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‘‘Uluslararası Bakalorya Dünya Okulu’’

TED Bursa Koleji Ailesinin
Değerli Okuyucuları,

Ebru BEKİL / Ortaokul-Lise Müdürü
Değerli TEDESKOP Okuyucuları,
amacıyla hayatı boyunca katıldığı her türlü öğrenme
teknikleri”dir. Hayat boyu öğrenme, daha önceleri
eğitim sisteminin içinde çeşitli nedenlerle yer
alamayanlara yönelik bir çalışmayken içinde
bulunduğumuz şartlar nedeniyle ‘örgün eğitimin’ bir
uygulama şekli olarak karşımıza çıktı.

Yeni bir sayıyla sizlerle buluşmanın heyecanı
içindeyiz. Bu sayımızda yaşadığımız günlerin
yansıması olarak salgın hastalıklar, virüs, teknoloji,
evde kalma, salgın hastalıkların edebiyata etkileri,
bilim, sanat, tarih ve kültüre ilişkin ilginizi çekecek
birçok konuyu bir araya getirdik. Öğrencilerimizin
kendi ürünlerini de paylaştıkları yeni sayımızı
umarım beğenirsiniz.

Günümüze kadar hayat boyu öğrenmenin gerekliliği
bizlere anlatılırken hızla değişen, gelişen teknolojiye
ve bilime ayak uydurmamız, küreselleşen ekonomide
devamlılığı sağlamamız için bu yeni yaklaşıma
ihtiyacımız olduğu söylenmekteydi. Bizler için bu
nedenler, geleneksel eğitime olan bağlılığımızdan ve
teknolojik gelişmeleri yeterince yakından takip
etmememizden dolayı ileri standartlar gibi
görülürken koronavirüsün hayatlarımıza davetsizce
gelişiyle bu fikrimiz, aniden ve tam anlamıyla
değişmek durumunda kaldı.

Bu dönem bizlere salgın hastalık, doğal afetler,
teknolojinin
hızlı
gelişimi
vb.
tehditlerle
karşılaştığımızda bu değişime ayak uydurmak ve
adapte olmak için hem fiziksel hem de psikolojik
dayanıklılık ve esneklik oluşturmamız gerektiğinin
önemini göstermiştir.
Dünya üzerinde yaşanan küresel salgınlar, tarih
içinde defalarca olmasına rağmen, belki de
öncekilerin daha bölgesel olmasından ve bizim de bu
coğrafyalara uzak kalmamızdan dolayı ülke olarak
bu süreçlerden şimdiye kadar pek etkilenmemiştik.

Şimdi de bizler ‘hayat boyu öğrenmenin’ en güzel
örneğini hem tüm dünyadaki hem de ülkemizdeki
uygulamalarıyla, “her yerde, her zaman öğrenme”
kavramıyla dijital formatta deneyimlemeye başladık.
Öğrenmenin sınırlarını belirleyen faktörlerin sadece
teknoloji veya diğer kaynaklar değil de bizim
beynimiz ve onu zihne çeviren yaşamımız olduğunu
şimdi daha çok fark ettik.

Son salgın, bölgesel olmaktan öte, kıtalar arası bir
yayılım gösterdiği ve Asya kıtasından da başladığı
için bu kez, ülke olarak biz de etkilendik. Daha önceki
salgınlarda büyük can kaybı yaşanmasının nedeni o
yıllardaki
tıbbi
olanaksızlıklar
olduğu
gibi
iletişimsizlik de olabilir. Oysa günümüzdeki tıbbın
gelişim seviyesi ve ülkeler arasındaki iletişim bazı
önlemlerin erken alınmasını sağladı.

Sağlık ve mutluluk dolu günleri bolca yaşamanız
dileğimle sizlere iyi okumalar diliyorum.

Bu süreçte tüm sosyal yaşantılarımızla ilgili yeni
düzenlemeler yapıldığı gibi eğitim düzenimiz de
buna göre yeniden şekillendi. Bizden önce bu süreci
yaşayan ülkelerin ürettikleri çözümlerden ve
sonuçlardan çıkarım yapılarak kendi şartlarımıza en
uygun eğitim sistemlerini uygulamaya başladık.
Böylece ‘pandemi’ sürecinde “hayat boyu öğrenme”
kavramıyla tanıştık. Millî Eğitim Bakanlığı’nın
tanımıyla hayat boyu öğrenme “kişisel, toplumsal,
sosyal ve istihdam ile ilişkili bir yaklaşımla bireyin,
bilgi, beceri, ilgi ve yeterliliklerini geliştirmek

Kaynakça:
https://fef.istinye.edu.tr/tr/haberler/pandemi-doneminde-hayat-boyu-ogrenmenin-onemi
Öğr. Gör. Fatma GÖRAL
Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü
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5G Teknolojisi İle
COVID-19 İlişkisi

Muhammed Ali DİLEK / 9-C
Çin’in Wuhan kentinde başlayan COVID-19 ile 5G
teknolojisi arasında bağlantı olduğu yönündeki
söylemlerin gerçeklik payının olup olmadığını incelemek
üzere bu konuda yapılan araştırmaları gözden geçirelim:

Uluslararası İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyondan
Korunma Komisyonu’nun (ICNIRP) Mart 2020’de
elektromanyetik sınırlarının belirlenmesi hakkında 5G ile
ilgili son raporunda göre, elektromanyetik alanların
kansere yol açmadığı açıklanmıştır.

Çin’de Covid-19 ortaya çıkmasından sadece bir ay önce
2019 yılının Kasım ayında, 5G teknolojisi son kullanıcılara
sunulmuştu.

Sonuç olarak 5G’ nin yeni koronavirüse sebep olduğuna
dair kanıt yoktur. Bu alanda ortaya atılan varsayımların
doğruluğu veya yanlışlığı henüz kesin bir şekilde ortaya
konabilmiş değildir. Konunun netlik kazanması ancak
uzun bir süreye yayılmış çok sayıda çalışmanın sonuçları
doğrultusunda mümkün.

Türkiye’de başlaması planlanan, 5G teknolojisi ile çok
yüksek veri hızlarına ulaşabilecek ve akıllı fabrikalar, ev
otomasyonu, sensörler ve endüstri 4.0’ın getireceği
birçok alanda yoğun kullanıma imkan verecektir.
5G, 4.5G hızından farklı frekans bantlarını kullanacaktır.
LTE (Long Term Evolution), 4.5G hızının bir başka adı
olup ağ teknolojilerine dayalı yüksek hızlı kablosuz veri
aktarımına
verilen
isimdir.
Kablosuz
bağlantı
teknolojilerinde kullanılan sinyallerin frekans arttıkça
veri aktarım hızı da artarken sinyalin menzili yani
kapsam alanı azalır, yapılardan veya yağmur gibi doğa
olaylarından etkilenme oranı artar. Şu an kullanılan LTE
ve diğer mobil kablosuz bağlantı standartları 6 GHz
altındaki frekans bantlarıyla çalışırlar ve yeterli kapsam
alanını yaratırlar. 5G standardı, halihazırdaki frekans
bantlarının yanı sıra 24 GHz ve üstü frekans bantlarını da
kullanacak. Ülkemizde, test sürecinde olan 5G teorik
olarak 10-20 Gbit/s hız değerlerine ve 1 milisaniye
gecikme sürelerine rahatlıkla ulaşabilecektir.
Cep telefonları radyo dalgaları kullanarak iletişim
kurmamızı sağlıyor. Radyo dalgaları, non-iyonizan yani
iyonlaştırıcı olmayan radyasyon içeriyor. Aslında güneş
ışıkları ile aynı olan iyonlaştırıcı olmayan radyasyon,
DNA’ya zarar vermiyor. Sadece iyonlaştırıcı olan alfa,
beta, gama ve x ışınları DNA’mıza kötü etkiliyor.

Kaynakça:
1-ITU, Uluslararasi Bilişim Örgütü 2020 Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi
2-ICNIRP, İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyondan Korunma Uluslararası Komisyonu
Yönergeleri, “Elektrik, Manyetik ve Elektromanyetik Alanların Değişimi (300 GHz'e
Kadar) Zamanla Maruz Kalmanın Sınırlandırılmasına İlişkin Yönergeler”, Sağlık
Fiziği 74 (4), ss. 494-522, 1998.
3-Stuchly, M.A, Dawson, T.W., ”Düşük frekanslı elektrik ve manyetik alanların insan
vücudu ile etkileşimi.” IEEE 88, s. 643-666, 2000 tarihli bildiriler.
Resim Kaynakça
https://cdnelektrikport.4flyy.com//Content//201902/5G-Frekans-Bantlar%C4%B1-Nelerdir-Elektrikport-1.jpg

Bilim insanları iyonlaştırıcı olmayan radyasyon,
non-iyonizan elektromanyetik yayınların insan sağlığı
açısından güvenliliğini araştırırken, kişilerin şikayetlerini
de araştırmışlardır. Bu şikayetlerden bazıları baş ağrısı,
hafıza kaybı, kalp sorunu, sindirim sorunu, vücudun
değişik kısımlarında sıcaklık hissi veya ağrıdan ciltte
döküntü yaşamak olarak örneklenmektedir.
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HIV / AIDS
HIV, insan bağışıklık sistemine zarar veren ve bağışıklık
sistemi çalışmadığında o vücutta daha kolay hastalığa
yol açan bir virüstür. AIDS hastalığı, 1970’li yıllarda ilk kez
Orta Afrika’da görülmüştür ancak o dönemde klinik
bulguları bilinmemektedir. 1970’li yılların sonunda ABD,
Latin Amerika Ülkeleri, Karayipler, Batı Avrupa,
Avustralya ve Yeni Zelanda’da yayılarak epidemi haline
gelmiştir. 1980’li yılların sonundan itibaren Kuzey Afrika,
Asya, Pasifik ülkeleri ve Doğu Avrupa ülkelerine de
yayılarak pandemi halini almıştır. Bu süreçte WHO
verilerine göre 1981 yılından itibaren 31 milyon kişi
hayatını kaybetmiş, 35 milyona yakın insanın da bu
virüsle yaşadığı tahmin edilmektedir.

Pandemi

Domuz Gribi / H1N1
Domuz gribi, domuzlarda görülen Influenza A
virüsünün mutasyon geçirerek insanlara bulaşmasıyla
ortaya çıkan ve insandan insana hızlıca yayılan bir
solunum yolu hastalığıdır. İlk vakalar 2009 yılının Mart
ayında Meksika’da ve Amerika’da görülmüştür. Kısa
sürede tüm dünyaya yayılarak WHO tarafından pandemi
olarak duyurulmuştur ve son 50 yılın en büyük salgını
olduğu belirtilmiştir. Bu virüs 191 ülkede yaklaşık 800 bin
kişide görülmüş 8.238 kişi yaşamını yitirmiştir.

Damla ŞAHİN / 9-B
Son günlerde tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19
virüsü, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi
(küresel salgın) olarak nitelendirildi. Bu salgın, insanlık
tarihindeki ilk pandemi salgını değil ve muhtemelen son
da olmayacak.
Pandemi tüm dünyada kısa bir zaman diliminde hızla
yayılan ve tüm insanlığı etkileyen bulaşıcı hastalıklara
verilen genel isimdir. WHO tarafından bir hastalığın
pandemi olarak nitelendirilebilmesi için yeni bir virüs
olması, insanlara kolayca geçebilmesi ve insandan
insana sürekli olarak bulaşabilmesi ve tabi ki Dünya’nın
farklı noktalarında görülmesi gerekmektedir. 19. yüzyılın
başlarında “salgın” terimi hem epidemik (bölgesel) hem
pandemik (küresel) anlamında kullanılmaktaydı fakat
günümüzde küresel salgınların artması nedeniyle
pandemi kelimesinin kullanımı yaygınlaştı. Geçmişten
günümüze kadar görülen birçok küresel salgın, dünya
tarihinin gidişatını değiştirecek olaylara sebep olmuştur.
19. yüzyıl başlarından beri insanlığı büyük ölçüde
etkilemiş pandemiler ise;

Korona Virus / COVID-19
İlk olarak Çin’in Wuhan eyaletinde Aralık 2019 sonlarında
görülmüş olup kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına
almıştır. Mart 2020 itibariyle WHO tarafından pandemi
olarak duyurulmuştur. Tüm dünya ülkeleri aynı anda bu
virüsle mücadele etmektedir. Hastalığın tedavisi ile ilgili
tüm bilimsel çalışmalar devam etmektedir.

Kolera Salgını
19. yüzyıl ve 20. yüzyılın başlarında birçok insanın
ölümüne neden olan yedi büyük kolera salgını
görülmüştür. Tarihte ilk kolera salgını 1817-1824 yılları
arasında yaşanmıştır. Buna karşın en fazla insan
ölümüne neden olan kolera salgını 1852-1860 yılları
arasında görülen üçüncü kolera salgınıdır. Koleranın
başlıca nedeni içme sularına dışkı ve atıkların
karışmasıdır. Bunun kullanılabilir su kaynaklarının
kirlenmesiyle başladığı ancak üçüncü kolera salgınından
sonra tespit edilebilmiştir. WHO verilerine göre her yıl
dünyada 1,3 milyon-4 milyon arası yeni vaka tespit
edilmekte
ve
21
bin-143
bin
arası
ölüm
gerçekleşmektedir.
İspanyol Gribi
Birinci Dünya Savaşı’nın bitmesi ile H1N1 olarak
sınıflandırılan influenza pandemisi tüm dünyayı etkisi
altına aldı. Üç yıl süren salgın nedeniyle 500 milyon
insanın bu hastalıktan etkilendiği ve 20 50 milyon
insanın
hayatını
kaybettiği
WHO
verilerinde
belirtilmektedir. İspanyol gribi genç yaştaki sağlıklı
bireyleri de etkilemiş olup 1918-1920 yılları arasında
etkisini sürdürmüştür.

Kaynakça:
https://www.ntv.com.tr/galeri/dunya/insanlik-tarihini-etkileyen-10-pandemi,IUMSBOR3OUeCevZRr3lJeQ/pg9MwdyFuEe_Xxzt_zc61A
https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-51614548
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Salgın Hastalıkların Sayısının Artması
ve Küreselleşmesi

Aslı DÖNMEZ / 10-C
ölümlere yol açan kara veba karşısında Katolik kilisesinin
hissettiği büyük çaresizlik neticesinde ‘günahkâr toplum’
söylemine başvurması ise dine olan inancı azaltmış,
Katolik kilisesinin toplumsal kontrol ve denetim gücünü
zayıflatmıştır. Fakat kara veba büyük bir toplumsal
paranoya ve histeriye de yol açmıştır.

Bir salgın hastalığın sınırları aşacak biçimde dünya
nüfusunu tehdit etmesi yeni bir durum değil. M.Ö.
430’da Mora Savaşı’nda ortaya çıktığı bilinen en eski
salgın ile beraber, salgın hastalıklar insanlık tarihi
boyunca medeniyetleri etkilemiştir. Salgınların birçoğu,
küresel nüfusun büyük bir kısmını öldürmüş ve insanların
hayatı daha da sorgulamasına neden olmuştur. Bu
sorgulama ile birlikte görülen birçok salgın hastalık da
değişime uğrayarak günümüze kadar ulaşmıştır.
Örneğin, bundan yüzyıllarca yıl önce Avrupa’da çıkan
Kara Veba’nın, Avrupa nüfusunun neredeyse yarısının
ölümüne neden olması ve nüfusun yeniden aynı
düzeyine gelmesi için 200 yılın geçmesi gerekmiştir. Bu
salgın, Avrupa’nın sosyal, siyasal ve kültürel yapılarını
yok etmekten çok onları yeniden biçimlendirmekte
önemli bir rol oynamıştır. Bu olayla birlikte kilise
sorgulanmaya başlanmış, feodalizm yıkılmış, yeni
arayışlar coğrafi keşiflere neden olmuştur. Yine Floransa
gibi kentlerin birer Ortaçağ komününden kent
devletlerine dönüşümü de Kara Vebanın toplumsal ve
ekonomik yaşamdaki etkisiyle bağlantılıdır. Kitlesel

Yahudiler, sivilce ve sedef gibi cilt hastalıklarına sahip
olanları günah işlediği düşüncesiyle öldürmüş, yabancı
düşmanlığı artarak toplumsal hayat zayıflamıştır. Yani
gelişmenin yanında yıkım da son derece şiddetli
olmuştur.
Dünyanın her köşesini farklı canlılarla paylaşıyoruz.
Bunların arasında mikroskobik ölçekte olan bakteriler,
mikroplar ve virüsler de var. Şu anda insan vücudunda,
ellerimizde ve ağzımızda kötü ve iyi huylu bakteriler var.
Aralarında yediklerimizin oluşmasını sağlayanlar ve bize
yardımcı olanlar da bulunuyor ancak sonumuzu
getirebilecek olanlar da. Bağışıklık sistemimiz ve
günümüz tıbbi imkânları çoğu zaman bizi korumaya
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yeterli oluyor ancak bu mikro organizmalar bizden çok
daha uzun süredir dünyada yaşıyor ve dayanıklı olup
soylarını devam ettirmek konusunda bizden daha kararlı
ve istikrarlı görünüyorlar.

yol açabilmektedir. Son yirmi beş yılda, daha önce
kontrol altına alındıkları sanılan ve genellikle yoksul
kesimlerin hastalığı oldukları için sürekli ihmal edilen
‘tüberküloz, sıtma, kolera’ başta olmak üzere pek çok
bulaşıcı hastalıkta, aşırı bir artış söz konusudur. Bunların
yanı sıra aynı dönemde, daha önce bilinmeyen ‘AIDS,
Ebola, Hepatit C, SARS’ gibi salgınlar yapan ve geniş
insan kitlelerini tehdit eden yeni bulaşıcı hastalıklar
ortaya çıkmıştır. Üstelik yeniden hortlayan tüberküloz ve
sıtmaya neden olan mikroorganizmalar, ilaçlara karşı
dirençli hale gelmiştir. Artan insan trafiği ve hızlı ulaşım
ile bunların sınır tanımadan yayılması söz konusudur.
Bugün salgın hastalıkları kara veba döneminde
olduğundan çok daha büyük bir hızla anlayabilecek ve
onlarla mücadele edebilecek donanıma sahibiz. Tıpkı
kara vebanın toplumsal hayatı değiştirdiği gibi yeni tip
salgın hastalık Corona Virüs de ölüme varabilen etkileri
nedeniyle bu dünyayı başka bir gözle görmemiz,
bireysel ve küresel düzeyde önlemler alarak salgına
müdahale etmemiz için büyük bir uyarı. Bu virüs, tüm
yerel ve ulusal farklılıklara rağmen, bu dünyayı başka bir
açıdan görmemizi, birbirimize ne kadar bağlı
olduğumuzu bize bir kez daha göstermiştir.

