor.
Yıldızlar ve gezegenler kainatın hız ile büyümesiyle
oluşuyor. Kainat maddenin yapı taşları ile dolup taşıyor.
Saf enerjinin maddeye dönüşümü Einstein’ın formülü ile
1905 yılında bulundu. Büyük patlamadan sonraki ilk
saniyede atomu oluşturan şeyler yaratıldı. Bazı bilim
insanları bu denklemi sonradan tarihin en ölümcül
silahını yaratmak için kullandı: Atom bombasını. Bu da ilk
anda ne olduğuna dair fikir verdi. Atom bombasında,
maddenin parçacıkları devasa bir patlama yaratabilmek
için birbirinden ayrılıyor ancak büyük patlamada tam
tersi gerçekleşmiştir. Bu devasa enerji maddeye
dönüştü. Einstein’ın denklemi, bebek kainatı büyüyüp
soğudukça büyük patlamanın saf enerjisi de maddenin

KAYNAKÇA:
www.youtube.com/watch?v=qBvZ0lnkwP0
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books.google.com.tr/books?hl=tr&lr=&id=8blzAgAAQBAJ&oi=fnd&g=PA3&dq=b%C3%BCy%C3%BCk+patlam&ots=U9Hzx4_YWq&
sig=MqrT67RrPNxtsXnb0ffQ5Plo4QE&redir_esc=y#v=onepage&q
=b%C3%BCy%C3%BCk%20patlam&f=false
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Her Şeyin Kuramı

Mehmet BİLGİÇ / 11-B
parçacık (graviton) bulunamamıştır.). Bu bilinmeyen
noktaların açıklığa kavuşmasının yanında hedeflenen asıl
nokta, bu dört ayrı kuvveti tek teoride ifade ederek
evreni açıklayan tek bir kurama varmaktır.
Kuvvetleri birleştirme eyleminin ne şekilde olduğunu
anlatan temel örnek, James Clerk Maxwell’in (1831-1879)
daha önce ayrı iki kuvvet sayılan elektrik ve
manyetizmayı tek bir kuvvet olduğunu keşfederek ortak
şekilde ifade etmesidir. Bugün de bu birleştirme
aşamalarından birisi gözlemlenmektedir ki bu zayıf
nükleer kuvvetle elektromanyetizmanın birleşmesidir.
Yeni adıyla “Elektrozayıf Etkileşme” olarak bilinen bu
etkileşim, çok farklı enerjilerde gözlemlenen bu iki
kuvvetin, tek temel kuvvetin farklı iki etkisi başlığıyla
ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla evrendeki dört temel kuvvet
sayısı, “Elektrozayıf Etkileşim” ile üçe indirmiştir.

Modern dünyada bilim denilince genellikle akla biyoloji,
kimya, fizik gibi alanlar ve bunların alt dalları
gelmektedir. Bu dallar, insanlığın içinde bulunduğu
Dünya’daki canlı yaşamını, canlı yaşamının temelinde ve
etrafında bulunan cansız maddenin aktivitelerini ve
bunların çok uzağında bulunan gezegenleri, yıldızları,
galaksileri ve benzeri birçok oluşumu incelemekte ve
bunlar hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlamaktadır.
İnsanlığın bu bilim dallarını ortaya çıkarmasındaki en
temel sebep, içinde bulunduğu evreni merak etmesi ve
onu anlama isteğidir. Bu merak ve anlama isteği
doğrultusunda yeni icat ve keşifler yapılmış, ardından
hiç bilinmeyen yeni sorular ortaya çıkmıştır.
Kökeni buralara dayanan bilimin ulaşmak istediği yer ise
“Her Şeyin Kuramı”nı yaratarak evrendeki her sorunun
cevabını verebilecek bir konuma gelmektir. Bu yazının
konusu olacak olan “Her Şeyin Kuramı” tüm bilimin
ilgilendiği bir başlık olsa da parçacık fiziği ya da teorik
fizik gibi fizik dallarının bu kuramın kendisiyle ilgilendiği
görülebilmektedir yani temelde tüm bilim dalları bilimi
bu kurama yaklaştırsa da fizik onunla doğrudan
etkileşim içindedir demek mümkündür.

Gelecekteki Adımlar
Bugün bilimin elinde, yukarıda bahsedildiği üzere, 3
temel kuvvet bulunmaktadır. Bu verilerden yola çıkılarak
gelecekte hangi adımların atılacağına dair tahmin
yapmak mümkündür. Bu tahminler doğrultusunda
gelecekteki adımlar; Kuantum Kromodinamiği ile
Elektrozayıf Etkileşim ’in birleşmesi sonucu “Büyük
Birleşim Kuramı”, ve bu kuramın ardından yerçekiminin
de bu kurama dahil olmasıyla “Her Şeyin Kuramı”na
ulaşmaktır.

Her Şeyin Kuramı’na Ulaşmak
Modern bilimin/fiziğin sahip olduğu bilgiye göre evreni
yöneten 4 temel kuvvet bulunmaktadır. Bunlar:
elektromanyetik kuvvet, güçlü nükleer kuvvet, zayıf
nükleer kuvvet ve kütle çekim kuvvetidir. Bu kuvvetler
bugün evrende var olan maddenin tüm etkileşimini
açıklamaktadırlar ancak birçoğunda bilinmeyen noktalar
bulunmaktadır (Örneğin, kütle çekim kuvvetini yayan

1- Bkz. Standart Model: Standart Model, gözlemlenen maddeyi
oluşturan, şimdiye dek bulunmuş temel parçacıkları ve bunların
etkileşmesinde önemli olan 3 temel kuvveti açıklayan kuramdır.
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Rotary Kulübünün Çocuk Felciyle Savaşı

İren DOĞRU / 9-D
felcinin kökten çözümü aşı sayesinde ihtimal
dahilindedir. Bu konuda Dünya Sağlık Örgütü ile ortak
çalışan Rotary kulübü dünya çapında 2,5 milyar çocuğu
aşılatmıştır. Dünya’da Rotary Kulübünün çalışmaları
sonucunda
ilk
aşılama
1979’da
Filipinlerde
gerçekleştirilmiştir. Filipinlerde 6 milyon çocuğa aşı
yaptırarak bu konuda Dünya Sağlık Örgütü ile ortak
çalışmaya başlayan Rotary Kulübü, son 30 yılda çocuk
felci vakalarını % 99.9 oranında düşürdüğü halde
çalışmalarına hızla devam etmektedir. Yine Dünya Sağlık
Örgütü’nün verilerine göre 2016'da dünyada sadece 37
vakanın görülmesi ortak çalışmaların başarılı olduğunu
göstermektedir. Bu dünyada Rotary Kulübünün dünya
çapında bir çaba başlattığı yıl olan 1985'te görülen 125
ülkede yılda yaklaşık 350.000 vakanın dramatik bir
azalmasıdır.
Rotary kulübü çocuk felci adına birçok ülkede, Türkiye
de dahil, Dünya Sağlık Örgütü ile birlikte çalışarak
aşılama günleri düzenlemiştir. Aynı zamanda çocuk felci
adına maddi yardımda bulunmuştur. Sadece yapmış
olduğu büyük maddi katkı ile değil yaptığı
savunuculukla
ve
Rotaryenlerin
aşılama
kampanyalarında ortaya koydukları aktif girişimlerle
Rotary, çok önemli bir partner olduğunu göstermiştir.
1988’den beri, Çocuk Felcine Son programı için yaklaşık
10 milyar dolar harcanmıştır. Şu anda hastalık yalnızca üç

Rotary Kulübü, uluslararası ilişkiler kurmak, hayatları
iyileştirmek, bütün mesleklerde yüksek ahlâk
standartlarını teşvik etmek ve barış dolu daha iyi bir
dünya yaratmak amacıyla örgütlenmiş bir hizmet
kuruluşudur. Rotary kulüpleri kendilerine hizmet hedefi
olarak barışın desteklenmesi, temiz su temini, anne ve
çocukların korunması, eğitimin desteklenmesi, yerel
ekonomilerin geliştirilmesi ve hastalıkla savaş alanlarını
belirlemiştir. Hastalıkla savaş alanında “Çocuk Felcini
Sonsuza Dek Bitirelim” sloganıyla 40 yıldır çocuk felcini
yeryüzünden tamamen atma hedefiyle çalışmalarını
devam ettiriyor. Ancak dünya da ilk defa polioyu yok
etmek amacıyla mücadeleye başlayan ülke Küba (1963)
olmuştur.
Dünya Sağlık Örgütü polio (çocuk felci) eradikasyon
(sona erdirme) programını 1988’de başlatmıştır.
Programın çok temel bir mantığı vardır: 0-5 yaş
arasındaki bütün çocukları aşılamak. Bugün küresel bir
kamu-özel ortaklığı(Rotary Kulüpleri) sayesinde
eradikasyon hedefine neredeyse ulaşılmış durumdadır.
Eradikasyon sayesinde dünyada 16 milyon insanın felçli
kalması da engellenmiş durumdadır.
Halkta polio virüsü veya çocuk felci olarak bilinen bu
hastalık Poliomyelitis virüsünden kaynaklanmaktadır.
Çocuk felci, polio virüsünün omurilik ve beyin sapını
etkilemesi sonucu ortaya çıkan bulaşıcı bir hastalıktır.
Polio
virüsü
enfeksiyon
vakalarının
büyük
bir
çoğunluğu zararsız olmasına
rağmen virüs beyne veya
omuriliğe ulaşırsa felce, hatta
ölüme bile sebep olabilir. 20.
yüzyılın ortalarında, polio
virüsü enfeksiyonları salgın
hastalık boyutuna ulaşmıştır.
Günümüzde ise çocuk felci
tehlikesi, dünyanın gelişmiş
bölgelerinde aşı sayesinde
büyük oranda azalmıştır. Fakat
bu
hastalığın
görülmeye
devam etmesi, özellikle bazı
ülkelerde 5 yaş altındaki
çocuklarda enfeksiyona sebep
olmaktadır. Yine de sağlık
uzmanlarına
göre
çocuk
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Kayıt Altına Alınan
Çocuk Felci Vakaları (2016-2019)
2019 2018
2017 2016
Afganistan
16
21
14
13
Pakistan
72
12
08
20
Nijerya
0
0
0
4
ülkede görülmektedir. Bu ülkeler Pakistan, Afganistan ve
Nijerya'da birkaç bölgeyle sınırlıdır. 2019 yılı itibari ile
dünya da 33 vaka bildirilmiştir.
Rotary “Global bir hastalıkla savaşmak bize neler öğretti
ve gelecekte benzer problemler için öğrendiklerimiz
bize nasıl yardımcı olabilir?” sorusuna:
“-En önemli ders, bu ölçüde bir programın, gerekli
kaynak ihtiyacını karşılayacağınızdan emin olmadan
girilmemesi gerektiği.
Stratejiler sürekli olarak
değerlendirilmeli ve bu sayede, gerekli değişikliklerin
yapılmasının sonuçları etkilememesi sağlanmalıdır.” diye
bir açıklama getirmiştir.
Türkiye’de de çocuk felcine farkındalık oluşturmak için
afiş tasarım yarışmaları, Pedal Çevirme kampanyaları,
konserler ve bunlar gibi birçok yardım kampanyaları
oluşturulmuştur.

- Çocuk felci ortadan kaldırılmazsa, 10 yıl içinde her yıl
dünyada 200.000 yeni vaka görülebilir
- Dünya’da sadece 3 ülkede hastalık yerel olarak
kalmıştır. Bu ülkeler Afganistan, Pakistan ve Nijerya’dır.
KAYNAKÇA:
www.rotaryeclub.org.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=25&Itemid=145&lang=tr
www.klimik.org.tr › uploads › 2013/12 › Prof.-Dr.-Ateş-KARA.pdf
www.immunize.org › vis › turkish_polio_ipv
www.tuseb.gov.tr › enstitu › tacese › yuklemeler › ekitap › ASI › p.
haber.sol.org.tr/toplum/bugun-dunya-polio-gunu-polioyu-eradike-eden-ilk-ulke-kuba-idi-214613
www.kubadostluk.org/bugun-dunya-polio-gunu-polioyu-eradike-eden-ilk-ulke-kuba-idi/
tr.khanacademy.org › ... › Bulaşıcı Hastalıklar › Çocuk Felci

Çocuk Felci ile İlgili Bilinmesi Gereken Gerçekler
- Çocuk felci ağırlıklı olarak 5 yaşın altındaki çocukları
etkiler
- Çocuk felci için hiçbir tedavi yoktur, çocuk felci ancak
aşı ile önlenebilir
- 1988’den bu yana çocuk felci vakaları %99.9 düşmüştür
- Çocuk felci sonsuza dek bitirilene dek her çocuk risk
altındadır

73

26. Litre

mıdır nedir, onlardan çekeceğimiz var görürsün.
Açıklama akşama ertelenmiş, mesai bitimine kadar rahat
bırakmazlar artık bizi.
-Allahtan nöbetçi değilim bu gece….
Kağan, bu gece nöbetçi olduğunu anımsadı. Aslında kendini
şanslı görüyordu çünkü en azından su dağıtım merkezleri
yüksek güvenlikli idi, eve dönüş yolu ve gece evinin çevresi
çok daha tehlikeli olabilirdi. Üstelik diğer arkadaşları gibi
bakması özleyeceği bir ailesi olmadığı için geceyi burada
geçirme fikri onu iyice rahatlatmıştı.
Öğle arasından sonra her şey bekledikleri gibi gitti.
Protestocular, kararın açıklanmasının ertelenmiş oluşuna
çok sinirlenmişlerdi. Şehir merkezinde önlerine geleni
yaktıkları duyumu alındıktan dakikalar sonra su dağıtım
merkezinin demir kapılarına atılan molotofların sesi
yankılanmaya başladı. Kargaşa, saat 8 sularına kadar devam
etti. Etrafın durulmasını sağlayan şehir genelinde yankılanan
anons olmuştu. Ses, herkesi canlı yayını izlemeye davet
ediyordu. Şehrin büyük ekranlarında, su dağıtım
merkezinin televizyonlarında ve neredeyse bütün
Türkiye’nin televizyonlarında da canlı yayın açılmıştı.
Nefesler tutulmuş, kornalar susmuş, kavga ve dövüş
çığlıkları dinmişti. Kağan bir an kendini bu sessizliğin içinde
çok rahat hissetti. Özlemini duyduğu bütün bu hislere
kavuşabilme umuduyla tutuşuyordu artık.
Su dağıtım merkezinin demir kapıları, güvenliği
sağlamak için bir çok acil su tesisi ve itfaiyeler ile
beraber kapatılmıştı. Devlet, daha büyük bir kaosa
sebep olmamak için titiz çalışıyor, bütün kurumlarını aynı
hız ve titizlikle son dakika haberlerinden haberdar
ediyordu. Sakinliğin sağlandığından emin olunduktan
sonra yayın başladı. Birkaç önemsiz siyasi cümleden
sonra herkesin duymayı beklediği o cümle kulaklarda
yankılandı: ’Yarın saat 6.00 itibariyle Sıfır Günü
uygulaması sona erecektir.’ Anons çeşitli detay ve
bilgilendirmelerle devam etti, fakat insanların
dudaklarında tekrar eden, tekrar kalplerini ısıtan ve
yaşama isteği uyandıran cümle bu oldu. Kağan,
gözlerinin dolduğunu fark etti. Olduğu yere çökmüş,
şaşkınlık ve sevinç içinde haberin devamını izliyordu.
Merdivenlerin başında su dağıtım şefi göründü. Gururlu,
bir o kadar da neşeli görünüyordu. ”Evet” dedi.” Nihayet
sonuna geldik. Sizinle çalışmak bir şerefti. Umarım bir
daha bu şerefe ermemiz gerekmez. Serbestsiniz!”
Büyük bir sesle kapılar açıldı ve manzara korkulduğu gibi
değildi. İnsanlar canlı yayın bitmiş olmasına rağmen
oldukça sakin ve durgun görünüyorlardı. ”Her an fikirleri
değişebilir, hızlı hareket etmeliyim.” diye düşündü.
Görevi bittiği için artık silah taşımıyor ve eve kendi
imkanlarıyla gidecekti. Uzun zamandır koca bir kavgaya
ev sahipliği yapan bu şehrin durulmuş sokaklarından
hızlı adımlarla evine yürüdü. Kendini yatağa attığında
ufak bir tebessümle aklına şu soru geldi” Ne yani, tekrar
su ile duş alabilecek miyim?”

Sude SÖYLEV / 9-A
Kağan tatlı uykusundan Yardımcı’nın dijital sesiyle
uyandı. Ajandasını, haberleri ve hava durumunu
dinlerken giyindi. Bugün, 8 milyon insanın 2 senedir
beklediği o gündü. Nihayet ‘Sıfır günü’nün sona erip
ermeyeceği açıklanacaktı. Günde 25 lt ile sınırlı su
kullanımının beraberinde getirdiği kaos artık dayanılmaz
hale gelmişti. Bir yandan son hazırlıklarını tamamlarken
‘Acaba gerçekten bugün işteki son günüm olabilir mi?’
diye düşündü Kağan. Korna sesiyle irkildi. Korumaları ve
aracı gelmişti. Şehrin bugün daha da karışık olacağının
farkındaydı, daha dikkatli olmaları konusunda mail
almışlardı. Kurşun geçirmez camından dışarıyı
seyrederken içinde uzun zamandır eksikliğini duyduğu o
umut duygusunun yeniden yeşerdiğini fark etti. Ani bir
fren, derin düşüncelerinden sıyrılmasını sağladı.
İnsanların öfkesinden faydalanıp amaçlarından saptıran
protestocu gruplardan biri yolu kapatmaya çalışıyordu.
Ani bir manevrayla ara sokağa girip yollarına devam
ettiler. Özellikle mecliste ‘Sıfır Günü’nün sona ermesi
tartışılmaya başladığından beri iyice artmıştı bu gruplar.
Hedeflerinde ise Kağan gibi su sağlama merkezlerinde
çalışan özel güvenlikçiler, daha fazla suya ulaşabilen üst
sınıf insanlar ve politikacılar vardı. Kendilerine ‘Adalet
Sağlayıcıları’ ismini takmış olan bu gruplardan daha
tehlikelisi ise su hırsızlarıydı. İnsanların sularını daha eve
varmadan çalan, çoğu zaman darp edip sokağın bir
köşesinde bırakan bu insanlar, herkesin korkulu rüyası
olmuştu.
Silahlarını kontrol etti, saate baktı. Kapıların açılmasına
iki dakika kalmıştı. Bugün zor bir gün olacak diye geçirdi
içinden. Kalbinde yeşeren umut, eğer yasa kabul
edilmezse ona ağırlık yapmaya başlayacaktı bunu çok iyi
biliyordu. Hiç umutları olmadan iki sene geçmişti fakat
eski günlere dönebilme özlemi girmişti artık kalbine. Bir
defa daha bu süreci kabullenmek çok ağır olurdu.
Ekranda kırmızı sayılar belirmişti 3,2,1… Kapılar açıldı ve
gün resmen başlamıştı. O 25 litrelik paketler bugün her
zamankinden daha ağır geliyordu. İnsanlar her
zamankinden daha bitkin, daha hasta göründü gözüne.
Sanki küçük çocuklar daha fazla ağlıyor, anneleri daha
çok yalvarıyordu bugün fazladan su için.
Öğle arası gelmişti. Kapılar kapanıyordu. Kulağına iki
arkadaşının ayak üstü sohbeti takıldı:
-Bak sana söylüyorum bugün şu ‘Adalet Sağlayanları’
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Aborjinler

Sarp SİLAHÇI / 9-A
Aborjinler Avusturalya kıtasının asıl sakinleridir. Kıtadaki
Kökenleri Nauwalabila I ve Madjedbebe arkeolojik
sitelerindeki bulgulara ve yapılan araştırmalara göre
45-50 bin yıl öncesine dayanıyor. Asya kıtasından
geldikleri düşünülse de genleri başka hiçbir ırkla
benzerlik göstermiyor. Aborjinler 18. yüzyıla kadar izole
olmuş hayatlarına deva ediyorlardı. 18. yüzyılın son
çeyreğinde ise Avusturalya kıtası Kaptan Cook
tarafından keşfedildi ve 1770 yılında da Avustralya’nın
büyük bir kısmı İngiliz toprağı ilan edildi. Artık
Avustralya mahkûm ve mahkûm ailelerinin gönderildiği
ve kolonilerin kurulduğu bir mega ada haline gelmişti.
Aborjinler’in Avrupalılarla savaşı da böylece başlamış
oldu. Kıtaya gelen İngilizler Aborjinler’i vahşi birer
hayvan olarak nitelendirmişti. Onlara barbar ve vahşi
olarak lanse ederek topraklarından çıkarıp başka
bölgelere sürmeye başladılar fakat onlar bırakın vahşi
olmayı, savaşmayı bile bilmeyen ve sadece dış dünyadan
gelenlere karşı içgüdüsel bir biçimde kendini korumaya
çalışan insanlardı.
Onların da bizim gibi ahlaki kuralları ve toplumsal
kuralları var ve bizimkilerle büyük benzerlik gösteriyor.
Örneğin: evlilik kuralları. Aborjinlerde akraba evliliği
kesinlikle yasak. Doğaya karşı ise en saygılı olanlar onlar
çünkü doğayı kutsal görüyorlar. O dönemlerde dış
dünyada tüketilen ve adaya getirilen alkol ve diğer
gıdalara alışık olmayan yerliler çok büyük hastalıklar
geçirdi. Ayrıca kolonicilerin taşıdığı en ufak hastalıklara
bile bağışıklıkları bulunmadığı için çok sayıda yerli
hayatını kaybetti. Kısaca dış dünyayla tanışmaları onlar
için bir kıyametin başlangıcı oldu. Aynı zamanda
koloniciler onları köleliğe zorlamaya başlamışlardı. Bir
süre sonra bu duruma sert bir şekilde karşı çıkmaya
çalıştılar. Tarihleri boyunca aralarında hiç savaşmamış bu
insanlar daha savaşmanın ne olduğunu bile bilmiyorlardı
ve bu nedenle en ufak silahları bile yoktu.
Kullanabilecekleri tek silah avcılıkta da kullandıkları
bumeranglarıydı. Buna karşın Avrupalıların elindeki
ateşli silahlarla isyanlar bastırılmaya başlandı ve çok
büyük ölümler yaşandı. Avusturalya kıtasının en büyük
adası olan Tanzanya adasında genç, yaşlı, çocuk, kadın,
erkek demeden hepsini katlettiler ve buna da
“Cezalandırma” adını verdiler.
Aynı zamanda diğer dünyayla bağlantı sağladıkları

Korrobori yani “Düş zamanı” adında bir törenleri vardı.
Aborjin klanları Korrobi adı verilen ve önceden
belirlenmiş bir düzende dans ederek ve şarkı söyleyerek
Düş Zamanı varlıklarıyla bağlantıya geçiyorlardı. Bu
törende oyunlar, müzikler, danslar sahneleniyor, her
klanda farklı olan bu törenlerin kutsal olduğu
düşünülüyor.
Uluru adında kutsal bir de kayaları var. Bu kaya Anangu
halkına ait ve bu kaya oluşumun 1985 yılında asıl
sahiplerine geri verildi. Bu kayaya kutsal olduğu için
tırmanılması yasak. Kayanın şekli de ‘Düş Zamanı’
efsaneleriyle açıklanıyor.
Bugünlerde ise saf Aborjnlere rastlamak neredeyse
imkansız çünkü soyları hastalıktan, ya da katledilmekten
dolayı tükenmek üzere. Bu kadar kadim bir ırkın
dünyadan silinmesi gerçekten çok acı bir durum.