Salgın Hastalıklar ve Küreselleşme
İnsanoğlu kara vebadan sonra koleradan İspanyol
gribine kadar birçok salgın hastalıkla karşılaşmıştır. Her
ne kadar küreselleşme sözcüğü, o dönemde henüz
sözlüklere girmemiş olsa da büyük oranda küresel olarak
yaşanan bu salgınlar, milyonlarca insanın ölümüne
neden olarak farklı biçimlerde toplumsal hayatı
dönüşüme uğratmıştır. Salgın hastalıklar geçmişte de
bugün olduğu gibi hareket ederek ve bir sınır
tanımayarak bütün dünyayı etkisi altına almaya devam
etmektedir.
Fakat küreselleşme ile mesafenin kısalması, dünyanın
küçülmesi günümüzde salgınların hızla yayılmasına ve
tüm teknolojik gelişmelere rağmen insanlığı çaresiz
bırakabilmektedir. Bu hızlı yayılıma şu an karşılaştığımız
Corona virüsünü örnek verebiliriz. Salgın hastalığın hızlı
yayılmasının önemli bir nedeni olan küreselleşme, aynı
zamanda hastalıkların hızlı biçimde kontrol altına
alınabilmesini ve salgınlarla savaşmak için güçlü yeni
araçların ortaya çıkmasının da en önemli nedeni
olmuştur. Küresel olarak yardımlaşmaların yapılması,
ülkelerin her birinin iyi olduğu farklı uzmanlık alanlarının
bir araya getirilmesi ve hastalıkları önleyecek yeni
teknolojiler üzerinde işbirliği yapılması, ancak
küreselleşmenin mümkün kıldığı fırsatlardan olmuştur.
Ayrıca küresel salgınlar ulus devletlerin sağlık
sistemlerinin küreselleşmesinde de çok önemli bir etkiye
sahiptir. Örneğin 2000’li yılların başında yaşanan SARS
salgınının en önemli etkilerinden biri tıbbi uygulamalar
ile sağlık kurumlarının küreselleşmesi ve standartlaşması
olmuştur. SARS salgını ile birlikte yerel sağlık
önlemlerinin mutlaka küresel standartlara uygun olması,
küresel olarak uygulanması ve devletlerin yerel
çıkarlarından bağımsız olması fikri egemen hale
gelmiştir.
Kısaca küresel salgınlar, sadece
küreselleşmenin yaratığı tehditleri kontrol altına almanın
en etkili yolunun küresel kurumları güçlendirmek olduğu
fikrini yaygınlaştırmadı, aynı zamanda Dünya Sağlık
Örgütü gibi uluslararası kurumların etkisini ve
görünürlüğünü de artırarak salgın hastalıklar etrafında
bir küresel uzman ağı oluşturdu.
Endişenin Küreselleşmesi
Küreselleşme, salgınlara dair bilginin niteliğini ve
niceliğini doğrudan değiştirmiştir. Bundan yıllar önce
bilinmeyen hastalıklar, bugünün küresel dünyasında ilk
ölümlerin başladığı andan itibaren küresel düzeyde ciddi
endişe yaratabilme kapasitesine sahipti. Öyle ki salgın
hastalıklar hemen her durumda ulusal ve uluslararası
medyanın bir numaralı gündemi haline gelerek kimi
zaman yarattıkları gerçek etkiden çok büyük bir sanal
etki yaratmaktadır. Basın kuruluşları Corona Virüs gibi
salgın hastalıkları topluma yanlış şekilde yansıtıp
endişeye yol açabiliyorlar. Böyle bir salgın, hastalığı
yaşamamış ülkelerde de endişeye sonrasında ise paniğe

Kaynakça:
https://arkeofili.com/insanlik-tarihinin-seyrini-degistiren-11-salgin-hastalik/
https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/oguz-celikkol/korona-salgini-ve-uluslararasi-tepkiler-41445957
https://www.ekseriyet.com/koronavirus-ve-onceki-salginlarin-analitik-karsilastirilmasi/
https://www.ntv.com.tr/galeri/dunya/insanlik-tarihini-etkileyen- 10-pandemi,IUMSBOR3OUeCevZRr3lJeQ
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Avrupa’dan Yeni Dünyaya
Yayılan Hastalıklar

Kadirhan Alper BAŞKURT / 9-A
Günümüzde dünyayı saran salgın, toplumsal yaşamı
önemli derecede etkilemiştir. Ciddi tarihi salgınlar
arasında sayılabilecek Covid-19 salgını, aslında bir ilk
değil. Dünya tarihinde çokça görülen salgınlardan biri de
yerli Amerikalılara Avrupa kökenli hastalıkların
bulaşmasıyla gerçekleştirilmiştir.
Kırmızı ırklar olarak bilinen Amerika yerlilerinin
sayılarının bu kadar azalmasının nedeni temel olarak
İspanyol, Portekiz, İngiliz vb. sömürgeci ülkelerin
hareketleridir. Amerika’da koloniler kurmak amacıyla
yerlilerle temasa geçilmesi bir ırkın yok olmasına neden
olmuştur. Her ne kadar yerlilerin soyunun neredeyse
tükenmesinin nedenlerinden biri sömürgecilerin
saldırıları olsa da Avrupa ya da Eski Dünya kökenli
hastalıkların azımsanmayacak bir etkisi vardır.
Kristof Kolomb’un 1492’de Hindistan’ı bulmak için
yolculuğa çıkması ve Bahamalar’ı keşfetmesi
Avrupalıların Amerika’ya ilk ayak basması olarak geçer.
O andan itibaren Avrupalılar sürekli olarak Amerika’da
koloni kurmayı sürdürmüşlerdir. Bu çalışmalar sürerken
yerlilerle temas sonucu kaçınılmaz olarak Avrupa’daki
hastalıklar da Amerika’ya taşınmıştır. Amerika’da
salgınları arttıran olaylardan biri de Kolomb Takası’dır.
Kolomb Takası, 15-16. yüzyıllarda Amerika ve Avrupa
arasında pek çok bitki, hayvan, nüfus, teknoloji, kültür ve
fikirlerin değişimi ya da taşınmasıdır. Doğal olarak bu
takas sırasında hastalıklar da taşınmıştır. Taşınan
hastalıklar çiçek hastalığı, suçiçeği, sıtma, influenza,
tüberküloz, soğuk algınlığı, kızamık gibi hastalıklardır.
Aralarından en yıkıcı olanı çiçek hastalığıdır. Aslında
Avrupalılardan taşınan hastalıklar her zaman kayıt altına
alınamamıştır, buna rağmen belgelenen ilk çiçek
hastalığı salgını 1518’de gerçekleşmiştir. Ciddi boyutta
etkili olan bu hastalıklar arasında Meksika’da ortaya
çıkan ve yerlilerin Cocoliztli adını verdiği hastalık da yer
alır. Bu hastalığın ortaya çıkış nedeni hâlâ bilinmediği
için gizemli bir hastalık olarak tarihe geçmiştir. Tarihsel
kaynaklar ebola benzeri bir hemorajik ateş olduğunu
öne sürerken güncel bazı DNA kanıtları Avrupalı
kolonistler tarafından yiyecek aracılığıyla taşınan
salmonella benzeri bir hastalık olduğunu belirtmektedir.
Hastalığın yerli Meksika nüfusunun yüzde 45’ini yok
ettiği tahmin edilmektedir. Ayrıca bu hastalıkların
yıkıcılığının şiddetli olmasının esas nedenlerinden biri de

salgının görüldüğü kabilelerden kaçanların hastalığı
başka kabilelere veya topluluklara bulaştırmasıdır.
Kızılderililerin sayısı bu salgınlardan sonra ciddi şekilde
düşmüştür. İspanyolların gelişinden önce 20 milyon
kadar nüfusu tahmin edilen yerli Meksikalıların çiçek ve
cocoliztli salgınları sonrası nüfus 1,5-2 milyona
gerilemiştir. Yine Florida’da 1520 yılında Kızılderililerin
sayısı 700.000 kadar iken 1700 yılı itibariyle 2000
civarındadır. 1639 yılındaki çiçek salgını sonucu Huron,
İrokua vb. Kuzey Amerika kabilelerinin sayıları
yarılanmıştır. İnka imparatorunu da öldüren salgınlar
İnkaların %60-90 kadarını da yok ettiği bilinmektedir.
Avrupalıların bağışıklıklarının dayanıklı olduğu kızamık
ve çiçek gibi hastalıklar, kırmızı ırkı yani yerli
Amerikalıların bağışıklıklarının sınırlı sayıda hastalığa
dayanıklı olması nedeniyle yıkıcı sonuçlara sebep
olmuştur.

Kaynakça:
https://en.wikipedia.org/wiki/Native_American_disease_and_epidemics
https://en.wikipedia.org/wiki/Cocoliztli_epidemics
https://tr.wikipedia.org/wiki/K%C4%B1z%C4%B1lderili_soyk%C4%B1r%C4%B1mlar%C4%B1
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/kristof-kolomb-kimdir-iste-hayatindan-dikkat-ceken-bolumler-40773459
https://www.sciencemag.org/news/2018/01/one-history-s-worst-epidemics-may-have-been-caused-common-microbe
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Bir Deneme:
Virüs Üzerine

İşin içine güçlü-zayıf, kadın-erkek, yaşlı-genç,
zengin-fakir farkı olmadan “herkes”in ölebileceği
düşüncesi girince insanlık birçok şeyi yeniden
sorgulamak ve değerlendirmek durumunda kaldı.
- Fiziki ya da psikolojik şiddet uyguladığı, “kadının
toplum hayatında ne işi var, herkesin gözünün önünde
olması caiz midir onun.” dediği kadına…
- “İki muayene ediyor, antibiyotik yazıyor sonra da aylık
on bin TL maaş alıyor.” diye aldığı maaşını yargıladığı
bugün ise önerdikleri her şeyi can kulağıyla dinlediği
doktorlara,
- Kendi temizliğini yapmaya,
- kendi sorumluluğunu almaya,
- avladığı kuşları görmeye,
- dumanlarla kararttığı gökyüzüne,
- bulduğu her kareye beton yığdığı toprağa,
- yaktığı ve yok ettiği yeşile muhtaç oldu.

Yaren AKFIRAT / 10-A
TDK’ye göre “pandemi”, bir kıta hatta tüm dünya yüzeyi
gibi çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren
salgın hastalıklara (epidemilere) verilen genel addır.
2020 yılında başlayan ve ne zamana kadar devam
edeceğini bilmediğimiz yeni pandemi ise koronavirüs
ailesine mensup Covid-19 virüsü. Gözle bile
görülemeyen bu virüs hiçbir şeyin durduramadığı
dünyayı ‘durduran’ tek şey oldu. Oysa insanlık daha önce
ne susuzluk ne hava kirliliği ne de orman yangınları ile
durdu. İnsanların yine insanlara ve doğaya yaptıklarını,
kendilerinden
güçsüz
gördüklerine
yaşam
dayatmalarını, sadece ve sadece “onların da ölebileceği
korkusu” durdurdu.

Görülüyor ki bu virüs hayatımızda sadece doktorların
önemini ve değerini anlamamızı değil aynı zamanda
başka şeylerin de değerini anlamamızı sağladı. Örneğin
önceden arkadaşlarımızla çıkıp bir kahve içmek çok basit
bir eylemdi, peki ya şimdi?.. Canımız sadece “şöyle bir
dolaşmak” istediğinde bile aslında ne kadar büyük şey
gerçekleştirmiş oluyormuşuz, şimdi fark ediyoruz!..
İtiraf edelim bazı zamanlar üşendiğimiz ya da evden
çıkmak istemediğimiz için arkadaşlarımızla buluşmayıp
çeşitli bahaneler öne sürebiliyorduk. Peki ya şimdi?..
Şimdi ise o günlere dönmek için can atıyoruz. Artık
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televizyonlarda kendilerine neden dışarda olduklarını
sorulduğunda: “Hava çok güzel, vakalar da azaldı...” gibi
bir sürü şey söylüyorlar. Farkında değiller ki vakaların
tamamen bitmemesi halinde dışarı çıkmaları, bu ‘sosyal
izolasyon’un daha uzun sürmesine sebep olacak. Bin
kişinin yaptığı hatanın bedelini seksen milyon ödeyecek.
Tabi ki de burada bahsi geçenler, işe gitmek ve yaşamın
sürekliliği için mücadele eden insanlar değil.

sadece ev ihtiyaçlarını gidermek için markete
çıktığımızda bile etraftaki herkese virüsmüş gibi bakıyor
ve eve geldiğimizde sanki dünyanın tüm hastalıklarını
taşıyormuşçasına üstümüzdekilerden bir an önce
kurtulmaya çabalıyoruz.
Peki bu virüs bizi sadece fiziksel olarak mı etkiledi? Tabi
ki değil, duygusal ve ruhsal olarak da çok etkiledi.
Devamlı bir şekilde hastalanacağımızı düşünüyoruz
hatta bazen sağlıklı olabilmek adına gereğinden fazla
vitamin ve ilaç aldığımız için bünyemizi daha çok
zayıflatıyoruz. Evde kalmak fiziksel olarak insanlara o
kadar zarar vermeyebilir. İnsanlar evde videolar
izleyerek de sporlar yapabilir fakat aynı şey insanların
psikolojisi için geçerli değil. İnsanların kendilerine vakit
ayırmaları, evde enstrüman çalmaları, film veya dizi
izlemeleri, kitap okumaları vs. gibi hobiler insanların
ruhuna iyi gelebilecek işler ve bu yoğun iş hayatından,
okul hayatından, spordan... dolayı kaybedilen zamanın
telafi edilmesi için bir fırsat belki de. Fakat insanların
“şöyle bir dolaşmak” isteğini gerçekleştirememeleri her
şeyin üzerine çıkıyor çoğu kez.

Öyle ya da böyle, o sebepten ya da bu sebepten yani
nereden bakarsak bakalım mağduriyet yaşayan
insanlarımız da yok mu? Var, maalesef ki var! Ancak bu
mağduriyetin sebebi sadece devletler olamaz. Biz,
zamanında doğaya yaptığımız kötülüğün karşılığını da
alıyor olabiliriz, değil mi? Karma tam olarak şu an işliyor
denebilir ya da.
Koronavirüs, yarasadan ya da o tür hayvanlardan
kaynaklanıyor olabilir mi? Evet. Hava kirliliğinden de
kaynaklanıyor
olabilir
mi
mesela?
Denizlere
kimyasallarımızı döktük, plastiklerimizi attık; o balıkları,
hiç düşünmeden katlettik neredeyse. Bunları yaparken
yetmezmiş gibi sokaklarda çekirdekler yedik, çöplerini
elimizde iki dakikacık tutmak çok zormuş gibi hepsini
yere attık. Fabrikaları, sırf daha fazla kar edebilmek için
gece gündüz çalıştırdık hem de filtre takmadan!

İnsanların problemleri olduğunda, ağlayıp birine dert
anlatmak istediklerinde veya mutluluklarını paylaşmak
istediklerinde doğaldır ki bu duygular,
internet
ortamında tam anlamıyla karşı tarafa geçemez ve kişi bir
de duygularını karşı tarafa yeterince aktaramamanın
gerginliğini yaşar. Bazen karşımızdaki insanları anlayıp
onlara empatik yaklaşabilmemiz ya da kendimizi
insanlara anlatabilmemiz için insanların, gözlerimize
bakarak duygularını paylaşması gerekir. Bu dönemlerde
insanların birbiriyle görüşmemesi bir süre sonra,
insanların akıl sağlıkları için pek de yararlı olmayacak
gibi görünüyor.

Nesli tükenen hayvanları acımasızca avladık, ekolojik
dengeyi bozduk. Sırf paramıza para katabilmek için
hayvanların derisini yüzdük, dişlerini kestik. Para için
sadece hayvanlara zarar vermedik tabi. Salda Gölü, Kaz
Dağları ve daha paha biçilemeyecek yerleri de kendi
ellerimizle mahvettik. Bu dünyanın başına gelmiş bir
felaket varsa o bir virüs mü sadece diye düşünmeden
edemiyorum. Şimdi bu virüs ve virüsün sonuçları için bir
ülkeyi, bir insanı, bir kurumu suçlamak, bencilce ya da
sorumsuzca geliyor bana. Biz bu hale kendi irademizle
geldik, tıpkı çöpleri kendi irademizle ortalığa atmak gibi
yani. Yani diyorum ki tüm dünya olarak kendi ellerimizle,
kendi doyumsuzluğumuzla mı bu hale geldik? Bir de bu
bakış açısıyla virüs üzerine bir daha düşünmek gerekiyor
galiba.

Şu an evde olmamız için konulan yasaklar sebebiyle
rahatsızlık duyan birçok insan var. Bazıları onlara bir şey
olmayacağını düşündükleri için, bazıları da her şeyi
kadere kısmete bıraktıkları ya da ölümün önüne
geçilemeyeceğini düşündükleri için belki de bu
rahatsızlık içindeler. Belki de bu hal içinde olduklarından
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‘Evde Kal’manın Stresiyle
Baş Edebiliyor Musunuz?

Sude SÖYLEV / 9-A
27 Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinden bütün
dünyaya yayılan Covid-19 salgını tüm dünyada olduğu
gibi bizim de ülkemizde sosyal izolasyon gerekliliğini
doğurdu. Virüsün yayılmasını engellemek ve insanların
sağlığını korumak amacıyla kişinin, çok acil olan
ihtiyaçları dışında evinden ve hatta mümkünse tek
başına kaldığı odasından dışarı çıkmaması tavsiye
ediliyor. Bazı yaş gurupları için ise önce öneri
kapsamındaydı, daha sonra da zorunlu kılındı.

öğün yemeye özen gösterin. Bu, günlerinizin
monotonlaşmasını azaltacak, gün içinde daha farklı
duygulara sahip olmanızı, aynı zamanda da
sorumluluklarınızı aksatmadan yerine getirmenizi
sağlayacaktır.
Bütün bunlarla beraber doktorlar bu süreçte kendimize
yapabileceğimiz en büyük iyiliğin anlayışlı olmak
olduğunu vurguluyor. Unutmayalım ki evde geçirdiğimiz
günler tatil günleri değil, bu yüzden kendinizi yeterince
üretken olmamakla suçlamanız psikolojinizi olumsuz
yönde etkileyebilir. Daha önce boş zamanım olsa da
yapsam dediğiniz aktiviteleri şimdi yapacak kadar
odaklanmayı ve gücü kendinizde bulamamanız çok
doğal, aynı zamanda yorgun hissetmeniz de. Bunların
çok normal olduğunu, geçici bir sürecin içinde
olduğumuzu kendinize sık sık hatırlatmalı ve kendinize
karşı hassas, anlayışlı bir tutum içinde olmalısınız.
Bunların, içinde bulunduğumuz küresel salgının birer
sonucu olduğunu bilmeniz ve bir gün biteceğinin
farkında olmanız evde durduğunuz süreçte oluşan kaygı
ve stresinizi azaltacaktır.

Peki ne zaman sonlanacağını bilmediğimiz bu sosyal
izolasyon durumu ne gibi sonuçlar doğuruyor? Her yaş
grubunda virüsün etki şiddeti veya alt nedeni değişiklik
gösteriyor olmasına rağmen, stres ve kaygı ortak bir
sonuç diyebiliriz. Kimi zaman uzun saatler evde durmak
kişilerin düzenli hayatındaki günlük yaşamına,
alışkanlıklarına ters düşüyor, kimi zaman ise insanlar
dışarı çıkmalarının iradelerine bağlı olmamasından
dolayı stres yaşıyor, ne zaman sonlanacağını bilmedikleri
için de kaygı duyuyorlar. Bunların yanında kişi,
kendisinin, ailesinin veya yakınlarının sağlığı için de
endişe duyuyor ve stresi katlanarak büyüyor. Bu
noktada da hepimiz aynı şeyi merak ediyoruz, nasıl baş
edebiliriz?
Öncelikle uzmanlar kişinin kendisinin ve ailesinin sağlığı
için duyduğu kaygıyı azaltmanın en iyi yolunun tedbir
almak olduğunu söylüyor. Sık sık ellerini yıkamak, maske
kullanmak veya yaşadığı ortamı temiz tutmak gibi
önlemleri uygulayan birey, kendini daha güvende
hissedecektir. Bunları yapmasına rağmen panik halinde
olan bireyler için ise psikologlar, iletişimin öneminin
altını çiziyor. Duyduğu kaygıyı ve diğer negatif hislerini
aile bireyleri veya çevrimiçi araçlar kullanarak
arkadaşlarıyla paylaşan bireyler bu hislerini kontrol
altına almış oluyorlar. Yani bu süreçte mental sağlığınızı
korumak için insanlarla iletişim halinde olmanız büyük
önem taşıyor.
Uyuma, uyanma, yeme içme ve dinlenme saatlerinde
oluşan değişiklik, hem ruh sağlığını hem de bağışıklığını
düşürerek beden sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir.
İşte bu yüzden erken kalkmaya ve 3 öğün yemek
yemeye alışmışsanız aynı saatlerde kalkıp aynı sayıda

Kaynakça:
https://pdr.org.tr/2020/03/27/izolasyon-psikolojisi/
https://www.researchgate.net/profile/Ebrar_Iliman/publication/341056897_BIREYLERIN_SAGLIK_ANKSIYETESI_DUZEYLERI_ILE_COVID-19
_SALGINI_KONTROL_ALGISININ_KARSILASTIRILMASI/links/5eab5469a6fdcc705
09de378/BIREYLERIN-SAGLIK-ANKSIYETESI-DUeZEYLERI-ILE-COVID-19-SALGIN
I-KONTROL-ALGISININ-KARSILASTIRILMASI.pdf
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Tarih Boyunca Yaşanmış Salgınlardan
Etkilenerek Yazılan Eserler

Ece YALINCAKLI/ 9-B

Tarih boyunca dünya edebiyatı savaşlar, ihtilaller, vb. birçok farklı olaydan etkilenmiştir. İnsanlığın tarih boyunca tıpkı şu
zamanlarda tecrübe etmekte olduğumuz gibi birçok salgın hastalıkla mücadele ettiğini görüyoruz. Bu doğrultuda birçok
yazar, salgınlardan ilham alarak bazen kurgu ve gerçek üstü bazen ise salgın dönemlerinde yaşanan kaosu dile
getirdikleri eserler vermişlerdir. Ben de size bu eserlerden birkaçı hakkında bilgiler vermek istedim.

Decameron
1350’li yıllarda ‘Bubonik Veba’nın en ünlü kurbanlarından
biri olarak bilinen İtalyan yazar-şair Giovanni Boccaccio,
salgından kurtulma amacıyla Boccaccio şehrinden kaçıp
Toskana kırsallarında saklanmıştır. Bu süreçte afeti
lehine çevirerek salgın günlerinin Floransa’sını ele aldığı
dünyaca ünlü eserini kaleme almıştır.

Veba Yılı Günlüğü
İngiliz yazar ve gazeteci Daniel Defoe, 1722 yılında
yazdığı bu eserinde dünya tarihinde insanlık adına derin
izler bırakan, 1665 yılında Londra’da patlak veren ve
birçok kişinin ölümüne sebep olan veba salgınını konu
alır. Yazarın, daha çok o dönemde tutulan kayıtlara ve
kendi gözlemlerine dayanarak o günü yansıttığı
düşünülür. Bazı kaynaklara dayandırıldığından belgesel
niteliği taşıdığı da düşünülmektedir.
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Kızıl Ölümün Maskesi
İlk basımı 1842 yılında gerçekleşen ve daha çok “Kızıl
Ölüm” olarak bilinen öykü, Edgar Allan Poe tarafından
yazılmıştır. Yazar öyküde salgından korunmak için Prens
Prospero’nun kendini bir manastıra kapatmasını anlatır.
Prens kendine eşlik eden soylularla birlikte manastırda
bir maskeli balo düzenler. Balo esnasında gizemli bir
yabancının ortaya çıkması ve insanların bu yabancıyla
yüz yüze görüşmesiyle ölümler başlar. Kitaba adını
veren Kızıl Ölüm’ü Poe’nun 1831'de Baltimore,
Maryland'de şahit olduğu kolera salgını, bubonik veba
veya kara ölüm salgınlarında yaşananlardan etkilenilerek
yazdığına dair düşünceler bulunmaktadır. Öykü Gotik
edebiyatın birçok unsurunu kullanırken ölümün
kaçınılmazlığı mesajını verir.

Kolera Günlerinde Aşk
Ülkemizde de çokça tanınıp sevilen Kolombiyalı yazar
Gabriel Garcia Marquez, 19. yüzyılın sonları-20. yüzyılın
başlarında yaşanan kolera salgınının en yaygın olduğu
zamanlarında geçenlerin işlendiği eserin mimarıdır. Eser,
Fermina Daza, Florentino Ariza ve Doktor Juvenal
Urbino üçlüsü arasında gelişen kurgu bir aşk üçgenini
konu alır. Aynı zamanda acı çekmenin yüce bir davranış
olduğu fikrini yoğunca işler.

Salgın ve Madalyonun Ters tarafı
Cumhuriyet dönemi edebiyatçılarımızın önde gelen
isimlerinden Reşat Nuri Güntekin’in kaleme aldığı Salgın
ve Madalyonun Ters Tarafı adlı eser, cumhuriyetin ilk
yıllarında bir Anadolu ilçesinde geçmektedir. İlçeye bağlı
ancak ondan uzak bir köyünde baş gösteren bir salgın
hastalık, önce dikkate alınmasa da kaymakam ve
yardımcısının koltuk derdine düşmesiyle önlemler
alınmaya başlanır. Bu eser ise salgınlardan esinlenen bir
konuyu kullanarak aslında bir insanın hikayesini
anlatmaktadır.

Körlük
1998 yılında Nobel ödülüne layık görülen Portekizli yazar
Jose Saramago’nun kaleme aldığı Körlük adlı roman, her
ne kadar insanoğlunun gerçek dünyada karşılaştığı bir
salgını konu almasa da anlatımı ile okuyucuyu hikayenin
içine çeker. Eserde, körlüğün salgın bir hastalık gibi
yayılması sonucu toplumda oluşan panik anlatılır.

Kaynakça:
https://tr.wikipedia.org/wiki/K%C4%B1z%C4%B1l_%C3%96l%C3%BCm%C3%BCn_Maskesi
https://www.kitapkoala.com/kitap/salgin-ve-madalyonun-ters-tarafi-resat-nuri-guntekin-9789751022998
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kolera_G%C3%BCnlerinde_A%C5%9Fk
https://tr.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6rl%C3%BCk_(roman)
https://www.dr.com.tr/Kitap/Veba-Yili-Gunlugu/Edebiyat/Roman/Dunya-Klasik/urunno=0000000710022
https://www.idefix.com/Kitap/Kizil-Olumun-Maskesi/Edgar-Allan-Poe/Edebiyat/Roman/Dunya-Roman/urunno=0000000693189
https://kitap.live/kolera-gunlerinde-ask-pdf-indir/
https://www.birlikkirtasiye.com.tr/korluk-6027
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Türk Dilinin Evreleri
ve Gelişimi

Ana diller, başlangıçta belirli bir coğrafyada ve sınırlı
sayıda bir insan topluluğu tarafından iletişim aracı olarak
kullanılırken zaman ve yer değişiklikleri bu dillerden
kollar oluşmasına yol açar. Bu kollar, zaman geçtikçe
kendi şartlarında gelişir ve ayrıldığı kaynak dilden
farklılaşmaya ve kendisi de kollar doğurmaya başlar.
Türkçe, bu anlatılan durumu insanlığın henüz yazıyla
izlenemeyen devirlerinde yaşamış ve çok farklı
coğrafyalara dağılıp çok çeşitli kollar halinde yaşar
duruma gelmiştir.

Anday ŞENYILDIZ / 9-A
Türkçe konuşan her kişinin, konuştukları dilin nasıl
oluştuğunu ve nerelerden geldiğini fikir sahibi olması
gerektiğine inanıyorum. Ben de bu yüzden bu konuyu
ele almaya karar verdim.
Türk dili Doğu Avrupa’dan Sibirya ve Çin’in batısına dek
uzanan bir alanda ana dil olarak 180 milyon kişi
tarafından, ikinci dil olarak konuşanlar da sayılırsa
yaklaşık 250 milyon kişi tarafından konuşulup beşinci
sırada yer almaktadır.

Türkçenin tarihini 5 ana evrede inceleyebiliriz. Bu evreler
İlk ve Ana Türkçe evreleri ki bunlar yazıyla izlenemeyen
diğer tabirle karanlık dönemlerdir. Yazıyla izlenebilen
dönemler ise Eski Türkçe, Orta Türkçe ve Yeni Türkçe
dönemleridir.

Dünya’da Türkçenin Ana Dil Olarak Konuşulduğu
Bölgeler
Türk dilinin ortaya çıkış tarihi kesin olarak
bilinememektedir ama dünyanın en eski dillerinden bir
tanesi olarak görülüp yaşının bu günden en az 8500 yıl
geriye gittiği şeklinde bilim adamları tarafından görüşler
belirtilmektedir. İlk kanıtlar M.Ö. 6500 yıllarına
dayanmaktadır.

Türkçenin Gelişim Evreleri
1. İlk Türkçe Dönemi:
İlk Türkçe çağının zamanını tam olarak kestirmek
olanaksızdır. Türk dilinin tarihinde en erken dönemi
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«Altay Dil Birliği» dönemidir. Ural-Altay Dillerinin Altay
kolunu oluşturan dillerin aynı ortak kökten geldiğine
inanılır. Bu dönem, Türk, Moğol, Tunguz, Kore ve belki
Japon dilinin ortak olduğu dönemdir. Dillerin bağımsız
olarak gelişmeye başladığı bu dönemde Türkler,
anayurtlarında oturuyorlardı ve Altay dil ailesi de, yapı
bakımından eklemeli dillerdendir. Türkçenin sondan
eklemeli bir yapısı vardır, dilde sözcük türetme ve
çekimleme, ‘son ek’lerle yapılır. Yapım ekleri ve çekim
ekleri sözcük köklerini değiştirmez. İlk Türkçenin en
özgün özelliği öndamaksıl *r ve *l sesleri korumuş
olmasıdır. Bu durumu doğuş yıllarında ‘Ana
Samoyedce’ye girmiş en eski Türkçe ödünç sözlerden
anlarız.
2. Ana Türkçe
Ana Türkçe, 1.-6. yüzyıllar arasını kapsar ve Hun çağı ile
ilişkilendirilmektedir. Çuvaşça dışındaki öbür tüm Türk
dillerinin atası olan Ana Türkçedir.
3. Eski Türkçe
Türkçenin belgelenmeye başladığı dönemdir. Türkler için
‘Türk’ sözü kullanılır. Eski Türkçe 6.-9. yüzyıllar arasındaki
dönemi kapsar. Batı Moğolistan’daki Altay dağları
bölgesinde yaşayan ve aynı tarihlerde Çin’in kuzeyinde,
bugünkü Moğolistan’da, büyük bir göçebe devleti kuran
‘Göktürkler’in dilidir. Orhun (Yenisey) yazıtları bu
dönemin ürünleridir. Bu döneme ait bengü taşlarından
162 adet bulunmuştur. Dönemin ikinci yarısını
‘Uygurlar’a ait zengin edebiyat ürünleri oluşturmaktadır.
Bunlar daha çok kağıt üzerine yazılmışlardır ve dini
metin özelliği taşımaktadır. Son dönem ise ‘Karahanlılar’
dönemidir. Başlıca eserler Kutadgu Bilig, Divanı
Lügati-t-Türk , Atabetü’l Hakayık, Divan-ı Hikmet’ tir.

bir dil teklif etmiş, önceleri çok büyük tepkilerle
karşılaşan bu görüşler, zamanla pek çok edebiyat, bilim
ve fikir adamı tarafından benimsenip kullanılmaya
başlanmıştır.
Özellikle Ziya Gökalp’ın de katılmasıyla bu hareket çok
güçlenmiş, ‘edebiyatta millilik ve dilde sadeleşme’ birkaç
yıl içinde devrin bütün aydınlarınca kabul edilip
uygulama alanına geçirilmiştir.
Halide Edip Adıvar, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Reşat
Nuri Güntekin gibi roman yazarları, eserlerini yalın bir
dille yazmış, devrin en büyük şairleri olan Yahya Kemal
ve Mehmet Akif de sokaktaki insanın konuşma üslubuyla
aruzlu şiirler yazarak gündelik konuşma dillerini şiire
sokan sade dili benimsemişlerdir.

4. Orta Türkçe
11.-16. yüzyıllarda Türkçe yaygın bir alanda konuşulur,
Türklerin büyük çoğunluğu İslamlığı seçer. Oldukça uzun
bir süreci kapsayan bu Orta Türkçe dönemi içinde
sınırları yer yer birbirlerinin içine geçen çeşitli yazı dilleri
oluşmaya başlamıştır. Eski Türkçe, özelliklerini
korumakla birlikte, Kuzey-Doğu Türkçesi ve Batı Türkçesi
diye 2 yazı diline ayrılmıştır. Kuzey-Doğu Türkçesi Kıpçak
ve Çağatay Türkçesi olarak ikiye ayrılmıştır. Batı Türkçesi
ise sıra ile Anadolu Türkçesi ve Osmanlı Türkçesi
kullanımıyla günümüz Türkçesine dönüşmüştür. Osmanlı
Türkçesi döneminde yazı dilinin yalınlığı büyük ölçüde
kayboldu ve özellikle edebi dilde Arapça ve Farsça
kelime ve tamlamalar arttı.

1 Kasım 1928’de Latin harflerine dayanan Türk Alfabesi
kabul edilmiş, bu kanuna göre 1929 yılı başından itibaren
devlet ile yapılacak bütün yazışmalar ve basılacak her
türlü malzeme Yeni Türk Alfabesi ile yazılmaya
başlanmıştır. Bütün yurtta Millet Mektepleri açılmış ve
yeni alfabe herkese öğretilmeye çalışılarak okur yazarlık
oranı yükseltilmeye çalışılmıştır.
Burada şu özellikle belirtilmelidir; harf değişikliği
yapılırken Latin harfleri olduğu gibi alınmamış, Türkçenin
yapısına uygun olarak yeni harfler de oluşturulmuş ve
yazıya Türk kimliği kazandırılmıştır.

5. Yeni Türkçe
Türkçenin 17.-20. yüzyılları içine alır. Azeri, Türkmen gibi
Özbek dil ve yazılar bu döneme girer. Lehçelerin
oluştuğu, yazının geliştiği çağdır. Bugünlerde yaşayan
Türk Dillerinin dönemidir. Şu an kullandığımız Türkçe,
Çağdaş Türkiye Türkçesidir. Bugünkü Türkiye Türkçesi,
Milli Edebiyat Akımı ile başlamış, şekillenmiş ve
gelişmiştir.

Türkçenin ses sistemine en uygun alfabe, bugün Türkiye
Türkçesinin yazıldığı alfabedir.
Kaynakça:
https://www.turkedebiyati.org/turkcenin-gelisim-evreleri-tablo/
https://www.turkedebiyati.org/turkcenin-gelisim-evreleri.html
http://www.edebiyatogretmeni.org/turk-dilinin-tarihi-gelisimi-ve-turkiye-turkcesi/
https://www.kulturportali.gov.tr/portal/turkcenin-tarihi-gelisimi

1911’de Ömer Seyfettin ve Ali Canip’in çabasıyla “Yeni
Lisan” hareketi dilde sadeleşme hareketlerini başlamıştır.
Ömer Seyfettin, ‘Genç Kalemler’ dergisinde yazdığı
yazılarda İstanbul halkının konuşma diline dayanan yalın
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Türkçenin Yanlış
Kullanımı

Azra NOYAN / 9-D
Günümüzden bugüne diğer dillerde olduğu gibi bizim
dilimiz de gelişmiş, değişmiş ve bu sürede çürüyen
kelimeleri haznesinden temizlemiştir. Yıllardır kıymetini
bilemediğimiz Türkçe, bir sağa bir sola savrulmuş,
önemsenmemiş, oyuncak gibi oynanmıştır. Bunun
nedeni ise insanlar sanki konuşmalarının içine yabancı
sözcük katarak daha kültürlü ve bilinçli göründüğünü
düşündüğündendir ama asıl durum tam tersidir.
Konuşurken kelimelerimiz arasına yabancı kelimeler
sokmamız bana sorarsanız dilimizin yetersiz olduğunu
düşünmekten gelir. Bu, karşımızdakilere Türkçe karşılığı
olmadığı için yabancı dilde sözcükler kullandığımızı ve
diğer dilleri kendi dilimizden üstün gördüğümüzü
yansıtmaktır.

“diyerek bu farkındalıklarını dile getirmiş ve bu sözlerle
dilimizi yüceltmişlerdir. Türkçenin önemini vurgulayan
daha birçok söz var ama bizim buna karşı olan
tepkisizliğimiz büyük bir kayıp. Dilimizi doğru
konuşmamız diğer dillerdeki başarımızı arttırırken
milletimizin bunu fark edememesi veya bilmemesi dilin
yanlış kullanımının büyük bir nedenidir.
Dünyanın beş büyük dilinden birine sahipken onu
yetersiz zannetmek, önemsememek bizim dil
bilincimizin eksikliği değil midir sizce?

Daha önceki dönemlerimizde de bu özentili durum
yaşanmıştır. Fransızca, Farsça, Arapça ve İngilizce gibi
dillerin sözcüklerini kullanıp kendi sözcüklerimizi bir
kenara atmışız. Ne yazık ki bu durum sanılandan daha
ciddi çünkü Avrupa ülkelerinin sömürge olarak
kullandığı her ülkeye kendi dilini öğretmiş ve bu şekilde
dillerini evrenselleştirmiş ayrıca o milletleri de asimile
ederek tarihten silmiştir. Ünlü Çinli Filozof Konfüçyüs’un
dediği gibi: ”Bir milleti yok edeceksen önce dilini yok et.”
Bu söz tam da sömürgeci devletlerin taktiğini açıklıyor
yani ‘kendi dilini yay, karşı milleti yok et.’ Sömürgeci
devletlerin bazıları bunu o kadar çok yaptı ki kendi dilini
her okulda öğretir hale geldi. Eğer biz Türkçemize sahip
çıkmazsak kimse çıkmaz ve bizim ulusumuz da diğer
sömürge ülkeler altına girer.
Bizim Türk halkı olarak güzel Türkçemiz yerine başka
dilleri konuşmamız, sadece çevremizdekileri değil tüm
halkı etkileyecek ve yavaş yavaş kültürümüzü yok
edecektir. Bunu düzeltmek, her zaman Türk halkının
elindedir. Dillerinin varlığını koruyan diğer milletler gibi
bizim de bu milleti yüzyıllarca daha yaşatmak için
günden güne gücünden kaybeden bir Türkçeye değil
günden güne güçlenen bir Türkçeye ihtiyacımız var.
Çoğu dil bilimci, dilin öneminin farkında olduğu gibi bazı
yazarlarımız da dilimize özel bir önem vermektedir.
Yahya Kemal “Türkçe ağzımda annemin sütü” derken,
Fazıl Hüsnü Dağlarca “Türkçem benim ses bayrağım
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Hayatımın Son Sayfası

Buse CESUR / Hz-A
bir binanın veya birkaç binanın altında hiç hareket
etmeden durmak!.. Umutsuzca ve çaresizce beklemek!…
Belki de bu bizim sonumuzu getirecekti. Bütün şehrin
böyle olduğunu düşünmek canımı daha çok sıkıyor. Ya
diğerlerini kurtarırken bize yetişemezlerse?

Hayat bazen ne kadar acımasız ya da bize öyle geliyor.
Tam başardık derken karşımıza bir engel çıkıveriyor. Her
şey güzel gidiyorken ertesi gün bir de bakıyorsun hayatın
yerle bir olmuş. Öyle şeyler öğreniyorsun ki bu kötü
durumlardan, yaşananları bir daha hiç aklından
çıkaramıyorsun.

Annemden ve babamdan bir ses duymanın umuduyla
hâlâ beklerken nefes almakta gittikçe zorlanmaya
başladım. Sonumuzun böyle olması ve bizi kimsenin
bulamaması düşüncesi beynimi kemiriyordu.

O gece uyumakla uyumamak arasındaydım. Havada bir
bunaltı vardı ki uyumaya çalışsam bile uyuyabilir miydim,
bilemiyordum. Televizyon açık; kardeşim, annem ve
babamla ailecek film izliyorduk. Gökyüzü bu gece sanki
bize biraz daha yakındı. Ayaklarımızı uzatmış keyif
yaparken bir anda bir ses geldi. Hafif bir ıslık sesi…
Ürpertici ve korkutucu bir ses… Annemlere döndüm
hemen korkuyla. Onlar da bize bakıyordu. Aniden bir
gümbürtü, büyük bir sarsıntı... Sanki büyük bir vinç
apartmana çarpıyordu. Yanımda uyuyakalmış kardeşimi
de alıp güvenli bir yere geçmeye çalıştım. Aklımdan ilk
geçen şey ise kıyametti. Hani gerçekten kıyameti
yaşıyoruz diye düşündüm, güvenli masanın altına
çöktüğümüzü hatırlıyorum. Hâlâ sallanıyorduk. Bitmek
bilmiyordu, çok uzun sürmüştü. En son kardeşimin
çığlığını duyduğumda ‘buradan kurtulamayacağız.’
dediğimi hatırlıyorum. Sonra bütün şehrin böyle
sallandığı aklıma geldi ama akrabalarımızı düşünmek
aklıma bile gelmedi. O kadar uzun süren bir kabustu ki
sanki bir yıl sürdü. Bir anda sanki havalanmaya başladık.
Babam bizi korumak için üstümüze doğru geldi ve bir
kanat gibi sardı, o anda anladım ki binamız yıkılıyordu.
Sanki bir uçurumdan aşağıya doğru düşüyor gibiydik.
Artık içimde hiçbir umut kırıntısı kalmamıştı. Her yer toz
ve karanlık olunca kendimi kaybetmişim zaten. Bilincim
ne kadar kapalı kaldı, bilmiyorum. Uyandığımda her yer
karanlıktı ve oksijen azalmıştı. Nefes almakta
zorlanıyordum. Kendi kendime dedim ki ‘biri seni bulacak,
korkma!’ Ne kadar süre geçti bilmiyorum ama artık
açlıktan veya susuzluktan öleceğimi düşünmeye
başladım. Ayrıca annem, babam veya kardeşimden haber
alamamak da beni içten içe kahrediyordu. Bir zaman
sonra kardeşimin bağırışını duymaya başladım. Hayatta
olduğunu bilmek içimi rahatlattı ama ne annemden ne de
babamdan ses vardı. Korkmama rağmen onu
sakinleştirmeye çalıştım.
Neden kimse bizi duymuyor, görmüyor? Biz hep burada
mı kalacağız? Burada mı öleceğiz? Aklımdan o kadar çok
şey geçiyordu ki… Ne olacağını bilmeden ve düşünmeden

Hep ölümü düşünürdüm, ‘nasıl olacak’ diye. Acı verici mi
yoksa hiç hissetmeden mi? Şimdi de bunu düşünüyorum.
Nefessizlikten, susuzluktan, açlıktan mı yoksa binanın
daha çok üstüme çullanmasından mı? Bir kişi sesimizi
duysa yeterdi aslında.
Birden bir siren sesi duymaya başladım. O zaman dedim
ki ‘tamam kurtulacağız!..’ Kardeşimle iletişimde kalarak o
siren sesi daha da yaklaşsın diye ümit ettik. Artık
beklemekten başka bir şey kalmamıştı. Arada bir öksürük
sesi de geliyordu. Kardeşimin de benim gibi nefes
almakta zorlandığını anlayabiliyordum.
Arada bir de ellerimde ıslaklık hissediyordum. İçebilsem
içerdim ama yetişemiyordum. Artık içimde bir uyku isteği
oluşmuştu ve çoğalıyordu. Ben ise buna karşı gelip
dayanıyordum. Bir söz vardı: “Pes etmemek için güçlü
nedenleriniz olsun.” Ben de kardeşimi düşünerek
dayanmaya çalışıyordum. Eğer anneme veya babama bir
şey olursa- ki böyle bir şey düşünmek bile beni
bitiriyordu- ona kim bakabilirdi ki?
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O sırada birilerinin sesini duymaya başladım. İçime arada
bir rahatlık geliyor ama gelmesiyle birlikte geri gidiyordu.
Sesimizi duymadıklarını düşünmeden de edemiyordum.
Bağırıyordum ama duymuyorlardı. Çok da bağıramam, bu
iyi bir şey değil, keşke yanımda düdük, lazer gibi bir şey
olsaydı diye düşünüyordum,
duymuyorlardı…
Başaramayacağız diye geçiriyordum içimden. O sırada
düşüncelerim üzerime daha çok baskı yapıyordu. Sanki
onlarca düşünceden dolayı boğuluyormuşum gibiydim.
Artık beni duymalarını beklemekten başka çarem yoktu.
Aniden sesler uzaklaşmaya başladı. Gidiyorlar mıydı?
Bütün gücümü toplayıp elimden geldiği kadar bağırmaya
çalıştım. Duymuş olduklarını ümit ederek nefes nefese
kaldım.