KAYNAKÇA:
www.britannica.com/topic/Australian-Aboriginal/Leadership-and-social-control
www.survivalinternational.org/tribes/aboriginals
arkeofili.com/efsaneleri-ve-etkileyici-inanc-sistemleriyle-aborjinler/
www.youtube.com/watch?v=LLYFcEY6hoY
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Panama Kanalı

Can RONDU/ 9-B
1914 yılında ABD tarafında hizmete açılan, uzunluğu 77
kilometre olan bu kanalın yapımı sırasında birçok
bulaşıcı hastalık ortaya çıkmış ve büyük toprak
kaymaları yaşanmıştır. Bu kazalar ve hastalıklar sonucu
27.500 gibi büyük sayıda insan canından olmuştur.
Ayrıca 1881-1914 yılları arasında inşa edilen Panama
kanalı tarihinde yapılmış en büyük ve en zorlu
mühendislik projelerindendir. Yapım aşamasında birçok
zorlukları olan bu kanalın en büyük özelliği Güney
Amerika ve Kuzey Amerika'yı birbirinden ayırır.
Panama Kanalı bir su asansörü görevini görüyor. Atlas
Okyanusundan Pasifik Okyanusuna geçmek isteyen
gemiler bu yolu kullanıyorlar. Kanal üç havuzda oluşuyor.
Kanalı geçmek isteyen gemi ilk olarak birinci havuza
giriş yapar. Geminin havuz girişi sonrası kapağı kapatılır.
Kapakların kapanmasından sonra birinci havuzun tahliye
delikleri kapatılır. Kapak ve havuz tahliye kapaklarının
kapatılması ardından ikinci havuz tahliye kapakları
açılarak havuza su doldurulmaya başlanır. Bir süre sonra
birinci havuzun su seviyesi ikinci havuzun su seviyesine
eşitlenir. Bu eşitleme sonrası ikinci havuzun kapağı
açılarak geminin ikinci havuza girmesi sağlanıyor. İkinci
havuza giren geminin ardından birinci havuzun kapağı
kapatılır ve ikinci havuzun birinci havuzla bağlantısı
kesilir. Aynı işlem ikinci havuz ve üçüncü havuz arasında
da yapılır. Üçüncü havuza geçen gemi artık karşıya geçişi
sağlanmış olacaktır.
Açılışından 2002 yılına dek, yaklaşık 800.000 geminin
geçtiği tahmin edilen Panama Kanalı’ndan her yıl
14.000’den fazla gemi geçmekte olup taşınan yük
miktarı 203 milyon tonu bulmaktadır.
Kanal boyunca yolculuk yaklaşık 9 saat sürmektedir.
Panama Kanalı deniz seviyesinden 28 metre yukarıdadır.
Peki, size yıllar önce çılgın bir seyyahın Panama kanalını
yüzerek geçtiğini söylesem. Amerikalı gezgin, maceracı,
yazar Richard Halliburton, Panama kanalını yüzerek
geçen ve tarihinin en düşük ücretini ödeyen tek kişi.
Hayata karşı bakışını ‘Dünya’yı gezerken ölmek
istiyorum’ şeklinde özetleyen seyyahın oldukça büyük
hedefleri ve başarıları olmuş. Dünya’nın etrafını uçarak
gezmek, fille Alp dağlarını geçmek gibi zorlu hedeflerini
başarıyla tamamlayan gezginin hedeflerinden bir diğeri
de Panama Kanalı’nı yüzerek geçmek olmuş ve seyyah
bu başarısıyla da kendisinden bolca bahsettirmiş.

KAYNAKÇA:
www.neoldu.com/panama-kanali-buyuyor-3322h.htm
www.insaport.com/makale/yuksel-kaya/muhendislik-harikalari-panama-kanali/
http://www.hurriyet.com.tr/seyahat/yazarlar/ipek-evci/panama-kanalini-yuzerek-gecen-seyyah-40784121
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(Home Office)

Yağız ÇALHAN / 9-A

arkadaşları, orada bulunan masa, sandalye, malzemeler
ve konuşulan konular bile işle ilgilidir. Ancak evde böyle
bir durum söz konusu değil. Home ofisin belki de en
önemli dezavantajlarından biri budur.
Yaptığınız işten en üst düzeyde verim almak için
tamamen odaklanmak gerekmektedir. Oysaki sizin işe
odaklanmanızı engelleyecek her şey evde fazlasıyla
vardır. Sıcacık bir yatak, ilginizi çeken bir televizyon
programı, çat kapı gelen komşunun getirdiği
dedikodular vs. Bir de evliyseniz ve küçük bir çocuğunuz
varsa işler sizin için biraz daha zor olabilir.
Home ofis çalışmanın diğer bir dezavantajı da
sosyalleşmekten sizi tamamen uzaklaştırmasıdır. Evde
olduğunuz için ister istemez uyku saatlerinizde esneme
olacaktır. Sabah geç başlanılan iş, gecenin geç saatlerine
kadar sürer ve evde sürekli bir çalışma pozisyonu
yaratmış olursunuz. Bu da özel hayatınızı olumsuz
etkileyen bir durumdur. Çünkü evde ilgi bekleyen eş veya
çocuklar olabilir. Bunun yanında eve gelen misafirler de
tamamen sizin programınıza göre ayarlanmak
zorundadır. Bu da evinizi paylaştığınız kişileri bir süre
sonra rahatsız etmeye ve anlaşmazlığa yol açacaktır.
Evde
çalışırken
kaliteli
zaman
kavramından
uzaklaşırsınız. Sürekli açık olan bilgisayarınızın başından
defalarca kalkarsınız. Mutfağa kahve almak için gider, bir
şeyler atıştırıp dönersiniz. Bu arada boşa geçen
dakikaları da çalışma saatinden sayarsınız. Bu durum
home ofis çalışma hayatı için bir dezavantaj değildir
belki ama uygulanması şart olan bir program eşliğinde
çalışmazsanız çok zaman harcayıp az iş üretmeniz
kaçınılmaz olur.
Evden çalışan kişilere çevremizden bir örnek verecek
olursak bu kişi benim annemdir. Annemin çalıştığı şirketi
evden çalışmaya izin vermekte. Bu sayede annem ayda
iki kez evden çalışır. Bu bana göre çok güzel bir şeydir,
çünkü bu sayede annemle daha çok vakit geçirebilirim.
Fakat bu sadece benim tatil dönemlerimde mümkün
olabilmektedir. Yine de ben evde yokken bile annem
evden çalışsa en azından yorulmaz ve rahat bir gün
geçirmiş olur.
Sonuç olarak bence evden çalışma doğru yöntemler
kullanılarak verimli bir şekilde değerlendirilirse çalışanlar
için çok verimli bir yöntemdir.

Home ofis (evden çalışma), kısaca çalışma alanını eve
taşımaktır. Yazılımcılar, tasarımcılar, mimarlar, metin
yazarları gibi evden çalışmaya uygun meslekleri olanlar
ofis ortamını eve taşıyabilir ve evden herhangi bir iş
yerine bağlı olmadan, serbest bir şekilde çalışabilirler. Bu
arada pek çok işletmede laptop ve uzaktan bağlantı
kullanımının artması sayesinde home ofis çalışan
insanların sayısının her geçen gün artığını belirtmekte
fayda var.
Evden çalışmanın faydaları:
Evden çalışma fikri ilk etapta herkesin ilgisini çeken,
cazip bir durumdur. Her sabah erkenden uyanmak, ne
giyeceğim, saçımı nasıl yapacağım veya her sabah
yapılan tıraşlar gibi daha birçok zorunluluktan sizi
kurtaracaktır. Dilediğiniz saatte işe başlayıp, istediğiniz
en rahat kıyafetlerle çalışmanıza hiçbir şey engel
değildir. Önemli olan yapmanız gereken işi zamanında
bitirmektir.
Evden çalışmanın tasarruf etmek gibi çok önemli bir
avantajı da bulunmaktadır. İşe giderken yol masrafından,
güzelleşmek için kuaför masrafından, şık olmak için de
alışveriş masrafından kurtulmuş olursunuz. Öte yandan
eğer bir şahıs firmanız varsa evinizi ofis olarak gösterip
elektrik, su gibi faturaları da gider olarak
gösterebilirsiniz. Bu sayede hem eve hem ofise ayrı kira
verme derdinden de kurtulmuş olursunuz.
Eğer diğer çalışanların saatiyle paralel çalışmak zorunda
değilseniz, istediğiniz zaman uyuyup istediğiniz zaman
çalışabilirsiniz. Eğer gece verim alıyorsanız, gündüzleri
uyuyup, geceleri tam performans gösterebilirsiniz.
Sonuçta önemli olan yapılması gereken işin en iyi şekilde
ve zamanında yetiştirilmesi değil mi?
Home ofis çalışmanın avantajları aslında tek çatı altında
toplanıyor. Evde çalışmanın en güzel yanı rahat ve özgür
olmaktır. Uykunuz geldiğinde bir süreliğine kestirebilir,
dışarıda işleriniz varsa gidip halledebilir, misafirinizi
ağırlayabilir ve arta kalan zamanlarınızda yine işinizi
bitirebilirsiniz. Hem de başınızda sizi denetleyen bir
yönetici olmadan.
Evden çalışmanın dezavantajları:
Ofis ortamında çalışan insanlar sabah erkenden kalkar,
bu amaçla hazırlanır ve bu amaçla evden çıkarlar. Ofise
gittikleri an çalışma psikolojisine bürünürler. Çünkü iş

bilgihanem.com/home-ofis-nedir-home-office-avantaj-ve-dezavantajlari-nelerdir/
blog.koctas.com.tr/home-ofis-nedir-rahat-ve-verimli-bir-calisma-ortami/
3dkonut.com/home-ofis-ne-demektir-/haberi/
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Cengiz Aymatov

Taha Mert ERSAYIN / 9-A
Cengiz Aymatov kimdir ve eserleri nelerdir? Cengiz
Aytmatov, 20. yüzyılın önemli yazarlarından birisidir. 12
Aralık 1928’de Manas’ın karargâhının bulunduğuna
inanılan Talas vadisindeki Şeker köyünde dünyaya
gelmiştir. Babası Törökul Aytmatov devlet adamı, annesi
Kırgızistan’ın Isık Göl bölgesinde doğmuş Tatar asıllı
Nagima Aytmatova da öğretmendir.
Gençliği sıkıntılı bir döneme denk gelmişti. O dönemde
zaten yeni yerleşmeye başlayan siyasî sistemle, bir de
savaşla mücadele etmek zorundaydı. Çok genç yaşta
çalışmaya başladı; çünkü II. Dünya Savaşı'nın SSCB
üzerindeki etkileri gençleri de etkiliyordu, yetişkinler
savaşta olduklarından, gençlere büyük iş düşüyordu. On
dört yaşında köyündeki sekreterliğe girdi. Burada tarım
makinelerinin sayımı, vergi tahsildarlığı gibi işlerde çalıştı.
Köyünden, Kazakistan'a giderek Cambul Veterinerlik
Teknik Okulu'nda okudu. Daha sonra şimdiki
Kırgızistan'ın başkenti olan Bişkek'e giderek burada
Frunze Tarım Enstitüsü'nde öğrenimine devam etti.
Ardından Maksim Gorki Edebiyat Enstitüsü'ne geçti ve
1956 ile 1958 yılları arasında Moskova'da okudu.
Yazmaya bu yıllarda Pravda gazetesinde başladı. Yazdığı
eserleriyle üne kavuştu ve 1957 yılında Sovyet Yazarlar
Birliği'ne üye kabul edildi. 1963'te Lenin Ödülü'nü aldı.
Eserleri yüz elliyi aşkın dile tercüme edildi.
Aytmatov, Gün Olur Asra Bedel romanının film çekimleri
için gittiği Rusya'nın Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti
Kazan'da 16 Mayıs 2008 rahatsızlandı ve böbrek
yetmezliği teşhisiyle tedavi için Almanya'ya getirildi.
Almanya'nın Nürnberg kentindeki Klinikum Nord'da
tedavi gören Cengiz Aytmatov, komaya girdi.10 Haziran
2008 tarihinde Nürnberg'de hayatını yitirdi.
Cengiz Aytmatov; edebi çalışmalarına ek olarak, Avrupa
Birliği, NATO, UNESCO ve Benelüks ülkelerinin Kırgız
delegeliğini üstlenmiştir.

Eserlerinde mitolojiye oldukça yakın durdu ancak onunki
antik anlamından farklı olarak mitolojiyi çağdaş bir
zeminde sentezlemek ve yeniden yaratmaktı.
Eserlerinde mitlere, efsanelere ve halk hikâyelerine
göndermeler yapmıştır.
1966'dan sonra eserlerini hep Rusça kaleme almıştır.
Cengiz Aytmatov, “Dişi Kurdun Rüyaları” ve “Elveda
Gülsarı” romanlarında, yalnız insanların değil,
hayvanların da psikolojisini başarıyla anlatmıştır.
Romanlarında kurt ve at gibi hayvanlara da yer vermiş,
onlara insani özellikler atfetmiş ve bunda da başarılı
olmuş dünyadaki sayılı yazarlardan biridir.
Eserlerinden bazıları;
Dağlar Devrildiğinde-Ebedi Nişanlı (Son romanı - 2007)
Darağacı - Dişi kurdun Rüyaları (, 1988)
Selvi Boylum Al Yazmalım , (1963)
Elveda Gülsarı (, 1963)
Dağlar ve Steplerden Masallar (, 1963)
İlk Öğretmenim (, 1962)
Cemile (Kırgız Türkçesi Жамийла, Rusça, 1958)
Yüzyüze (, 1957)
Zorlu Geçit (1956)
Toprak Ana (1963)
Cengiz Han'a Küsen Bulut (1990)
Çocukluğum

Eserleri:
2007 yılında kazandığı Altın Yürek Edebiyat Ödülü'nü
alırken Aytmatov II. Dünya Savaşı sonrası yazarları
arasında yer alan Aytmatov, Cemile'den önce birkaç kısa
hikâye ve ‘Yüzyüze'yi yazdı. Ancak yazarın kendini
kanıtlamasını sağlayan kitap Cemile oldu; Louis Aragon
Cemile'yi "dünyanın en güzel aşk hikâyesi" olarak
tanımlamıştır.
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Carl Freidrich Gauss

Azra SOYUTEMİZ / 9-C
Carl Friedrich Gauss 30 Nisan 1777 tarihinde,
Braunschweig,
Almanya’da
doğmuştur.
Gebhard ile Dorothea Gauss çiftinin tek
çocuğu olarak dünyaya gelir. Ailesi yoksuldur.
Babası Gebhard Dietrich Gauss, taş ve duvar
ustasıdır. Annesi Dorthea Benze Gauss ise
eğitimi olmayan biridir. Carl, daha okuma
yazma bile bilmiyorken işlemler, hesaplar
yapabiliyordur ve matematiğe de ilgisi vardır.
On yaşında, ilkokuldayken öğretmenleri
birden yüze kadar olan tüm sayıların toplamını
sorar. Glauss, işlemde yer alan sayı listesinin
en büyük sayıyı ve en küçük sayıyı
topladığında hep sonuçların aynı geldiğini
fark eder. Bu formülü kullanarak kısa bir süre
içinde sorunun cevabını beş bin elli bulur.
Kâğıdını öğretmeninin masasına koyar,
öğretmen, sonucu doğru bulduğunu söyler ve
çok etkilenir. Glauss zekasını kullanarak,
sayılar ile haşır neşir olarak birçok formül
bulur. Bu zekâsıyla, Braunschweig Dük'ünün
gözüne girer. Dük ise Grauss’a burslu bir
şekilde Braunschweig Teknik Üniversitesi’nde
1792-1795 yılları arasında eğitim aldırtır.
1795’te Carl, Göttingen Üniversitesi’ne kayıt
olur. Eşkenar bir on yedigenin cetvel ve
pergelle nasıl çizileceğini bulur. Antik
Yunan’dan beri matematikler için büyük bir
soru işaretini silmiş olur. Carl, modüler
aritmetik fikrini kullanarak, sayılar kuramında
karesel karşılıklılık ilkesi olarak bilinen çok
önemli teoremi kanıtlar. Asal sayıların
tamsayılar arasındaki dağılımına ilişkin önemli
bir sonuç bulur. Her tamsayının en fazla üç
üçgensel
sayının
toplamı
olarak
yazılabileceğini kanıtlar. Carl bulduklarını
günlüğüne yazar. 22 yaşındayken cebirin
temel teoreminin (D’Alembert Gauss Teoremi)
ilk ispatını vererek doktorasını alan Gauss,
sonraki yıllarda teoremin üç ispatını daha
yapar. 24 yaşında Mars ve Jüpiter arasında bir
gezegen bulunduğu açıklanınca, 18 yaşında
geliştirdiği En Küçük Kareler Metodu’nu yeni
gezegenle ilgili gözlemlere uygulayarak,
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nerede görülebileceğini belirler. Sonrasında astronomlar,
Carl’ın doğru yeri belirlediğini söylerler. Astronomlar bu
gezegene Ceres adını verirler. Ceres, günümüzde Mars
ile Jüpiter arasındaki yörüngede bulunan binlerce kaya
parçası içindeki ilk küçük gezegen ya da asteroittir.
Glauss’un bulduğu yöntemler ve formüller tıp, finans,
mühendislik, ziraat, biyoloji ve sosyoloji gibi birçok bilim
dalına katkı sağlar. Teorem, sonra kanıt ve en son olarak
teoremin sonuçları sıralamasını anlatan eser basılır.
Gauss, matematiği bilimlerin kraliçesi, sayılar teorisini de
matematiğin kraliçesi ilan eder.
1805 yılında Johanna Osthoff ile ilk evliliğini
gerçekleştirir. Joseph adında bir oğlu ve Wilhelmine
adında bir kızı olur. Prusya ile girilen bir savaşta
kendisine oldukça desteği olan Dük hayatını kaybeder.
1808’de ise babasını, bir yıl sonra da Louis adını
verdikleri üçüncü çocuğun doğumu sırasında eşi
Johanna’yı kaybeder. Louis ise bir yaşına gelmeden
vefat eder. Grauss doğal olarak tüm bu yaşananlardan
oldukça etkilenir. 1809’da gök cisimlerinin hareketleri ile
ilgili iki ciltlik eseri ‘THEORİA MOTUS CORPORUM
COELESTİUM İN SECTİONİBUS CONİCİS SOLEM
AMBİENTİUM’ adlı eserini yayımlar. Bu eserde
denklemler, yörüngeler ve hesaplamaları içerir. 1810
yılında karısının arkadaşı Minna Waldeck ile evlenir. Bu
evlilikten de Eugene, Wilhelm, Therese adında üç
çocuğu dünyaya gelir.
Grauss yaptıklarıyla matematik dünyasına büyük katkısı
olduğundan ona Matematiğin Prensi denir. 1830’lu
yıllarda Gauss, Alman fizikçi Wilhelm Weber ile bir ekip
kurup, o günlerde büyük bir karmaşa yaratan
elektromanyetizma teorisini ele alır. Teoremlere ulaşır ve
sistem geliştirir. 1833 yılında manyetik kuvvetlerle ilgili
yazdığı bir makalede manyetizmanın üç temel ölçümünü
belirtir: Kütle, uzunluk ve zaman. Dünyanın manyetik

alanıyla ilgili önemli çalışmalar yapar. Yıllar boyunca
standart manyetik kuvvet birimi Gauss olarak kabul
edilir. Bugün de manyetik alan birimi olarak, CGS’de
(santimetre (uzunluk), gram (kütle) ve saniyeden
(zaman) oluşan birim sistemi) Gauss, MKS’de (metre uzunluk), kilogram (kütle), saniyeden (zaman- oluşan
birim sistemi) ve SI birim sisteminde (uluslararası birim
sistemi) Tesla kullanılır (1 Tesla = 10.000 Gauss).
Matematiksel değerlerin incelenmesine yarayan ünlü çan
eğrisi, ilk kez Fransız matematikçi Abraham de Moivre
tarafından 1733’te keşfedilmekle birlikte, Gauss
tarafından yeniden tanımlanır ve değerlendirmelerde
kullanılan matematiksel işlemler, onun tarafından
gerçekleştirilir.
Gauss maalesef genç matematikçileri desteklememiştir.
Babası onun okumasını istemezken, annesi hep onun
arkasındadır. Gauss, 1807’de astronomi bölümüne
profesör olduğu Göttingen Üniversitesi’nde ömrünün
sonuna kadar kalır. Son yıllarında edebiyatla ilgilenir.
Gauss, 23 Şubat 1855’te 78 yaşında Göttingen’de ölür.
Beyni araştırma için muhafaza edilir ve bugün hâlâ
Göttingen Üniversitesi’nin Tıp Fakültesi’nde formalin
içinde korunur.
KAYNAKÇA:
www.matematikciler.com/matematikcilerin-prensi-carl-friedrichgauss-1777-1855/
www.youtube.com/watch?time_continue=73&v=A3hLORH2Muo&f
eature=emb_logo
http://www.leblebitozu.com/carl-friedrich-gauss-kimdir-gaussunhayati-ve-eserleri/
http://www.ufukhocam.com/?pnum=200&pt=Gauss%27un%20ha
yat%C4%B1%20ve%20matematik
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Bir Rüya
“Finlandiya”

Ada AYDIN / Hazırlık-B
Gizemli bir o kadar da heyecanlı bir yolcuğa çıkıyoruz.
Ön yargılarınızı unutun, mesafeleri görmeyin, üşümeyi
ise hiç düşünmeyin. Finlandiya rüyası başlıyor….
Ailemle
beraber
Finlandiya’ya
gideceğimizi
öğrendiğimde ilk tepkim “Bensiz gidin!” demek olmuştu.
İstemeden gidiyordum ama babam uçakta gittiğimiz
yerlerin fotoğrafını gösterince heyecandan yerimde
duramadım. Hayatım boyunca gideceğim en güzel
yerlerden biriydi. İlk olarak biz Finlandiya’nın Laponya
(LAPLAND) bölgesinin başkenti olan Rovaniemi’ye
gidiyorduk. 80.000 nüfuslu olan bu bölgeye bizim
yılbaşı onların da Noel diye kutladığı zamanda gitmemiz
en doğru karardı. Normal şartlarda -20’lerde olan hava
sıcaklıkları
bizim
şansımıza
gittiğimiz
hafta
-5’lerdeydi.
Tahmin edebileceğiniz üzere bembeyaz bir piste iniş
yaptık. Yılbaşı sezonunda olduğumuzu tek bakışta
anlayabileceğiniz küçük ama dekorasyonuyla dillere
destan bir hava alanına indik. Helsinki’den 40 dakikada
Rovaniemi’ye uçtuk. Otelimize yerleşirken hatırladığım
şeylerden biri çok kalın yorganların olmasıydı. Gerçekten
neden o kadar kalın olduklarını o akşam dışarı çıktığımda
anladım. Rovaniemi’de en belirgin hatırladığım
şeylerden biri de her tarafın eksi derecelere dayanıklı
kıyafet kiralama dükkanlarıyla dolu olmasıydı. Bir
tanesine girip kalın tulumlar giydik, hava o kadar
soğuktu ki çift eldiven taktırtıyorlardı ve verdikleri özel
botlar giydiriyorlardı.
Gittiğimiz grupla beraber bizi donmuş bir gölün kıyısına
indirdiler. Yirmiye yakın kar motoru bizi bekliyordu.
Yetişkinleri motorlara aldılar ve biz üç çocuk ve binmek
istemeyenleri motora bağlı kızaklara bindirdiler.
Giderken gerçekten çok eğlendik. 10 dakika kadar
gittikten sonra bomboş bembeyaz gölün tam ortasında
durduk bize ekipman getirdiler buzda balık tutacağımızı
söylediler. İlk olarak uzun demir çubuklarla buzun
ortasında minik delikler açtık. Üç aydır balık tutulamayan
gölde ben balık tutabilmiştim. Şans bu ya yirmi kişilik
grubumuzda balık tutabilen tek kişi bendim ve herkes
hayret etmişti. Ardından bir kulübeye gittik. Bahçesinde
göğe yükselen ve etrafı aydınlatan ateşi unutamam.
Hayatımda ilk kez geyik eti yedim. Alışkın olduğumuz bir
tür olmasa da lezzetliydi doğrusu. Çok kişi sevmemişti
ama ben yine de o kadar kötü bulmamıştım. Asıl

eğlenceli olan ise dönüş yoluydu. Donmuş bir gölün
ortasında heyecanla ve bir de tedirginlikle gidiyorduk.
Çok özgürdüm bir de korkak. Gerçekten atlattığım en
zor yolculukta, adama nasıl sıkı sarıldığımı anlatamam.
Süratle buzun üzerinden gidiyorduk. Soğukluk yüzümde
çizgiler oluşturuyor heyecanım gittikçe artıyordu. ‘An’ı
yaşamak çok güzeldi.
O akşam otelde güzelce dinlendikten sonra Noel
Baba’nın köyüne yola çıktık. Bu yerin özelliği dünyanın
üst merkezinde bulunmasıydı. Ardından Husky turuna
yani çok fazla köpeğin çektiği kızaklara bindik ve köyün
etrafında uzun bir tur attık . En garipsediğim yanlarından
biri köpeklerin arasında yön vericilerin ve takım
kaptanının bulunmasıydı. Gerçekten çok eğlendik,
köpekler koştukça koşuyor sanki enerjilerini atmak için
ellerinden geleni yapıyor gibiydiler. Turda ekibe uyum
sağlayamayan köpekleri değiştirdiler, anladım ki bu iş
gerçekten onlar için çok önemliydi. Turdan sonra
köpekleri sevdik ve Noel Baba’nın köyüne yürüyerek
geçiş yaptık. Işıklandırmalar, restoranlar,
kardan
yapılmış heykeller, hediye dükkanları adeta rüyadaydım.
İlk olarak Finlandiya’nın en ünlü yemeklerinden olan
Somon yemeye gittik, tadı gayet güzeldi.
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Ertesi gün boş günümüzdü, iyice dinlendikten sonra
otelimizin yanında buz tutmuş bir göle hokey ve buz
pateni oynamaya gittik. Gerçekten çok eğlenceliydi.
Yürürken evlerde süslenmiş ağaçlar ve ışıklandırmaları
gördüm. Büyüleyiciydiler. Bir saat kadar kaydıktan sonra
beraber otelin yanındaki meydana gittik. Hediye
dükkanlarından alışveriş yaptık. Nobel Baba’nın ve elfleri
gösterilerini izledik. Bizlere hediyeleri verdiler. 2017’ye
bir masal aleminde girdik diyebilirim.
Ertesi gün ise çok heyecan duyduğum günlerden biriydi.
İlk olarak geyik safari turuna ve bir Finlandiya yerlilerinin
din törenine katıldık, hepimize kömürden boynuz çizip
ölünce geyik olacağımızı söylediler. Bize her ne kadar
saçma gelse de onun için bir hayat felsefesiydi.
Geyik turumuz aslında Husky turundan sonra biraz
sıkıcıydı, çok yavaş ilerliyorduk. Uzun ağaçların olduğu,
dar yollardan geçtik. Gerçekten ormanın içinde karların
ağaç dallarından düşmesi dışında ses çıkmıyordu. Beyaz
bir boşluktu adeta. Sessizlik hiç bu kadar huzurlu
olmamıştı. Geyik safari turundan sonra yavru geyikleri
besledik ve sevdik.

restoran, kilise ve çeşit çeşit odalar gördük. Gerçekten
hepsi her bir detayına kadar kusursuzdu. Oteli gezdikten
sonra onun hemen yanındaki tavanı camdan olan kuzey
ışıklarını izlemek için yaratılmış tek odalık otellere baktık.
Gerçekten o da bir buz kadar harikaydı.
Dört günde gerçek bir rüya gördüm ben. Gezi sonunda
hayatım boyunca unutamayacağım anlar yaşadım. Bazı
insanların hayal dediği şeyi gerçekleştirdim. Bambaşka
bir şehri, kültürü, dini tanımakla beraber gölde balık
tutmak gibi birçok şeyi de hayatımda ilk defa
gerçekleştirdim. Filmlerden çıkmış gibi olan bu ışıl ışıl
kentte çok güzel dört gün geçirdim.