Artık her şey bitmişti. Ne sesimizi duydular ne de yardım
çağırdılar. Ölümü kabullenmiştim. Sadece kardeşim için
bir umut!… Sonradan gelen bir sesle irkildim. Biri “Kimse
var mı?” diye bağırıyordu. Ses çıkarmak için yine çaba
sarf ettik. Bu sefer duydular sanıyorum ki olduğumuz
tarafa geldiklerini ayak seslerinden anladım. Yardıma
geldiklerini söylediklerinde dünyalar sanki benim
olmuştu. Kendimi ölümden dönmüş gibi hissettim ki
zaten öyleydi.
Yardım etmeye başladılar. Küreklerle, elleriyle kazıyorlardı
enkazı. Onlara kardeşime yönelmelerini söyledim. Ne
kadar kötü durumda olsam da kardeşimin kurtulmasını
daha çok istiyordum. Zorlanarak ama pes etmeyerek
kardeşime ulaştılar. Dikkatli bir şekilde onu dışarıya
çektiler. O zamana kadar ambulans da gelmişti zaten.
Sonrasında annemleri bulmalarını istedim. O kadar kötü
durumdaydım ki artık ağlamaktan gözyaşı kalmamıştı
gözlerimde. Bana acımış olmalılar ki birkaç kişi de
annemle babamın olması gerektiği yere yöneldi. Çok çaba
sarf ettiler. En sonunda ben de gökyüzüne, oksijene
kavuşmuştum. En çok suya ve yemeğe ihtiyacım vardı
ama ondan önce ailemin durumunu öğrenmem
gerekiyordu.
Uyku… Ne güzel bir şeymiş. İki dakikalığına gözlerimi
hastane çadırında kapattım, o bile iyi geldi. Yanı başımda
bir doktorla uyandım. Aklıma ilk gelen şey ailem oldu.
Hemen sordum. Kardeşimin çok iyi olduğunu söylediler
ama ben bunu değil ailemin iyi olduğunu duymak
istemiştim. Annemle babamı sorduğumda önce biraz
bekledi, sonra üzgün olduğunu söylediğinde başımdan
aşağı kaynar sular döküldü. Buna hazır değildim,
kardeşimle yalnız kalmaya hazır değildim.
Bu his o kadar kötü ki anlatılamaz. Anlatmaya çalışsam da
anlamazsınız. Yaşadığımız şeyler gözümün önünden teker
teker geçiyordu. Bir daha bir eve bile girmek istemedim.
Şehirden ayrılıp yeni bir hayata başlamayı düşündük ama
annemle babamı burada yalnız bırakmak da istemedik.
Şimdi şehrin göbeğinde oturuyoruz. Evi dikkat ederek ve
araştırarak aldık ama içimizdeki acının geçeceğini hiç
sanmıyoruz. Belki geçer ama geçmesini istemiyorum
sanırım. Onları unutma fikri… Ailem bizim için kendilerini
feda etti diye geçiriyorum bazen içimden, babamın en
son bize kanat gerdiğini hatırlayarak. Birkaç gün önce
hayatımız ne güzel giderken bir anda böyle bir hale
gelmemiz akıl almaz bir şeydi. İçimiz acıyor ama onların
hep yanımızda olduklarını bilmemiz biraz da olsa içimize
huzur katıyor.
O gün kurtarılmak için o kadar yalvardık ki bir an
bulamayacaklarını düşünüp pes ediyordum. Sonradan
bütün şehrin birlik olduğunu görmek dahi insanı mutlu
etmeye yetiyor. Şimdi de halimizi düşünüp şanslı
olduğumuzu düşünmeden edemiyorum. O ölen insanlar
arasında olmadığımız için, iyi yürekli insanların çabalarıyla
hayata tekrar döndüğümüz için…
Molozlar
arasında
dudaklarımdan
dökülen
ve
tekrarladığım şu cümle hayatımın amacı oldu:
“İyi şeyler düşün çünkü bu senin hayatının son
dakikaları.”
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Sağlık

İrem AKÖZ / 9-A
Sağlık, sahip olduğumuz en önemli ve değerli şeydir,
hem bedensel hem ruhsal iyilik durumudur. Son
zamanlarda, dünyamızda meydana gelen gelişmeler
sonucunda insanlık, sağlığın önemini ve değerini bir kez
daha anlamıştır.

istiyorsak evimizde kalmalıyız. Tüm dünya olarak
farklılıklarımızı göz ardı edip birlik ve beraberlik içinde
olmalıyız. Yardımlaşma ve dayanışma halinde olmalıyız.
İhtiyacı olan ülkelere yardım eli uzatmalı ve bu zorlu
süreçte insanımızın bilinçlenmesi için elimizden geleni
ardımıza koymamalıyız.

Dünyadaki zenginliklerin en kıymetlisi sağlıktır ve sahip
olunan sağlığı korumak ve sürdürmek için ayrıca bir
çaba gerekmektedir. Çünkü, sağlık olmazsa mutlu ve
huzurlu bir yaşam geçirmek mümkün değildir. Örneğin,
son zamanlarda gündeme oturan virüsten korunmak için
insanların göstermesi gereken en önemli çaba,
herkesten uzak bir şekilde evlerinde olmaları ve
kendilerini korumalarıdır. Buna rağmen, hâlâ sağlığını
hiçe sayan çoğu insan dışarı çıkmaya devam etmekte. Bu
kişiler kendi sağlıklarının yanı sıra çevrelerindeki
insanların sağlığını da tehlike atıyor ve önemsemiyor. Bu
konuda bilinçsiz bir kesim, sahip oldukları değerleri
kaybetmekten pek de korkmuş görünmüyor. Sağlıklarını
önemsemeleri ve bu olayı ciddiye almaları için daha kaç
kayıp vermemiz gerekiyor? Bu olayın ciddiyetinin
farkına varmaları için virüsün illâ kendi başlarına veya
yakın çevrelerindeki birinin başına mı gelmesi gerekiyor?
Bu süreçte, sevdiklerimizi korumak ve onlara zarar
vermemek için onlardan uzak kalmalıyız. Sosyal
mesafeyi korumalıyız.
Sağlıklı yaşam için sihirli ilaçlara veya çok paraya gerek
yok. Bu kötü durumu atlatabilmek için ihtiyacımız olan
tek şey biraz farkındalık. Ölüm sayısı günden güne
artarken insanların hâlâ ısrarla evden çıkmaya devam
etmesi oldukça ironik. Aslında bu fazlasıyla büyük bir
sorumluluk. Sadece kendi canımızın sorumluluğundan
farklı olarak, başka insanların canının sorumluluğunu da
taşıyoruz. Hepimiz potansiyel birer taşıyıcıyız. Virüs bize
bulaşsa belki kolaylıkla atlatabiliriz ancak bunu yaşça
büyük birisine bulaştırabilecek olmanın verdiği
sorumluluk çok büyük. Bu hassas bir konu.
Bencil olmamalıyız, evde oturmak çok sıkıcı olabilir ama
hiçbir şey sağlıktan önemli değil. Ayrıca, evde oturarak
dünyayı kurtarma fırsatı insanın ayağına her zaman
gelmez.. Bu yüzden olaylara pozitif yönünden
bakmalıyız ve bu virüsü daha kısa bir sürede atlatmak
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Tehlikeden dolayı evlere çekilen bizler, durumdan bir
yandan korkuyoruz bir yandan da evlerimizde olmanın
mutluluğunu yaşıyoruz. Tabii ki corona virüsünün sosyal
hayatımıza da bazı etkileri olmadı değil. Kendinizi bir
zaman makinesine binmiş ve hiç bilmediğiniz bir
zamana ışınlanmış gibi düşünün. İşte o zaman, bu
zaman!

Corona İle 100. Yıl

Biz bu zamanda evlerimizden dışarı çıkamıyor, okula
gidemiyor, parklarda gezemiyor, arkadaşlarımızla sarılıp
kucaklaşamıyoruz. Büyüklerimiz her zaman: “Biraz dışarı
çık, sosyalleş.” derdi fakat şimdi: “ Evlerden çıkmayın,
sosyalleşmeyin.” diyorlar.

Duru KAYIRA / 5-B

Bu zamanlarda bir de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı’nı kutladık. Aslında biz çocuklar bir tarih
yazdık ve aynı zamanda tarihe tanıklık ediyoruz. Belki de
kendi yazdığımız tarihe. Bildiğiniz gibi bu yıl TBMM’nin
açılışının 100. yılı! Bütün bir Türkiye ayrı yerlerde ama tek
yürek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı
kutladık. Hepimiz balkonlarımızda İstiklal Marşı’nı
okuyarak Atatürk’ü ve diğer askerlerimizi andık. Çocuk
şarkıları söyledik, meşaleler yaktık, göklere havai fişekler
attık. Nerede olursak olalım ülkemizin, al bayrağımızın,
çocukların ve bayramlarımızın bizim için ne kadar önemli
olduğunu bir kez daha kendimize ve tüm dünyaya
göstermiş olduk. Korona bizi bu büyük bayramı
kutlamaktan alıkoyamadı.

“İnsanlar zor zamanları mutlu olarak ve güzel hayaller
kurarak geçirmeliler.”
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs
hepimizi korkuttu ve şaşırttı. Corona virüs, solunum yolu
ile çok kısa zamanda geniş kitlelere bile bulaşabilen,
hasta edebilen bir virüstür. Çinliler, çok çeşitli besinleri
(hayvan, böcek vb.) yoğun şekilde tükettikleri için bazı
hayvanların taşıdığı mikroplar, insana adapte olma
imkânını kolaylıkla bulabilir.
Oysa, bu mikroplar bizde yeni ortaya çıktığı için onlara
karşı bağışıklığımız yoktur. Bu nedenle virüs, bağışıklığı
düşük olan herkesi kolaylıkla hasta edebilir. Virüs;
çoğunlukla yaşlıları, kronik hastalığı olanları, bağışıklığı
düşük ve zayıf olanları etkiliyor. Bu durumda olan kişiler,
tedavi sürecini gençlere ve çocuklara göre daha zor
atlatıyor.

Hepimiz bu süreçte dikkatli olursak yapmayı sevdiğimiz
diğer şeylerden de mahrum kalmayacağız. Bu nedenle
hepimiz evlerimizde kalalım. Dışarı çıkmak zorunda
kalırsak eldiveni elimizden maskeyi yüzümüzden eksik
etmeyelim, sosyal mesafe kurallarına uyalım, ellerimizi
sık sık yıkayalım, kronik hastalığı olanlarla görüşüp
kendimizi de onları da tehlikeye atmayalım.

Kaynakça: https://www.anadolusaglik.org/blog/corona-korona-virusu-nedir-belirtileri-nelerdir
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Corona Günlerinde
Dünyamızdan Gelen İyi Haberler

Pınar YAKUPOĞLU / 6-A
Biz evde otururken aldığımız kötü haberlerin yanında
dünyamız ile ilgili iyi haberler de geliyor. Kuzey yarım
kürede ozon tabakasındaki delik, yapılan ölçümlere
göre, tam 4 milyon kilometrekare küçülmüş. Ayrıca
Kopernik Atmosfer Gözlem Servisi, Kuzey Kutbu
üzerindeki deliğin kapandığını açıklamıştır. Hayatımızın,
evlerimizin içinde yavaşlamasıyla fabrika üretimleri
azalmış, bazıları ise durmuştur. Araç kullanımının da
azalması ile birlikte tüm bu yaşananlar, ozon tabakasının
iyileşmesine büyük fayda sağlamıştır. Bir diğer mutlu
haberse Çin’den: Hava kirliliği dolayısıyla nefes darlığı
çeken insanların ölüm oranlarında azalma olmuş,
insanlar normal bir şekilde nefes almaya başlamışlar ve
yine bizlerin evlerde kalmasıyla küresel ısınma azalmış,
mevsimlerin oluşumuna sebep olan okyanus akıntılarına
bu durum olumlu etkide bulunmuştur.
Bunlar, dünyamız için güzel haberler. Yani sonuç olarak
düşüncem şudur ki yüz yıl boyunca kirletip hoyratça
yıprattığımız doğa bizi yavaşlatarak intikamını alırken
kendini harika bir şekilde onarıp dünyayı daha
yaşanabilir hale getiriyor.

Bu günlerde hepimiz malum virüs nedeniyle evlerimizde
oturmak zorundayız. Aslında ilk kez böyle bir salgınla
karşılaşmıyoruz. Covid benzeri salgınlar yüz yılda bir
çıkıyor. Böyle olması çok ilginç! Mesela yüz yıl önceki
salgın ‘İspanyol Gribi’ydi. 1918 yılında 1. Dünya Savaşı
devam ederken başlayan, dünyanın dört bir yanına
yayılan bu salgın; 1920 yılına kadar devam etmiş,
yaklaşık yüz milyon kişinin ölümüne sebep olmuştur. Yüz
yıl önce İspanyol Gribi nedeniyle verilen kayıpların,
bugün içinde bulunduğumuz durumda bize büyük bir
ders olması gerekiyor.

Dileğim, Koronavirüse bir an önce çare bulunsun,
dünyamız ile dostça yaşayalım.

Peki, neden 100 yılda bir böyle bir salgın çıkıyor? Bence
bu doğanın bize geri dönüşü. Bunca yıl doğayı kirlettik;
ağaçlara, hayvanlara zarar verdik. Suyun ve havanın
kirlenmesine sebep olduk ve şimdi de Kovid salgını
sebebi ile evlerimizdeyiz. Tıpkı bunca yıl yaşam
alanlarını daralttığımız, kafeslerin içine koyduğumuz tüm
canlılar gibi. Şimdi yunuslar İstanbul’da marina içlerine
kadar geldi; ceylanlar, keçiler, maymunlar dünyanın
çeşitli şehirlerinde sokaklarda geziyor; Venedik’te pis
kokulu kanal suları temizlenmiş. Bunların dışında daha
birçok şey… İnsan dışında hiçbir canlı olanlardan
şikâyetçi değil.

Kaynakça:
https://www.milliyet.com.tr/galeri/50-milyon-insani-olduren-ispanyol-gribi-bittiginde-dunya-ne-haldeydi-6202132
https://www.cnnturk.com/dunya/dunyadan-sevindiren-haber-ozon-tabakasindaki-delik-kapandi
https://www.bbc.com/turkce/haberler/2016/07/160701_ozon_delik_kapaniyor
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Salgından Sonra Dünya

Özlem BARİ / 9-B
Çıktığı zamandan beri sıkça konuşulan ve hayatımızı
büyük oranda etkileyen ve hızla yayılan “Korona Virüsü”
bu sürede hayatımızda çok büyük değişikliklere sebep
oldu. Hiçbirimiz daha önce böyle bir durumla
karşılaşmadık, bu sebeple bulunduğumuz durumu
garipsememiz gayet normal. Virüs, şüphesiz ki bizleri
hem iyi hem de kötü yönde etkiledi. Peki ya virüs
bittiğinde her şey eskisi gibi mi olacak?

Karantina dolayısıyla insanlar evlerinden çıkamadıkları
için, birbirleriyle daha fazla vakit geçirmek zorunda
kalıyorlar, bu süreç içerisinde aile içi çatışmalar, eşler
arasında kavgalar artış gösterebilir. Bu da karantina
sonrasında psikologlara, danışma hatlarına ve hatta
mahkemelere olan rağbeti artırabilir.

Virüs çıktığından bu yana sağlık, insan ilişkileri, ekonomi,
eğitim ve ulaşım gibi birçok alanda değişimler meydana
geldi. İnsanların davranışlarının eskiye nazaran değişiklik
gösterdiği, duyarlılıkların arttığı, tüm dünyayı etkileyen
bu salgından sonra çoğu şeyin farklı olacağı
kanaatindeyim.

Evde yapılabilecek aktivitelerin sınırlı olmasıyla birçok
insanın sosyal medyaya ayırdığı ve internette geçirdiği
zaman artış göstermiştir. Bu sebeplerle uzun vadede içe
kapanıklık, asosyalleşme gibi sorunlar meydana gelebilir.
Kalabalık ortamda çalışanlar, fabrikalarda çalışan işçiler,
turizm, ulaştırma, bankacılık sektöründe çalışanlar bu
durumdan en çok etkilenenler arasındalar. Salgın sonrası
çalışma ortamları değişiklik gösterebilir ve çoğu
sektördeki çalışanlar, işlerini evden yürütmeye
başlayabilir.

Bana kalırsa insanlar, salgın sonrasında da sosyal
hayatlarında tıpkı şu an yaptıkları gibi mesafeyi
koruyacak, eskisi gibi yakın temasta bulunmaktan
kaçınacaklar. Yine aynı şekilde toplu ortamlarda
bulunmaktan sakınacaklar, gerekmedikçe kalabalık
ortamlara girmeyecekler. Bu nedenle eskiden olduğu
gibi düğünler, seminerler, toplantılar, yemekler gibi toplu
organizasyonlar olmayabilir.

Göründüğü üzere bu virüsten sonra pek çok şey
değişime uğrayabilir. Bu olay pek çok insan için bir ders
niteliğinde onun için bence insanlar ileriki yaşantılarında
da çok daha titiz, dikkatli davranmaya özen
göstereceklerdir.

Dini açıdan da bazı değişiklikler olabilir. İnsanların ibadet
etme biçimleri değişebilir. Camilerde toplu olarak ibadet
etmek yerine herkes kendi evinde kendi ibadetini
yapabilir.
Birçok ebeveyn bu yaşanandan sonra çocuklarını okula
göndermede bazı açılardan ikileme düşeceğinden,
eğitim sistemi şu anda olduğu gibi uzaktan eğitim
şeklinde devam edebilir, hatta belki sonrasında
tamamen uzaktan eğitime geçilebilir.
Yine bu virüsün etkisiyle ekonomi ve ticarette de büyük
farklılıklar oluşmuştur. Virüs bittikten sonra da alışık
olduğumuz geleneksel alışveriş sistemi önemini
yitirebilir. Marketlerdeki gıda, temizlik vb. maddelerini
dokunarak, inceleyerek, eğer bu bir kıyafet ise
üstümüzde deneyerek alıyorduk. Artık eskisi kadar
incelemeden, denemeden ya da internet üzerinden
alışveriş yaygınlık gösterebilir.
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Akıl Oyunları

Sahra TUNA / 7-B
bilgilerimizi ve tecrübelerimizi paylaştık. Turnuvanın ilk
bölümü ‘il finalleri’yidi. İlk elemeler internet üzerinden
olduğu için yarışmaya bir cumartesi günü okulumuzda
katıldık. Bize verilen bir buçuk saatlik sürede on iki farklı
akıl oyunundan on tanesini başarıyla tamamladık ve
cevaplarımızı internet sitesine yükledik. Her ne kadar
basit gibi görünse de zorlu bir süreçten geçtik. Ortaya
çıkardığımız sonuçtan memnun bir şekilde turnuvanın
sonuçlarını bekledik.

Akıl ve zekâ oyunları; bilgi gerektirmeyen ama kişinin
düşünme ve strateji becerisini geliştiren mantık, oyun ve
etkinliklerinin tümüdür. Genelde çok oyunculu oynanan
akıl oyunlarının amacı bireyi farklı düşünmeye itmektir.
En çok bilinen çok oyunculu akıl oyunlarının başında
satranç, mangala ve dama gelir. Tek oyunculu akıl
oyunlarına ise kâğıt oyunlarının büyük bir kısmını örnek
verebiliriz.
Bu yıl okulum ve matematik öğretmenim Meryem
TOSUN aracılığıyla bu alanda çok fazla deneyime sahip
oldum. Akıl oyunlarıyla üç yıl önce gittiğim bir kurs
sayesinde tanışmıştım. Bu senenin başından beri
arkadaşım Yağız İsmet KENAR ve matematik
öğretmenimle bu alanda çalıştık. İki farklı turnuvaya
katıldık ve katıldığımız turnuvalarda güzel sonuçlar elde
ettik. Zaman zaman kendi aramızda küçük yarışmalar
yaparak çalışma sürecini daha eğlenceli hale getirdik.
Farklı alanlarda yarışmamız gerektiğinde birbirimize
destek olduk ve moralimizi olabildiğince yüksek tuttuk.
Rakibin karşısında özgüvenli görünmenin de en az o
alandaki başarımız kadar önemli olduğunu unutmadık.

Ortalama bir ay sonra sonuçlar elimize ulaştı. Matematik
öğretmenimizin bilgilendirmesiyle il finallerini geçip
bölge finallerinde yarışmaya hak kazandığımızı
öğrendiğimizde çok sevindik ve hemen hazırlanmaya
başladık. Bu kez çalışmak için daha az süremiz vardı.
Sınav bir ay sonraydı. İlk seferkinden daha yoğun bir
çalışma performansı gösterdik ve sınav günü zorluk
çekmedik.
Bölge finalleri İstanbul’da yapılacaktı. Turnuva günü
yolculuk esnasında da bilgilerimizi pekiştirdik ve
tamamen hazır bir şekilde sınava girdik. Turnuva sonrası
sonuçlar elimize daha kısa sürede ulaştı. Bu kez
umduğumuz başarıyı elde edememiş olsak da bardağın
dolu tarafından baktık ve deneyimlerimizle gurur
duyduk.

Süreçten bahsetmek gerekirse ilk turnuvamıza
hazırlığımız yaklaşık iki ay sürmüştü. Yarışmada
ilgilendiğimiz alan, kâğıt üzerinde oynanabilen
oyunlardı. Turnuva gereği takımlar halinde yarışmamız
gerekiyordu. Biz de ( ben ve iki arkadaşım ile birlikte )
ortaokul takımımızı oluşturarak okulumuzu en iyi şekilde
temsil ettik.