İşte en müthiş şölenin zamanı gelmişti: Kuzey Işıkları…
Yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş’ten gelen yüklü
parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkan bu doğal
ışımaları yaklaşık üç saat izledik ve gerçekten çok
güzeldi. Yeşil ve mavi gökyüzü ile birleşen yıldızlar
gerçekten çok harika gözüküyordu, hayatım boyunca
belki de bir kere yakalayabileceğim bu an muazzamdı.
Dünya nasıl muhteşem bir şeydi. Biz günlük
yaşantımızda ne kadarına şahit olabiliyorduk?
Hayranlığım anbean artıyordu. Üç saatlik bir renk
cümbüşü… Dünyanın rengi işte böyle büyülü bir şeydi.
Son günümüzde ise Buz Otel’e gittik. Bu otelin en önemli
özelliği her yıl eriyip tekrardan yapılması ve her odanın
farklı temada olmasıymış. Masadan bardaklara kadar her
şeyin buzdan olduğu bu otelde çocuk parkı, bar,
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Kimdir Bu
Nikola Tesla?

Ulaş BAKIR / 9-A
fakat yatırımcıları Tesla’nın bu icadına gereken ilgiyi
vermediler ve Tesla’yı yarı yolda beş parasız bıraktılar.
Bunun sonucunda Tesla şirketin kontrolünde bıraktığı
patentlerini kaybetti. Tesla 1886’nın sonlarında müfettiş
Alfred Brown ve avukat Charles Peck ile tanıştı. 1887’de
üçü beraber Tesla Electronic Company şirketini kurdular.
Tesla’nın geliştirdiği patentlerden gelecek parayı
paylaşacaklardı. Böylece Tesla ,tekrardan yeni icatlar
geliştirebilmek
için
Manhattan’da
kurdukları
laboratuvarda çalışmaya başladı.
Özetle Tesla, gördüğü haksızlıklar yüzünden çok kötü
zamanlar geçirmiş fakat asla çalışmayı bırakmamıştır.
Hiçbir zaman bir tüccar gibi olmak istemeyen Tesla,
bütün icatlarını insanlığa adamıştır.8 Ocak 1943’te yalnız
yaşadığı bir otel odasında hayata gözlerini yummuştur.

Nikola Tesla 10 Temmuz 1856’da Hırvatistanlı Tesla
ailesinin 4.çocuğu olarak dünyaya geldi. Kendisinden
sonra bir kız kardeşi daha oldu. Nikola’nın annesi ev
işlerini kolaylaştırmak için kendi çapında icatlar yapan
bir kadındı. Annesi aynı zamanda okumayı çok severdi.
Nikola’nın dehasının annesinden miras kaldığı söylenir.
Nikola çok zor bir çocukluk geçirmiş, hep ağabeyiyle
karşılaştırılmıştı.
Ağabeyi 12 yaşındayken attan düşüp ölmüştü. Ailesi
onun atı korkuttuğunu, o yüzden ağabeyinin öldüğünü
söylerdi hep. Yaşadığı bu olaylar, kendisinin hayatı
boyunca içine kapanık bir insan olmasına sebep
olmuştu. Nikola şiir yazmayı ve okumayı çok severdi.
Görsel hafızası mükemmel denecek kadar iyiydi,
gördüğü hiçbir şeyi unutmuyordu. Nikola, 1873 yılında
Polyteknik Enstitüsünde, daha sonra ise 1880 yılında
Prag Üniversitesinde okudu. Asıl amacı matematik ve
fizik dallarında uzmanlaşmak olan Nikola, elektrik alanını
görünce resmen büyülenmişti. Kariyerine 1881 yılında
Budapeşte’de bir telefon şirketinde elektrik mühendisi
olarak başlayan Nikola, 1884 yılında New York’tan gelen
bir iş teklifini kabul etti. Tesla’nın yeni durağı Edison’un
makine şirketiydi. Çalışmaya başladıktan kısa süre sonra
Edison’u çalışkanlığıyla etkilemeyi başaran Tesla,
Edison’dan bir teklif almıştır. Edison Tesla’ya eğer kendi
dinamolarını geliştirebilecek bir tasarım yapabilirse ona
50 bin dolar vereceğini söylemiştir. Tesla bu dinamo
için aylarca uğraşmış, sonunda yeni bir tasarım
oluşturabilmişti. Buna rağmen Edison parayı
vermemiş üstüne üstelik Tesla’yla: ”Sen
Amerikan mizahından anlamıyorsun.”
diyerek kökeniyle dalga geçmiştir.
Bunun sonucunda Tesla bu şirketten
ayrılmaya karar vermiştir.
Tesla bu şirketten ayrıldıktan
sonra orada geliştirdiği ark
aydınlatma
sistemlerinin
patentini almaya çalışmış ve
Mart 1885’te New Jersey’de
Tesla Electric Light and
Manufacturing Company
adlı şirketi kurdu. Tesla,
aynı
yıl
geliştirdiği
jeneratörün
patentini
almak için çok uğraştı
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İcatlarından Bazıları:

Uzaktan Kumanda: 1898’de, Madison Square
Garden’da dünyaya ilk uzaktan kumandalı
model botunu gösterir.Tesla’nın bu icadı
ilerleyen zamanlardaki kablosuz etkileşim
girişimlerinde örnek teşkil etmiştir.

Alternatif Akım: Nikola Tesla’nın hiç şüphesiz en
bilinen ve dünyadaki bilinen teknolojiye yeni bir
yön verme potansiyeli olan fikirleri alternatif akım
üzerineydi. Ona göre doğru akım tamamen
saçmalıktan ibaret olan bir şeydi ve kesinlikle
değiştirilmesi gerekiyordu. Bu fikrini hayata
geçirmek amacıyla alternatif akım elektrik
sistemini tasarladı ve su gücünden yararlanarak
hidroelektrik santralleriyle bu gücü enerjiye
çevirmeyi planladı.

Tesla Bobini: Tesla’nın adını taşıyan bu bobin,
Tesla’nın şovlarında kullandığı çarpıcı makinelerdi.
Çok fazlı alternatif akımlar kullanarak çok yüksek
voltajda şimşekler yaratabilen bir makinedir.

Radar: Radar: Uzak cisimleri, üzerlerine dalga
darbeleri yollayarak izlemenin mümkün
olduğunu anladığında henüz bilimsel olarak
keşfedilmemiş olan kozmik ışınları kullanıyordu.
Bir başka deyişle, kozmik ışınların varlığını ilk
keşfeden bilim insanı da oydu. 1. Dünya
Savaşı’nın başlarında bu icadını Amerikan
Hükümeti’ne götürerek, Alman U-botlarının
yerlerini tespit edebileceğini anlattı. Hükümetin
de o zamanlar tek istediği buydu. Hatta konunun
araştırılması için bir heyet kurulmuş, Edison da
bu heyete başkan olarak atanmıştı. Thomas
Edison, bir kez daha tamamen kişisel
nedenlerden ötürü Tesla’nın projesini reddetti.
Böylece tüm dünya, radarın tekrar keşfedilmesi
için 18 yıl beklemek zorunda kaldı.
KAYNAKÇA:
www.thegeyik.com/nikola-teslanin-dunyaya-kazandirdigi-10-mukemmel-icat
evrimagaci.org/nikola-tesla-kimdir-neleri-icat-etmistir-tesla-hakkindaki-mitler-ve-gercekler-149

Radyo: Tesla ilk kez Houston Sokağı’ndaki
laboratuarından 40 km uzaktaki Hudson Nehri’ndeki
bir tekneye kablosuz iletim sağlamıştı. Tesla radyoya
ilişkin antenlerden, radyo alıcılarına kadar her şeyi
keşfetse de , radyo keşiflerini yakından takip ederek
çalan Guglielmo Marconi tarafından bulunmuş gibi
gösterildi. 1943’te ABD Yüksek Mahkemesi Tesla’nın
patentinin önceliği olduğunu tanısa da , Marconi
radyonun babası olarak bilinmektedir. Tesla, Marconi
için şöyle demişti: “Marconi iyi bir adam. Bırakın
devam etsin. Benim patentlerimin 17 tanesini
kullanıyor” demiştir.
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Bir Kadın Düşün

Yaren AKFIRAT / 10-A

Bir kadın düşün...
Senelerce kocasıyla aynı yastığa baş koymuş.
Ona, baba yapacak kadar değer vermiş.
O, kızı için sonuna kadar yaşamak isteyen
Emine Bulut.
Bir kadın düşün...
İnsanı anlamak için psikoloji okumaya başlamış.
Ailesiyle bir lokma beraberliği için eve dönecek olan.
O, güzeller güzeli Özgecan Aslan.
Bir kadın düşün...
Savaşları protesto etmek için
beyaz gelinlikle yola çıkmış.
Filistin’e gitmek için yollara düşmüş.
O, cesaretin bir başka yüzü Pippa Bacca.
Bu kadınları tekrar düşün...
Biri, çocuk gözlerinde geçmek zorunda
bırakılmış yaşamaktan
Biri, her hücresinde yanık iziyle anılacak acıların
Biri tüm idealleri toprağa gömülecek yarınların
Şimdi bu kadınlardan onlarca olduğunu düşün...
Ne yaşadıkları,
Nasıl yaşadıkları,
Niye yaşadıkları…
Cevap KADIN olmaları mı?
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Karmaşık Sayılarla
Şifreleme Sistemi

olması önemli bir özelliktir. Bu sistem hazırlandıktan
sonraki ilk iş her harfin cis değerinin sıfırdan sonraki 4
basamağındaki sayıları almaktır.
Verilen örnek için bu değer “1396”dır. Değerler
alındıktan sonra bir bölme sistemine geçiş
yapılmaktadır. Bölme işlemi “2, 3, 5, 7 ve 9” sayılarının
değerleri bölmesiyle uygulanmakta, bu bölmeden kalan
sayılar da her harf için 5 haneli bir kod ortaya
çıkarmaktadır. Bu sayede sıfırdan sonra değişik sayılarda
rakam barındıran değerlerin tamamı 5 haneye getiriliyor
ve “sıfır virgül” gibi ifadelerin ortadan kalkmasıyla
aktarım kolaylaşıyor.

Mehmet BİLGİÇ / 11-B
Şifreleme, günümüzde birçok farklı alanda kullanılmakta
olan matematik temelli bir yöntemdir. Yerine göre farklı
şekillerde kullanılıyor olsa da temel amacı bir mesajı
farklı bir formda alıcıya aktarmak ve alıcıdan bunu
çözmesini beklemektir.
Matematik şifrelemede çeşitli şekillerde var olabilir.
Matematiğin içerdiği çok çeşitli alanlar dolayısıyla bu
alanlardan herhangi biri şifreleme mantığının temelinde
yer alabilir. Benim kullandığım alan ise karmaşık
sayılardır. Bunun temel sebebi karmaşık sayıların farklı
şekillerde ifade edilebilir olmalarıdır.
Hem koordinat sistemi üzerinde hem de denklem
cinsinden farklı farklı gösterimlere sahip olan karmaşık
sayıların bu özelliğini dönüştürmek aşağıda göreceğiniz
algoritmanın temel mantığını oluşturmaktadır.

Örnek:
Cis A = 0.489274
» A = 4892
» 4892: 2 » Kalan = 0
» 4892: 3 » Kalan = 2
» 4892: 5 » Kalan = 2
» 4892: 7 » Kalan = 6
» 4892: 9 » Kalan = 5
» A’nın şifreli şekli = “02265”
Görüldüğü üzere birim çember üzerindeki herhangi bir
noktadaki A noktasının kutupsal gösterimi alındı,
ardından kutupsal gösterimin sıfırdan sonraki dört
basamağı alınarak beş sayıya bölümünden kalanlar
yazıldı ve bir kod formuna ulaşıldı. Bu şifreleme sistemi
kullanılarak örnek bir “ABC” mesajı karşı tarafa şu
şekilde gidecektir: “022651122310300”

Şifreleme Sistemi ve Harflerin Değerlerini Tek Bir Kod
Formatı Haline Getirmek
Öncelikle sıkça kullandığım “cis” teriminin neyi ifade
ettiğini kısaca açıklamak gerekiyor. Argand diyagramı
adı verilen sistemde görülebileceği üzere; karmaşık
sayıları ifade etmek için oluşturulan kordinat sisteminin y
ekseni karmaşık, x ekseni gerçek sayıları ifade eder. Bir
karmaşık sayı diyagram üzerinde gösterildikten sonra
oluşan vektörün uzunluğunu bulmak için sinüs ve
kosinüs bileşenleri kullanılır. 90 dereceden küçük
herhangi bir θ açısının 1. bölgedeki vektörünün uzunluğu
“cosθ+isinθ” şeklinde ifade edilir. Bunun kısaca
gösterimi ise baş harflerin alınmasıyla oluşturulmuş “cis”
terimidir.
Cisi de açıkladıktan sonra bir örnekle sistem anlatılabilir.
İşlem için ilk basamaktan önce bir kordinat düzlemi
üzerinde birim çember oluşturularak 29 adet nokta
seçilmiştir. 29 nokta olma sebebi ise alfabemizde var
olan harf sayısının bu olmasıdır. Ayrıca 29’un asal bir sayı

Siz de Şifreleyin!
1- Birim çember üzerinden 29 nokta seçilir
2- Başlangıç noktası A harfi olmak üzere saat yönünde
29 harf, noktalara atanır
3- Kullanılacak noktaların kutupsal gösterimi yapılır
4- Kutupsal gösterimdeki sıfır virgülden sonraki
sayılardan ilk dördü alınır
5- Bu dörtlü, “2, 3, 5, 7 ve 9”a bölünür
6- Bölümlerden kalan beş sayı yan yana konulur
7- Her harf için oluşan birer kod mesajdaki harflerin
sırasına göre sırayla yazılır
8- Mesaj gönderildikten sonra alıcı aynı işlemleri tüm
harfler için uygular
9- Gelen mesajı beş parçaya ayırır ve uyuşanlardan yola
çıkarak mesajı çözer.
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Ayrıma Karşıyız,
Biz Buradayız

Zeynep AKDOĞAN / 10-D
sözleşmedir, onun da il imzacısıyız. Yasalar aslında çok
kapsayıcı ama uygulamada biraz zorluk çekiyoruz,
uygulanmıyorlar. Uygulanmadıkları için şiddet ve
eşitsizlik devam ediyor.
Dilek Üzümcüler: Tabii, uygulanmamasının en önemli
nedenleri de deneyimli personelin sürekli yer
değişikliğiyle farklı yerlere gitmesi ya da işten çıkması
sebebiyle konu üzerinde deneyimi olmayan kişilerin o
makamlara gelmesi denebilir. Eğer biz yasalarımızı
düzgün bir şekilde uygulamış olsak eşitsizlik, ayrımcılık
gibi konularda yaşanan sıkıntılar zaten engellenecek.
Ancak şu anda kadınların, kadın haklarına erişimi de zor.
Bu erişimi de engelliyorlar. Burası bir danışma merkezi,
biz burada danışan alıyoruz ve şiddet görmüş birçok
kadın ve çocukla çalışıyoruz. O yüzden de yasaları bir
kurum olarak belki de diğer tüm kurumlardan daha fazla
bilip nasıl uygulanmaları gerektiğini anlıyoruz ve bunun
savunuculuğunu yapıyoruz.

Bursa ilinde 2012 yılında kurulan Mor Salkım Kadın
Dayanışma Derneği, ayrımcılıkla mücadele, toplumsal
cinsiyet eşitliğinin sağlanması, şiddetin önlenmesine
dair farkındalık, bilinçlendirme ve eğitim çalışmaları
yapmaktadır. TED Bursa Koleji öğrencisi olarak bu
konuyu araştırmak, anlamak ve bu konuda neler
yapabileceğimizi öğrenebilmek için Mor Salkım Kadın
Dayanışma Derneğini ziyaret ettim. Derneğin karşılaştığı
sorunlar ve yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi almak
için sorularımızı dernek kurucusu ve başkanı Dilek
Üzümcüler ile yönetim kurulu üyesi ve genel sekreteri
İclal Polat yanıtladılar.
Bugünlerde kadın hakları ile ilgili hangi sorunlarla
karşılaşıyoruz?
İclal Polat: Kadın hakları ile ilgili aslında bir sürü sorunla
karşılaşıyoruz. Tacizden tutun da her türlü ayrımcılığa
kadar her süreçte kadınlar çok sayıda yasa ve sözleşme
olduğu halde hâlâ ayrımcılığa uğruyor.
O zaman şu anda bulunan Kadın Hakları hakkındaki
yasalarımız hakkında ne düşünüyorsunuz?
İclal Polat: Yasalarımız var tabii. Gerek kadına şiddete
karşı, gerek tecavüze karşı olsun TCK var, 6284 şiddetle
mücadele var, İstanbul Sözleşmesi var… Çok büyük bir

Sizce kadına şiddet neyden kaynaklanıyor?
İclal Polat: Eşitsizlikten.
Dilek Üzümcüler: Eşitsizliğin dışında bir de geleneksel
tabularımız var. Sahiplenme duygusu var erkeklerde.
Herkesin eşit olduğu kavramı beyinlere yerleşmediği
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girmek istiyor. Ne yapıyorlar? Bir makine mühendisi
alıyorlar, onun üstünde bir sürü erkek müdür oluyor. Eşit
işe, eşit ücret olayı da yok. Bizim kadınlar olarak
istediğimiz eşit işe eşit ücret olsun ve istihdam alanında
da bir eşitlik sağlansın. Yönetim kadrolarında hep
kadınları ikinci üçüncü kademeye itiyorlar. Bu sorunları
bizim önlememiz gerekir. Kadın çalışan ağırlıklı bir
grupta bile üste bir erkek getiriliyor. Tabii bu sadece işe
alımında değil, aynı zamanda o iş yerlerinde verilen işe
giriş formları var ya, o formlarda bile dile çok önem
verilmesi gerekiyor. Kadın-Erkek yazılması gerekirken
“Bayan” yazıyorlar, onun kalkması lazım. Mesela “Nişanlı
mısınız?”, “Evli misiniz?”, “Doğum ihtimaliniz var mı?”
gibi sorular soruyorlar. Bunlar tamamen insan hakkı ihlali
ve kadına karşı şiddetin artmasına neden olan şeyler
arasındalar. Bu formlar gibi her şeyin değişmesi lazım
hayatımızda.
İclal Polat: Bir de geleneksel yaptırımlarımız var. Kadın
çocuğuna bakmak zorundaymış gibi kadın izin alıyor
ama erkek almıyor. Çünkü erkek çocuğa bakmıyor.
Aslında bakması gerekir, onun da çocuğu olduğunu
anlaması gerekir. Tabii bunun için zihniyetin değişmesi
gerekiyor.
Dilek Üzümcüler: Toplumsal cinsiyet eşitliği derken evde
kadın ve erkek işlerinde ortak olarak çalışılması lazım.
Ortak yaşam alanında, evliler ise hayatı paylaşmak
zorundalar. Hayatı paylaşmak sadece evi paylaşmak
değil. Çocuğun bakımı, evin temizliği, her şey… İşte o
zaman kadının ne iş yaptığını erkek de anlayabilecek ve
eşitlik olduğu zaman o evde zaten sorun çıkmayacak. Bir
de erkekler evde kalan kadınları hiçbir şey yapmıyor gibi
görüp söylemlerde bulunurlar. Bu zaten çok uzun
yıllardır çalıştığımız bir konu. Kadınların aslında evde
olması, erkeğin cebinden çıkacak olan birçok parayı da
engellemiş oluyor. Onlar da ev işçisi. Evin temizliği
yaptırılsa para, yemek için aşçı tutulsa para, çocuk kreşe
verilse yine para… Aslında en ağır çalışan ev işçileri
kadınlar. Ve tatilleri yok, izinleri yok, hafta sonları da yok.
Bu toplumun güçlenebilmesi için toplumdaki her
katmanın harekete geçmesi lazım. Bazı şeylere her
kadının ulaşabilir olması gerekir.
Yanıtlarınız için teşekkürler.

için, herkes birini himayesi altına almış olarak görüyor.
Çünkü öyle bir yere geldik ki, kadın cinayetinde bile
adam partneri için ya da boşandığı eşi için ‘namusum’du
diyebiliyor. Bir namus kavramı var, ortada dolaşıyor ve
kimse bunun ne olduğunu bilmiyor. Bu yüzden de eşitliği
önce anlatmamız gerekiyor bu topluma ki bu şiddetin
önlenmesini sağlayalım. Bunun de çözümü öncelikle
siyasette. Kadınların üstünde bir cam tavan var ve bunun
kalması, kadınların bir adım daha atabilmesi için önce
siyasilerin dillerini değiştirmesi gerekiyor. Şiddet
meclisten başlıyor aslında. Farkında olmadan ailede,
mecliste, sokakta, her yerde şiddet uygulanıyor aslında
ama hiç kimse duyarlı değil bu konuya. Eğer bir gün bu
topluma bir siyasi çıkıp yasalar hakkındaki yaptırımları
anlatırsa daha iyi olacak. Tabii yasalarda da hiç af
olmaması lazım. Af olduğu sürece insanlar çıkıyor diyor
ki, yaralarım, öldürürüm, çıkarım… Yani yasalarla şiddeti
normalleştiriyorlar.
Biz en çok şiddetin normalleştirilmesine karşıyız. Şiddet
konusunda biri ceza aldıysa bu yasanın uygulanmasını
istiyoruz. Şiddetin önlenmesi için tavandan tabana bir
mücadele gerekiyor. Nasıl ekonomi için mücadele
veriliyorsa, şiddet için de toplum olarak hepimizin bir
mücadele vermesi gerekiyor. Biz toplumsal cinsiyet
eşitsizliğini çok önemsiyor hatta bunun okullarda bir
ders olarak verilmesini istiyoruz.
Peki, siz kadın olmanızdan dolayı hiç iş yerlerinde
olumsuz ayrımcılığa uğruyor musunuz?
İclal Polat: Tabii ki, hepimiz uğruyoruz. Seçim sürecinde
bile %1’lik kadın seçilen çıkmadı. En baş hep erkeklerden
başlıyor. Kadın personeli, daha ucuza daha çok
çalıştırabileceklerini sanıyor bazıları. “Mobbing”
uygulanan bir cinsiyete dönüyoruz aslında. Ki kadınların
daha üst düzeyde, yönetici olması gerekirken hâlâ bir
kadın yönetici olamıyor, hatta çok bastırılıyor kadın
yönetici olmaması için. Çoğu kurumsa şu anda
sözleşmelerle kadınların eşit tutulmasını sağlanmaya
çalışılıyor ama çok fazla çalışan anlamında değil yönetici
anlamında kadınların yukarıda olmasını istiyoruz biz.
Dilek Üzümcüler: Her alanda eşitsizlik var. Tamam, iş
alanlarında şiddet var. En tepe noktası da siyasiler.
Kadınlar milletvekili yapılmıyor, meclis üyesi yapılmıyor,
başkan
yapılmıyor.
Yani
koltukları siyası erkekler zapt
etmişler ve kadınlara yer
açmıyorlar. Mesela, belediye
başkanlığı seçimlerinde eşit bir
dağılım olsun ve kadın adayları
da göstersinler. Ama mesele
sadece bu değil. Mesela,
bürokrat olsun diyoruz kadınlar,
bakan olsunlar diyoruz, mecliste
söz sahibi olsunlar diyoruz.
Örneğin fermuar sistemi gelsin.
Fermuar sisteminde listelere bir
erkek bir kadın koyuluyor, bu bir
kota değil sadece fermuar ve
gerçekten
gerekli.
Bunları
yaptığımız
zaman
zaten
şiddetin üstesinden gelebiliriz.
İş
yerlerinde
eşitliği
sağlayamıyoruz.
Makine
mühendisi olmuş bir kadın işe
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Kara Delik Nedir?