Bir sonraki turnuva, öncekinden tamamen farklıydı. Bu
kez katılım bireyseldi ve yarışma aynı oyunu oynayan
farklı kişiler arasında gerçekleştirilecekti. Yine iki
arkadaşımla birlikte “Mangala, Reversi ve Pentago”
oyunlarından oluşmak üzere üç farklı alanda yarışmaya
katıldık. İlk eleme ilçe finalleriydi. Hepimiz kendi
alanımızda büyük özveri gösterdik ancak bu süreçte
sadece ben yükselebildim il finallerine. İki hafta sonra
tekrar yarıştım. Çok az bir farkla diğer yarışmacıların
gerisinde kaldığım için o turda elendim ve böylece bu
yılki akıl oyunları maceram son bulmuş oldu.

Ekim ayının başından aralık ayının ilk haftasına kadar
yorucu ama verimli bir çalışma gerçekleştirdik.
Matematik öğretmenimiz, gerek kulüp saatlerinde
gerekse hafta sonları verdiği ek ödevlerle bize en iyi
desteği sağladı. Ayrıca hiçbir zaman motivasyonumuzun
düşmesine izin vermedi. Hatta yoğun bir şekilde ders
çalışmamız gerekirken bile bazı kulüp saatlerimizi
sohbete ayırdık, birbirimizin heyecanını dindirdik. Hem
fiziksel hem de psikolojik açıdan sınava her zaman
hazırdık.

Altı ay süren bu sürecin bana çok şey kattığını biliyorum.
Farklı akıl oyunları hakkında bilgi sahibi olmamın yanı
sıra takım halinde çalışmayı ve zamanımı doğru
kullanmayı da öğrendim. Bu zaman dilimi boyunca bize
destek olan herkese çok teşekkür ederim.

Aralığın ikinci haftasında ilk turnuvamıza katıldık.
Okulumuzun lise takımı da bizimle aynı zamanda sınava
gireceği için bizimle aynı odada bekliyordu. Sınav
başlamadan yarım saat önce lise takımıyla sohbet ettik,
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isabetli kararlar alabilmektedirler. Akıl ve zekâ oyunları
sayesinde çocukların kavrama, bilinçaltında etken tanıma
ve anlama becerileri hızlanmaktadır. Akıl ve zekâ oyunları
bazen tek başına bazen de bir grupla oynanmalıdır.
Araştırmalara göre bu şekilde daha etkili olduğu
gözlemlenmiştir.
Yağız İsmet KENAR: Ülkemizdeki turnuvalarda çoğunlukla
hangi oyunlar oynanmaktadır?
Meryem TOSUN: Turnuvalarımızda çoğunlukla oynanan
oyunları şu şekilde sıralayabiliriz: MANGALA, Q-BITZ,
EQUILIBRIO, PENTAGO, KULAMI, REVERSI.
Yağız İsmet KENAR: Okulumuzda akıl ve zekâ oyunlarıyla
ilgili nasıl çalışmalar yapılmaktadır?
Meryem TOSUN: Okulumuzda akıl ve zekâ oyunları
eğitimine büyük önem verilmektedir. ‘Akıl ve Zekâ
Oyunları Kulübü’nde öğrencilerimiz, eğitmenimizle birlikte
eğlenceli bir şekilde hem akıl oyunlarını öğrenmekte hem
de kendi içlerinde düzenledikleri çalışmalarla süreci
yürütmekteler. Öğrencilerimiz, bu alanda düzenlenen
ulusal ve uluslararası yarışmalara da katılım
göstermektedir.
Yağız İsmet KENAR: Turnuvalara katılma aşamasında
öğrencilerinizin katılacağı oyunları belirlemede neye
önem veriyorsunuz?
Meryem TOSUN: Yarışmalara katılımda belirli bir sayıda
öğrenci alındığı için öncelikle öğrencilerimizi turnuvaya
katılabilmeleri için gönüllülük esaslı bir ön eleme sınavına
alıyoruz. Sınav sonuçlarına göre değerlendirme yapıyoruz.
Yağız İsmet KENAR: Turnuvalara hazırlık sürecinde
öğrencileriniz nasıl çalışmalar gerçekleştirdiler?
Meryem TOSUN: Öğrencilerimiz kulüp saatlerinde ve okul
saatleri dışında evlerinde de özverili ve disiplinli bir şekilde
çok çalıştılar. Çalışmalarının ve emeklerinin karşılığını da
elde ettikleri başarılarla gösterdiler. Sıkı bir çalışma ve
motivasyonla devam ettikleri için daha iyilerini de
başaracaklarına gönülden inanıyorum. Kendilerini tüm
çabalarından dolayı tekrar tebrik ediyorum.

Akıl ve Zeka
Oyunları Röportajı

Yağız İsmet KENAR / 7-A
Matematik öğretmeni Meryem Tosun’la yapılan röportaj.
Yağız İsmet KENAR: Akıl ve zekâ oyunlarının tarihinden
biraz bahseder misiniz?
Meryem TOSUN: Bugüne kadar yapılan tarihi araştırmalar
sonucu bulunan en eski zekâ oyunları Sümerlere ait "Ur
Oyunu" ile Mısır kökenli "Senet" ve "Mehen" oyunları idi.
Bilinen en popüler zekâ oyunu Hint kökenli satrancın
geçmişi 1500 yıl öncesine, Çin kökenli “Go” oyunu da
4000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Vefat etmeden önce
Prof. Dr. Klaus Shmidt öncülüğünde yürütülen
“Göbeklitepe” kazılarında geleneksel zekâ oyunumuz
Mangala‘nın benzeri bir zekâ oyunu bulundu. Bu, dünya
zekâ oyunları tarihini değiştirecek bir keşif, çünkü bu oyun
M.Ö. 10.000'e ait. İnsana ait bilinen ilk zekâ oyunu
Anadolu'da yine bilinen ilk mabette bulunmuş oldu.
Bugüne kadar Afrika kökenli olduğu sanılan Mangala
oyununun Göbeklitepe kazılarına kadar uzanan tarihsel
geçmişi ve Serdar Asaf Ceyhan öncülüğünde kültürümüze
yeniden kazandırılması sürecinin anlatıldığı belgesel film,
beş yıllık bir sürecin ardından tamamlandı. ‘Mangala
Oyunu Belgeseli’, Kültür ve Turizm Bakanlığınca
desteklenmiştir.
Yağız İsmet KENAR: Akıl oyunları kaç kategoriye
ayrılıyor? Açıklar mısınız?
Meryem TOSUN:Akıl oyunları çok farklı kategorilere
ayrılmaktadır. Bu kategorileri: Akıl oyunları, 4 işlem
oyunları, strateji oyunları, karışık zekâ oyunları sözcük ve
mantık oyunları, mekanik gelişim oyunları şeklinde
sıralayabiliriz.
Yağız İsmet KENAR: Akıl oyunlarının amacı nedir?
Meryem TOSUN: Akıl oyunlarının amacı, öğrencilerin
karşılaştıkları problemler karşısında orijinal ve yeni çözüm
yolları geliştirmesi, pratik düşünmesi, sorun durumunda
doğru kararlar verebilmesi gibi bir dizi beceri ve
yeterliliklerin geliştirilmesidir.
Yağız İsmet KENAR Bilimsel araştırmalara göre akıl ve
zekâ oyunlarının öğrenci üzerindeki etkisinden bahseder
misiniz?
Meryem TOSUN: Berkeley Üniversitesinde yapılmış bir
araştırmaya göre, haftada iki kere 75 dakikalık çeşitli akıl
ve zekâ oyunlarından oynayan çocukların IQ puanlarında
13 puanlık bir yükseliş olduğu gözlemlenmiştir. Çocukların
daha mantıklı düşünebilme becerileri ise %32 değerinde
artmıştır. Araştırmalar da gösteriyor ki akıl ve zekâ
oyunları sayesinde çocuklar,
beyinlerinin yüksek
performans göstermesiyle de daha mantıklı ve daha
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Anne Frank’ın
Hatıra Defteri

Sinem DEMİR / 9-C
12 Haziran 1929’da Almanya’nın Frankfurt şehrinde Edith
Frank ve Otto Frank'ın kızı olarak dünyaya gelen Anne
Frank ve ailesi Frankfurt’ta sıradan bir apartman
dairesinde yaşıyorlardı. Bir banka çalışanı olan babasının
işleri kötüye gidiyordu ve daha asıl kötü olaylar yoldaydı.
Naziler 1933 yılında İktidara geldiğinde Otto Frank,
ilişkilerinin olduğu Hollanda’nın Amsterdam şehrine
gitmenin yollarını arıyordu. Önce babası, sonra
arkasından ailecek hepsi Amsterdam’a gitti.

Saklanmak, sesini çıkarmadan bir evde yaşamak,
kimseler görmesin diye hava almak için camı bile
açamamak, her gün aynı insanları görmek…
Diğer
insanların evlerinden alınıp toplama kamplarına
götürüldüğünü bilirken hallerine fazlasıyla şükretmek,
açlık, sefalet… Bu günlük, bunlar gibi birçok olaya şahitlik
ediyordu.

Frank ailesi, 1933 – 1939 tarihleri arasında Almanya’dan
Hollanda’ya göç eden yaklaşık 300,000 Yahudi aileden
biriydi. Fakat Hitler'in Hollanda'ya girmesi ile birlikte
burada yaşayan Yahudilere de zorunlu kısıtlamalar
getirildi. Anne Frank ve ablası Margot, sadece
Yahudilerin eğitim alabildiği okullara yazıldılar. Okuldaki
tüm öğrenciler ve öğretmenler kendileri gibi kaçak
Yahudi’ydi. Burada aldığı eğitim boyunca okuma ve
yazmaya olan ilgisini keşfetti Anne ve o okulda tanıştığı
Nanette, onun en yakın arkadaşı oldu.

4 Ağustos 1944 tarihinde gizli evdeki herkes yakalandı.
Onları kimin ihbar ettiği hiçbir zaman ortaya çıkmadı. 5
Ağustos günü Huis van Bewaring’e nakledilen aile,
bundan iki gün sonra günde neredeyse 100.000
Yahudi’nin gönderildiği Westerbork Geçiş Kampı’na
gönderildiler. Saklandıkları için “suçlu” olarak
değerlendirildiklerinden, kamptaki ağır iş bölümünde
çalıştırıldılar. 3 Eylül 1944, Anne’nin babası Otto’yu son
gördüğü gün oldu, çünkü o gün Auschwitz’e
gönderildiler. Auschwitz girişinde kadın ve erkekler farklı
bölmelere alınıyorlardı. Orada yaşanan vahşeti hemen
anlayan Anne, babasının içeri alındıktan birkaç gün
sonra öldürüldüğünü düşündü. Ayrıca bu kampta
Amsterdam’daki en yakın arkadaşı olan Nanette ile
karşılaştı. 28 Ekim tarihinde 8000 kadın Bergen Belsen
toplama kampına götürülmek üzere seçildi. Anne ve
Margot kardeşler bu grubun içindeydi fakat anneleri
Auschwitz’te kaldı. Sonraları annelerinin açlıktan öldüğü
ortaya çıktı. 1945’in başında Bergen Belsen’de salgınlar
baş gösterdi. Toplamda 17.000 mahkûm yalnızca salgın
yüzünden öldü. Margot’un bu tifo salgınında öldüğü
biliniyor. Daha sonra ortaya çıkan tanıklar, Margot’un
ölümünden üç gün sonra Anne’nin de hastalık yüzünden
öldüğünü söylüyorlar.

Anne’nin ileride 70 dile çevrilecek ve 30 milyondan fazla
satılacak olan günlüğünü yazdığı defteri babası ona 13.
doğum gününde hediye etti. Anne 1942 yılında günlüğü
yazamaya başladıktan kısa bir süre sonra ablasının bir
çalışma kampına çağırıldığı telgrafını aldılar. Bu olayın
ardından aile İsviçre'ye kaçtıklarını anlatan bir mektup
bırakarak aslında pek de uzak olmayan Otto'nun
Prinsengrach'taki ofisinde, kitaplığın arkasındaki gizli
bölmede saklanmaya başladılar. Ailenin dış dünya ile
bağlantısını Otto'nun sekreteri Miep Gies sağlıyordu.
Daha sonra başka aileler de burada saklanmaya
başladılar ve toplam 8 kişi oldular.
Anne Frank ve ailesinin iki yıl süren hapis hayatı boyunca
Anne, yaşadıkları her şeyi yazdı, sanki yazmasaydı
delirecekti. Anne, bu günlüğü en başta kendisi için
tutuyordu, belki de bu yüzden gerekli gereksiz her şeyi
yazdı, hiç düşünmeden. Daha sonra bir gün radyoda
Bakan Bolkenstein’ın konuşmasını duydu. Bakan, savaş
sona erdikten sonra insanların, Hollandalıların ne kadar
acı çektiğini görmesi için buna kanıt olacak şeylerin
toplanıp yayınlanması gerektiğini söylüyordu. Bu
belgelerin en başında günlüklerin geldiğini söylüyordu.

Anne Frank'ın her çocuk gibi birçok hayali vardı.
Yaşadığı her şey günlüğünde yazılıydı ve bunu bir kitap
haline getirecekti. Ailesine kavuşma umudunu hiç bir
zaman kaybetmedi. Gülümsemesi hiçbir zaman solmadı.
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Zayıflayan bedeni bu kavuşma hayallerine
izin vermeden Şubat 1945’te yaşamı son
buldu. Fakat babası Otto Frank, Anne’nin
tahminleri aksine hayattaydı. Savaş
bittikten sonra Amsterdam’a dönen Otto,
ailesini bulmak için çok çaba sarf etti. Eşinin
ölüm haberinden sonra kızlarının hayatta
olma ihtimaline inanmak isteyen babanın
bu inancı da çok uzun sürmedi. Otto,
Amsterdam’da kızının 25 ay boyunca
çektikleri sefaleti yazdığı kırmızı günlüğünü
buldu. Kızının günlüğünü okurken onun hiç
bilmediği yönlerini öğrenen Otto, Anne’nin
her zaman bir yazar olmak istediğini göz
önünde bulundurarak günlüğü kitap
halinde yayınlatmayı düşünmeye başladı ve
1947 yılında günlüğü kitap haline getirip
yayınladı.

Kaynakça:
https://kidega.com/yazar/anne-frank-096415
https://gezipgordum.com/anne-frank-evi/#anne-frankin-evi-hakkinda-bilgiler
http://www.morkitaplik.com/anne-frankin-hatira-defteri-ve-anne-frank-evi/
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Online Matematik
ve Yüz Yüze Matematik

Elif TOPALOĞLU / 9-C
Hayatımızın büyük bir kısmında yer alan ve günlük
yaşamımızda hemen hemen her ‘an’ımızda kullandığımız
matematik, hayatımızın bir parçası haline gelmiştir.
İçinde çok zor konuları da en kolay konuları da
barındıran bu dersi öğrenirken bazı zorluklarla karşı
karşıya kalabiliyoruz. Örneğin bir konuda işlem yaparken
zorlanabiliyoruz ya da konuyu anlamakta güçlük
çekebiliyoruz. Peki, öğrenci matematik derslerini online
eğitim aracılığı ile alıyorsa sadece aynı konularda mı
zorluk çekiyor, yoksa yeni sorunlar da oluşuyor muydu?

yerini bilgisayar ekranları aldı. Bununla birlikte not
defterlerimiz de elektronik oldu. Daha hızlı ve kolay not
alabilmek için teknolojiyi kullanmaya başladık. İkinci
olarak ödev takiplerimizin sistemi de çok büyük farklılık
gösterdi. Tüm ödevlerimizi teknolojik ortamda yapıp,
yine aynı ortamdan teslim etmeye başladık ve bu sistem
bizim derslerimizi ve ödevlerimizi aktif olarak kontrol
etme sorumluluğumuzun önemli olduğunu bize bir kez
daha hatırlattı. Kısacası yüz yüze eğitimden online
eğitime geçişte teknoloji ile iç iç olmaya başladık. Bu
durumda online eğitimin teknolojiyi etkili kullanma
açısından tüm bireylere yaradığını düşünüyorum.

Okulda aldığımız matematik eğitimi ile evde online
aldığımız matematik eğitimine odaklanma süreleri
farklıdır diye düşünüyorum. Çünkü okul kendimize ait bir
yer değildir. Herkes ile bir arada olduğumuz için evdeki
kadar rahat değiliz. Fakat ev tam anlamı ile bizim konfor
alanımız olduğu için kendimizi daha rahat hissederiz ve
bu nedenle motivasyonumuzu toplamakta güçlük
çekebiliriz. Bu etrafımızda bulunan eşyaların sebebiyet
verdiği bir şey de olabilir. Çalışma ortamımızın
düzenlenme şekline bağlı olarak motivasyonumuz
etkilenebilir ve bunu sağlayamadığımızda derse
yeterince ilgi gösterememe durumuyla karşılaşırız. Bu
da başarımızı kötü anlamda gözle görülür derecede
etkiler.

Yüz yüze matematik ile online matematik arasındaki
gözlemlediğim farklar ve ilk düşüncelerim yukarıdaki
gibiyken ders sürecinde aslında her şeyin bireyin elinde
olduğunu ve bir öğrenci derse gerçekten önem veriyorsa
ve dersi öğrenmek istiyorsa bunun önünde herhangi bir
engel duramayacağını anladım.
Tıpkı öğretmek isteyen öğretmenlerin önünde herhangi
bir engel duramayacağını anladığım gibi.

Bir diğer konu ise dersi anlamak. İyi bir motivasyon ile
dinlenen derslerde başarının yüksek olduğu bilimsel
olarak da kanıtlanmıştır. Online eğitimde de süreç böyle
mi işler sorusunu kendime sorduğumda ilk olarak bence
süreç bu şekilde işlemez diye düşünmüştüm. Bir dersi en
iyi şekilde öğrenmenin temelinde aktif iletişimin ve
birebir görüşmenin olduğunu düşünüyordum her zaman
için ve
online eğitimde bunun çok mümkün
olmayacağını da. Çünkü bir online derste öğrencilerin
sayısı normalden biraz daha fazla olduğu için öğretmen
tüm öğrencilere yetişmekte zorlanabilir. Bunun yanında,
yaşanması olağan olan internet bağlantılarında kesintiler
ve kullanılan elektronik cihazların arızalanması gibi
teknik problemler de dersi anlama konusunda çeşitli
sorunlar yaratabilir.
Tüm bunlardan farklı olarak eğitimde teknik açıdan
köklü değişimler oldu. Kullandığımız akıllı tahtaların
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Türkiye’de Burjuvazinin
Oluşumu

Ali Baran ARIBAN / 12-B
Bu dönemde yapılan çalışmalarda devlet öncülük görevi
üstlenmiştir. Ancak tüm çabalara rağmen 1. Dünya Savaşı
yıllarına kadar gayrimüslimlerin iktisattaki hâkimiyeti
devam etmiştir. Milli Mücadele sırasında ülkeden kaçan
Rum, Ermeni ve Levanten tüccarlarına ek olarak;
mübadele ile yer değiştiren girişimci sınıfın yarattığı
boşluk, ülkede ciddi sorunlara yol açmıştır. Örneğin,
üretilen mallar aracı tüccarların eksikliği ile
pazarlanamamış, yerel üretici ve yabancı tüccar
arasındaki bağ kurulamamış, böylece ürünlerin ihracatı
azalmış ve dış ticarette küçülme gerçekleşmiştir. Bu
sorunları çözmesi ve boşluğu doldurması ise yeni gelişen
Türk-Müslüman burjuvazisinden beklenmiştir.

Batı’da burjuvazinin ortaya çıkışı, tarihte önemli bir yere
sahip olan Fransız Devrimi’nde olduğu gibi uzun süren
bir mücadelenin sonunda, zorlu bir şekilde
gerçekleşmiştir. Her ülkede burjuvazinin ekonomik ve
siyasal anlamda güç kazanması aynı hızda ve şekilde
yaşanmadığı gibi, Türkiye’ye yansıması da Batı’dan
oldukça farklı olmuştur. Türkiye ekonomisinin tarihsel
gelişimine bakıldığında burjuvazi kavramına, Osmanlı
İmparatorluğunun son dönemlerinde rastlanır.
Osmanlı Devletinde üretimde tarım dışında etkinliği
bulunmayan Müslüman-Türk nüfus hem sermaye
yapısının hem de üretim sürecinin dışında kalmıştır. Buna
karşılık gayrimüslimler, devletin iç ve dış ticaretinde
Müslüman-Türk nüfusa göre büyük bir paya sahiptir. Bu
kesimin elindeki sermaye birikimi sanayi ile değil, ticaret
ile meydana gelmiştir. Gayrimüslimlerin ticari hayatta bu
denli etkili olmasına tepki olarak İttihat ve Terakki
döneminde ilk defa “Milli İktisat ve Türk-Müslüman
Burjuvazisi” fikri doğmuştur ve İttihatçılar zayıf olan
Müslüman burjuvazisini güçlendirme çabalarında
bulunmuştur.