Özlem BARİ / 9-B
Kara delikler yerçekiminin ışığı bile içine çekebilecek
kadar güçlü olduğu cisimlerdir. Kara deliklerin
çekimlerinin güçlü olmasının sebebi maddelerin çok
küçük bir alana sıkıştırılmış olmasıdır. Bu da kara delikleri
yoğun yapmaktadır. Kara delikler bir yıldız öldüğünde
ortaya çıkmaktadır. Bir yıldızın öldüğünde kara delik
olabilmesi için ise çok büyük olması gerekmektedir.
Kara Deliklerin Büyüklükleri Ne Kadardır?
Kara delikler büyük veya küçük olabilmektedirler. Kara
delikler sınıflandırılırken kütleleri göz önünde
bulundurulur. Bilim adamlarına göre en küçük kara delik
bir atom taneciği kadar küçüktür. Ne var ki “Stellar“
adındaki bir kara delik Güneş’in 20 katı kadardır. En
büyük kara delikler ise “Supermassive” olarak
adlandırılır ve kütleleri 1 milyon adet Güneş’in bir araya
gelmesinden bile daha fazladır.

Kara Delik Dünya’yı Yok Edebilir mi?
Kara delikler hareketsizdir ve yıldız, gezegen ya da Ay
çevresinde dolaşmaz. Bilimsel olarak Dünya’nın bir kara
delik tarafından yok edilmesi mümkün değildir. Bunun
sebebi Güneş Sistemi’nde bu olayın gerçekleşmesini
sağlayacak bir kara deliğin bulunmamasıdır.
KAYNAKÇA:
www.nasa.gov
GÖRSELLER:
www.sabah.com.tr/teknokulis/haberler/2019/04/11/kara-delik-nedir-kara-delik-nasil-olusur-ilk-kez-fotografi-cekilen-kara-delik-hak
kinda-her-sey
www.webtekno.com/iki-kara-delik-carpisirsa-ne-olur-h58434.html

Eğer Kara Delikler Siyah ise Bilim İnsanları
Varlıklarından Nasıl Haberdar?
Işığın soğurulmasından dolayı kara delikleri görmemiz
mümkün değildir. Fakat gelişen teknoloji ve çeşitli özel
ekipmanlar sayesinde kara delikleri ve etkilerini
gözlemleme imkânımız kolaylaşır. Bunun yanında bilim
adamları kara deliğin güçlü çekiminden yıldızların ve
gazların nasıl etkilendiğini de gözlemleyebilir.
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Doğayı Kullanarak
Işık Kaynakları Üretebilir Miyiz?

Tibet Taylan YILDIZ / 11 - B
Bugünlerde günlük hayatımızda en çok kullandığımız
kaynaklar birisi elektrik. Elektrik önümüzdeki dönemde
de en çok ihtiyaç duyduğumuz şeylerden biri olamaya
devam edecek. Her geçen yıl ekonomik büyümeye ve
gereksiz yere kullanılan aydınlatmaya bağlı olarak elektrik
tüketimi artmakta. Maalesef elektrik üretimi için fosil
yakıtlar, kömür ve doğaya zarar veren diğer maddeler
kullanılmakta ve üretilen bu elektrik aydınlatma amacı ile
kullanılmakta. Ve güneş enerjisinden de maalesef
yeterince faydalanamamaktayız. Bu yüzden doğaya zarar
vermeyecek enerji ve ışık kaynakları bulmak zorundayız.
Doğada doğal ışık üreten organizmalara baktığımızda
karşımıza ateş böcekleri çıkmaktadır. Ateş böcekleri
Lampyridae ailesine mensup olan ve kendi ışıklarını
kuyruklarında meydana gelen bir dizi kimyasal
reaksiyonla ışıklarını üreten böceklerdir. Bu ışık üretim
yöntemi
için
kullanılan
kimyasal
reaksiyonlar
biyoluminesans olarak isimlendirilmektedir. Bu olay
denizanalarında ve bazı mantarlarda da görülmektedir.
Bu reaksiyonda Lusiferin maddesi Lusiferaz enzimi ile
tepkimeye girmektedir. Aynı zamanda ATP ve
Magnezyum gibi bazı iyonlarda bu reaksiyonlar için
gereklidir. Reaksiyonun sonucunda bazı ürünler ve ışık
oluşmaktadır.
Bu bağlamda genetik mühendisleri gelişen teknoloji ile
beraber ışık üretiminde kullanılan proteinleri üreten
enzimleri ateş böceğinden bazı bitkilere transfer ettiler ve
bitkiler ışık üretmeye başladılar. Bitkilerin bunu yaygın bir
şekilde yapması bizim aydınlatma için elektrik üretimimizi
azaltabilir ve doğa buna bağlı olarak daha az zarar
görebilir. Aynı zamanda bitkiler iç mekânlarda ileride
aydınlatma aracı olarak kullanılabilir. 1

Picture 1:
Bioluminesans reaksiyonu 2

1- Lee, J. W. (2014). Basic Bioluminescence. Basic Bioluminescence,
1–12. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/281969336_Basic_Bioluminescence
2-Adams, E. (2013, April 17). Firefly's glow. Retrieved from
https://prezi.com/9backwabeget/fireflys-glow/.
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Yeraltı Suyu Seviye Değişimlerinin
Yaratmış Olduğu Çevre Sorunları

Elif IŞIK / 10-B
Konya'daki Dev Obruklar
Konya'da oluşan obrukların sayısı günümüzde 300'ü
geçti ve korkulan o ki oluşmaya da devam edecek. Peki,
nedir bu obruklar? Halkın dev bir kuyu, çocukların ise
dünyanın merkezine yolculuk için bir geçit sandığı derin
çukurlar aslında tamamen jeolojik olayların sonucudur.
Yer altında biriken suyun karbondioksit ile birleşimi
karbonik asidi oluşturur. Oluşan karbonik asit, Konya
ilindeki gibi kireç taşının yoğun olduğu toprakları
zamanla çözerek yer altında mağaralar oluşmasına
neden olur. Zaman içerisinde de mağaranın üstünde
bulunan toprak çöker ve obruk adı verilen derin yeryüzü
şekilleri oluşur. Ancak obrukların tek sebebi doğa değil,
beşeri faktörler yani biz insanların da bu oluşumlarda
büyük payı var. Özellikle yeraltı suyundaki değişimin

Konya’da %60, Karapınar’da % 40’nın iklimdeki
değişimlerle geri kalanın ise aşırı su çekimi ile ilgili
olduğu söylenmektedir. Bu süreç havzadaki yeraltı suyu
seviyesinin düşmesine ve bazı kuyuların özelliğini
kaybetmesine neden olmuştur. Buna bağlı olarak da pek
çok bataklık ve kaynak kurumuştur. Ayrıca araştırma
alanında yer alan göllerin de seviyeleri alçalmıştır. Bu
durum bölgedeki obrukların sayısının artmasına hatta
obruklardan bazılarının köylerin içerisinde ortaya
çıkmasına neden olmuştur. Doğa ve insan kaynaklı
olarak, Konya topraklarında meydana gelen obruklar için
önlem alınmadığı takdirde bu durum insanlar için daha
tehlikeli bir hale gelecektir.
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Dev Çukurlar, Dev Sorunlar
Yarı kurak bir iklime sahip olan Konya Kapalı Havzası’nda
son yıllarda su ihtiyacı yüksek olan tarım ürünlerinin
ekiminde görülen önemli artış, derin sulama kuyularının
sayısının çoğalmasına neden olmuştur. Bunun
sonucunda; yer altı su seviyesin de alçalma ve yeni
obrukların oluşumu başta olmak üzere toprakta
tuzlanma, pek çok bataklık ve kaynakların kuruması,
çevredeki göllerin seviyelerinin düşmesi gibi çeşitli
sorunlar ortaya çıkmaktadır. Karapınar çevresinde son
33 yıl içinde (1977-2009) 13’ü 2006-2009 yılları arasında
olmak üzere 19 çökme obruğu meydana gelmiştir.
Obruklar günümüzde sadece yeryüzünde oluşan derin
boşluklar olmaktan çıktı, can ve mal kaybına da neden
olmaya başladı. Eskiden birkaç kurak arazide oluşurken
şimdilerde tarım ve yaşam alanlarında oluşur hale geldi.
Ulaşım için kullanılan yerlerde meydana gelen obruklar
yüzünden ulaşımda aksaklıklar meydana gelmekte, yeni
yollar için de ekstra paralar harcanmaktadır. Tarım
alanlarını etkileyen derinliklerden dolayı çiftçiler
yaylalarını terk edip başka mesleklere yöneliyorlar. Dev
çukurlardan kaçmak için halk, Konya il merkezinden
başlayarak ilçe merkezlerine göç etmek zorunda kalıyor.
Kaçmakta direnenler ise her gün can ve mal kaybı
tehlikesi ile koyun koyuna yaşıyor.
Örneğin, 2012 yılında oluşan bir obruk, bölgede tarım ve
hayvancılıkla uğraşan Yusuf Gültekin'in evinin bir
bölümünü içerisine aldı. Yaşadıkları durumdan ''Şans
eseri yayladaki evimize gelmemiştik. Gelip oturuyor
olsaydık belki içine düşebilirdik. Evin obruğa yakın
bölümü yıkıp biraz ileri yaptık. Bu duruma alıştık artık,
yapacak bir şey yok. Bu aralar daha sık olmaya başladı.
Evde sabaha kadar dua ediyorum." şeklinde bahseden
kazazede, obrukların tehlikesini bir kez daha ortaya
koydu.
Ne Yapmalıyız?
Doğal faktörlerin dışında insan elinin değmesi sonucu
oluşan obruklara bir çözüm getirmek amacıyla
önümüzdeki günlerde dikkat etmemiz gereken bazı
şeyler var:
• Dev kuyuların yerleşim alanları içerisinde ya da çok
yakınında ve karayolunun kenarında meydan gelmesi
can ve mal güvenliğini daha çok tehdit ediyor. Bu
nedenden ötürü yerleşim alanları ve karayolu
boşaltılmalı ve tehlikesiz yerlere inşa edilmelidir.
• Konya'da çoğunluğu kaçak olan binlerce su kuyu
bulunuyor. Plansız ve bilinçsizce açılan bu sulama
kuyuları yeraltı sularını hesaplamadan kullanıyor
dolayısıyla obrukların oluşumuna sebep oluyor. O
nedenle, bölgede yeraltından su çekimi ruhsatlı
kuyularda kontrol altına alınarak yapılmalıdır.
• Çiftçilerin tarım biçimi yani toprakları yeterince drene
edememesi, bitkinin ihtiyacından fazla su kullanması
gibi nedenlerden dolayı da topraklarda çoraklaşma ve
tuzlanma sorunu ortaya çıkıyor. Çiftçilere bu konuda
eğitim verilerek yeraltından su çekiminin azaltılması
sağlanmalıdır.
• Küresel ısınmanın yarattığı çevresel sorunlar, yeraltı
sularının azalmasına neden olmaktadır. Azalan yeraltı
suları ise obruk oluşumunu etkilemektedir. Çevreye
verdiğimiz zararı en aza indirmek için çabalamalıyız,
iklim değişikliğine sebep olacak davranışlardan
kaçınmalıyız.

KAYNAKÇA:
www.sabah.com.tr/galeri/yasam/konyada-olusan-obruklarin-nedeni-belli-oldu/9
www.trthaber.com/haber/turkiye/konya-karapinarda-bir-yilda-9-obruk-olustu-339266.html
ekolojist.net/konyada-olusan-dev-obruklarin-sebebi-ne/
dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/47/1563/16975.pdf
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Tolstoy

Taha Yiğit AKBULUT / 9-A
“Şikayet ettiğimiz yaşam, belki de başkasının hayalidir.”
diyen Rus edebiyatının yetiştirdiği en büyük yazarlardan
biri olan Tolstoy 9 Eylül 1828’de Moskova’nın
güneyindeki Tula vilayetinin Yasnaya Polyana
kasabasında dünyaya gelmiş. Annesi Prenses Mariya ve
babası Kont Tolstoy’un dördüncü çocuğudur. Annesi
beşinci çocuğunu doğururken ve Tolstoy daha iki
yaşındayken hayata gözlerini yummuş. Bundan yedi yıl
sonra babasını da kaybeden Tolstoy’un hayatı küçük
yaştan sarsıcı olaylarla başlamış. Ailesini kaybeden
Tolstoy’un bakımını halaları üstlenmiş. Tolstoy’un bu
dönemde aldığı din eğitimi onun üzerinden büyük
etkiler yaratmış. Ona bakan Aleksandr Hala’dan
sorumluluğunu Tatiana Hala almış. Onun da kocasının
çocuklara kötü davranmasının sonucunda Tolstoy
delikanlılık çağında serseri gibi yaşamış.
1843’te Kazan Üniversitesine Doğu Dillerini okumak için
girmiş fakat başarılı olamamış ve bir sene sonra okulunu
bırakmış. Ondan sonra hukuk fakültesine girse de
buradaki eğitimini de yarıda bırakmış ve hayatı boyunca
üniversiteyi bitirememiş. Tolstoy bundan sonra evine
geri dönmüş ve burada köylülerle beraber yaşamaya
başlamış, onlarla ilgilenmeye, onların sorunlarını
çözmeye zamanını harcamış. Fakat Tolstoy huzuru
burada da bulamamış sonra ani bir kararla 1851’de
gönüllü olarak Rus ordusuna yazılmış ve Kırım
Savaşı’nda topçu olarak görev yapan ağabeyinin yanına
gitmeye karar vermiş. Ama aradığını burada da
bulamamış.
Buradaki
gördüklerinden
ve
tecrübelerinden etkilenerek yazı
yazmaya
başlamış.
Burada
tamamladığı
ilk
öyküsü
“Çocukluk”
ortaya
çıkmış.
Ardından eleştirmenlerden tam
not alan bu öykü ünlü bir
edebiyat dergisini girmeye hak
kazanmış. Özetle Tolstoy tam 23
yaşında meşhur yazarlar listesine
girmiş.
Birkaç yıl daha savaşlarda yer
alan Tolstoy 1854’te topçu
asteğmeni olarak Sivastopol’a
gönderilmiş.
Burada
yaşadıklarının hepsini Sivastopol
Hikayeleri isimli eserinin altında
toplamış. Fakat kendisi artık
savaş alanında daha fazla
duramayacağını düşündüğü için

ordudan ayrılmaya karar vermiş ve ordudan ayrıldıktan
sonra kendisini yazmaya adamış. 1857’de İsviçre,
Almanya ve Fransa’yı gezmeye gitmiş ama ne yazıktır ki
bu sırada kardeşi Nikolay kollarında can vermiş. Batı
uygarlığının insanoğlunu bozan bir sorun olarak görse
de gittiği yerlerde kumar oynamaktan da geri kalmamış.
O gezerken 1861’de Rusya’da kölelik nihayet kaldırılmış,
bunun üzerine kendi evine dönmüş ve eski kölelerle
toprak sahipleri arasındaki anlaşmazlıkları çözmek için
yargıçlık görevini üstlenmiş.
Çar’ın emirlerine uymadığı için asillerle arası açılan
Tolstoy daha fazla dayanamayıp görevinden istifa etmiş.
Evinden ayrılıp Moskova’ya gitmiş yeniden kumar
oynamaya başlamış ve kumar borcuna karşılık henüz
bitiremediği bir eserini rehin vermek zorunda kalmış.
Gelgitler içerinde yaşayan Tolstoy kendisini artık
köylülere daha yakın hissediyor ve onlar gibi yaşamak
istiyormuş çünkü lüks yaşamdan çok uzaklaşmış. Sonya
ile karşılaşması bu yıllara rastlamış. Tolstoy ilk
gördüğünden itibaren ona körkütük aşık olmuş ve
kendisinden 16 yaş küçük olmasına rağmen onunla
evlenmiş. Tolstoy’un hayatında çok fazla kadınla ilişki
yaşamış ve bunları yazdığı günlüğünden düğün
gecesinde eşine okutmuş. Sonya kıskanç bir kadınmış ve
evine bağlıymış. Yerinde duramayan eşini kendisine
bağlayarak onun soluklu eserler vermesine yardımcı
olmuş. Tolstoy’un 1863 yılında daha sonra dünya
klasikleri arasında yer alacak Savaş ve Barış’a başlamış
ve attan düşüp kolunu sakatlamasına rağmen romanın
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Yaşadığı süre içerisinde ünlü olan ender yazarlardan
Tolstoy’un ölümü hakkında birçok şey söylenmiş. O
kimilerine göre öleceğini anlayıp evi terk etmiş,
kimilerine göre de evde ailesini daha fazla çekemeyip
onu sokaklara atmış. Ama her iki yolda da Tolstoy ölüm
yolculuğuna kaçış amacıyla çıkmış. Sonunda özlem
duyduğu o sade yaşama kavuşmak için 28 Ekim 1910’da
sabahın beşinde gizlice evden kaçmış. Kaçarken yanına
nerdeyse hiçbir şey almayan Tolstoy at arabasını
hazırlatarak yola çıkmış. Evden kaçtığına dair her şeyi
dürüstçe yazdığını mektubu da kızı Aleksandra’ya
vermiş, mektubu okuduğunda çılgına dönen karısı,
kendini göle atarak intihara kalkışmış. Nereye gittiğini
bilemeden trene binen Tolstoy’un tek istediği sadece
basit bir hayat ve biraz huzurmuş. Evden kaçarken
herkesten
uzaklaştığını
düşünürken
gazetelerin
hepsinde Tolstoy’un evden kaçtığı yazıyormuş. En
sonunda yolcuğu sırasında yakalandığı bir soğuk
algınlığı
yüzünden
durumu
iyice
kötüleşmiş.
Astopava’daki küçük bir istasyondaki kulübeye yatırılmış
ve haliyle ünlü birisi olduğu için ailesinin hemen haberi
olmuş. Eşi Sonya hemen Astopava ulaşmış, çok
yalvarmasına rağmen Tolstoy kızı Tatyana’dan başka
kimseyi görmek istememiş. Ve birkaç gün sonra da o
tren istasyonunun küçücük odasında hayatını
kaybetmiş.

yazımını karısının kız kardeşine devrederek devam
etmesini sağlamış.
1869’da Savaş ve Barış’ı tamamladıktan sonra ruhsal
anlamda büyük bir çöküntü yaşamış ve romanı
ünlendikçe durumu daha da kötüye gitmiş. Her şeyin
anlamsızlaştığını düşünerek bir türlü aradığına
ulaşamamış. Bir süreliğine kendisini manastıra kapatmış,
burada bir süre din adamlarıyla tartışmalar yapmış ve
fikir ayrılığına düşmüş. Hem karısıyla hem de
ilahiyatçılarla özel mülkiyet ve din konularında sıkıntı
yaşamış. 1877 yılında en iyi aşk kitapları listesine girecek
olan Anna Karenina’yı yazmış. Ama Tolstoy’un yine
huzuru bozulmuş. Dinine sığınmış, köy kilisesindeki
ayinlere katılmış, oruç tutmuş, günah çıkarmış ama
bunların hiçbiri mutlu olması yeterli değilmiş.
Tolstoy’un sofuluğu iki sene sürmüş. Ardından özel
mülkiyete karşı çıkan görüşleriyle ilgili bir sürü düşünce
yazısı yazmış. 1880’den sonra kilise otoritesini
reddettiğini belirten eserlerini yayımlamış ve halk
tarafından çok büyük tepki toplamış. 1891-92 yılları
arasında yaşanan kıtlık sırasında Tolstoy ailesine daha
fazla vakit ayırmaya başlamış ve onların yanında
durmaya karar vermiş. Kızlarına düşkün olan Tolstoy’un
en sevdiği kızı Vanişka yedi yaşında kızamığa
yakalanmış ve 1895’tehayatını kaybetmiş. Hayatı ruhsal
karmaşalar içerisinde sürüp giden Tolstoy 1901 yılında
kilise tarafından dinden aforoz edildiğinde hiç
üzülmemiş.
1902’de zatürreye yakalanan 74 yaşındaki Tolstoy için
doktorlar pek ümit vermemişler fakat kendisi aylarca
direndiği hastalığını yenerek iyileşmiş. Ama yaşı
ilerledikçe sürekli ailesiyle evde sorunlar yaşıyormuş
Tolstoy. Eşiyle ve çocuklarıyla sürekli fikir ayrılığına
düşmüş. Çünkü o sade bir hayat istiyor fakat ailesi lüks
yaşamdan vazgeçemiyormuş.

KAYNAKÇA:
paratic.com/lev-tolstoy-kimdir/
www.turkedebiyati.org/tolstoy.html
www.youtube.com/watch?v=iu5hFwJ8wnw
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Bermuda Şeytan Üçgeni

Anday ŞENYILDIZ / 9-A
Bermuda üçgeni veya diğer isimi ile şeytan üçgeni
Atlantik’te ABD’nin güney doğu kıyılarında yer alan
gemi, uçak kayıplarının olduğu bir alandır.
Bu gizemli yerde 1945’te 5 savaş uçağı, 1943’te ve
2015’te 2 kargo gemisi; toplamda ise 200’ün üzerinde
araç ve 8127 kişi burada kaybolmuştur.
Çoğu insan burayı uzaylılar veya farklı güçlerin kontrol
etiğini düşünüyor.
Bilimin ilerlemesi ile bunun aslında bir doğal gaz etkisi
olduğu açıklanmıştır. Okyanusun derinliklerinden çıkmak
isteyen doğal gazlar düşük ısının etkisi ile katı hale geçer
ve hidrat denilen tebeşirimsi bir madde haline gelir. Bu

bölge Gulf Stream denilen akıntının geçtiği yerdir.
Buradaki tebeşirimsi gazlar erir ve sudan hafif oldukları
için yüzeye çıkarlar. O sırada suyun yoğunluğu azalır ve
bu yüzden üzerinden gecen gemi, uçak ne varsa içine
düşer. Gazın yükselmesi sona erince suyun yoğunluğu
eski haline döner ve sanki orada hiçbir şey olmamış gibi
görünür.
Uçaklar ise yine aynı sebepten dolayı düşerler, doğal
gazlar havadan da hafifi oldukları için yükselirler ve
yüzeyde yoğunluk azalması olur. Oradan geçen bütün
uçaklar düşer. Peki neden? Çünkü benzinin yanması için
oksijene ihtiyaç vardır ve orada oksijen miktarı çok az
olduğu için uçaklar düşer.

KAYNAKÇA:
www.sozcu.com.tr/hayatim/yasam-haberleri/bermuda-seytan-ucgeninin-gizemi-cozuldu/9/?_szc_galeri=1
www.youtube.com/watch?v=gzzhB7z7KVk&t=134s
www.youtube.com/watch?v=oWOcewPL70k
www.ntv.com.tr/galeri/teknoloji/bermuda-seytanucgeniningizemi-cozuldu,bQWpj90DQEmCRwOBqEnqkA/blaTWmgxSEqsoO
FO5PU72g
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ne olacak diye merakla bekliyorsunuz. Gezi sonrasında
araştırmalar yaptım ve bu önemli şehrin birçok eserinin
Alman Arkeolog Schliemann tarafından kaçırıldığını
öğrendim. Bu durum karşısında gerçekten derin bir
üzüntü duydum. Ancak araştırmaya devam ettikçe
dönemin
yabancı
araştırmacılarının,
Osmanlı
coğrafyasında buldukları değerli her şeyi alıp götürmek
istediklerini Schliemann’ın ise tek amacının Homeros’un
anlatılanlarında geçen Antik İlion (Truva) kentini bulmak
olduğunu öğrendim. Asıl şaşırdığım bölüm de bu oldu.
Tabii bulduğu bu değerli eşyaları eşinin yardımıyla
Yunanistan’a kaçırdığında her şeyin yolunda olacağına
inanan Schliemann, farkında olmadan çok uzun bir
yolculuğa adım atmış oldu…
Çanakkale’nin küçük bir şehir olduğunu biliyordum ama
kendisini çoğu şehirden daha büyük hissettiriyordu, en
azından ben öyle hissetmiştim.
Gittiğimiz yerlerden birisi de Çimenlik Kalesi’ydi. Kalenin
mimari yapısı dışarıdan bakıldığında büyüleyiciydi,
içeriye girdikten sonra daha da büyülendik. Burada
izlediğimiz animasyon filmi bize ‘Çanakkale hakkında ne
kadar az şey biliyormuşuz’ dedirtti. Öğrenmeye bu
atmosferde devam etmenin zevkini ifade etmekte
güçlük çekiyorum. Ayrıca kalenin bir duvarında
gördüğümüz top mermisiyle oluşan hasar, bizi o yıllarda
yaşananların “büyük”lüğüne vakıf olabilmemiz açısından
somutlaştırıcı bir özellik taşıyordu. Bu rotada
ilerleyişimize devam ettik.
Çanakkale Savaşı’nın
gidişatını değiştiren Nusret Mayın Gemisi’nin replikasını
incelemek için müze haline getirilmiş gemiye bindik.
İngiliz gemilerinin döşediği mayınları toplayarak, fark
edilmemek için aynı günün gecesi tek bir ışık zerresi
olmadan boğaza yerleştirilen Nusret Mayın Gemisi ve
mürettebatı, savaşın gidişatını değiştirdi. Osmanlıyı
yenilgi yolundan alıp zafer yoluna çekti. Geminin üst
katında da küçük bir simülasyon alanı mevcut. Bu alanda
da Nusret Mayın Gemisi’nin döşediği mayınların önemi
canlandırma şeklinde anlatılıyor.

Çanakkale

Arda IRMAK / 8-A
“Şu boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi?” dizeleri
ile anlatmış usta şair Mehmet Akif Ersoy Çanakkale
Savaşları’nı. Gerçekten de yoktur böyle bir mücadelenin
bir benzeri. Ufacık bir kara parçası üzerinde yüz binler
toprağa gömülmüş, bir devir yok olmuştu. İşte bu
yüzden attığım her adımda bir hikâye karşıladı beni
Çanakkale’de. Düşündüm de acaba başka bir şehir
bende bu kadar derin izler bırakabilir miydi?
Tarihimizi yansıtan, Türk’ün gücünü tam anlamıyla
öğrenebileceğimiz bir yer olan Çanakkale beni her
açıdan çok etkiledi. Bu önemli şehir sayesinde olaylara
farklı pencerelerden bakabilmeyi, geçmişi bir bütün
olarak algılayabilmek gerektiğini ve en önemlisi de
yaşananları
o
dönemin
şartları
içinde
değerlendirebilmeyi öğrendim. Belki zaten bildiğim
şeyleri yüreğimde hissetmenin tarifini yapmaya
çalışıyorum şu an ve bu imkânsız!
Adına destanlar yazılmış, filmler uyarlanmış, hikayeleri
kulaktan kulağa yayılmış Truva... Zenginliğin, asaletin,
mücadelenin, aşkın şehri Truva… Öyle önemliydi ki
Truva, Akha kralı Agememnon zekice bir savaş hilesi
yapmıştı. Tanrıların saf tuttuğu Truva Savaşı’nda
yaptıkları o meşhur at ile tarihi bir zafer kazanmıştı. Ama
tek önemli Troya hikayesi bu değildi, günümüze kadar
gelen hazineleri de en az Truva Savaşı kadar önemliydi.
Çanakkale’de eskiden beri var olan medeniyetleri ve bu
medeniyetlerin tarihsel açıdan önemini anlamak için
gidilmesi gereken yerlerden biri -bahsettiğim
üzere-Truva Antik Kenti’dir. Çanakkale’nin alınabilmesi
için öncelikle kuşatılması gerekir. Birçok uygarlık
tarafından da kuşatma altına alınan bu yerlerde
gezerken coğrafi büyüklüğünden öylesine etkilendim ki
gezinin bitmesini hiç istemedim. Gördüklerim karşısında
her an şaşkınlığa uğruyordum. İnsanların Troya
kentindeki yaşam tarzlarının son derece modern
olduğunu hatta kendilerine ait bir hukuk sistemlerinin
olduğunu öğrendiğimde bugüne kadar gelen birikimin
haklı gururunu yaşadım. Troya’nın hemen hemen her
alanını gezdik. Açıkçası Çanakkale için gezmekten en
keyif aldığım yer diyebilirim. Çünkü Troya, Çanakkale’nin
en eski kültürel değerlerini sunuyor bize. Gezinin bu
bölümünü bir kat daha heyecanlı hale getirense bu
yöreye has destanları ve öyküleri dinlemek oldu.
Anlatılanları ilgiyle dinleyip acaba bir sonraki aşamada
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Bir sonraki durağımız, Mustafa Kemal’in vurulduğu
ancak cep saatinin onu kurtardığı yer olan
Conkbayırı’ydı. Oraya gittiğimizde kilometrekareye
düşen mermi sayısı çok fazla olduğu için bugün bile
yerde kolaylıkla mermi bulabileceğimize dair
bilgilendirmeden sonra hepimiz dikkatle etrafı inceledik.
Koca bir tarihe şahitlik ediyorduk ve heyecanlanmıştık.
Savaşın ne kadar acımasız ve can yakıcı olduğunu
gördüm. Etrafıma baktığımda garip bir hisse kapıldım;
sanki savaşın ortasında kalmıştım. Conkbayırı’ndan
sonra yolumuza Çanakkale Şehitler Anıtı ile devam ettik.
İçimde acı bir hüzün, yüreğimde Türk askerinin cesareti…
Çanakkale Savaşı’nda hayatını kaybeden Türk
askerlerinin anısına Gelibolu Yarımadası’nda Hisarlık
Tepe üzerine yaptırılmış Şehitler Anıtı. Anıtın denize
bakan iki ayağında deniz savaşlarını, karaya bakan
ayaklarında da kara savaşlarını anlatan kabartmalar var.
Anıtın tavan bölümünde ise şanlı bayrağımız yer alıyor.
Genç yaşlı, küçük büyük onca insanın vatanı için şehit
olduğu Çanakkale, her adımda insanın boğazını
düğümlüyor, mücadelesiyle, tarihiyle, Atatürk’üyle
gururlandırıyor.
Bir milletin var olabilmesi için tarihini bilmesi şarttır. Eğer
tarihlerini bilmezlerse ülkelerini geliştirmek için kararlı ve
doğru adımlar atamaz ve kendilerini tam anlamıyla
tanıyamazlar. Eski bir Roma atasözü: “Tarihlerini
bilmeyenler, hep çocuk kalırlar.” der. Tarihini bilenler
çocukluktan
kurtulmayı
başarmış
ve
büyük
medeniyetler kurabilmişlerdir. İşte bu yüzden tarihimizi
öğrenmek, birey olarak kendimizi geliştirmek son derece
önemlidir. Bu gelişimi gösterebilmek toplumsal
gelişmeyi sağlar ve böylece tarih sahnesinde adımlarını
bunca güçlü atan atalarımızın emanetine sahip
çıkabiliriz. Tek ihtiyacımız olan çalışmaktır, okumaktır,
öğrendiklerimizin ışığında var olmaya devam etmektir.
Sadece bir gezi değildir Çanakkale!
Bir devrin battığı yerde bir devrin doğduğu yerdir aynı
zamanda. Sadece bir toprak parçası değildir Çanakkale!
Birliktir, beraberliktir, vatandır aynı zamanda.
Sadece bir yazı değildir bu! Sesleniştir, geçmişe ve
geleceğe…
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Basketbol Tarihçesi

Ali Bartu YILMAZ / 9-C
Dünden Bugüne Basketbol
Basketbolun bulunuşu 1891 yılında Springfield,
Massachusetts eyaletinde YMCA kolejinde beden eğitimi
hocası olan James A. Naismith buldu ve geliştirdi.
American futbolunu çok sert bulan James A.Naismith
atletlere ve beyzbol oyuncularına kış antrenmanı
yaptırmak için bir salonunun karşılıklı duvarlarına sepet
asması ve bu sepetlere futbol futbol topunun sokulması
şeklinde bir antrenman programı düzenlemiştir. Yaklaşık 3
metre olan altı kapalı olan sepe tlerin içine atılan futbol
topları başlarda elle çıkarılıyordu. Naismith bu oyuna
“Sepet Topu” yani “Basket Ball” adını verdi.
(James A.Naismith)
Böylelikle de basketbolun tarihçesi başlamış oldu. Daha
sonrasında sepetin altı çıkarılarak topun alta düşmesi ile
basketbolun gelişmesi devam ederken aynı zamanda bu
basketbolda maçların 3 devre halinde ve her takımda 7
kişi ile oynanıyordu. Özellikle gençler arasında büyük ilgi
görmeye başlayan basketbol, çok daha sık oynanan bir
oyun haline gelmeye başlayacaktı. İlk ortaya çıkışından 2
sene sonra Avrupa’ya gelen basketbol, ilk olarak 1983
senesinde Fransa’nın Paris şehrinde oynanmaya başladı.
Avrupa’dan sonra 1913 yılından itibaren Uzak Doğu’da da
oynanmaya başlayan basketbol, dünya genelinde hızla
yayılmaya devam etti. Basketbolun Amerika’da başlaması

ve hızla yayılması, basketbolu Amerika’da en popüler
sporlardan biri haline getirmiştir. Amerika’da 1897
senesinde erkeklerde, 1900 senesinde ise kadınlarda ilk
milli basketbol şampiyonaları düzenlenmiş ve sporun
hızla yayılması sağlanmıştır. Basketbolun daha hızlı
yayılması ve daha zevkli bir oyun haline gelebilmesi için
gerekli her türlü düzenlemeleri ve oyun kurallarını hayata
geçirmektedirler. Uluslar arası Amatör Basketbol
Federasyonu, uluslar arası karşılaşmaları yönetmek amacı
ile 20 Haziran 1932’de İsviçre’nin Cenevre şehrinde İsviçre,
Yunanistan, İtalya, Portekiz, Arjantin, Romanya ve
Çekoslovakya Basketbol Federasyonları’nın işbirliği ile
oluşturulmuştur. FIBA’nın kurulması ile birlikte kuralları
belirlenen basketbolda, şampiyonalar da düzenlenmeye
başlanmıştır. İlk kez 1935 senesinde İsviçre’de düzenlenen
Avrupa Basketbol Şampiyonası ile resmi turnuvalar
başlamış oldu. Bu ilk turnuvanın şampiyonu finalde
İspanya’yı yenen Letonya olmuştur. 1936 yılında Berlin’de
düzenlenen Olimpiyat Oyunlarında da basketbol ilk kez
resmi olarak yer almıştır. Basketbolda ilk olimpiyat
şampiyonluğunu ABD kazanmıştır. Erkeklerde ilk Dünya
Basketbol
Şampiyonası
1950’de
Arjantin’in
ev
sahipliğinde, kadınlarda ise 1953 senesinde Şili’de
düzenlenmiştir. İlk dünya şampiyonları erkeklerde
Arjantin, kadınlarda ise ABD olmuştur. Basketbol Dünya
Şampiyonası 2014 yılından itibaren FIBA Basketbol Dünya
Kupası adıyla düzenlenmektedir. Günümüzde Amerika’da
NBA ve NCAA ve WNBA,Avrupa’da Euroleague
organizasyonları en çok ilgi gören basketbol
organizasyonlarıdır.
Türkiye’de Basketbol
Basketbol yurdumuzda ilk kez 1904 yılında oynandı.
Robert Kolej Salonu'nda öğrencilerin Amerikalı
öğretmenler yönetimindeki bu maçı bir denemeden
ileriye gitmedi. 7 yıl sonra Galatasaray Lisesi Beden
Eğitimi öğretmenlerinden Ahmet Robenson, basketbol
kurallarını dilimize çevirdi ve yönetmenliğe uygun 10'ar
kişilik takımlar arasında maç yapılmasını sağladı.
Galatasaray Lisesi salonunda karşılıklı iki duvar kağıt
sepetler konarak oynan ilk müsabakada tüm
basketbolcular sakatlandı. Ahmet Robenson'un basketbol
konusundaki teknik bilgi eksikliğinden, olumlu sonuç
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yıldız ve minik takımlar ele alındı. İstanbul ve Ankara kız
okullarında başlayan çalışmalar daha sonra kulüplerce
çekiştirildi. İlk kız milli basketbol takımımız Faik Gökay
tarafından ilk maçı 12 Eylül 1964'te Batı Almanya'ya karşı
oynadı ve 48-44 kaybettik. Basketbol Milli Takımımız ise
Avrupa şampiyonasında 1949'da elde ettiği dördüncülük
ve 1951'deki altıncılıktan sonra 70'li yıllarda başarılı bir
dönem geçirmiş, 1973 yılında yarı final oynama hakkını kıl
payıyla kaçırdıktan sonra devler arasında sekizinci sıraya
yerleşmiş, 1975'te de dokuzuncu olmuştur. 1977 ve 1979
yıllarını Avrupa Şampiyonası finallerinden uzakta geçiren
milli takım, 1981'de katıldığı finallere 11. sırayı almıştır.
Basketbol Milli Takımımız, o tarihten bu yana 1999 yılında
sekizinci sırada yer aldı. Ancak yıldızlar ve gençler
kategorilerinde zaman zaman başarılı sonuçlar almayı
sürdürmüşlerdir. Bunun yanında türkiyede ve
bütün dünyada basketbol gelişmeye
devam ediyor.

vermedi.18 Kasım 1920'de spor şöleni düzenlenirken
YMCA örgütünün spor sorumlusu bulunan Dr. Diver de
katıldı. Basketbolun doğduğu yer olan Springfield'den
mezun olan Dr. Diver'i basketbolu öğretme teklifini etti ve
bu sonuç olumlu karşılandı Yüksek Öğretmen Okulu'nun
bahçesinde okul takımı ile YMCA'nın Amerikalılar'dan
kurulu takımı karşılaştı. YMCA örgütü Genel Başkanı
Stricker'in yönettiği maç 18-24 Amerikalıkarın kazanması
ile sonuçlandı Türkiye'de ilk basketbol ligi ise 1927 yılında
başladı. Musevilerden kurulu Maccabi şampiyonluğunu
1933 yılına kadar sürdürdü. Naili Moran ve Feridun
Koray'ın çabası ile güçlenen Galatasaray takımı ve 1933
yılında Türk Spor Kurumu'nun basketbolu ele alması ile
Maccabi'nin üstünlüğü sona erdi. Beyoğlu Halkevi'nin
Tepebaşı'ndaki salonunda yapılan İstanbul Basketbol
şampiyonalarında Yekta Rodrig'den kurulu Galatasaray
takımı arka arkaya dört yıl şampiyon oldu.
Basketbol ilk milli kazanmamız ise Yunanistan’ı kendi
yurdumuza çağırıp onları 49-12 skor ile yenmemiz oldu
Yunanistan'a karşı alınan bu galibiyet basketçilerimize
Berlin Olimpiyatları kapılarını açtı. Takımımız ilk maçta
Şili'ye 30-16, Mısır'a 33-23 yenilerek elendi. Ardından
yapılan bir seyatde Yunanistanla gene bir maç
oynayan takımımız 1946 yılında Atina'da
yapılan müsabakayı 34-30 kazandı.
Önceleri İstanbul, İzmir ve Ankara
bölgelerinde yürütülen basketbol
çalışmaları daha sonra bu
bölgelerin takımlarını bir
araya
getiren
Türkiye
Basketbol Ligi'ne dönüştü.
Yaşlara göre genç, ümit,

KAYNAKÇA:
www.turkcebilgi.com/basketbol_tarihi
www.spoura.com/basketbolun-tarihcesi/
www.nedirbul.com/basketbolun-tarihcesi/
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Yıldız Kenter’in
Hayatı ve Başarıları

Kaan Miraç SEZEN / 11-B
Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatroculuğu sefalet içinde
geçmiştir ve zorlu bir savaş döneminin beraberinde
getirdiği yoksulluğa rağmen farklı sanat dallarının
gelişimi için çaba gösterilmiştir. Bu sanat dallarının
arasında tiyatro önemli bir yere sahiptir ve Cumhuriyetin
ilanından sonra 20 yıl içinde yurt dışından davet edilen
sanatçılarla ve yabancı tiyatro eserlerinin çevrilmesiyle
Türk Tiyatroculuğunda ilerleme sağlanmıştır. Bu
dönemin akabinde çeşitli özel tiyatro oluşumları
görülmektedir ve dönemin tiyatrosunu önemli bir
derecede etkileyen Kenter Tiyatrosu göze çarpmaktadır.
Küçüklüğünden beri tiyatroya ilgisi olan Yıldız Kenter
uzun uğraşlar sonucu ailesini ikna edip konservatuara
girmiş ve bu şekilde çok sevdiği tiyatroya ilk adımını
atmıştır.
Bu yazımızda Türk Tiyatrosuna önemli katkıları bulunan,
Kasım 2019’da kaybettiğimiz değerli tiyatro sanatçısını
anmak ve tanıtmak isterim.
Yıldız Kenter 11 Ekim 1928 tarihinde İstanbul’da doğdu.
Asıl adı Ayşe Yıldız’dır. Annesi İngiliz Olga Cynthia
(Turkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını aldıktan sonra adı
Nadide Kenter olarak değişmiştir) ve babası Türk
diplomatı Ahmet Naci Kenter’dir. Ankara Devlet
Konservatuarı Yüksek Bölümünü sınıf atlayarak bitirdi.
On bir yıl Ankara Devlet Tiyatrosunda çalıştı.
"Rockefeller" bursu kazanarak, American Theatre Wing,
Neighbourhood Play House ve Actor’s Studio’da
oyunculuk ve oyunculuk öğretiminde yeni teknikler
üzerine
çalışmalar
yaptı.
Ankara
Devlet
Konservatuvarı’na hoca olarak atandı.
1959’da Devlet Tiyatrosu’ndan ayrıldı. Muhsin Ertuğrul ile
bir yıl çalıştı. Kardeşi Müşfik Kenter ve eşi Şükran Güngör
ile Kent Oyuncuları Topluluğunu kurdu. Daha sonraki
yıllarda sürekli olarak Amerika Birleşik Devletleri ve
Birleşik Krallık’ta "Değişen Eğitim Metotları" ve
"Oyunculuk Metotları" üzerine çalışmalar yaptı.
1962’de tiyatro hizmetlerinden ötürü Yılın Kadını seçildi.
1968’de İstanbul’da Kenter Tiyatrosunun binasının
inşaatını tamamladı. Sinema oyuncusu olarak üç kez
Altın Portakal ödülüne layık görüldü. Sovyetler Birliği,
Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Almanya,
Hollanda, Danimarka, Kanada, Yugoslavya ve Kıbrıs’ta
İngilizce ve Türkçe oyunlar sergiledi.

100’ün üstünde oyun oynadı. 100’e yakın oyun sergiledi.
Shakespeare, Çehov, Brecht, Inoesco, Pinter, Albee,
Tennessee Williams, Alan Ayckbourn, Arthur Miller, Brian
Freil, Neil Simon, Athol Fugard, Sergey Kokovkin gibi
pek çok yazarların yanı sıra Melih Cevdet Anday, Necati
Cumalı, Güner Sümer, Adalet Ağaoğlu, Zeki Özturanlı,
Güngör Dilmen, Muzaffer İzgü gibi pek çok Türk
yazarının oyunlarını da sahneye koydu, oynadı.
1984’te Roma’daki İtalyan Kültür Birliğince Adalaide
Ristoriö ödülüne layık görüldü. Profesör Yıldız Kenter, 37
yıldır sahne hocalığı yapmıştır.
1989 yılında, Korsika - Bastia Film Festivalinde Hanımö
filmindeki rolüyle En İyi Kadın Oyuncuö ödülünü aldı.
1991 yılında tiyatro sanatına hizmetlerinden ötürü
Uluslararası Lions Kulübünün The Melvin Jones ile
ödüllendirildi. İki kez Ulvi Uraz En İyi Kadın Oyuncu, üç
kez de aynı dalda Avni Dilligil ödülüne laik görüldü.
1994’te Konken Partisi" oyunundaki Fonsla rolü ile
Olağanüstü Yorumö ödülünü aldı. Finlandiya Dünya
Kadın Kuruluşu tarafından yüzyılın en başarılı yüz
kadınından biri olarak onurlandırıldı. 1995’te Kültür
Bakanlığınca, tiyatro sanatına katkılarından ötürü Onur"
ödülüne layık gördü. Profesör Kenter’e aynı yıl tiyatro
sanatına katkılarından dolayı Mevlana Kardeşlik ve Barış
Ödülü" verildi.
1996’da Magazin Gazetecileri Derneği tarafından Ramiz
ile Jülide’deki Jülide rolü için En İyi Kadın Oyuncu" ödülü
verildi. 19 Mayıs 1997’de Uluslararası İstanbul Festivali
tarafından ömür boyu Tiyatro Sanatına katkısından
dolayı verilen onur ödülü Yıldız Kenter’e Dame Diana
Rigg tarafından takdim edildi.
1998’de Ankara Sanat Kurumu Yılın Kadın Sanatçısıö
ödülü, 1998 Muhsin Ertuğrul yaşam boyu tiyatro
sanatına katkılarından dolayı onur ödülü, 1998
Cumhurbaşkanlığı Büyük Kültür ve Sanat Ödülü, Martı
adlı oyunda Madam Arcadina rolüyle 1999, Afife Tiyatro
Ödülleri - En İyi Kadın Oyuncu ödülü.
Değerli tiyatro sanatçımızı sevgi, saygı ve rahmetle
anıyoruz.
KAYNAKÇA:
Kenter tiyatrosu tarihi ve Türk tiyatro tarihindeki yeri, Derya Zülal
Uğurlu, Bilkent Üniversitesi 2018
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The Age of Adaline

Zeren HAKTANIRLAR / Hazırlık B
Bana ilham kaynağı olan; başrollerinde Blake Lively,
Harrison Ford ve Ellen Burstyn gibi meşhur oyuncuların
yer aldığı “The Age of Adaline” filmi, yüz on iki dakika
boyunca size zaman ve ölümsüzlük kavramı hakkındaki
düşüncelerinizi sorgulamanıza neden olacak bir ikilem
sunacak. Aniden evrenin sizi hiç yaşlanmamakla
‘ödüllendirdiğini’ düşünün. Bu gerçekten iyi bir şey olur
muydu? Gerçek yaşınızı gizli tutmak suretiyle sürekli
kimliğinizi değiştirmek zorunda olmak, sizin üzerinizde en
ufak bir tesiri olmayan zamanın sevdiğiniz herkesi teker
teker dünyadan koparıp almasına seyirci kalmak bir ödül
olarak nitelendirilebilir miydi? Sevdiklerinizin yaşlanması
size acı vereceğinden sevmemek zorunda kalmaz
mıydınız o zaman? Kendinizi dünya üzerindeki herkesten
soyutlamak zorunda kalmaz mıydınız? Peki, kendinizi
herkesten izole ederek, kimseye bağlanmamak için
insanlarla iletişimden dahi kaçınarak yaşamaya sonsuza
dek de sürse yaşamak denilebilir miydi ki? Ömrünüz ne
kadar sürerse sürsün, onu dolu dolu yaşamak değil midir
esas olan? Ailemizle, arkadaşlarımızla toplanıp biraz
hüzün bolca kahkahayla anılarımızı,
geçmişimizi, bizi oluşturan albümlere
saatlerce bakmak değil midir? Sevdiklerine
ömrünü
adayıp
ömrünü
onlarla
geçirmedikçe, onlarla yaşlanmadıkça ne
anlamı kalır ki sevmenin ve zamanın?
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Yaşlanmaktan ve sonucunda ölmekten korkanlar dahi
tercih etmezdi böyle bir yaşamı.
Ana karakterimiz Adaline Bowman’ın geçirdiği bir kaza
sonucu hiçbir tercih hakkı olmaksızın ölümsüz olmasını,
sonsuza dek yirmi dokuz yaşında kalmasını ve böyle geçen
uzun yılların ardından Adaline’ın başından geçenleri konu
edinen film, zihinlerde birçok soruya yol açıyor. Acaba
Adaline’ın başından neler geçti? İçinde sıkışıp kaldığı bu
durumdan kurtulabildi mi ya da tüm bunlarla nasıl başa
çıktı? İnsanın empati duygusunu harekete geçiren bu
harika filmi seyrederek tüm bu sorulara cevap
bulabilirsiniz.
Benim asıl amacımsa bu güzel filmin eleştirisini yaparken
aynı zamanda insan hayatında zaman kavramının önemine
vurgu yapmaktı. Tüm bunların sonunda asıl sorulması
gereken soru: “Tüm bunların başınıza geleceğini bilmenize
rağmen yine de yaşlanmamayı mı seçerdiniz? Evren bunu
sizin üzerinizde uygulamış olsaydı, bu bir ödül mü olurdu
yoksa bir ceza mı?