1923’te Cumhuriyet’in ilan edilmesine çok az bir zaman
kala düzenlenen İzmir Milli İktisat Kongresi’nde asıl
amaç, “yönetici asker-bürokrat kadronun, toplumun
varlıklı sınıflarıyla etkili bir sosyal iletişim sağlamak,
siyasal iktidarını bu toplum kesimleriyle kurulacak belirli
ilişkilerle ve ortak görüşlerle sağlamlaştırma isteği
bakımından hayati önem taşıyan bir platform
oluşturmaktır.” Cumhuriyet’in bu
döneminde
ve
ilerleyen
yıllarında,
yerli sanayiyi ve
ticareti desteklemeye önem
veren bir politika izlenmeye
başlanmıştır. Aşar vergisinin
kaldırılmasına yerli üreticinin
sanayi yatırımlarına kaynak
oluşturmak ve sermayelerini
biriktirmelerine yardımcı olmak
amacıyla İş Bankası ile Sanayi ve
Maadin Bankası’nın kurulmasına
ve Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun
çıkartılmasına bu kongrede karar
verilmiş ve bu karar daha sonra
uygulamaya konmuştur. Bu
uygulamalar, dönemin milli
iktisadi
politikasını
oluşturmuştur.
Buna
göre
Cumhuriyet’in bu döneminde ve
ilerleyen yıllarında, yerli sanayiyi
ve ticareti desteklemeye önem
veren bir politika izlenmeye
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adamları da bu dönemde ortaya çıkmış, özellikle
gayrimüslimlerin mübadelesi, milli girişimcilere geniş
olanaklar getirmiştir.

başlanmıştır. İzlenen politikalar, nüfus mübadelesiyle
ülkedeki Rum ve Ermeni nüfuslarının azalması ve
böylece sermaye akışının Türklere geçmesiyle
sonuçlanmış, devlet destekli liberal politikalarla
oluşturulacak sanayiye katkı sağlamıştır.

Bu dönemde İş Bankası büyük bir gelişim göstermiş,
Koç, Sabancı ve Çukurova gibi büyük holdinglerin
temelleri ise 1920’lerde atılmıştır. Sabancı Holding’in
kurucusu Hacı Ömer Sabancı, Adana’da pamuk
ticaretiyle, Yaşar grubunun temsilcisi Durmuş Yaşar ise
1927 yılında İzmir’e gelerek boya ve gemi malzemesi
ticareti ile uğraşmıştır. Günümüz Telekom firmalarının
öncü isimlerinden olan Çukurova grubu kurucuları
Karamehmet ve Eliyeşil aileleri de Adana’da büyük
toprak sahipleridir. Ancak bu aileler 1925 yılında,
kuruluşu 1887’ye dayanan Rum asıllı bir iplik fabrikasını
işletmeye başlayınca ‘Sanayici’ kimliği kazanırlar.
Gayrimüslimlerin zorunlu göçü sonrasında tüccar sınıfta
ortaya çıkan boşluğun mübadele ile gelen Rumelili iş
adamları (Bezmen, Titiz, Yalman vb.) ile sağlanması da
dönemin en önemli politikasıdır. ‘Çoğunlukla iplik, kumaş
ve gıda gibi alanlarda yatırım yapan bu iş adamları

Nüfus Mübadelesinin 1923 – 1924 tarihleri arasında
gerçekleşen ilk dalgasının ardından sanayi ve ticaretin
büyük bir bölümünü elinde tutan Rum nüfusun
mübadeleyle yer değiştirmesi sonucunda Türkiye
Cumhuriyeti girişimci sınıfını kaybetmiştir. Bu
gelişmelerin ardından Anadolu’dan göç eden girişimci
gayrimüslim sınıfın kaybedilmesi, kısa vadede Türkiye
ekonomisi üzerinde olumsuz etki yapsa da uzun vadede
İttihat ve Terakki zamanından beri planlanan
Türk-Müslüman girişimci sınıfının ortaya çıkmasına
neden olmuş ve girişimci mübadillerden kalan yerlerden
devletten destek alan Türk girişimciler yararlanmıştır.
Öyle ki Rum nüfusun mübadelesi Müslüman-Türk
burjuvazinin
doğuşunun
sebeplerinden
birini
oluşturmuştur.

böylece Selanik’te elde ettikleri birikimlerini Türkiye’ye
aktarma fırsatını da bulmuş oldular.’

O tarihlerde yerli burjuvanın, giden mübadillerin
yarattığı boşluğu dolduracak sermaye birikimi ve iş
gücünden yoksun oluşu nedeniyle devlet, yerli
burjuvaziyi desteklemek için Anadolu’dan göç eden
mübadillere ait millileştirilen malları ve arazileri bu yeni
girişimci sınıfa aktardı. Böylece hem yerli burjuvazi
güçlenmiş hem de devlete bağlı kılınmıştır. Çünkü
KAZGAN’a göre ekonomik bağımsızlık ve milli iktisat,
Osmanlının yarı-sömürge olmasına yol açan kurumların
kapatılması ve milli güdümlü burjuva sınıfının yaratılması
ile sağlanabilirdi. Bu çabalar sonucunda milli burjuvazi,
Rumların mübadele sonucu yarattıkları boşluğu
doldurmaya başlamıştır. Ancak devlet destekli ekonomik
politikalar zengin bir kesim oluştururken henüz sanayici
yetiştirememiştir. Sonraları Türkiye’de öne çıkan büyük
sermaye gruplarının bazılarının kökenleri Cumhuriyet’in
ilk yıllarına dek uzanmaktadır. Kısaca geleceğin büyük iş

Sonuç olarak, Kurtuluş Savaşı ve Nüfus Mübadelesi ile
ülkeden giden gayrimüslim burjuvazinin yerini alması
beklenen Türk-Müslüman burjuvazisi, bu dönemde
devletin de arazi ve sermaye desteğiyle büyümeye
başlamış, devlet eliyle iş adamı oluşturulmuş ve devlet-iş
adamı ilişkisi bugünlere süregelmiştir.
Kaynakça:
Boratav, Korkut. (1989.) Türkiye İktisat Tarihi: 1908-1985. 2. Baskı, Gerçek Yayınevi.
ss. 15.
Karpat, Kemal. (2010). Türk Demokrasi Tarihi. 1. Baskı. İstanbul: Timaş Yayınları. ss.
171-172.
Kazgan, Gülten. (2013). Tanzimat’tan 21. Yüzyıla Türkiye Ekonomisi. Geliştirilmiş 5.
Baskı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. ss. 41-49.
Kepenek, Yakup ve Yentürk, Nurhan. (2000). Türkiye Ekonomisi. Remzi Kitabevi.
Geliştirilmiş 10. Basım. ss. 52.
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konferansta Yunanistan ve Türkiye Cumhuriyeti
hükümetleri arasında imzalanan antlaşma ile özellikle
Yunanistan’ın isteği sonucunda Yunan topraklarında
yaşayan Müslümanların (Batı Trakya’dakiler hariç) ve
Türk topraklarında yaşayan Rumların (İstanbul’dakiler
hariç)
karşılıklı
olarak
yer
değiştirmeleri
kararlaştırılmıştır. Alınmaya çalışılan tedbirler ve şartlara
rağmen 30 Ocak 1923’te Lozan’da imzalanan zorunlu
mübadele Yunan ve Türk toplumlarını sosyal, iktisadi,
siyasi, kültürel, demografik, psikolojik açıdan sarsmıştır.
İlber Ortaylı bu durumu şöyle ifade etmektedir: “Biz çok
büyük bir deprem geçirdik. Bazı tarihi olaylar kalıcı
izler bırakır. Bu depremin adı, Birinci Cihan Harbi’dir.
Bu harbin en mühim sonuçlarından birisi ise mübadele
olmuştur. Bu mübadelenin, her şer olayda olduğu gibi
hayırlı tarafları da olmuştur. Ama nüfus değişimi
genelde büyük bir dramdır, yaradır ve izleri kalır.”
Çeşitli kaynaklara göre bu mübadele sonucu
Anadolu'dan yaklaşık 1.300.000 kişi Yunanistan'a
gitmiştir. Türkiye’ye ise 700.000 kişi göç etmiştir. İlber
Ortaylı’nın söyledikleri de bunu destekler niteliktedir;
“Mübadele ile birlikte Anadolu’dan bir buçuk milyon
kadar insan karşı tarafa göç etmiştir. Bunlar muhtelif
şehirlerden gitmişlerdir ve bugünkü Yunanistan’da göç
ettikleri şehirlerin adlarını ‘nea’ yani ‘yeni’ diye anarak
yeniden yaşatmışlardır. Nea Fokea, Nea Samson, Nea
Arteka gibi... Türkiye’ye ise o topraklardan beş yüz bin
kadar insan geldi. Mevcut yerleşmelere iskân
edildiler.“

Lozan Nüfus Mübadelesi
ve Yaşar Kemal

Merve YİĞİT / 10-C
18. yüzyıldan itibaren imparatorluklar yıkılmaya, yerini
ise ulus devletler almaya başlamıştır. Fransız İhtilali ve
yaydığı ideolojilerin etkileri ile milletler, ayaklanmaya ve
bağımsız devlet kurma çabalarına girişmişlerdir. Osmanlı
İmparatorluğuna bağlı olan Balkan milletleri de özellikle
19. yüzyılda bağımsızlık fikrinden etkilenmiş, başta
Yunanistan olmak üzere çeşitli Balkan milletleri kısmi
bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. Ulusallaşma sürecinde
Anadolu ve Balkanlarda farklı din, kültür, milletten olan
kimselerin çatışması üzerine insanlar birbirinden
uzaklaşmış, keskin çatışmalar olmuştur. Özellikle Balkan
ve I. Dünya Savaşı esnasında Türk ulusal bağımsızlık
mücadelesinin başlaması ve bu mücadelenin Yunanistan
ile savaşa dönüşmesi, Anadolu’daki Rumlarla
Yunanistan’daki Müslümanların hayatlarını kaotik bir
çerçeveye sokmuştur. Yaşanan çatışma ve zulümler,
Anadolu’daki Yunanların Yunanistan’a, Yunanistan’daki
Türklerin de Anadolu’ya göç hareketinin başlamasına
neden olmuştur. Özellikle Anadolu’dan Balkanlara göç
eden Rumlar günümüzdeki Yunanistan sınırlarındaki
nüfus yoğunluğuna sebep olmuşlardır. Kontrol
edilemeyen bu göç hareketi Lozan Barış Konferansı’nda
1923 yılında imzalanan Nüfus Mübadelesi Anlaşmasıyla
kontrol altına alınmış ve resmileştirilmiştir. Bu

Osmanlıda uygulanan iskan politikasının getirdiği yüz
yıllık tecrübe ile Türkiye Cumhuriyeti göçün getirdiği
zorlukları Yunanistan’a göre daha kolay aşmıştır. Ayrıca
Yunanistan’a gidenlerin sayısının çok olması ve ülkenin
alan olarak küçük kalması nüfus yığılmasına sebep
olmuştur. Zaten bu nedenle Mübadele isteği
Yunanistan’dan gelmiştir. Mübadele öncesinde ve
sonrasında yaşananlar özellikle mübadillerin bazı
nedenlerle mağdur olmalarına neden olmuştur. İki ülke
için de Mübadillerin farklı kültürden gelmeleri, çoğunun
geldikleri ülkenin dilini konuşamamaları, iklim şartları,
ekonomik ve sosyal konumlarının değişmesi gibi
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nedenlerle mübadiller
çekmişlerdir.

uzun

süre

uyum

Doğma büyüme bu adalı.’’ ‘’Niçin mübadeleye tabi
olmamış? diye sordu. ‘’Onun kütüğü İstanbul’da.
Biliyorsunuz İstanbullularla Gümülcineliler mübadele
dışında kaldılar Lozan Konferansı’nda çıkan karara
göre.’’ Yazarın bu cümleleri anlaşmanın bir maddesini
özetlemektedir. Aslında mübadele, her iki ülkenin
homojen bir topluma sahip olmasını sağlayan bir
antlaşmadır. Ancak göç edenler ırka dayalı değil de dine
dayalı olarak ayrıştırılmışlardır.

güçlüğü

Mübadele gibi büyük çaplı olayların edebiyatı ve toplum
kültürünü etkilemesi kaçınılmazdır. Yunanistan’ın Küçük
Asya olarak adlandırılan bölgeden aldığı göçler
sayesinde Bizans dönemine dönüş biçiminde bir sanat
akımı ortaya çıkmıştır ve bu resim, heykel ve edebiyat
alanındaki gelişmeleri tetiklemiştir. Türkiye’den farklı
olarak Yunanistan bu olayın önemini fazlasıyla
vurgulamış hatta “Kayıp Vatan” imgesine sıkça yer
verilerek farklı bir edebi tür ortaya çıkartmıştır.
Yunanistan’a yapılan büyük çaplı göçler yeterli yerleşim
yerlerinin olmaması nedeniyle yeni yerleşim yerlerinin
inşa edilmesi ve bu insanların o bölgelere yerleştirilmesi
sonucu Yunanistan maddi bir sıkıntı içerisine girmiştir.
Anadolu’nun farklı bölgelerinden gelen bu göçmenler
farklı coğrafyalarda yaşamış, farklı kültürlerden
etkilenmiş olması nedeniyle her ne kadar Hristiyan
Ortodoks olsalar bile homojen bir topluluk
oluşturamamışlardır. Bu nedenle yerleştikleri yerlerde
bazı sıfatlarla kabul görmemiş, dışlanmışlardır. Mübadele
Türkiye’de de edebiyatı etkilemiştir. Örneğin Yaşar
Kemal, “Fırat Suyu Kan Akıyor Baksana”- “Bir Ada
Hikâyesi” üçlemesinin ilk kitabı- romanında mübadele
hükümleri gereğince göç eden mübadillerin yaşadıkları
acıları ve bu acıların üstüne yeni bir hayat kurmalarının
öykülerini ele almıştır. Bu nedenle “Fırat Suyu Kan
Akıyor Baksana” romanında göç olgusunu anlatan
metinleri seçip bu metinler üzerinde mübadillerin
sosyo-psikolojik yapısı incelenmeye çalışılmıştır.

Bir yazarın sorunu yalnızca umut vermek değildir.
İnsanların yaşadığı derin ve birbirinden farklı sorunlar
vardır. Onun için bir yazar insanların macerasını çok iyi
bilmelidir. Ancak insanların macerasını çok iyi bilen bir
yazar iyi bir yazardır.
İlber Ortaylı‘lının “Bu mübadele esasen Türk-Yunan
mübadelesi de değildi. Peki neydi? Müslüman Ortodoks mübadelesi idi. Bu sebeple tek kelime
Rumca bilmeyen Karamanlı Ortodoks Türk nüfus da
Yunanistan’a gönderildi. Karamanlı Türkler, Oğuzlardı.
Ortodokslardı ancak Türklerdi.” sözleri bu durumu
desteklemektedir.
Türk mübadillerin yaşadığı sorunlar Yunanistan’da
mübadeleden önceye dayanmakla birlikte mübadele,
mübadillerin üzerindeki baskıyı daha da artırmıştır.
Mübadelede insanların mal varlıklarının korunması
amaçlanmıştır. Bunun üzerine Trakya’daki Müslümanlar
ve Anadolu’daki Hristiyanlar mal varlıklarına göre
değişime maruz kalmışlardır. Tarla, ev, arazi gibi eş değer
malların değiş tokuş edilip, mübadillerin ekonomik
şartlarının değişmeyeceği söylenmiştir. Yaşar Kemal’in
romanında
da
bu
durumdan
bahsedilmiştir:
“Yunanistan’daki evlerine ev, tarlalarına karşılık tarla,
neleri kalmışsa orada, yani taşınamaz ne malları
kalmışsa. İyice anladın mı Vasili, orada bıraktıklarının
karşılığını verecekler.’’ İnsanlara karşılıklarını aslında
alamayacakları vaatler verilmiştir, mübadillerin

Mübadillerin Yerleştirilmesinde Karşılaşılan Sorunlar
Yukarıda da belirttiğim gibi mübadeleye İstanbul’da
yaşayan Rum nüfusu ve Batı Trakya’da yaşayan Türk
nüfusu dâhil edilmemiştir. Yaşar Kemal’den bir alıntı
vermek gerekirse: ‘’Vasili, benim en iyi arkadaşım.
Çanakkale’de çarpışanlardan, sonra da İstiklal Harbi
zamanında Amele Taburunda vazife görenlerden.
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güneydoğunun bataklık topraklarına sürüldüler.
Sıcaktan, sıtmadan kırıldılar, alışanlar yerlerinde
kaldılar, alışamayanlar Anadolu’ya döküldüler,
kendilerine uygun bir yer bulanlar yerleştiler.” Bütün
düzenlemelere rağmen bazı mübadiller geçim
sorunlarıyla karşılaştıkları için yeni arayışlara girerek yeni
bir iç göç hareketini başlatmıştır. Yeni bir yasayla bu
karışıklık giderilmeye çalışılmıştır. Bu yasayla Türkiye'ye
gelen ve daha sonra gelecek olan bütün göçmenlerin,
yerleştirilecekleri yerde beş yıl boyunca oturma
zorunluluğu getirilmiştir. Ayrıca Türkiye’de Lozan
sonrasında yapılmış olan yerleştirme sürecinde bazı
göçmenlerin iskânında yanlış kararlar verilmiştir.
Örneğin; geldikleri yerlerde tütün üreticisi olan
göçmenler, tütüncülüğün yapılmasının imkânsız olduğu
yörelere yerleştirilmiştir. Ne yapacaklarını bilemeyen
mübadiller: “Biz tütüncüyüz, bu adada tütün
yetiştirecek toprak yok. Bizim elimizden tütüncülükten
başka iş gelmez.” dediler. Bu nedenle mübadiller
zeytinlikleri yakacak olarak kullanarak kendilerine
verilen alanlar buğday ve tütün tarlalarına
dönüştürülerek ekonomiyi olumsuz etkilemişlerdir.
Mübadillerin
yerleştirildikleri
bölgelerdeki
halk,
mübadilleri iskân edildikleri toprakların kendi hakları
olduğunu düşünmüşlerdir.
Mübadillerin Türkçe konuşmaması, gelenek ve
göreneklerinin yerli halktan farklı olması Mübadillerin,
Yunan işgalinin etkileri geçmeden gelmiş olmaları ve
Rumca konuşmaları da arada örülen duvarın aşılmasını
daha da zorlaştırmıştır. Özellikle okula gidenlerin kimlik
saklamaları, insanların benliklerinin kabul edilmeme
durumları psikolojik sarsıntılara yol açmıştır. Öyle ki
“Çocukları bile köyün içine çıkmıyor. Bir adam bile
gelip bu çınarın altına şu sedirlere oturmadı. Dünyaya
küsmüşler. Ne yerler ne içerler kimsecikler bilmiyor.”
Türklerden ziyade Rumlar eski yaşadıkları yerlere olan
özlemlerini daha çok dile getirmişlerdir. “Hepsi de
evlerinden birer ölü çıkmışçasına yaslıydı. Ağızlarını
bıçaklar açmıyordu. Birçoğunun göz çukurlarında
yaşlar birikmişti.” İnsanların göç etmeyi istememesinin
yanı sıra mübadele aşamasında yaşanan sağlıksız
koşullar pek çok göçmenin hayatını kaybetmesine
neden olmuştur. Yunanistan’a göç eden Rumların
yerleşmeleri de Türkiye'de olduğu gibi zor olmuştur.
Fakat Türkiye’den farklı olarak Yunanistan bu göçmenleri
yerleştirirken uluslararası kuruluşlar ile diğer devletlerin
yardımlarını almışlardır. Ayrıca zorunlu göçle Yunanistan
bir anda nüfus baskısı yaşadığı için Türkiye’de yaşanan
durumun tam tersi olmuştur. Müslümanların mübadele
sırasında terk etmek zorunda kaldıkları evlere göç eden
aileler her ne kadar yerleştirilmiş olsa da birçok kişi evsiz
kalmıştır. Bu nedenle Yunanistan hükümeti acil yerleşim
planını ortaya çıkarmıştır. Var olan ve kurulan yerleşim
alanları çok fazla kalabalık olduğundan ve farklı yaşam
tarzlarına sahip olan insanların bir arada olmasından
dolayı uzun vadede burada da huzur sağlanamamıştır.

bıraktıklarını karşılayamamıştır.
Sözleşmeye göre
mübadillerin misafirhanelerden sonra kalıcı olarak
Rumlardan
kalan
konutlara
yerleştirilmesi
gerekmektedir. Ancak konutlarının birçoğunun tahrip
edilmesi, yerli halkın bu evlere yerleşmesi veya
yerleştirilmesi mübadillerin bu konutlarda barınmalarını
zorlaştırmıştır. Aslında Rum evlerine yerleşilmesine
neden olan en önemli etmen savaş sonrasında göç eden
Rumlardan kalan tarım alanları ürünlerinin toplanması
için yerli halka kiraya verilmesidir. Bunun için emek
harcayan kişiler, Türkiye’ye gelen mübadiller için
toprakların
geri
alınmak
istenmesine
tepki
göstermişlerdir. Romanda bu konu şu şekilde ele
alınmıştır. “Kasabayı göçmenler, yaralılar doldurmuştu.
Korkunç bir yoksulluk başlamıştı. Ortalıkta yoğun bir
dedikodu dolaşıyordu. Rumlar, bütün bölgeyi dolaşıp
Yunanistan’a gitmişler; evleri barkları, çiftlikleri,
köyleri bomboş kalmış, hükümet de savaş
göçmenlerine bu evleri, çiftlikleri, tarlaları veriyormuş.
‘’Gidelim’’ dedi. Nişancı. Deniz kıyısında bir köye
yerleşir, kendimize kıyıda bir konak buluruz. Ben bir
kayık alır, balıkçılığa başlarım. Bize tarla da verirler.”
Romanda yerli halkın yerleşmesinden sonra mübadillerin
ülkeye gelmesi ise şu şekilde ifade edilmiştir: “Köyde iki
hafta içinde kardeşçesine bir dayanışma başlamıştı.
Tam bu sırada da candarmalar köye geldiler, köylüler
telaşlandılar. Herkes az da olsa işini yola koymuş,
kasabanın varlıklılarından yardım sözü almışlar, verimli
toprakları
ekebilmenin
yolunu
bulmuşlardı.
Candarmaların başında bir ayağı aksayan, bir kolu
çolak sert bir subay vardı. Köyün alanına köylüleri
topladı. ‘’Derhal derakap’’ diye komut verdi, “derhal,
derakap bu köyü boşaltacak, çıkıp gideceksiniz!“
Köylüler, bizi buraya İskân komisyonu gönderdi,
dediler, kimsecikler aldırmadı. ‘’Yunanistan göçmeni
kardeşlerimiz geldiler, yerlerinden yurtlarından olmuş,
gâvurun elinden kurtulmuş, zulüm görmüş… Bakın,
yarı aç, yarı tok, köyün dışında bekliyorlar. Yorgun,
bitkin, hasta…’’
Göç eden Rumlar ticaretle, Yunanistan'dan gelen
göçmenler ise tarımla uğraştıkları için tarımda yaşanan
şişkinliğin artmasından dolayı hükümetin mübadillere
toprak azlığından dolayı tarım alanı tahsis edememesi,
yerleştirilme sırasında yaşanan bir diğer sorunu
oluşturmuştur. Yaşar Kemal de mübadelenin bu yanını
romanında şu şekilde okuyucuya aktarmaktadır:
“Kimilerinin gönderildikleri boşalmış Rum köyleri,
yanmıştı. Bunlar verimli topraklardı, yanmış köy
evlerini onardılar. Zanaatkârlar köylerden şehirlere
kaçtılar, bütün yardımlardan vazgeçip
Her Mübadele bir yaradır, izi kalır..
Mübadele ile Türkiye’ye gelen nüfus için özel
çalışmalar yapılmıştır ve bu kitle büyük ölçüde
memnun
kalmıştır.
“Tam
memnun
kaldılar”
demiyoruz. Kalamazlardı da. Çünkü dünyada hiçbir
göçmen geldiği memleketi tamamen sevemez, eskisini
özlemeye devam eder.
Yunanistan’ın kıyı köylüklerini bir bölüğü yaylalara,
bozkıra, dağ köylüklerinin insanları da güneyin,

Mübadelenin kabulü ilk zamanlarda mantıklı ve gerekli
görülse de büyük acılara yol açmıştır. Sonuç olarak İlber
Ortaylı’lının dediği gibi “her mübadele bir yaradır, izi
kalır.”
31

Almanya’ya Yapılan
Türk Göçleri

Pelin COŞKUN / 12-A
“Uluslararası göç, II. Dünya Savaşı sonrası Avrupa
ülkelerinin endüstride gelişmelerine karşın azalan
nüfuslarıyla işgücü açığını karşılayamamaları üzerine
geliştirdikleri evrensel bir politika olarak doğmuştur.” Bu
nedenle İkinci Dünya Savaşı’nın yaralarını sarmak isteyen
Almanya’nın, ülke sanayisini oluşturarak, işçi açığını
kapatmak amacıyla 30 Ekim 1961’de Türkiye ile
imzaladığı anlaşma sayesinde Almanya’ya her yıl
binlerce işçi gönderilmiştir.

sonunda işsizlik sorunu yaşamıştır. Bu dönemde sadece
devlet eliyle yapılan yatırımlar Türk iş gücüne gerekli
olan istihdamı sağlayamamıştır. Gerek II. Dünya Savaşı
yıllarında seferberlik nedeniyle erkeklerin silahaltına
alınması gerekse satın alma politikaları nedeniyle kırdan
kente başlayan göç, savaştan sonra artarak devam
etmiştir. Özellikle 1950’lerden sonra Marshall yardımları
ile ABD’den gelen traktörlerle gerçekleşen tarımda
makineleşme kırdan kente göçü tetiklemiştir. 1950’li
yıllar boyunca ivme kazanan köyden kente doğru göç,
sonraki yıllarda göçün dışarıya yönelmesine zemin teşkil
etmiştir. Dolayısıyla Avrupa’ya göçün nedenlerine kısaca
bir göz gezdirirsek şunları söyleyebiliriz: En önemli
neden nüfus artışına paralel olarak artan işsizliktir. Bu

Türkiye, Almanya’nın “İşgücü Anlaşması’ uyarınca, artan
işsizlik sorununa karşı Türk göçlerini başlatmıştır. Yani
Almanya savaş sonrası gelişen sanayisinde iş gücü
açığını kapatmak amacıyla siyasi yakınlık duyduğu
ülkelerle anlaşma yapmıştır. Almanya-Türkiye arasındaki
tarihsel yakınlık Türk halkının göç olayına olumlu
yaklaşmalarını sağlamıştır. İkinci Dünya Savaşı’na
katılmayan bir ülke olmasına rağmen, Türkiye, bir türlü
sanayi atılımını, ekonomik gelişmeyi ve istihdam
sorununu sağlayamamıştır. Özellikle İkinci Dünya Savaşı
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doğrultuda Türkiye 1960’lı yıllardan itibaren Avrupa
ülkeleriyle iş gücü anlaşması yaparak bir bakıma işsizlik
sorununa çareler aramıştır. Türkiye’ye cazip gelen diğer
bir neden de göç eden işçilerin, sağlayacakları dövizlerle
ülkenin kalkınmasını ve döviz açığını kapatması
olmuştur. Yine işçilerin, Türkiye’ye dönüşlerinde
kazandıkları iş tecrübeleri ve bilgilerinden yararlanma
düşüncesi önemli gerekçeler arasında yer almaktadır.
Türkiye’nin yaşamış olduğu yoksulluk, işsizlik, düşük
gelir ve sosyal imkânların yetersizliğinin yanı sıra, işçi
göçlerini tetikleyen bir başka neden ise Batı’ya olan
hayranlık
ve
devletin
Almanya
göçlerinin
modernleşmeye katkı sağlayacağı yönündeki düşüncesi
olmuştur. Öncelikle misafir işçilerle başlamış olan
Almanya göçü, zamanla işçilerin ailelerinin taşınması,
Türkiye’de yaşanan siyasi darbeler, sağ-sol ayrımı gibi
pek çok nedenle 2000’li yıllara kadar hızla artış
göstermiş ve kısa sürede Almanya’da bir Türk azınlığının
oluşmasına neden olmuştur.

tepkisine, 3. ve 4. kuşak Türk göçmenlerinin kimliksiz
kalarak Alman sosyal yapısında kaos oluşturmasına
neden olmuştur. 1970’ten sonra yasalarla işçi göçleri
engellenmeye çalışılmış, dönüş yasası çıkarılmış olsa da
Türk göçmenleri nüfusu Almanya’da kalıcı olarak
yaşamaya başlamıştır. Üçüncü nesil burada doğmuş ve
Alman vatandaşlığına sahip olmuştur. 2000’den sonra
Almanya’da yetişen dördüncü nesil, Alman dili, kültürü
konusunda sosyal hayatın içine girmiş, toplumun bir
parçası haline gelmiş ancak Alman toplumuyla homojen
bir yapı oluşturamamıştır. 2000’den sonra temsil hakkı
kazanan Türk nüfusu haklarının giderek farkında olarak
varlıklarını daha iyi şartlarda sürdürme çabası içine
girmişlerdir. Ancak bir taraftan kendi kültürlerine de
giderek yabancılaşmışlar kimliksiz bir toplum psikolojisi
oluşturmuşlardır.

1961’de Almanya’ya göç eden Türkler, kültürel farklılıklar,
işçilerin ağır işlerde çalıştırılmaları gibi sorunlarla bir süre
ortama uyum sağlayamamıştır. Göçler 1970’te azalmış,
1980’den sonra yerleşik olan Türk işçilerin sosyal ve
siyasi hakları genişletilmiştir. Günümüzde Almanya’da
haklarını elde etmiş 2.500 milyon Türk, yine de kültür
kimliği aidiyetiyle ilgili sorunlar yaşamaktadır.
Almanya “ekonomik mucize” olarak bilinen işçi
göçleriyle 2,5 milyon Türk’ün evi olmuştur. Türkiye için
dış göç kısa vadede olumlu sonuçlar doğurmuş, ancak
uzun vadede iki ülkenin de sosyo-kültürel yapısını
bozmuştur. Kırsal nüfusun Almanya’ya göç etmesi
Türkiye’deki tarım nüfusunun zayıflamasına ve
köylerden şehirlere göç projelerinin başlamasına neden
olurken Almanya’da işsizlik oluşmasına, Alman halkının

Kaynakça:
Özer Bostanoğlu, Türkiye’den Federal Almanya’ya Yönelen Dış Göç Hareketi Ve
Yarattığı Mekânsal Oluşumlar, Amme İdaresi Dergisi Cilt: 20, Sayı: 4, 89-106, (1987)
www.mornota.com/almanya-turkiye-iliskileri-ve-avrupa-birligi/. http://www.sdergi.hacettepe.edu.tr/makaleler/DrSedatSahin.pdf
https://www.mevzuatdergisi.com/2004/04a/02.htm
İrfan BAŞKURT , “Almanya'da Yaşayan Turk Göçmenlerin Kimlik Problemi “
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 12-2009
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sıradan, Detroit Pistons tarafından seçilmiş ve aynı yıl Detroit
takımı ile sözleşme imzalamıştır. Detroit ile ilk sezonunda Ben
Wallace ve Elden Campbell gibi çok önemli oyuncuların
arkasında kalıp az dakikalar bulsa da, ikinci sezonunda
takımın en önemli oyuncularından biri olmuş ve takımını
arkadaşlarıyla birlikte NBA Şampiyonu olmuşlardır. Bu unvan
da onu TEK TÜRK NBA ŞAMPİYONU yapmıştır. Ardından
Detroit’te bir sezon daha kalmış ve oradan kendi isteği ile
ayrılarak, Utah ekibi Utah Jazz’in yolunu tutmuştur. Utah Jazz
ile 6 yıllık 50M USD anlaşma imzalayan Mehmet Okur, ilk
sezonunda ne kadar iyi oynasa da takımını Playoff potasına
sokamamıştır. Ancak ikinci sezonunda kariyerinin en iyi
yıllarından birini geçiren Okur, 18 sayı ve 9 Ribaunt
ortalamaları ile takımını 2005-2006 sezonunda Playoff’a
sokmuştur. Ardından üçüncü sezonunda, All Star kadrosunda
Steve Nash’in sakatlığı sonucunda onun yerine kadroya dahil
edilmiş ve bunu başaran ilk ve tek Türk oyuncu olmuş, aynı
sezon, Indiana maçında 43 sayı atarak kariyer rekorunu
kırmıştır.

Tek Türk NBA Şampiyonu

Çağrı ÖZSARI / 9-B

2011 yılına kadar Utah’ta kalan NBA’in o zamanki lokavt
zamanı dolayısıyla kısa bir dönem ülkesinde Türk Telekom
forması giymiştir. Ardından NBA’e geri dönerek New Jersey
Nets takımında 1 sene forma giymiş ve Portland Trail
Blazers’a takaslanmış, ancak orada da serbest kalmış ve
basketbolu bıraktığını açıklamıştır. İlk çocukları Melisa’dan
sonra 2010 yılında ikinci çocuğu Yiğit Mehmet, 2014’te de
Mert Mehmet Okur dünyaya gelmiştir. . Bundan 2 yıl sonra
Phoenix Suns takımında oyuncu geliştirme koçu olarak
göreve başlayan Okur 2018 yılında Phoenix ile yollarını
ayırmıştır. Şu sıralarda karısı ve 3 çocuğu ile Amerika’da
mutlu bir yaşam süren Mehmet Okur, milliyetçi ve duyarlı
karakteriyle tüm Türkiye’nin sevgisini kazanmış çok önemli
bir sporcu ve kişidir.

Türk basketbol tarihinde dünyanın en prestijli basketbol
organizasyonu olan Amerika Ulusal Basketbol Ligi’nde (NBA)
şampiyon olmuş tek oyuncudur Mehmet Okur. NBA’de boy
göstermiş basketbolcularımız arasında en önemlilerden olan
Mehmet Okur, aynı zamanda uluslararası düzeyde en önemli
basketbolcularımızdan biri olmuştur. Öyle ki 2007 yılında,
NBA’in en iyi oyuncularının oynadığı ‘’All Star’’ maçında
kendine yer bulmuştur. Şimdi, Okur’un hayatına biraz göz
atalım:
Mehmet okur; 1979 yılında, Yalova’da dünyaya gelmiştir, aile
kökeni Bosna, Kafkasya ve Ukrayna’ya dayanmaktadır.
Mehmet Okur’un basketbol hayatı, aslında biraz geç kabul
edilecek yaşta başlamıştır. 14 yaşına kadar futbolu çok seven
ve uzun boyundan dolayı kaleci olarak oynayan Okur, fiziğinin
ve yeteneğinin fark edilmesi üzerine 14 yaşında basketbola
başlamıştır. O dönemde federasyonun 1979 doğumlular
üzerine yürüttüğü özel çalışma sayesinde de Nihat İziç
kendisini keşfetti ve onunla özel olarak ilgilenmeye başladı.
Henüz 17 yaşında iken, dönemin ileri gelen takımlarından
Oyak Renault ile anlaştı ve orada da gelişmeye devam etti. İlk
sezonunda Renault 2. Lig’e düşse de diğer sezonda 1.Lig’e
tekrar yükseldi ve bunda genç Mehmet’in payı çok büyüktü.
Renault’daki diğer 2. sezonunda da çok iyi performanslar
sergileyip takımını üst sıralarda tuttu ve o zaman Avrupa ve
Türkiye liglerine çok iyi bir takım hazırlayan Tofaş'a transfer
oldu.
Çok iyi ve tecrübeli oyuncuların arkasında görev bulduğu
süreleri de en iyi şekilde değerlendirmeye çalışan Mehmet
Okur, 2000 sezonunda Tofaş’ın şampiyonluğunda pay
sahibiydi. Daha sonra Tofaş’ta olan koç değişiklikleri ve bazı
yönetimsel hamleler sonucunda o geniş kadroda uzunca bir
süre yer bulan Mehmet Okur, özellikle Playofflar’daki etkili
performansıyla Efes Pilsen’in dikkatini çekti ve ligin en iyi
takımlarından olan Efes’e transfer oldu. Efes Pilsen’de
gösterdiği etkili performans ile uluslararası arenada dikkat
çeken Mehmet Okur, 2002 yılında NBA Draft’ine katılmıştır.
Dünyanın en büyük basketbol organizasyonu NBA’de 38.

Kaynakça:
https://tr.wikipedia.org/wiki/Tofa%C5%9F_(basketbol_tak%C4%B1m%C4%B1)
http://www.turkcewiki.org/wiki/Mehmet_Okur
http://www.kimkimdir.gen.tr/kimkimdir.php?id=6253
https://www.haberler.com/mehmet-okur/biyografisi/
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Uzaktan MI,
Yüz Yüze Mi?

gerekiyor. Bu da bizi daha disiplinli ve sistemli çalışan
öğrenciler haline getiriyor. Diğer yandan, dersler daha
geç başladığı için daha geç kalkmak ve dinlenebilmek bu
sürecin olumlu etkilerinden biridir.

Ceyda ERKAN / 5-A

Ben son derece duygusal bir kişiliğe sahibimdir.
Arkadaşlarımla paylaşımlarım benim için eğitimin önemli
parçalarından biri çünkü günümün büyük bir kısmını
onlarla geçiriyorum. Öğretmenlerimizle yaşadığımız
iletişim de ayrı tabii ki. İletişimin, yüz yüze eğitimin
önemli bir parçası olduğunu bu zor süreci yaşamadan
önce de biliyordum ama insan elindekilerin değerini
kaybedince anlarmış, diyorum şimdi. Arkadaşlarımla
oynadığımız oyunları, yaptığımız sohbetleri, bazen
anlamsız
gülüşmelerimizi,
öğretmenlerimizle
sıkıntılarımızı paylaşırken hissettiklerimizi şu an çok
özlüyorum. Hayat, insanlarla güzel ilişkiler kurdukça daha
anlamlı oluyormuş.

Ben, uzaktan eğitim sürecini beşinci sınıfta yaşayan
öğrenciyim. Ailem, okulum ve sosyal çevrem bana bu
süreci yönetmem konusunda son derece yardımcı oldu.
Kendimi çok şanslı hissediyorum. Benim gibi şanslı
olamayanlar da var, biliyorum. Ancak yaşanan her
olumsuz durumun olumlu sonuçlarının da olduğunu
bilerek ümidimi hiç kaybetmiyorum. Kendime bir soru
sordum: Eğitim uzaktan mı yüz yüze mi?
Bu süreç, üst solunum yollarında ortaya çıkan ve
insanların ağır bir şekilde hastalanmasına neden olan
virüsün yayılması ile başladı. Öncelikle ülkemize
kilometrelerce uzakta başladığı için pek de
önemsemediğimiz bir durumken hızla tüm dünyayı
etkisine aldı ve birçok can kaybının yaşanmasına neden
oldu. Her ülke, kendi ekonomik seviyesine göre bazı
tedbirler aldı. Kimisi toplu ulaşımı, ülke dışına giriş çıkışı
yasakladı, kimi ülke de anında sokağa çıkma yasağı ilan
etti. Bizler önceleri üzülerek haberlerden seyrederken
tüm bu gelişmeleri bir de baktık ki mart ayının başlarında
bizim ülkemizde de ilk vakalar görülmeye başladı.

Ailemle olmayı her zaman sevmişimdir. Bu süreçte
onlarla vakit geçirmek ve evde değişik etkinliklerle
zamanımızı dolu dolu ve sevgiyle şekillendirmek de ayrı
bir mutluluk verdi bana. Ayrıca insanların da çok şey
öğrendiğini düşünüyorum hayatlarındaki doğru bildikleri
yanlışlarla ilgili. Tüm dünya insanların evde kalmasıyla
adeta temizlendi. Televizyonlarda, haberlerde izlediğim
kadarıyla bizler doğayla iç içe yaşarken ona hep zarar
vermişiz aslında. Fabrikalar kapanınca sular temizlendi,
hayvanlar rahat bir nefes aldı, kuşlar özgürce uçtu.
Arabalar azalınca temiz hava, çiçeklerin daha canlı
renklerle bahara “Merhaba!” demesini sağladı sanki.
Büyükler, para ve güç yerine koyacakları gerçek sevgiyi
deneyimlediler. Ancak şunu da biliyorum ki bazı insanlar
daha da aç kaldı. Onlara yardım etmezlerse hep birlikte
sağlıklı
olamayacaklarını
anlayan
kişiler
de
yardımlaşmanın önemini anladılar. Ya da ben öyle
umuyorum. İstiyor ve diliyorum ki “insan” olmanın ne
demek olduğunu hiç kimse bir daha unutmaz!

Önceleri okulda bu süreci takip ettik. Kaygılandık ve
çeşitli önlemler almaya başladık. Okulumuz ilaçlandı,
bizler de öğretmenlerimizin tavsiyeleriyle ellerimizi daha
sık yıkmaya başladık. Öksürürken kolumuzun içine
öksürmeye gayret ettik. Ben ve arkadaşlarım ortaokula
yeni alışırken bir de bu endişe verici durumla baş etmek
zorunda kaldık. Bu bizi büyüklerimize göre biraz daha
endişeli hale getirmişti ki okullarımızın iki haftalık süreyle
uzaktan eğitime geçeceği bilgisiyle biraz olsun
rahatladık. Ancak bu süreç uzadıkça da farklı
düşüncelerle sürece uyum sağlamaya çalıştık. Normal
zamanda düzenli bir öğrenci olduğumu düşünsem de bu
süreçte ödevleri, sınavları ve dersleri takip etmekte daha
fazla çaba sarf etmem gerekti.

Şimdi asıl soruya gelelim. Uzaktan mı, yüz yüze mi?
Bence duyarsızlıklara uzak kalarak doğrularla yüz
yüze…
Sevgiyle, paylaşımla, öğrenerek, merakla, sorumlukla,
saygı duyarak yakından bir eğitim olmalı. TED’li olmanın
ruhuyla teknolojiden doğru bir şekilde faydalanarak,
doğaya karşı saygı duyarak ve bu saygıyı eyleme
geçirerek iletişimin öneminin farkında olarak ve
Atatürk’ün de dediği gibi çok çalışarak güzel günlerde
hep birlikte olmak üzere…

Önceleri sadece eğlence için düşünülen teknoloji
kullanımı, eğitim amaçlı olarak da hayatımızın
vazgeçilmezi olarak yerini aldı. Bence bu durumun
olumlu etkilerinden bir tanesi daha fazla sorumluluk
sahibi olmaya başlamamızdır. Mesela dersler okulda zil
çaldığında başlıyor, diğer zil çaldığında ise bitiyordu.
Fakat şimdi sürekli ders zamanını takip etmemiz
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Karantina

kendi döneminde salgın hastalılara karşı hiçbir önlem
almayarak binlerce insanın ölümüne sebep olmuştur.