Bambaşka Bir Medeniyet:
Japonya

Efe ERİM

Öğrenci Değişim Programıyla
Japonya'da Okuyan Öğrencimiz
Yaşam Tarzı
Neden mi medeniyet? Yaşam tarzı çok farklı olduğundan
değil, tamamen farklı olduğundan bambaşka bir
medeniyet. İlk geldiğim günden anlamaya başladım bu
medeniyeti. Davranışlar bile çok fark ediyor. Yaptıkları
bir takım el hareketleri her ne kadar bizde kaba veya
küfür olarak anlaşılsa da burada başka bir şey hitap
edebilir düşüncesiyle hep sorguladım yaptıkları
hareketleri. Sorgulamakla kalmadım yaşam tarzlarına
uygun olmayan bir sürü hareket yaptım bilmeden ve bu
konularda bilgilendirilerek hayatıma bir yaşam tarzı
kattım. Ne zaman insanların yanında geçsem bana
günaydın, iyi günler, iyi akşamlar veya iyi geceler gibi
nazik sözlerini ihmal etmediler. Benim içimde kendi
ülkelerine sahip oldular ama gösteriş yaparak sahip
olmadılar. Çok küçük bir şehirdeyim. 2010 nüfus
sayımında 179.000 nüfusu olan şehrin bu yıl 169.000
nüfusu var ki geri kalanını siz düşünebilirsiniz. Çok
önyargılı geldim. Korkuyordum. İlk günden beni
eğitmeye başladılar. Tren istasyonuna git, bilmemne
durağında aktarma yap sonra diğer tren istasyonunda in

Başlangıç
Yaklaşık bir sene önce 2018 yılının sonlarına doğru
başladı bu serüven. Girdiğim bir test ve mülakat ile
kazandığımı duyunca oluşmaya başladı kafamdaki
ülkeler. Peki bu ülkelerden ilki neden Japonya’ydı?
Ondan önce ilki Japonya mıydı? Değildi çünkü her
zaman yaptığım bir hata olan önyargımı ortaya çıkardım
ve sırf küçük şehre çıkmak korkusuyla Hong Kong’u
seçtim ve açıkçası şehir hakkında aldığım haberlerden
sonra çok pişman oldum. Gönlüm her zaman
Japonya’daydı. O yüzden yazdıklarımda ilk seçimim
Japonya’ymış gibi davranacağım. Öncelikle benim bir
amacım vardı. Bambaşka bir hayat istiyordum, teknolojik
bir hayat istiyordum, pratik bir hayat istiyordum, sıradan
olmayan garip bir hayat istiyordum ki Japonya’yı da
istiyormuşum. Bu kriterlerin hepsini düşündüğüm
zaman araştırmalarım sonucu hep Japonya kaldı ön
planda. Bir yıl önce gözümü kapattım ve açtığımda
kendimi Japonya’nın küçük bir kentinde buldum.
İstatistiksel olarak küçük, deneyimsel olarak daha
alışamadığım kadar büyük.
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bisikletle tekrar okula git. Neden korktum neden ön
yargılıydım? Çok basit, çünkü Türkiye’de sadece evimin
önünde basit bir araç geliyordu ve beni okul kadar
taşıyordu ama servisin beni okula taşıması bana ne
kazandırdı. Hiçbir şey. Peki benim okula bisiklet ve trenle
gitmem bana ne kazandırdı. Hayat tecrübesi. Neden?
Çünkü ilk iki hafta her gün yanlış trene binip kayboldum.
Ne alakası var servis daha iyi o zaman diyeceksiniz.
Hayır, ben bunu öğrendim. Ben artık hangi trene
bineceğimi hangi istasyonda ineceğimi Japonca
yazısıyla öğrendim. Ben yarın belki yarından da yakın iş
hayatıma başlayacağım. İş hayatımda beni kimse gelip
ayağımın dibinden almak zorunda olmayacak. Ben
geleceğim
hakkında
bir
beceri
kazandığımın
mutluluğunu yaşıyorum şu an. Sizin gözünüzde çok
basit gibi gözüküyor bunlar, ben Türkiye’de üç beş pedal
çevirdikten sonra biterken her gün 10 kilometre yolu
bisikletle gidip gelmenin artık normal olduğunu
öğrendim. Yaşam tarzından bu örnekler gerisini
düşünmeniz için gayet yeter.

görmek beni çok duygulandırdı. Çeşit çeşit dersten
bahsettim ya size işte bunlar sadece bir kısmı. Asıl olan
yaşam dersi diyebileceğimiz “Ev Tasarlama” ile “Ev
Ekonomisi” dersleri ve onun gibi kendi içinde bölünmüş
diğer dersler. Hayal bile etmezdim gelip bir öğretmenin
bana kendi evimi nasıl tasarlayacağımı öğretmesini.
Güzel iletişim dersimiz bile var ve bu derste insanlara
saygılı olmak anaokulundan beri öğretilen bir şey genel
kültür diye kimse pas geçmiyor böyle konuları. Bence en
ama en önemlisi her derse eşit değer vermeleri. Sanat
dersinden dil derslerine güzel iletişimden tut ev tasarım
dersine kadar her derse eşit değer veriliyor ve derslere
verilen önem kadar öğrencilere önem veriliyor ki ülkede
en önemli makam öğrenciliktir.

Beslenme
Ahh o güzel Türk yemekleri. En çok özlediklerim.
Yaklaşık bir ay önce geldim ve üç dört kilo aniden
verdim. Sormayın. Açlıktan ve her gün gittiğim okul
yolundan. Açlık derken çiğ balık sever misiniz? Ya da
ülkede zaten çok az bulunduğu halde yarı çiğ yenilen
etlerden? Ben hoşlanmıyorum ki yediğimde hiç iyi şeyler
olmadı ama yine de mutfağının çok fena olmadığını
söyleyebilirim. En çok şuna değinmek istiyorum hani
diyorsunuz ya Japonların hepsi zayıf diye çünkü Japon
milleti emperyalizm dediğimiz saçmalığa kapılmamış.
Amerikan fastfood markalarında sadece yabancıların
kullandığı iddia edildi ama ben yine de girip bir
gözlemleme yapmadım ama şunu söyleyebilirim ki
geldiğimden beri yalnızca bir iki kez ağzıma marketten
alınmış abur cubur veya hamur işi girdi.
En Önemlisi: Eğitim
Japonlar akıllı, zeki, çalışkan, kibar ve sağlam insanlar.
Adamlar ismini bile sana okulda öğretiyorlar.
Abartmıyorum ismini bile. Bir ülkeyi baştan sona doğru
belirleyen en önemli ihtiyaçtır eğitim. Bulunduğum
konumda bu ihtiyaçların hepsini giderildiğini ilk
haftadan fark ettim. Öncelikle sistem bilgi üzerine değil
gelecekteki yaşam üzerine kurulmuş. Gelecekte nasıl
yaşayacaksan aynen onu öğretiyorlarmış okulda. Ne
eksik ne fazla. Tam yerinde ve zamanında öğretiyorlar.
Çeşit çeşit dersimiz var ve asla iki aynı ders arka arkaya
denk gelmiyor. Her dersten en az bir tane var her hafta
ama ana dersler matematik ve dil gibi haftada iki kez
olabiliyor. Cumartesi kursu yok, Cumartesi bildiğiniz
yarım okul günü. Cumartesi de devamsızlık sayılıyor
kısacası ve kimse buna itiraz etmiyor. Eğitim sistemine
karşı hiçbir veli ve öğrencinin itirazı olmadığını rahatça
gözlemleyebildim. Her sabah ve akşam sınıf
öğretmeniyle beş dakikalık söyleşiler var, bu beş
dakikada dua okunuyor ve iyi dileklerde bulunuluyor.
Kendi tarihlerine önem verdikleri kadar kendi
bulundukları dünyanın da tarihlerine önem veriyorlar.
Dünya tarihi kitabında da Mustafa Kemal Atatürk’ü
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Japonya Yaşlanıyor

Busa Naz TINAZ / 9-C
Ortalama yaşam süresinin ve ihtiyarlaşan nüfus sayısının
artması dünya genelinde korku ve endişelere yol açıyor.
Emeklilik ve sosyal güvenlik sistemlerini finansal açıdan
zorlayacağı düşüncesi, bu korku ve endişelerden sadece
bir tanesi. Ülkelerde hızla artan ve dünya nüfusunun
yüzde 9’unu oluşturan yaşlı nüfusunun 2030 yılına kadar
yüzde 13 artarak yüzde 22’lere ulaşacağı tahmin ediliyor.
Şu an dahi her 8 kişiden 1’i 60 yaşını girmiş. Bu durumu
yüzdeye vurduğumuzda yaklaşık yüzde 13’e denk
gelmekte. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Doğu
Avrupa ve Orta Asya Direktörü Alanna Armitage,
Dünyada 60 yaş üzeri nüfusun 900 milyonu geçtiğini
belirterek, “2050’li yıllarda ise yaşlı nüfusunun 2,1 milyar
olacak” dedi. Bu durumun bütün dünya geneline
görülürken özellikle Japonya’da görülmesi gözlerden
kaçmıyor.
Japonya daha şimdiden dünyanın en yaşlı nüfusuna
sahip. Kyodo Ajansı’nın
Japon İçişleri ve İletişim
Bakanlığının verilerine göre ülkede 70 ve üzeri yaştaki
toplam kişi sayısı 26,18 milyona ulaştı ve bu demek
oluyor ki nüfusun yüzde 20,7’sini yaşlılar oluşturuyor, bu
rakam önceki yıllarda 19,9 olarak belirlenmesine rağmen.
100 yaşını geçenlerin sayısının 69 bin 785 olduğunu göz
önüne alırsak ve doğurganlığın da giderek azaldığını
düşünürsek Japonya genç nüfusunu her yıl kaybediyor.
Yaşlanan nüfusuyla birlikte Japonya’da etkilenen
unsurlardan bir tanesi de ekonomi. Japonya, bundan
yaklaşık 30 sene öncesinde Dünyanın 10 Büyük Şirketler
Listesi’nde 8 şirkete sahipti yani dünya devlerinin en
başlarında geliyordu.
Bugünse Japonya’nın yaşlanıp iş gücünün ve veriminin
azalmasından olacaktır ki ilk 20 de dahi hiçbir Japon
şirketi yok. Yapılan sosyoloji incelemelerine göre sağlık
giderlerinin ve nüfusun yüzde 40’ının üretim
faaliyetlerine katılamadığını tespit edilmiştir. Brookings
Enstitüsü’nden Barry Bosworth iş gücünün azalması
emekli insanların azalmasından dolayı problemlerin
artacağını söylüyor: “Japonya Amerika gibi. Emekli
maaşları oldukça düşük fakat sağlık sistemlerinin çok
ucuz olması da Avrupa’ya benziyor. Bunun özel sektöre
etkileri çok büyük. İş KANE TANAKA gücü giderek
azalıyor, çalışanların sayısı giderek azalıyor bu nedenle
ekonomi büyüme hızı her geçen yıl azalıyor.” Küresel

büyümenin hızlanması, gelişmiş ve gelişmeye yüz
tutmuş ülkelerin ekonomilerinin olumlu yönde
etkilenmesini sağlamakta. Conference Board adlı
araştırma şirketine göre, yaşlı sayısının artması,
önümüzdeki 10 yılda küresel büyümeyi yüzde bir oranla
azaltabilir.
Yüzde birden ne gibi büyük sorunlar oluşabilir demeyin.
Ekonomist yazar Fariborz Kadar’ın bu durumla ilgili
dikkat çekici bir açıklaması var: “Bu değişiklikleri dikkate
almamak ciddi bir risk oluşturur, bütün bunlar ekonomik
büyüme oranlarını azaltacak, gençler işsiz kalacak, bazı
ülkeler özellikle yaşlı nüfusunun çok olduğu ülkelerde
hem içte hem dışta sorunlar yaşayacak. Göçmenler
istenmeyecek, onlara karşı tepki artacak. Kuşkusuz böyle
bir dünya çekilmez olur”. Bu söylediklerinden yola
çıkarak Japonya’nın da etkileneceğini söyleyebiliriz.
Japonya’da yabancı işçi çalıştırmak resmi olarak
yasaklanmış. Ülkede iş gücü çerçevesindeki açık,
yabancı öğrenciler ve stajyerlerin çalıştırılmasıyla
kapatılmaya ve engellenmeye çalışılıyor. Ancak bu
çözümün uygulanmasını doğum oranının düşük olup
nüfusun yaşlanması engelliyor. Japonya ise bu durum
karşısında yabancı işçi almak zorunda kalıyor, bu da
kendi kuralını kaldırmaya yönlendiriyor.
Japon nüfusunun yaşlı olmasının hep olumsuz
yanlarından bahsettik fakat yaşlı kısım ile genç kısmın
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Japonlar, yaşlıları bilge ünvanı ile nitelendiriyor ve
gençlerin de bilgelik içinde büyümesi amacıyla yaşlılara
toplumda büyük bir alan ayrılıyor. Bu durum gençlerin
aile değerlerini kazanmasına yardımcı olurken
toplumdaki yaşlı-genç ayrımını ortadan kaldırıyor ve iki
nesil arasında sevgi bağı oluşmasını sağlıyor.
Araştırmalarıma göre, Japonya’ da nüfus bu kadar
yaşlanıyorken meslek olarak hasta bakıcılık ön plana
çıkabilir çünkü genel olarak bilinen bilgiye göre yaşlıların
hastalık problemleri gençlere göre daha fazla. Çoğu
hastalık genlerimizde olsa bile çocukken değil, yaşlanıp
vücudumuzun dengesi yavaş yavaş bozulurken ortaya
çıkıveriyor. Yaşlılar hastalıklarla mücadele ederken
gençler iş peşinde koşturacak ve ne kadar ebeveynine
bağlı olsa da onları ihmal etmek zorunda kalacaklar.
Durum böyleyken yaşlılara bakacak birilerine ihtiyaç
duyulacak ve akla ilk gelen kişiler hasta bakıcıları olacak.
Nüfus eğer yaşlanmaya bu hızla devam ederse hasta
bakıcılığın toplumdaki yeri artabilir.
Dünyanın en yaşlı insanların Japonya’dan olması pek
şaşırtmıyor. Japonya’nın güneybatısında bulunan
Fukuoka’da bir huzurevinde yaşamakta olan Kane
Tanaka, Guiness tarafından dünyanın en yaşlı insanı
olarak ilan edilmiş. Kane Tanaka 2 Ocak 1903 yılında
doğmuş olup şu an 117 yaşında olarak kabul ediliyor.
Sonuç olarak dünyada genel olarak yaşlanma konusu
yaygın. Doğumlar azaldığı için de gün geçtikçe gençlerin
sayısı azalırken yaşlı sayısı artışta. Bu şu an için çok
büyük sıkıntılara yol açmasa da ileriki yıllarda yukarıda
bahsettiğim iş gücü veriminin düşmesi gibi birçok
sorunlara yol açabilecek olduğu öngörülüyor.

iletişim halinde olmasının eğitim açısından çok büyük bir
avantajı var. Kültürün bir parçası olan eğitimde büyükler
ile eğitim çağındakilerin bir arada bulunması bir nevi
köprü olarak nitelendiriliyor. Yaşlılar ile iletişim halinde
olan bir gencin bazı duygularının diğerlerine göre daha
çok geliştiği gözlenmiştir. Empati kurma becerisi, daha
sabırlı ve saygılı olması gibi… Batı insanının aksine
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daha kalabalıktı. İçeri girdi. Müzik sesi kulak zarına zarar
verebilecek kadardı. Baslar içeride bir titreşim
yaratıyordu resmen. Adım atmak zordu, insanları iterek
içecek kısmına geldi ve onunla ilgilenen kimse
olmadığından oturdu öylece. İnsanları izlemeye başladı.
Biraz kafası dağılırdı belki. Derken yanına biri yaklaştı.
Düzgün giyimli bir adamdı. Yüzünde garip bir
gülümseme vardı, o gülümseme içinde kötü bir his
yarattı. “Oturabilir miyim?” dedi. Yüksek müzik sesinden
sesi duyulmasa da demek istediğini anlamıştı. Daha
cevabını almadan yandaki tabureye oturdu. Bir şeyler
demeye başladı ancak hiçbiri anlaşılmıyordu.
Dinliyormuş gibi yaptı. Tuvalete kalktığı sırada, o el
bileğini yakaladı. Bu hareket irkilmesine sebep oldu,
anlam veremedi. Tuvalete gittiğinde ne yapacağını
şaşırdı. Başka bir şeyin yaşanmasını kaldıramam diye
düşündü ve arka kapıdan çıkmaya karar verdi. Adam
alkollüydü ve ona zarar verebilirdi. Zarar verse o yüksek
sesten ne biri duyar ne o karışıklıkta biri yardım ederdi.
Üstüne üstlük telefonu yoktu ve yardım çağıramazdı. En
mantıklısı arka kapı gibi bir yerden çıkmaktı. Tuvaletten
çıktı ve ceketini sandalyede bıraktığını fark etti ama onu
almaya cesaret edemedi.
Filmlerde arka çıkış kapısının mutfağın yanında
olduğunu görmüştü. “Personel girebilir” yazılı bir kapı
gördüğünde oradan girdi ve evet mutfağa çıkmıştı bu
yol. Tam o anda bir çığlık duydu. Bir kadın çığlığıydı. O
an tüyleri diken diken oldu. Ne yapacağını şaşırdı. Sessiz
olup, sesleri dinelemeye başladı. Bir kadınla bir adam
kavga ediyordu. Belki de üç kişilerdi. Tam ayırt edemedi.
Çığlık sesini sadece kendisinin duyduğunu düşündü. O
basların arasında başka kimsenin duyma olasılığı yoktu.
Yapabileceği iki şey vardı: Son hızla koşup oradan
çıkmak veya çığlığı takip edip kadına yardım etmek. Tam
odadan çıkmak için arkasını dönmüştü ki, buraya gelmiş
olmasının kaderin işi olduğunu düşündü ve ikinci olasılığı
seçti. Yavaşça ilerledi, çığlığın sesi gittikçe artıyordu.
Sözcükleri ayırt edebilir duruma geldi. Çok hararetli bir
kavga vardı ve adam kadına fiziksel şiddet uyguluyordu.
Kadın “Yardım edin!” diye bağırdıkça adam daha da çok
dövüyordu. Adama nasıl karşı gelecekti ki, kadını nasıl
kurtaracaktı. Etrafına bakındı ve sağ eline bir bıçak aldı.
Yavaşça ilerledi ve kadınla adamı gördü. Kadın mini
kırmızı payetli bir elbise giyiyordu. Çorabı kargaşada
yırtılmış, saçları dağılmış makyajı ağlamaktan akmıştı.
Adamın arkası dönüktü ancak güçlü vücudu takım
elbisenin omuzlarından belli oluyordu. Saliseler içinde
hızlıca koşup bıçağı adamın sağ bacağına sapladı. Adam
ne olduğunu şaşırmışken kadını bileğinden yakalayıp
“Koş” diye bağırdı. Kadınla birlikte koşmaya başladılar.
Adam arkalarından koşmaya çalıştı ancak acıdan iki
adım sonra yere düştü. Kaçmayı başardılar. Koşarken
“Çıkış” yazılı arka kapıyı buldular ve oradan koşarak
uzaklaştılar. İlk kez birbirlerinin yüzüne net bakma
fırsatları oldu. Gözleri buğulanmıştı. Yüzler çok net
değildi. İkisi de gözlerini ovuşturdu ve sakinleşip
birbirlerine baktılar. Birbirlerini o an tanıdılar. Abla
kardeş 10 sene sonra o anda buluşmuşlardı. Ablasının
hayatını kurtarmıştı. Onları terk edip giden, annesinin
evlat özleminden hastalanıp öldüğü, babasının onları
yarı yolda bıraktığı, hayatını mahveden ablasını
kurtarmıştı. İntikam almak için yanıp tutuştuğu... İşte o
an tüm gece dökemediği bir damla gözyaşı gözünden
yanaklarına süzüldü.

Bir Damla Gözyaşı

Sena ÜÇÜNCÜ / 11-C
Her şey mahvolmuştu. Hayatı binbir parçaya ayrılmış bir
bardağa dönmüştü, asla eskisi gibi olmayacak bir
bardak... Hayatı daha da kötüleşemezdi. Her şeyin
sorumlusu tek bir kişi vardı. Hayatını mahveden o kişiden
alacağı intikamdı yaşam amacı. Elinden bir şey
gelmiyordu. Tek yapabileceği şey ağlamaktı. Bir sahile
gidip saatlerce oturdu. Ağlayamadı. Ne kadar istese de
yapamadı.
Etrafında tekin olmayan insanlar vardı. Onlardan
korkmadı, hiçbir şey umurunda değildi, hayatı bile. Etraf
aydınlana kadar oturdu sahilde. Ayaklarının uyuştuğunu
fark ettiğinde kalktı ve yürümeye başladı. Tenha
sokaklardan yürüdü. Kimsecikler yoktu. Sanki bu
koskoca dünyada bir o kalmıştı. Kulağına bir müzik sesi
geldi. Bu müzik, küçüklüğünü hatırlattı. Melodisi
annesinin ona çocukken söylediği şarkıya benziyordu.
Müziği takip etti. Adımları onu ışıl ışıl bir sokağa çıkardı.
Sanki bambaşka bir dünyaydı burası. Çok karışıktı. Her
tipten insan vardı. Mekanın dışındaki insan sayısı içerden
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Halit Ziya Uşaklıgil

Serra Ece MERMER / 9-B
1866 yılında İstanbul’un Eyüp sultan semtinde dünyaya
geldi. Uşşâkizâdeler diye anılan ve bir kolu İzmir’e
uzanan halı ticaretiyle uğraşan Uşaklı Helvacızadeler
ailesine bir üyesidir. Babası halı tüccarı Halil Efendi,
Uşak’tan İzmir’e göçmüş varlıklı bir ailedendi. Halid Ziya,
o sırada İstanbul’a yerleşmiş olan Halil Efendi ile Behiye
Hanım’ın üçüncü çocuğu olarak Dünya’ya geldi. Mahalle
mektebinde aldığı ilk eğitimden sonra Fatih Askeri
Rüştiyesi ’ne devam etti. 93 Harbi’nin başlaması ile Halil
Efendi’nin işleri iyiye gitmeyince aile, İzmir’e yerleşti ve
Halit Ziya öğrenimini İzmir Rüştiye’sinde devam ettirdi.
Ardından İzmir’de Ermeni Katolik rahiplerinin çocukları
için kurulmuş yatılı bir okula devam ederek Fransızcasını
geliştirdi; O sırada da Fransız edebiyatını iyice yakından
tanıdı. Fransızca çeviri denemeleri yaptıktan sonra
henüz öğrenci iken ilk yazılarını yayımlamaya başladı.
Önce İzmir çevresinde kendini insanların tanımasını
sağladı. Bazı edebî yazılarını İstanbul’da Hazine-i Evrak
adlı önemli bir dergide “Mehmet Halid” takma adıyla
yayımladı. İlk yazısı Hazine-i Evrak ’ta çıkan “Deniz
Danası”dır. İlk edebî yazısı (mensur şiir) “Aşkımın
Mezarı” ise Tercüman-ı Hakikat’te yayımlandı (23 Nisan
1883). 1884’te Envâr-ı Zekâ’ ya tercümeler yaptı. Tevfik
Nevzat ve Bıçakçızâde Hakkı’yla birlikte “Nevruz”
dergisini çıkarmaya başladı.
Burada Alfred de Musset, Victor Hugo gibi Fransız
romantiklerinden nesir halinde şiir tercümeleri, Louis
Figuier’den popüler fenle ilgili yazılar ve derginin ilavesi
olarak George Ohnet’nin “Demirhane Müdürü” adlı
romanını yayımladı. İstanbul’a giderek hariciyeci olmak
için başvurdu; başvurusu kabul edilmeyince İzmir’e
döndü. İstanbul’da bulunduğu süre içinde Fransız
edebiyat tarihi ile ilgili olarak uzun süredir yazmak
istediği kitabı yazdı. Garbdan Şarka Seyyale-i Edebiye:
Fransa Edebiyatının Numune ve Tarihi adlı kitabı 1885’te
84 sayfa olarak basıldı. Bu eser, onun basılan ilk kitabıdır
ve Türkçede basılmış ilk Fransız edebiyatı tarihi olma
özelliği taşır. İzmir’e döndükten sonra İzmir
Rüştiyesi’nde
Fransızca
öğretmenliği
yaptı,
öğretmenliğe devam ederken Osmanlı Bankası’nda
çalışmaya başladı. İzmir İdadisi’nin açılmasından sonra
öğretmenliğe bu okulda devam etti; Fransızcanın yanı
sıra Türk Edebiyatı dersleri verdi. 1886’da idadide birlikte

çalıştığı arkadaşı Tevfik Nevzat ile birlikte “Hizmet” adlı
bir gazete çıkararak yapıtlarını burada yayımladı.
Hizmet, Vali Halil Rıfat Paşa ve hukuk dairesi reisi
himayesinde yayımlanmış ve şehrin kültür sanat
hayatına canlılık getirmiş, Halit Ziya’ya ise geniş bir yazı
alanı açmıştı. İlk eserlerinden “Nemide” (1889), “Bir
Ölünün Defteri” (1889), “Ferdi ve Şürekâsı” (1894)
Hizmet’te tefrika edilmiş duygusal, kısa romanlardır.
1885’te dizi olarak yayımlamaya başladığı “Sefile” adlı ilk
romanı ise ahlaka aykırı olduğu gerekçesi ile
yasaklandığı için yarım kaldı ve kitap haline gelmedi. Bu
romanda masum bir genç kızın aldatılışını ve çektiği
acıları anlatmaktaydı.
Halit Ziya’nın romanları kadar mensur şiirleri de ilgi
uyandırmış ve moda olmuştu. Mensur şiirler, Muallim
Naci gibi divan şiiri taraftarlarından olumsuz eleştiriler
alsa da, Recaizade Mahmut Ekrem, Hizmet’e gönderdiği
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tebrik yazısı ile yetenekli bulduğu Halit Ziya’ya destek
vermişti.
Yazar, dünya edebiyatı hakkında, tiyatro tarihi hakkında
yazı dizileri hazırlamış; romantizmin temsilcisi Ahmet
Mithat Efendi’yi eleştirdiği ve realizmi savunduğu bir
eleştiri dizisi yayımlamıştır.
Halit Ziya, 1888’de annesi Bediye Hanım’ı kaybetti.
1889’da amcası ile iki aylık seyahate çıkarak Uluslararası
Paris Sergisi’ni gördü. Gezi izlenimlerini Hizmet ve
Tarîk’e gönderdiği mektuplarda anlattı. Aynı yılın
sonunda Meclis-i Ayan Reisi Emin Ali Efendi’nin kızı
Fatma Memnune Hanım’la evlendi. Halit Ziya’nın bu
evlilikten 6 çocuğu dünyaya gelmiştir: Vedide, Bihin,
Sadun, Güzin, Vedad ve Bülend. İlk çocuğu Vedide’yi
geçirdiği bir hastalık sonucu kaybetti. Aynı şekilde
Sadun ve Güzin’i de küçük yaşta kaybedecek, oğlu Vedat
ise 33 yaşında trajik bir intiharla hayatına son verecektir.
Halit Ziya, Sadun için Kırık Oyuncak, Güzin için Kırık
Hayatlar ve Vedad için "Bir Acı Hikâye” adlı kitapları
yazmıştır. Bankadaki işinden ayrılıp İzmir’de vali
kâtipliğine başlayan Halid Ziya, bu görevde uzun süre
kalmadı. 1893’te, İstanbul’da Reji Genel Müdürlüğü’nden
gelen başkâtiplik teklifi üzerine İstanbul’a gitti. Bu görevi
on altı yıl sürdürdü. Bu işinde, vaktinin çoğunu okuma ve
yazmaya ayırma fırsatı buldu. Reji’deki çalışma
günlerinde Recaizade aracılığıyla Edebiyat-ı Cedide adlı
edebiyat topluluğuna katıldı. Bu topluluğun en önemli
isimlerinden birisi oldu. 1901’de kapatılıncaya kadar
topluluğun çıkardığı Servet-i Fünûn Dergisi’nde yazılar,
hikâyeler, romanlar yayımladı. Kendisini Türk edebiyat
tarihine mal eden büyük romanlarını bu topluluk içinde
verdi.
Servet-i Fünun’da 1897’de tefrika ettiği Mai ve Siyah onu
Edebiyât-ı Cedîde’nin tartışmasız en önemli romancı ve
hikâyecisi yaptı Romanda acıklı aşk serüveni konusunu
geri plana alıp dönemin basın dünyasını, Edebiyat-ı
Cedide kuşağının bu dünyaya bakış açısını yansıttı. Bu
roman, topluluğun beyannamesi vazifesini gördü.
İlk büyük Türk romanı kabul edilen Aşk-ı Memnû’yu
1898-1900 yılları arasında yazdı. Bu eserde zengin bir
adamın genç ve güzel karısının yasak bir aşka
sürüklenişini gerçekçi bir biçimde, olayın psikolojik
nedenleri üzerinde durarak anlattı. Dönemin İstanbul alt
kültürleriyle son derece içli dışlı olması, yazarın bu
eserini yazmak amacıyla gerekli malzemeyi toplamak
için gösterdiği çabanın ürünüdür. Özellikle de o dönem
Boğaziçi’nde yalı sakini aileler arasındaki esrar kullanma
geleneği, yazarın ciddi psikolojik açılımlar yaşamasına
sebep olarak eserin gelişimine ciddi etki etmiştir. Eseri,
1909’da Sabah gazetesinde tefrika edildi.
Yazar, Mai ve Siyah’ ın gördüğü rağbet üzerine başka
dergi ve gazete sahiplerinin kendisinden yazı istemesi
üzerine tiraji yüksek İkdam ve Sabah gazetelerinde de
yazılar yayımlamıştır. Ancak Servet-i Fünun’da yazan
İsmail Safa’nın sürgüne gönderilmesi üzerine roman
tefrika etmek dışında hiç yazı yayımlamadı.
Halid Ziya, 1901’de Kırık Hayatlar adlı romanı tefrika
edilmekte iken Hüseyin Cahit’in "Edebiyat ve Hukuk" adlı
yazısı üzerine Servet-i Fünûn kapatıldı ve topluluk
dağıldı
Halid Ziya, Servet-i Fünûn kapatılıp topluluk dağılınca

edebiyat hayatından uzun süre uzak kaldı. Rumların ve
Ermenilerin yaşadığı bir balıkçı köyü olan Ayastefanos
(bugünkü Yeşilköy semti)’a bir köşk yaptırdı ve Tevfik
Fikret’in Aşiyan’a yerleştiği 1905 yılında Halid Ziya da
kendi köşküne yerleşti. Bâzı eserlerinin kitap halinde
yayımını gerçekleştirdi. Reji’deki işleri dışında vaktini
dostlarıyla sohbet ve okumayla geçirdi. Halid Ziya,
Meşrutiyetin ilanı ile fikir ve sanat hayatının canlanması
üzerine yeniden yazmaya başladı. Birçok gazete ve
dergiye yazılar gönderdi. II. Abdülhamit döneminin
“istibdat yılları” olarak anılan son yıllarını ve yurdu
değiştirmek isteyenlerin mücadelesini konu alan “Nesl-i
Ahir” adlı romanı kaleme aldı. Sabah gazetesinde tefrika
edildikten sonra eseri kitaplaştırmadı. Bu arada
Darülfünun’da Batı edebiyatı tarihi ve estetik dersleri
verdi.
Sultan Reşat’ın Osmanlı tahtına çıkmasından sonra
İttihat ve Terakki hükümeti tarafından mabeyn başkatibi
olarak sarayda görevlendirildi. Saraydaki görevi
sırasında yazmayı uygun görmediği için yazılarına ara
verdi. Görevi gereği padişahla gezilere çıktı. 1911’de Âyân
Meclisi üyesi oldu.
1912’de saraydaki görevi sona erdi. Darülfünun’da ders
vermeye geri döndü.
1914’te Tedavi amaçlı bir Avrupa seyahatine çıktı. Saray
ve Ötesi (1940-1942) ile Bir Acı Hikâye adlı hâtıratında
Almanya ile ilgili geniş bilgi verdi; seyahat notlarını
“Almanya Mektupları” başlıkları altında Tanin
gazetesinde yayımladı.
Sait Halim Paşa’nın Almanya’ya inceleme gezisine
gönderdiği şair ve yazarlar arasında Almanya’ya gitti,
çeşitli kültürel faaliyetlere katıldı. Darülbedayi’de edebî
kurul üyeliğinde bulundu. İttihat ve Terakki’nin
iktidardan düşmesinden sonra Reji idaresinde yönetim
kurulu başkanı oldu. 1918’de oğlu Halil Vedat ve
yeğenleriyle çıktığı Avrupa gezisinden 14 ay sonra
döndü.
Milli mücadele döneminde genellikle Ahmet Cevdet’in
İkdam Gazetesi’ne yazılar gönderdi. Çoğunlukla dil ve
edebiyatla ilgili yazılar yazdı.
Cumhuriyet döneminde kendisini tamamen edebiyata
verdi. Cumhuriyetin ilk yıllarında devletin şekillenmesini
uzaktan izledi ve fazla eser vermedi.
1930’larda yazı hayatına büyük bir canlılıkla döndü.
Cumhuriyet ve Son Posta gazetelerinde yazıları
yayımlandı. Özellikle hatıra tarzında yazılarıyla edebiyat
dünyasında aktüel bir isim haline geldi.
Dil Devrimi’ne gönülden inanan yazarın I. Türk Dili
Kurultayı’nda (26 Eylül 1932) sunduğu, Türkçenin
geçirdiği evreleri ve dil sevgisini sanatkârane bir üslûpla
dile getiren bildiri çok ses getirdi. Bâzı eserlerini
sadeleştirdi ve Latin harfleriyle yeniden yayımladı.
1937’de Tiran elçiliğinde görevli oğlu Halil Vedat’ın 33
yaşında intihar etmesi üzerine büyük bir yasa girdi.
Acısını, yazmakla hafifletmeyi seçti. Her türlü tedaviyi
reddettiği uzun bir hastalığın ardından 27 Mart 1945’te
hayatını kaybetti. Bakırköy mezarlığında oğlu Halil
Vedat’ın yanına gömüldü.
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İnsan Beyninde Cinsiyete
Göre Gelişen Farklılıklar

Yiğit YILMAZ / 9-B
Yeni bir araştırma, kadın ve erkekler arasındaki farkların
ilk defa, sahip oldukları “Değişik Beyin yapıları ve
beyindeki sinir bağlantılarıyla” açıklanabileceğini ortaya
koydu. Tipik bir erkek beynindeki sinir bağlantılarının,
beynin aynı lobundaki ön ve arka tarafları arasında
kurulduğunu, tipik bir kadın beyninde ise sinir
bağlantılarının sağ ve sol loblar arasında, bir taraftan
diğer tarafa doğru dizildiğini gösteriyor. Bilim insanları,
iki cinsiyetin beyinlerindeki fiziksel farkların,” erkeklerin,
haritada yön bulmak ve kas kontrolü gibi konumsal
alanlarda neden kadınlarda daha iyi olduğunun;
kadınların ise neden hafıza ve önsezi gibi sözel
alanlarda
erkeklerden
daha
iyi
olduğunun”
anlaşılabilmesinde önemli rol oynayacağını söylüyor.
Yaşları 8 ila 22 arasında değişen, 521 kadın, 428’i erkek
toplam 949 kişi üzerinde yapılan araştırma, daha önce
“psikolojik deneylerle” açıklanabilen kadın ve erkekler

arasındaki zihinsel farkların ilk defa fiziksel özelliklerdeki
değişikliklerle açıklanabilmesini sağlıyor.
Psikoloji Profesörü Ragini Verma “Bu haritalar bize,
insan beynindeki kesin ve tamamlayıcı mimari farkları
gösteriyor bu da erkeklerin ve kadınların neden
birbirlerinden daha üstün olduklarını anlamak için
sinirlere dayalı bir temel sunuyor” yorumunu yapıyor.
Verma, beyinlerdeki bağlantıların kadın ve erkeklerde
farklı olduğu sonucuna vardıklarını ve “fonksiyonel
deneylerin” kadın ve erkeklerin bazı görevleri yerine
getirirken
beyinlerinin
değişik
bölümlerini
kullandıklarını gösterdiğini” söylüyor. Kadınlarda
bağlantıların, beynin iki yarısında, sağ ve sol tarafları
bağlayacak şekilde düzenlendiğini belirten araştırmacı,
erkeklerde ise bağlantıların ön ve arka taraf arasında
dizildiğini söylüyor.

DESTEK ALINAN SİTE: BBC.COM
https://www.bbc.com/turkce/haberler/2013/12/131202_beyin_kadin_erkek
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Efsanevi Rock Grubu Led Zeppelin’in Albüm Kapağına
İlham Veren 32 Saniyelik Facia: Hindenburg

Sude SÖYLEV / 9-A
Her şey, 1937 yılında Frankfurt’tan New Jersey’e yol
alacak olan Hindenburg zeplininin, helyum yerine
hidrojen
kullanılarak
üretilmesi
ile
başladı.
Hindenburg’ta 16 adet hidrojenle dolu gaz odası vardı
çünkü büyük helyum rezervine sahip Amerika, dünyaya
helyum satmama kararı almıştı. Naziler de ürettikleri bu
zeplinde daha hafif bir gaz olduğu için hidrojen kullanma
kararı aldılar. 3 gün süren yolculuğun sonunda 12 saatlik
rötarla New Jersey’e varan ve içinde mürettebatla
beraber 97 kişi barındıran Hindenburg, tam iniş yapmak
üzereydi ki bütün dünyanın gözleri önünde birden alev
aldı. Zamanın büyük zeplinlerinden birinin inişini
kaydetmek için gelmiş gazeteciler ve 12 saat gecikmiş
yolcuların bekleyenlerinin önünde küle dönüşmesi tam
32 saniye sürdü. 35 kişinin ölümüne sebep olan bu
dehşet verici kazanın sebebi ise bütün delillerin yok
olmuş olması sebebiyle hâlâ gizemini koruyor.
“Göklerin Titaniği” olarak da bilinen Hindenburg
zeplininin görüntüleri, kazadan 30 sene sonra Led
Zeppelin grubunun efsanevi gitaristi Jimmy Page’in
fikriyle ilk albüm kapaklarına konu oldu. Daha
sonrasında Jimmy ile yapılan bir röportajda ise
pişmanlığını şöyle dile getiriyor Jimmy: “Kazanın video

kayıtlarını izlediğinizde duyduğunuz tek şey insanların
çığlıkları… Bunu bir albüm kapağına çevirmeden önce
daha uzun düşünmemiz gerekiyordu. Şimdi olsa
kesinlikle böyle yapmazdık.” Kapak için seçilen fotoğraf,
2016 yılında Time Magazine tarafından “Tüm Zamanların
En Etkileyici 100 Fotoğrafı” arasına giriyor.
KAYNAKÇA:
www.youtube.com/watch?v=8NQpygTCCG8
bantmag.com/tarihte-bugun-led-zeppelin-ve-hindenburg-felaketi/
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Helpful Angels

Azra NOYAN / 9-D
There are angels in all monotheistic religions such as
muslim, christian and Jewish. The existence of angels is
to guide us. The important thing is how we can take
their guidances. There are how many helpfulangels and
whats their names?
Angels are in the sky, in the spirit’s world, but we are in
the material World. They don’t like angry and agrressor
thoughts. However, they like thoughts about love and
peace. First of all, separate yourself from distractions.
Turn off the radio and television and imagine an angel
than start to speak with it like your friend. With this
method angels will feel you better.
Jophiel is one of the angels, gives us wisdom,
enlightenment, inspiration and clairvoyance. The color
of yellow is represents Jophiel. Another angel is

Shamuel. Shamuel gives us love, mercy and kindliness
and the color of pink is represents Shamuel. Third angel
is Gabriel. Gabriel leads you to creat your spiritual life. It
gives us joy, happiness and action.The color of White
represents Gabriel. Fourth angel is Raphael. It heals us
and green represents Raphael. Fifth angel is Uriel is
provides peace of mind and gives us hope.
Representing colors are Uriel purple, rubi and gold. The
last but not least angel is Zadkiel. Zadkiel gives us
happiness, joy and justice. The color of purple
represents Zadkiel.
In conclusion, Angels are help us in our lives. They
counselor for a better lives. Everyone wants a
exceptional life and for exceptional life we can also want
help from the angels. The importance is to feel them, to
know them and to get help from them.
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Practicality and Imagination,
Elevating the Human Species

Duru Rana UZUNOĞLU / 11-A
the world. Aside from the known examples, it is not
unusual to see someone from the general public to
come up with a creative solution to a problem, which
shows that there are indeed people who are both
imaginative and practical.
Practicality doesn’t mean much by itself, as imagination
is needed to figüre out where to apply a practical idea or
solution. If people were only imaginative or only
practical, then common daily problems whose fixes we
take for granted wouldn’t exist as even the smallest
problem would cause people to be confused, as half of
the people would be imagining absurd ways to fix it but
would never come up with a practical one, while the
other half just wouldn’t be able to imagine how or where
to apply the practical solution they came up with.
What sets people apart from their mammal ancestors is
their complex brains. Because humans have such mental
capabilities combined with specific traits, they are way
ahead of any other species. For these reaons, it just
would not be appropriate to classify peope in such a
way. In conclusion, it can be said that not only can these
two traits be possessed at the same time, it is necessary
to have them together in some way in order to function
normally in the society.

Despite only being a hairless mammal species, humans
have come way further than their closely related
mammal cousins thanks to their unusual practicality and
creativity. Although many other species like primates
are also highly intelligent and somehow creative,
something else sets humans apart. People are much
more complex when it comes to mental capabilities and
at a time where even IQ tests are considered irrelevant,
it wouldn’t be accurate to make such strong statements.
People can be both practical and imaginative as there
aren’t any criteria to measure these traits, there are
many examples contradicting this idea and the two
traits are related directly.
Considering that it is the 21st century and many
practices of measuring intelligence have changed under
the light of new discoveries, a method to measure
imaginativity or practicality still doesn’t exist. As
scientific or at least concrete proof is needed to make
such a strong statement about people’s mental
capabilities, it simply isn’t possible to prove that people
can not directly possess the two traits.
Many exceptional scientists such as Einstein and Tesla
were known to be very creative and imaginative people.
Combining their imagination with creativity, they were
able to make groundbreaking discoveries and change
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Similarities and Differences Between
the French Revolution and the Gilets Jaunes Movement

Tara TİREGÜL / 9-A
There are several similarities between the ordinary
people who sparked the French Revolution and the
working class people of the Gilets Jaunes (Yellow Vests)
movement of today. Both movements were about
fighting against the increasing price of the tax of goods.
In the French Revolution, the tax increased the cost of
bread that got people protesting during the ruling of
Louis the XVI. Meanwhile, it was diesel fuel that was
going to be taxed by the government in January 1, 2018
which triggered the Gilets Jaunes movement. During the
French Revolution on October 4th of 1789, thousands of
women marched into Chateau de Versailles over the
increase of the bread’s price. Because of France being
bankrupt at the time, the government had to increase
the price of flour which rose the bread’s price as well.
Bread was the primary source of food of the peasants,
they ate over two pounds of bread each day. The

government did little to help ensure that adequate food
staples, such as bread, were plentiful and affordable
enough for the Third Estate. This inaction (along with
the increase in the price of salt and how they were
treated very poorly) angered the people and eventually
made them protest. Whereas now, the Gilets Jaunes are
currently fighting against President Emmanuel Macron’s
diesel fuel tax in 2019. This announcement made the
people furious because of how unthoughtful it was to
the working class. It especially affected the ones living
in the countryside since they must often rely on a car to
travel to work in the rural areas or to commute into
urban cities such as Paris.
Another similarity between the movements is the fact
that both have symbolic clothing expressing they are a
part of the protest. In the French Revolution, Phriygian
caps and tricolor cockacades were used to show a
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person’s support of the change. Phrygian caps signified
freedom and the pursuit of liberty back then.
Revolutionaries in the National Assembly were required
to wear this “liberty cap”. A radical group called
“sans-culotte” wore Phrygian caps along with simple
clothes. This outfit represented their radicalism along
with their support of the movement. The tricolor
cockades’ blue and red colors signified Paris and white
signified the monarchy. Wearing a tricolor cockade
symbolized a person’s support of the French Revolution.
People who did not wear tricolor cockades would be
accused of treason and would often get executed or
jailed. In the Gilets Jaunes movement, yellow vests also
portray person’s support of the movement. According
to the French law, these neon yellow vests must be in all
of the cars. The vests represent the rising taxes of the
fuel as they are usually found in cars. These vests are
also symbolic since they are worn in order to draw
attention. People are trying to point out by wearing
these flashy vests that it is about time for the
government to consider the lower class’ state. They
want the government to notice them. Not only that but
also everyone who is a part of this movement wears the
same type of clothing. This represents their unity and
the fact that they are in this together and it represents
the support they give to each other.
Another similarity between these two movements is the
fact that the protestors and the leaders handled the
problem in a very violent way. On July 14th of 1789,
when the revolution had just begun, the revolutionaries
attacked the Chateau de Bastille. They demanded
gunpowder and asked de Launey (the governor) to
surrender the prison. When he refused, the mob went
mad. At last, the people killed de Launay, put his head
on a spike and paraded it around Paris. Chateau de
Bastille was a symbol of the monarchy’s abuse of power
by the people and it was devastated that day. Not only
that but in the Reign of Terror (1793-1794) there were
over 17,000 innocent people who were killed by the
guillotine. These deaths were caused because of
Robespierre; one of the main leaders of the
revolutionaries who thought everything could be solved
by causing terror. He executed those who didn’t agree
with the Revolution, those who called a person
“monsieur” or “madame” instead of citizen, and those
who didn’t wear the tricolor cockade. This was a really
sad period for the revolutionaries since all they wanted
was a thoughtful, fair leader, not another “dictator” who
was going to kill tons of harmless people. On December
the 1st of 2018, the Gilets Jaunes broke into Arc de
Triomphe and destroyed the museum inside it. Statues
like the Marianne, France’s symbol, and paintings got
broken and spray painted; walls were vandalized. Cars
and traffic lights also got burned down during the
weekend. Even though these protesters are manifesting
in order to stop inequality across income levels, they are
making themselves look bad by harming such valuable
sculptures and objects in general. This is similar to the
Jacobins who committed atrocious acts and vandalism
on the Catholic Church in the early 1790s. The Jacobins
did not like the Catholic Church as they supported the

monarchy and as they were one of the people that had
benefits. They did not need to worry about taxes
because peasants paid an additional tax to the Church
called a “tithe”. Along with that, they owned about the
six percent of the land in France.
The last example on how these movements are similar is
the fact that both of these societies wanted the leader
out of office. During the French Revolution, Louis the
Sixteenth and Marie Antoinette were executed since
they neither fulfilled their duties to the people nor
showed empathy towards the Third Estate. The Gilets
Jaunes yelled “Resign Macron, resign Macron!” during
their protest in Champs-Elysees which took place on
November the 17th of 2018. They feel that he is out of
touch with the people because there are currently
30,000 people who live below the poverty line and
struggle to survive with only 1,000 euros per month. Not
only that but higher rates of unemployment is still
ongoing and getting worse. If the decision to increase
taxes on diesel fuel was settled, thousands of people
would be unable to pay it.
There are numerous differences between the chaotic
French Revolution and the Gilets Jaunes movement.
One of the differences between these events is the fact
that the French Revolutionaries attacked the Catholic
Church along with religious sites. During the Revolution,
it can be said that the French got revenge on the
Church. Their hatred rooted from the fact that the
Church was merciless against the poor while the king
was still ruling. As it was mentioned before, the Church
was the most superior in the hierarchy just after the
king. However, it had abused its power and did not
empathize with the lower class. For instance, in the
Estates-General first two estates always outvoted the
third class although it did not affect them at all. In
addition, more than 20,000 people were executed in the
French Revolution by the guillotine. The guillotine was
initially invented in the late 1780’s to kill people in a
“fair” and “equal” way. Unfortunately, people did not use
it as it was supposed to be used. Maximilien Robespierre
killed loads of people intentionally because of his radical
point of view. He thought that people should have less
rights and he saw the rights established by the
Declaration of the Rights of Men and the Citizen as
unmerited privileges. He seized the Church’s money,
destroyed religious icons, changed the name of the
streets that had “saint” in it, and even declared himself
the new “God” according to some sources. He
particularly did not let people practice any religion they
wanted, and did not give people the freedom of speech.
It was not a written law to destroy religious sites, nor
was it confirmed; but he acted as if they were banned.
On the other hand, the Gilets Jaunes, so far, have not
attacked or vandalized the Church. The Church has not
had an extreme amount of power for a long time and
they did not do anything unfair against the people so
there is no reason for the Gilets Jaunes to attack the
Church.
During the French Revolution, more primitive weapons
like pitchforks were used compared to the Gilets Jaunes
movement(s). Not to mention that killing mechanisms
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in order to establish a republic. Meanwhile, the Gilets
Jaunes are protesting against the government that is
planning to undergo a change that people do not want.
Thus, it is possible to state that these protests differ
from each other regarding that the revolutionaries
fought for a change while the Gilets Jaunes are against
a change.
In conclusion, there are various similarities and
differences between these two inspiring yet anarchic
movements. In my opinion, the government can prevent
another manifestation from happening by having a
group of individuals from the lower class as
representatives. The government can arrange meetings
with these representatives to listen to their concerns
monthly. This can help the government understand the
people which would hopefully lead to the resolution of
problems in the future. In this case, it could be better if
the government demanded less tax from the middle
class compared to the upper class.

were authorized in the 1790s; whereas today there are
laws and punishments about the use of weapons.
According to the Declaration of Rights of Man and
Citizen written by the Third Estate, there were no laws
about the restriction of weapons at that time. This
explains the reason why violent and bloody events
occurred back then. The Gilets Jaunes movement differs
from the French Revolution as people can’t access
weapons easily nowadays since there are laws against it.
However, the Gilets Jaunes put things on fire, such as
cars, during the protests. During the French Revolution,
due process was never used even if there was a law
about it in the Declaration of Rights of Man and Citizen
(Article 7). Due process is a process of a person having
a fair trial which means there has to be evidence and
reason behind one’s punishment. Nowadays in France, it
is a person’s right to have an unbiased due process but
this was not the case back then. On October 14th of
1793, Marie Antoinette was charged with treason with
no evidence whatsoever. In 2018, the Gilets Jaunes (and
the looters who benefited from the chaos for example
by breaking into stores) who were arrested during the
protests are now able to have a civil trial. The 1,700
people who are arrested can have a trial with the right of
having an attorney and a right to defend themselves
unlike Marie Antoinette’s and many more innocent
people’s situation during the French Revolution.
Lastly, The Revolutionaries fought for a change in the
leading system. They despised monarchy so they fought

SOURCES:
www.thoughtco.com/what-was-the-third-estate https://www.politico.com/
www.history.com/news/8-things-you-may-not-know-about-the-guillotine
www.britannica.com/biography/Louis-XVI
www.britannica.com/event/French-Revolution
web.ics.purdue.edu/~wggray/Teaching/His104/Lectures/Revln-Timeline.html
sites.google.com/site/romerohunterbrodskiy/home/history-of-the-tennis-court-oath-and-its-political-importance
mymodernmet.com/eugene-delacroix-liberty-leading-the-people/

115

The Sense of Beauty

Selin BAHRİEH / 9 - C
the specialties of a true lady such as being a nice,
elegant person, it is certain that a woman who is
considered 'ugly' or overweight cannot win this type of
competition.
Of course, there are many perks of entering a beauty
pageant. For instance, you will get to wear fancy
dresses, it can be a great way to meet new people and
make friends who are interested in things that you like
such as fashion, makeup or the latest trends, and to
inspire other women by showing that beauty is not any
better than being a talented, good person. In addition, it
can be a different and fun experience, which you will
never forget in your life. Nevertheless, it is the better
choice to ban them.
Shortly, beauty pageants are giving the wrong
impression to society, they ar not healthy, and they are
not encouraging people. For these reasons, beauty
pageants should be banned so that we can take steps to
change the sense of beauty and let every human being
know that they are beautiful as long as they have inner
beauty.

Have you ever watched a beauty pageant? If you have,
what were your first thoughts? The first modern
pageant was staged in 1854._ A beauty pageant is a
type of contest where men or women from all around
the world compete with their talents, behaviors,
glamour, physical beauty and other criteria that judges
call for. Regardless of the fact that parents think
entering a contest like this boosts their children's
confidence, many contestants may struggle with a
sense of insecurity due to the pressure of competing
with others and the apprehension of not being enough.
Therefore, banning beauty pageants has been a matter
of debate.
It is known that all of the participants have a strict diet
to be on for the contest. Moreover, they have to exercise
on a regular basis. However, these can cause not only
physical but also mental health problems and eating
disorders such as anorexia and bulimia. A study which
was made in 2003 confirms that 26 percent of the
beauty pageant contestants had an eating disorder._
The ambition and competitiveness are quite likely to
lead to superfluous weight loss. Spending too much
energy and eating very little is neither well balanced nor
beneficial for the human body. The fact that these
problems were not taken into consideration makes it
even more reasonable to ban beauty pageants.
The sense of beauty has changed throughout the years.
Even though whether someone is beautiful or not is a
controversial topic; these pageants have been
successful at sustainment. These stereotypes have a bad
influence on society while misleading it. Women should
be encouraged instead of feeling bad about them after
seeing the contestants who are considered 'beautiful'.
Isn't beauty something we made up? Who decided that
a beautiful woman has a tiny waist, thin and long legs, a
small nose, full lips, big eyes, and long eyelashes?
Women became addicted to makeup, unhealthy diets,
weight loss pills and supplements, and even operations
like plastic surgery and liposuction to fit into society
because of this sense of beauty and other things that
promotes it just like these beauty contests.
The way we were born is not something we can choose.
Some people may suit the societal definition of beauty
and some may not which is why it's an unfair
competition. Although it is claimed that judges call for
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Smile

Zeynep AKDOĞAN / 10-D
Camera. Smile. Flash… Walk on the carpet, do not speak.
Why? Why couldn’t I choose anything but this? Have a
good posture, never wear something more than twice…
I cannot fully open my eyes. Too much light. However, I
have to. Hoping this much light will not give me a
headache. Maybe it already is giving me a headache.
Cannot show, have to hide… I am already tired of
walking with these shoes. Still, I must wear them. Never
can ask why. I see my face everywhere, I see my name
everywhere… I don’t feel comfortable. I have to. I can’t.
Turn around, wave at them, smile. I know this is my job,
but I do not think that I can do this anymore. I want to
be me in the real world. I love being many other people
on set, I love feeling different emotions, I love getting
into adventures… Just on set. Out here, I want to be
myself. I want to be able to feel what I am actually
feeling, I want to be able to be friends with who I want
to be friends with, I want to be able to love who I want
to… Stop for a moment. Strike a pose. Show them that
you are happy. I am hungry. I did not eat anything today.
Just some vegetable smoothies. Had to fit in these
clothes. I have a headache. I am shy, tired and hungry…
No one can know. I have to be happy. Finally, I get inside.
Too many people in here too. I see the guy. I do not
know who he really is. A guy I worked with for a couple
of months. I do not have any feelings for him. I have to.
Just for some time. So that the journalists and paparrazi
can take some pictures of us and interview us. For
money, I guess. At least that is what people are telling
me. I do not want that much money. I just want to feel
happy. I don’t, I have to. I walk next to those two women
whom I do not like at all. Such selfish women. I smile at
them. I hear a camera taking a picture. I can see the
headlines in my head:
“Good Friends on Set, Good Friends for Life.”
I wish it was true. It has to be true for a while. That is my
job isn’t it. Pretending. Should have been just on screen,
but it is not. Should have guessed, I guess… I miss my
real friends. The ones who really talk to me, the ones
who I can feel safe around, the ones who I can be silly
with… I should not. I do. How can I not? I sometimes feel
like I have sold my soul, my youth. I am supposed to be
young. I do not feel young. I have to. My soul has died

years ago. My youth was already gone for some time. I
miss not waking up at 3 am in the morning. I miss
waking up at 7 and going to school. I miss school. I miss
the lessons, I miss the break time. At the time I hated it.
I hated school so much that I was so excited to get into
this mess. I did not know back then. I should have. I did
not. I do not know how to get out, how to run away… I do
not know If I want to. I think I do. I am not sure. My mind
is so confused. This is killing me. Slowly… starting from
my soul, now it is my mind. What comes next? I do not
know what could I do if I get out of this. Nothing. I have
money but I do not have happiness. Everyone knows me
know. I do not know who are the real people around me.
Even if I go to college, what will happen? Everyone will
talk to me because I am a different person now. They do
not know the shy, anxious girl that used to live in me. No
one would talk to me back then, they thought I was cold.
I miss that. I miss feeling alone. I miss no one wanting to
talk to me. I miss having just a small amount of people
around me. I miss the silence. Now, everything is so loud,
everywhere is so crowded. Everyone keeps asking me
questions that I do not know the answers to. They ask
me if I am dating someone? I do not know, am I? My
manager decides that, my PR team decides that. I do
not. Then when I cannot answer it, they think that I do
not willingly. They do not know. They do not know it is
actually hard being me. They do not know how I am
dead inside now. They see me happy. They see me
beautiful. I have to be happy. I have to be beautiful. They
do not know what is inside. They do not know me. They
know her. They know the girl I wear as a mask. She is
everything I want to be. I cannot be her… I take a step to
the stage in front of me. I hear clapping. I hear cheering.
I see posters. I see people smiling. I take a deep breath.
I turn around… Camera. Smile. Flash.
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Studying Abroad

Ezgi Ceren PINARBAŞI
TED 2019 Mezun
Living and studying abroad… It is fun and scary at the
same time. Lots of new people to meet, lots of new
places to see… As majestic as it sounds, there are of
course steps to obtaining this.
If you are planning on studying abroad, the first thing
you need to do is prepare. Research some universities
you may be interested in and make a list of them. Then,
make a list of their requirements. Do they want you to
take TOEFL or IELTS? Do they want you to take the SATs
or ACTs? Do you need an IB diploma? Do you have an
advantage if you have it? How many points should you
get from it?
The issue is not finding a university, it is finding one that
corresponds to your educational needs. Therefore, you
should be very selective when it comes to choosing a
country and university. The best way to make sure you
will find a good university for yourself is to start looking
for them in 10th grade. That is when you have plenty of
time to research, since 11th grade gets busier. Yes, most
people do not know which area of study they would
want to do, but just finding a university could lead you
in the right direction. If possible, take a language
proficiency test around the second semester of 10th
grade, it will be valid for 2 years, and you do not have to
worry about taking it at the last second. It will be an
easy check from your to-do list.
When you choose a university, it is important to keep in
mind whether you would get along with the country’s
citizens or not. Make sure there will not be a language
barrier, since there is a good chance you will be staying
there for at least 3 years. Try learning the language a
bit, even if your study is in English. Keep in mind that
some universities want some sort of proficiency in their
own language as well (such as some German, and
French universities).
Most universities will want you to submit a cover letter
(or a motivation letter) and a resume (also known as a
CV). Get around to writing these before 12th grade, and
before submitting them, read over your information to
make sure everything is correct. If you are uncertain of
the formats, there will most likely be student
ambassadors in those universities that you can reach by
e-mail. Do not hesitate to ask them your questions.

As with everything, there are advantages and
disadvantages to living abroad. The most important
advantage of studying abroad is that you get to meet
new people, and see different places. You can be
independent, and fully make your own choices. You
have the chance of having a different, but good
nonetheless, education. You get to learn a new culture
and language, which will definitely broaden your
horizon. The disadvantage I have come to notice is that
the first few months is hard. You miss your family, your
friends, and your country. Studying is sometimes hard,
because , as cliché as that might sound, no one begs
you to study. You are completely on your own. You have
to make your own choices, and one bad choice can alter
your studying.
These, of course, should not drive you away from
wanting to live abroad. Once you get the hang of living
alone, and get used to university life, it becomes much,
much easier. In fact, when I talk to my friends from
Turkey, they are usually surprised at how easily I
adapted myself into living in the Netherlands. The more
motivation you have, the easier you will adapt yourself
to your new university. As long as good research and
proper studying has been done, it is a walk in the park
to get into the university you want.
To go over what you have to do, first, do some research.
This could consist of studies you might want to pursue,
or countries you might want to live in, or just a good
university list. Second, narrow down your list and make
it more specific. Third, know these universities’
requirements and whether you need to take a language
proficiency exam or not, and start preparing for it. Write
your motivation letter and CV. The last and the most
important step is to not stress over it too much,
because it is totally achievable! Motivate yourself
constantly about your future, and you will be alright.
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Trustworthy Parents

Yeliz Azra YILDIRIM / 9-D
Lying is one of the things that most people do even if
they know that it is a bad habit and can cause big
problems. Someone can have a lot of reasons to lie for,
for example they might want to protect a person.This
actually leads them to tell white lies. Usually parents tell
white lies either to protect their children or to avoid
confusing problems. Sometimes parents tell lies about
their relationships or their welfare level, the emergence
of these lies can caus major problems in families.
Personally I believe that if parents want their children to
be honest, they shouldn’t tell lies because children take
their parents as a role model. One of the main issues
that lying may cause is that it can break children's trust
in their families. It may also make the kids get scared for
no reason due to parents saying exaggerated things to
their kids to preserve them. For instance, parents might
say that if the kids don’t sleep, a monster will come and
eat them. Hearing sentences like this one can make a
kid afraid of monsters. Besides lying might make the
kids get dissappointed when they learn the truth. For
example, Santa is not real, still, parents tell that Santa
will bring gifts for them in Christmas. Family members
usually have a reliable relationship with each other.
With trust it becomes much easier to talk about
problems and share feelings. Nevertheless, lying might
break the trust between family members. Which means

that parents should be careful about being trustworthy.
Because Researchers at MIT have found that children
are not gullible, and can in fact sense when parents are
lying to them, causing them to distrust the very people
who are their caretakers. Children also know when
parents are withholding information.1 When they
understand the lie that their parents told to them, they
might start to think that their parents are not
dependable enough causing trust issues to arise in the
family. Fears start appearing in childhood. Children
might get scared of the things that they don’t know.
That’s why parents have to be careful about what they
say to their kids. Sometimes they might say inaccurate
things to protect kids even though the sayings may
affect the kids in detrimental ways. For instance, to
make their kids stay with them, some parents say that if
the child lets go of their hand, he/she will be lost
forever. Saying these kind of things to a child might
make him/her feel afraid to walk alone in public which
also means that even telling a white lie like this one can
affect a kid strongly. Instead of lying parents may just
tell the truth to their kids. Children usually believe in
imaginary things like Santa The Tooth Fairy and Dwarfs.
However, when children start growing up, they also
start learning that the beliefs they had as kids were
fanciful. Psychologists say children's trust in their
parents may be undermined by the Santa lie. "If they
are capable of lying about something so special and
magical, can they be relied upon to continue as the
guardians of wisdom and truth?" they write.2 Children
should learn that there are no such creatures like these.
This is why parents shouldn’ t lie about them being real.
To sum up, I believe that parents lying to their kids is not
something acceptable. Either a white or a normal lie,
lying can bring major problems within it. Instead,
parents should try to be trustworthy so that their kids
can take them as an example and be a reliable person.
FOOTNOTES:
1) “When Parents Lie.” Psychology Today, Sussex Publishers,
https://www.psychologytoday.com/us/blog/savvy-parenting/201406/when-parents- lie
2) “Should Parents Lie to Children about Santa?” ScienceDaily,
ScienceDaily, 25 Nov. 2016, https://www.sciencedaily.com/releases/2016/11/161125104818.htm
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The Legit Science and
Pseudo-science
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Today humanity lives in the 21at century. Technology
and science are at their highest levels compared with
the thousands of years of human history. Even with all
these great developments, people still believe in
pseudo-scientific topics as if they are scientific or
useful. But in reality, they are not. This writing will
classify those beliefs according to the level of
usefulness of pseudo-scientific beliefs of today’s
humanity.
The first 3 topics are not worth talking about. Those are
3 conspiracy theories about the earth: Hollow earth, flat
earth, and young earth . If anyone believes in these 3,
it’s so sad for them…
The first one to talk about is the “Evolution denial”. It is
something which is similar to young earth because of
the similar resources. This topic is the hottest one in
debates between scientific and religious sides. The
main mistake that is made in those debates is about the
misunderstanding of the word “Theory” itself. Yes,
Evolution is a theory but so is gravity and relativity.
Moreover, unlike the religious side says, there are no
missing points between the species. In addition, 97 % of
scientist believe in evolution. Therefore, the general
source of the mistakes about this pseudo-scientific
belief is misunderstanding of some words and trying
not to see some data like trying to hide the fact that
there are no missing links.
The second one is more popular than the previous one
and probably the ones after it; Astrology. The belief that
constellations can predict the actions you will take.
They do not even look like their name! The truth about
the constellations is that one hundred thousand years
from now, they will be no longer be recognizable.
The next is parapsychology. This pseudo-scientific
belief states that humans may have superpowers like
telekinesis which effects the matters around us with
usage of brain force. In reality, there are 3 forces in the
universe which are electroweak force, strong
interaction, and gravity. Since there is nothing about
brain force here, parapsychology is not valid for this
universe unfortunately. In addition, there has been a
“One Million Dollar Challenge” since 1964 where anyone
who could demonstrate a paranormal ability would be
given a million dollars.

Another is the belief is that “Aliens are here”. It is really
a great possibility that aliens are alive somewhere in
our universe or galaxy. However, the pictures of UFOs
that circulate around are generally circular shaped
clouds or just photoshop. Other “Evidences” are the
shapes like drawings on some fields on earth. Why
would the aliens come to the earth and draw some
shapes then go back?
Following, the homeopathy which states that “water
can cure you, because it once held medicine”. In the 21st
century, more than 1800 scientific studies showed that
it is absolutely ineffective or works no better than
placebo. Which states that your body can cure itself
because it thinks the medicine you take is useful. In
reality, it’s not.
Have you ever wondered why lie detectors are not used
in courts? Because they don’t work. In a recent study
the accuracy of lie detectors got 65% which is a little bit
higher than guessing, 50%.
The next one is “Hypnosis”. In reality hypnosis works
but what doesn’t work is the recalling of long and deep
memories while in hypnosis. Those memories are just
falsely created according to the questions of the
hypnotizer. Acupuncture is another pseudo-scientific
belief which is quite similar to homeopathy. A lot of
scientific studies and trials proved that acupuncture is
mostly a placebo. The only difference in acupuncture
from the homeopathy is it has some benefits like
muscle relaxation.
Lastly, meditation. It really works in reducing stress,
increasing focus or emotional balance. However,
sometimes meditation comes with pseudo-scientific
beliefs like chakras or the third eye.
Today humanity lives in the age of information. This is
the age that access to information is faster than any
other time period in history. Inside this information
debris, the most important thing is to separate real
science, our only hope for developing and learning
about nature and the universe, from other
pseudo-scientific stuff.
The conspiracy theory which states that the earth is nearly 6000
years old according to some religious resources but in reality, earth
is nearly 4.5 billion years old.
Resources:
Sciencephile the AI – YouTube Channel
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À Propos Du Musee
De La Louvre

Bensu AKBAŞ / 10-D
éducation pendant 100 ans. L'Assemblée nationale, qui
a été créée pendant la Révolution française, a été
reconvertie en musée car elle a décidé que le Louvre
devrait être utilisé comme un musée présentant les
œuvres d'art français.
Le musée, qui a ouvert ses portes le 10 août 1793 avec
une collection de 537 pièces, appartenant pour la
plupart à la famille royale et à l'église, a connu des
difficultés architecturales du fait que le bâtiment n'avait
pas été construit à cet effet et était resté fermé entre
1796-1801. Le musée, enrichi en contenu pendant la
période napoléonienne de Bonaparte, fut également
appelé pendant un certain temps Musée Napoléon, mais
du fait du retrait des lieux occupés par l'armée française,
ces œuvres furent rendues à leurs propriétaires
d'origine. Reste Louis XVIII, Charles X et l'empire
français ont continué à croître pendant la période de la
collection du musée a été ajouté à la collection de 20
000 nouvelles œuvres. Au cours de la troisième
République française, le nombre de contenus a
augmenté grâce aux acquisitions et aux dons.
Aujourd'hui, l'ensemble de la collection d'art du musée
est divisé en huit titres distincts et continue d'être
exposé conformément à cet ordre.

Musée du Louvre; est le plus grand musée d'art du
monde. Il a été fondé au palais du Louvre à Paris, la
capitale française. Il est situé sur les rives du fleuve Seine
qui traverse la ville. Il existe un large éventail de
collections de la préhistoire au 21ème siècle. Quelque 35
000 œuvres d'art historiques sont exposées sur une
superficie de 72 735 mètres carrés. En 2017, il a été
sélectionné comme musée d'art le plus visité au monde,
avec 8,1 millions de visiteurs.
La construction du musée est très importante non
seulement pour son contenu mais également pour sa
structure historique; À la fin du 12e siècle, Philippe
Auguste a fait construire une forteresse au bord de la
Seine afin de défendre Paris. Deux siècles plus tard,
Charles V a transformé ce bâtiment en résidence royale.
Aujourd'hui, des traces des ruines du château sont
encore visibles dans le sous-sol du musée. Après
plusieurs années d'expansion, en 1682, avec la décision
du roi Louis XVI de s'installer au château de Versailles, le
Louvre est devenu un site non muséal où sont exposées
les collections royales, y compris d'importants objets
des civilisations grecque et romaine. Dans ce contexte,
après avoir été utilisées pendant environ 10 ans, les
écoles de littérature et de sculpture créées au nom de
royal en 1692 s'y sont installées et y ont poursuivi leur
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In Deutschland lebende Türken
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Generation 3: Mikail Akyüz
Er ist 17 Jahre alt und wurde in Hamm geboren. „Mein
Vater wurde hier geboren, mein Onkel und meine Tante
wurden hier geboren. Ich bin die letzte Generation.
Deutschland ist wie mein Zuhause. Ich bin näher am
deutschen Kultur- und Lifestyle.“ Denn wenn er
Deutschland verlässt, vermisst er nicht nur das Land,
sondern auch Hamm. Mikail Akyüz, der an der Universität
Paderborn Philosophie und Deutsch studiert hat, plant, in
Hamm zu leben. „ Ich mag das System hier. Ich habe hier
ein deutsches, russisches und türkisches Umfeld und wir

In Deutschland leben am meisten die Türken als
Ausländer. In Deutschland leben 1 Million 629 türkische
Bürger, 544. 382 davon arbeiten. Die ersten Migranten
nach Deutschland, also die 1. Generation, hatten das
Problem der Integration. Die Entfremdung, die durch ihre
Unfähigkeit, Sprache zu sprechen, verursacht wurde, hat
sie vom gesellschaftlichen Leben isoliert. Türken lebten in
türkischen Vierteln und freundeten sich dort mit den
Türken an. Die Deutschen nannten sie "Gastarbeiter" und
glaubten nicht, dass sie dauerhaft sein würden. In den
1960er Jahren blieben jedoch viele der Arbeitnehmer, die
mit dem Arbeitsmigrationsvertrag kamen. Die Kinder der
1. Generation, d.h. die zweite Generation, hatte sich
teilweise angepasst. Neben der Muttersprache haben sie
gut Deutsch gelernt, sich engagiert und mehr soziale
Aktivitäten mit der Generation der Deutschen untersucht.
Die dritte Generation hat sich von ihrem türkischen selbst
distanziert und ist mit Deutsch als Muttersprache
aufgewachsen. Diese Generation hat wenig mit der Türkei
zu haben.
Ein Beispiel der drei Generationen: Die Familie Akyüz
Generation 1: Mürsel Akyüz
„Mit 14 kam er nach Deutschland im Sommer 1973 und
arbeitete in der Miene 10 Jahre lang. Heute lebt er als
pensionierter Türke mit deutschem Pass in Hamm. „Ich
konnte nur zur Grundschule gehen, meine Kinder
mussten lesen. “Er teilt stolz das Ergebnis: „Mein ältester
Sohn arbeitet seit 20 Jahren als Manager. Mein zweiter
Sohn bekam einen Job als Maschinist bei der Staatsbahn.
Meine Tochter ist Sozialpädagogin. Meine Enkelkinder
sind jetzt alt genug, um zu studieren und ihre Ausbildung
erfolgreich fortzusetzen.”
Generation 2: Recep Akyüz
Mürsel Akyüz Sohn Recep Akyüz wurde 1974 in Werne
geboren. Akyüz sagt: „Es gibt in Deutschland kein
Integrationsproblem, weil ich in Deutschland geboren
und aufgewachsen bin. Wir sind wie Türken zu Hause
und Deutscher im sozialen Leben.“
Recep Akyüz, der die türkische und die deutsche Kultur
zusammenlebt, sagt: „Für uns ist das Fest der Opfer oder
des Zuckers genauso wichtig wie die Feier der Eier
(Ostern) oder der Weihnachtsfeiertage. „

Referenzen:
•tr.euronews.com/2019/02/06/almanya-da-uc-nesil-gurbetci-bir-aile-evde-turk-sosyal-hayatta-alman-gibiydik
•Statistisches Bundesamt „Ausländische Bevölkerung in
Deutschland“, 2001
•www.fluter.de/dritte-generation-junge-tuerken-in-deutschland
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