13 Mart Cuma günü son kez arkadaşlarımla birlikteydik,
karantina için evde olduğumuz kırk ikinci gündeyiz.
Karantina sözcüğünü filmlerde duymuş ya da kitaplarda
okumuştum ama yaşadığımız çağda göreceğimiz hiç
aklıma gelmemişti. Sanki bir bilim kurgu filminin
içindeyiz.

Kanuni Sultan Süleyman döneminde ise İstanbul’da
binlerce insanın ölümüne sebep olan veba salgınına karşı
saraya giriş ve çıkışlar yasaklanmış. Yeniçeri Ocağı’na
asker alımları durdurulmuştur. İnsanların toplu halde bir
araya gelmeleri yasaklanmıştır. Halka kireç dağıtılarak
evlerini temiz tutmaları emredilmiştir. Hastalığa
yakalananlar derhal toplumdan uzaklaştırılmış ve tedavi
edilmeye çalışılmıştır. Ancak halk, ölenlerin kıyafetlerini
fakir fukaraya dağıtarak salgını yaymaya devam etmiştir.
Bu dönemde dünyanın neresinden gelirse gelsin tüm
yabancı gemiler karantinaya alınmış, içindekiler hekimler
tarafından muayene edildikten sonra kendilerine temiz
kıyafetler verilmiş, yıkanmaları istenmiştir.

Zaman ilerledikçe evde olmak güzel ama sıkıcı hale
gelmeye başladığı şu günlerde zamanımı nasıl geçirsem
diye düşündüm. Benim her zaman tarihe ayrı bir
merakım olmuştur, bu nedenle de “İlk salgın ne zaman,
nerede görülmüştü?” “Osmanlı Devleti’nde görülen
salgınlara karşı alınan önlemler nelerdi?” “Karantina
sözcüğü nasıl ortaya çıktı?”
gibi sorulara cevap
bulabilmek için araştırmaya başladım. İnsanlık tarihinde
birçok salgın hastalık görülmüştür ama en çok öne çıkan
salgın vebadır.

Karantina Sözcüğü Nasıl Ortaya Çıktı, İlk Kez Nerede
Kullanıldı?
Karantina
sözcüğü
veba
salgınları
sırasında
Venediklilerin limanlarına gelen gemileri ve içindekileri
kırk gün boyunca gözetim altında tutup karaya ayak
basmalarını engellemeleri üzerine bu olaya dillerinde
kırk anlamına gelen “ cuaranta” sözcüğünden türettikleri
“cuarantina” ismini vermeleriyle ortaya çıkmıştır. Bizim
kültürümüzdeki kırklamak, kırkı çıkmak tabirleriyle aynı
anlamdadır.

Tarihte bilinen ilk büyük salgın M.Ö. 429 -426 tarihleri
arasında Atina’da görülmüştür. Salgın sırasında hastalığa
bizzat yakalanmış ve hayatta kalmış biri olan tarihçi
Thukididis “ Peloponez Savaşı Tarihi” kitabında salgını
tarif etmiş ama alınan önlemleri anlatmamıştır. İlk büyük
veba salgını Jüstinyen Vebası ise 541 yılında Doğu
Roma’da ortaya çıkmış ve 751 yılına kadar devam
etmiştir. Salgının çok uzun zaman devam etmesinin
nedeni ise veba salgınının sebebinin dini faktörlere
dayandırılması ve o dönemin doktorlarının hastalığın
geçici olduğuna inanmaları sebebiyle salgının uzun yıllar
daha geniş alanlara yayılarak devam etmesine neden
olmuştur.

Yaptığım araştırmalardan anladım ki dünyanın bir
köşesinde başlayan salgınlar; ticaret, savaşlar, seyahatler
gibi nedenlerle yayılmıştır. İnsan toplumsal bir varlık
olduğu için sosyal mesafeyi korumak, temizliğe her
zamankinden daha fazla önem vermek, tabi
bağışıklığımızı güçlendirmek için sağlıklı beslenme de
çok önemli. Şu an rüya olduğunu düşündüğüm bu
günlerin bir an önce bittiğini görmek, okuluma ve
arkadaşlarıma kavuşmak istiyorum.

Sarp KIVRAK / 6-B

Sağlıklı günlerde buluşmak dileğimle.

Osmanlı Devleti padişahlarından Fatih Sultan Mehmet,
İstanbul’u fethettikten iki yıl sonra görülen veba salgını
sebebiyle İstanbul’dan askerler ve devlet adamlarıyla
birlikte uzaklaşmıştır. Özellikle İstanbul’a Çin’den ve
Güney Avrupa’dan gelen seyyah ve tüccarların girişini
yasaklamıştır. Ayrıca dünyanın o dönemdeki en ünlü
doktorlarını İstanbul’a getirip salgın ile mücadele
edilmesini sağlamış, şehir karantinaya alınmıştır. Öyle ki
bugün Avrupalı tarihçiler bile Fatih’in aldığı karantina
önlemler ile Avrupa’yı bile vebadan kurtardığını
söylerler. Sultan İkinci Beyazıt karantinanın “dinen caiz
olmadığını ve kadere karşı gelmek olacağını” düşünerek
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yaşayamayacak olan panda veya koala gibi hayvanların
genlerini evde yaşama uyacak şekilde değiştirmektir.

Geleceğimizin
Ev Teknolojileri

Kablosuz Elektrik
Hani geçen gün fişi prize takmak için ne kadar
uğraştığınızı, sonra onun sizde yarattığı gerginliği hatırlıyor
musunuz? Üzerinde çok durmaya gerek yok, önümüzdeki
10 yıl içerisinde birçok fiş ve priz tarihe karışacak. Nasıl mı?
Cevabı çok kolay. Tabi ki kablosuz elektrikle! Aslında bu
fikir, 120 yıl öncesine dayanıyor. Birçoğumuzun tanıdığı
Nikola Tesla, bu fikri ortaya atan ilk kişi. Ayrıca bu konuda
çok sayıda çalışması olmasına rağmen yeterli desteği
görmediği için bu emekleri boşa gitmiştir. Fakat zaman
ilerledi ve günümüz dünyası bunun ne kadar harika bir fikir
olduğunun farkına vardı ve bu konuda çalışmalar
yürütülmeye başlandı. Bu çalışmalar gayet başarılı bir
şekilde devam etmektedir. Elimizde bir zaman makinesi
olsaydı ve 15 yıl sonrasına ışınlanabilseydik eğer,
muhtemelen birçok yerde kablosuz elektrik sağlayıcılarını
görebilirdik.

Ulaş BAKIR / 9-A
Gelecek kelimesi her insanın aklında farklı çağrışımlar
yapabilir. Bunun sonucu olarak geleceğe dair farklı
öngörüler ortaya çıkar. Bu öngörüler her şey hakkında
olabilir. Bu yazımda geleceğin ev teknolojilerini ve bu
konuya ilişkin öngörüleri değerlendirip nedenleyerek
sunacağım.
Gelişmelerimizi sırayla inceleyelim.

Duvarın İçine Girebilen Eşyalar
Önceki yeniliklerden birinde de söylediğim gibi nüfus artışı
sonucunda evler küçülecek ve her şeyden yer tasarrufu
sağlanmaya çalışılacak. Bu konuda benim en çok
katıldığım görüşlerden biri ise duvarların içine geçebilen
eşyalar. Burada bahsetmek istediğim şeyi örneklendireyim.
Bir bulaşık makineniz ya da gardırobunuz var ve bunlar
aslında kayar bir sitemle duvarın içinde. İhtiyacınız olduğu
zaman ise kenardaki tuşa basıyorsunuz ve bu eşyalar dışarı
çıkıyor. İşiniz bittiği zaman ise tekrardan düğmeye
basıyorsunuz ve eşyalar tekrar duvarın içine giriyor. Aynı
5.Element filminde yatağın duvara girip çıktığı gibi.

Nanoteknolojik Kıyafetler
Nanoteknoloji, günümüzde gelişmekte olan bir
teknolojidir. Kısaca ne olduğunu söylemek gerekirse
nanoteknoloji, nano ölçekteki yapıların ve bileşenlerin
yardımıyla yeni malzemeler üretilmesidir. Leke tutmayan
çamaşırlar, ıslanmaz eldivenler ve koku yapmayan çoraplar
nanoteknoloji ürünlerine örnek olarak gösterilebilir. Bu
ürünler aslında günümüzde de var fakat önümüzdeki 10 yıl
için yapılan tahminler bunun çok daha yaygınlaşacağını ve
gelişeceğini göstermektedir.

Sonuç olarak bu gelişmelerin bitirilmeye çok yakın olanları
da olsa bir kısmı henüz öngörü. Bunların olacağını
düşünmek bile insanı çok heyecanlandırırken bir de gerçek
olduklarını düşünmek ayrı bir heyecan kaynağı. Dediğim
gibi bunlar sadece öngörü ve yarın ne olacağını kim
bilebilir ki!…

Televizyon Kanallarının Tarihe Karışması
Aslında televizyon kanallarının tarihe karışması büyük bir
gelişme olarak düşünülmeyebilir çünkü bugün bile
televizyon kanalları yavaş yavaş popülerliğini yitirmekte,
internet üzerinden çeşitli dizi ve filmlerin izlenebildiği
platformlar yaygınlaşmaktadır. Fakat derinlemesine
düşündüğümüz zaman bütün televizyon kanal akışının
duracak olması ve haberler de dahil bütün akışın tamamen
internet üzerinden yapılacak olması heyecan verici olma
özelliğini korumaktadır.
Küçük Evler
Gelecek yıllarda karşımıza çıkacak şeylerden biri de küçük
evlerdir. Kontrol edilmesinde çok zorlanılan nüfus, geniş bir
eve sahip olmayı büyük bir lüks haline getirecektir. Çünkü
nüfus çok hızlı arttığından dolayı bu nüfusu daha rahat bir
şekilde şehirlere yerleştirmek gerekecektir. Küçük evlerde
insanlar
aynı alanı daha çok amaçla kullanmaya
başlayacaklardır. Bu sebeplerden dolayı gelecekte yeni
yapılan evlerin küçük olması muhtemeldir.
Genetiğiyle Oynanmış Evcil Hayvanlar
Aslında kulağa bugün bile olabilecek kadar kolay bir
şeymiş gibi gelse de, hayvanların genetiğiyle oynamaya
yeni başladığımız bu yıllarda bu, mümkün olsa bile bunun
çok yaygınlaşacağını sanmıyorum. Bu genetikle oynama
meselesinde ne kastettiğimi açıklamam gerekirse,
bahsettiğim şey en basit örnekle saldırgan bir hayvanı
genetiğiyle oynayarak sakin bir hayvan haline getirmektir.
Bir diğer örnek olarak evdeki yaşam şartlarında

Kaynakça:
https://evrimagaci.org/nikola-teslanin-lanetli-ongorusu-kablosuz-elektrik-nedir-nasil-calisir-3648
https://www.cnnturk.com/yazarlar/guncel/ozan-onat/televizyon-tarihe-mi-karisiyor
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0nternet_televizyonu
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Türkiye’de İlklerin İş Adamı
Nuri Demirağ
1918’de Maliye Müfettişi olduktan sonra, Beyoğlu ve
Galata dolaylarında görev yaparken I. Dünya
Savaşı'ndan yenik çıkmış bir devletin memuru olarak
bazı hakaretlere maruz kalmıştır. Bu hakaretleri
sindiremediği için istifa eden Nuri Demirağ, daha sonra
Mesude Hanım ile evlilik yapmış, sekiz çocuğu olmuştur.
Drexel Üniversitesi biyomedikal mühendisliği bölümü
kurucusu Profesör Doktor Banu Onaral onun torunudur.

Mehmet ÇETİNER / 9-B

Maliye müfettişliğini bıraktıktan sonra ticaret yapmanın
yollarını arayan Nuri Demirağ,
1918’de yabancılar
tarafından yapılmakta olan sigara kağıdı işine girişmiş ve
Eminönü’nde ufak bir dükkanda ilk Türk sigara kağıdı
yapımını başlatmıştır. ’Türk Zaferi’ adını verdiği sigara
kağıtlarına Türk halkı büyük ilgi gösterince bu girişimden
büyük bir kazanç elde etmiştir. Milli Mücadele yıllarında
bir yandan ticaretle uğraşırken bir yandan da Milli
Mücadele için önemli olan Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin
Maçka şubesini yönetmiş, Kurtuluş Savaşı başarı ile
atlatıldıktan sonra ülkenin ulaşım sorununa çare olmaya
çalışarak en kısa sürede demiryolu ağını genişletmek için
uğraşmıştır. 1926 yılında Fransız firmanın işi bırakması
sonucu Samsun-Sivas demiryolunun yapılacak yedi
kilometrelik kısmı için girdiği ihaleyi kazanmış,
sonrasında işin kalan kısmı da kendisine verilmiştir.
Kardeşini de istifa ettirip kendisine ortak yaptıktan sonra
Nuri Bey, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk demiryolu
müteahhidi olmuş, kardeşi ile birlikte çalışarak
Samsun-Erzurum, Sivas-Erzurum ve Afyon-Dinar hattını
1012 kilometrelik demiryolunu bir yıl gibi kısa bir sürede
tamamlamıştır.

Nuri Demirağ, Mühürzâde Mehmed Nuri Bey, 1886
yılında Sivas’ın Divriği ilçesinde doğmuş, 13 Kasım
1957’de İstanbul’da vefat etmiş bir Türk iş adamı ve
siyasetçidir. Babası Mühürzâde Ömer Bey, annesi Ayşe
Hanım’dır. Üç yaşında iken babasını kaybetmiş ve annesi
tarafından büyütülmüştür. Ortaöğretimini Divriği
Rüştiye Mektebinde tamamlamış, okuldaki başarısı
nedeniyle öğretmen yardımcısı olarak bir süre görev
yapmıştır.
1903’te Ziraat Bankası’nın açtığı sınavı kazanarak önce
Kangal, ardından Koçgiri şubelerinde görev yapmıştır.
1906-1909 yıllarında Erzurum’da yaşanan kıtlık
sebebiyle kendi inisiyatifine dayanarak depolarda
bırakılan erzakları halka uygun bedelle satmış, bu olayın
ardından hakkında soruşturma açılmış fakat bu
soruşturmadan aklanmıştır. 1910’da Maliye Bakanlığı
tarafından yapılan sınavı kazanarak maliye memuru
olmuş, Beyoğlu Gelirler Müdürlüğü’ne atanmıştır. Daha
sonra Hasköy Mal Müdürü olmuş, aynı zamanda Maliye-i
Mekteb-i Âlisi'nde ((Yüksek Ticaret Okulu) gece
derslerine katılarak yüksek öğrenimini de tamamlamıştır.

Başarılarından dolayı kendisine ve kardeşine Atatürk
tarafından ‘Demirağ’ soyadı verilmiş, Nuri Bey daha
sonra demiryolu işlerini yaparken bir taraftan da büyük
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inşaat projeleri de başlatmış, Karabük Demir Çelik, İzmit
Selüloz, Sivas Çimento ve Bursa Merinos tesislerini,
Eceabat Havalimanı’nı, Haliç kenarında İstanbul Hal
Binası’nı inşa etmiştir. 1931 yılında İstanbul Boğazı’na
köprü inşaatı için proje başlatmış, yurt dışından
uzmanlar getirterek incelemeler yaptırdıktan sonra San
Francisco’daki Golden Gate Köprüsü ile aynı sistemde
bir köprü inşa etmeleri için Golden Gate’i inşa eden
firmayla anlaşmıştır. Tüm hazırlıkları bitmiş olan projeyi
1934’te Cumhurbaşkanı Atatürk’e sunmuş, proje Atatürk
tarafından çok beğenildiği halde, hükümetten onay
alamadığı için proje gerçekleşmemiştir. Bu karar, Nuri
Demirağ’da çok büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştır.

tarafından bir kez daha test uçuşu yapılması talep
edilmiş, Selahattin Reşit Alan, 1938’de Nu.D-36 uçağıyla
iniş yaparken çevredeki hayvanların hava alanına
girmemesi için pistte açılan hendeği görmemiş ve
hendeğe düşmüş, Reşit Alan da bu kazada vefat etmiştir.
Bu kazadan sonra THK siparişlerden vazgeçmiş, bu
olayın sonucunda Nuri Demirağ, THK’yi dava etmiş fakat
dava THK lehine sonuçlanmıştır. Ayrıca uçakların yurt
dışına satılmaması için kanun çıkartılmış, bu yüzden
sipariş alamayan fabrika 1950’li yıllarda kapanmış,
İspanya, İran ve Irak’tan alınan siparişler engellendiği
için elde kalan uçaklar hurdacıya satılmıştır.
Nuri Demirağ’ın davayı kaybettikten sonra hükümet
üyeleri ve cumhurbaşkanı İsmet İnönü’ye mektuplar
yazarak yanlışlığın düzeltilmesi için yaptığı girişimler
başarısız olmuş, fabrika bir daha açılamamıştır.

1936 yılında uçak fabrikası kurma girişimine başlamış, o
yıllarda uçak ihtiyacı halkın ve iş adamlarının yaptığı
bağışlarla sağlandığından uçak satın almak için
başlatılan bir bağış kampanyasına kendisinin de
katılması istendiğinde “Benden bu millet için bir şey
istiyorsanız, en mükemmelini istemelisiniz. Mademki bir
millet tayyaresiz yaşayamaz, öyleyse bu yaşama
vasıtasını başkalarının lütfundan beklememeliyiz. Ben
bu uçakların fabrikasını yapmaya talibim” sözleriyle
karşılık vermiştir.

Nuri Demirağ, davayı kaybettikten sonra Türkiye’de
adalet kavramının gelişmesi için tek-partili yönetim
anlayışının değiştirilerek çok-partili demokratik düzenin
getirilmesi gerektiğine inanmış, bu düşüncesinden
dolayı siyasete atılma kararı almıştır. 1945 yılında
Türkiye’nin ilk muhalefet partisi olan Millî Kalkınma
Partisi’ni kurmuş ama 1946 ve 1950 seçimlerinde meclise
girememiştir. 1954 seçimlerinde Demokrat Parti’den
adaylığını koyan Demirağ, Sivas milletvekili olmuş;
çölleşme, tarım ve hayvancılıkta gerileme, enerji,
barajlar, köprüler, limanlar hakkında çalışmalar yapmış,
13 Kasım 1957’de İstanbul’da şeker hastalığı nedeniyle
hayatını kaybetmiş ve Zincirlikuyu Mezarlığı’na
defnedilmiştir.

Fabrikayı Divriği’de kurmayı planlamış, ancak önce
İstanbul’da bir deneme atölyesi kurmaya karar vermiş,
bu yüzden Çekoslovak bir şirketle anlaşmıştır.
İstanbul’da Barbaros Hayrettin Paşa İskelesi’nin yanında
atölye binası inşa edildikten sonra, deneme uçuşlarını
yapabilmek için Yeşilköy’deki Elmas Paşa Çiftliği’ni satın
almış, üzerine de büyük bir uçuş sahası, hangarlar ve
uçak tamir atölyesini yaptırmıştır.
Avrupa’nın en büyük havalimanı olan Amsterdam
Havalimanı büyüklüğünde olan bu alan, daha sonra
Uluslararası İstanbul Atatürk Havalimanı olarak
kullanılmıştır. Pistin bulunduğu arazide Türk pilotlar
yetişmesi için ‘Gök Okulu’ kurulmuş, bu okulda 1943
yılına kadar 290 pilot yetiştirilmiştir.
Demirağ, Yeşilköy’deki Gök Okulu’ndan önce Divriği’de
de bir Gök Ortaokulu açmış, Sivas’ın hiçbir ilçesinde
ortaokul yokken açılmış olan bu okulda öğrencilerin tüm
masrafları karşılanmış, öğrenciler havacılığa özenmeleri
için İstanbul’a getirtilip onlara uçuş dersleri verilmiştir.
Uçakların planını Türkiye’nin ilk uçak mühendislerinden
Selahattin Reşit Alan’a çizdirmiş, 1936 yılında ilk tek
motorlu uçak üretilerek ve bu uçağa Nu.D-36 ismi
verilmiştir. 1938’de çift motorlu altı kişi kapasiteli yolcu
uçağı yapılmış, bu uçağa da Nu.D-38 ismi verilmiştir.
İlk uçak siparişini 1938 yılında Türk Hava Kurumu veren
Nuri Demirağ, 1939’da ilk yerli üretim paraşütün
üretimini gerçekleştirmiş, 1941’de tamamen ilk Türk
yapımı uçakla İstanbul’dan Divriği’ye uçmuş, bu uçuşu
Nuri Demirağ’ın oğlu ve ‘Gök Okulu’nun ilk
mezunlarından Galip Demirağ gerçekleştirmiştir.
THK’nin siparişi olan ve son olarak İstanbul’dan
Eskişehir’e uçan uçakların teslimi için Eskişehir’de THK

Kaynakça:
https://www.ensonhaber.com/biyografi/is-insanlari/nuri-demirag-kimdir
https://www.muhendisbeyinler.net/nuri-demirag-ve-nu-d-36-38-ucaklari/
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Çok Yönlü Bir Tür:
Müzikal Tiyatro

Zeynep AKDOĞAN / 10-D
Tiyatro, dünya çevresinde genel olarak çok önemli
görülen bir sanat türü. Her ülkenin geleneksel tiyatro
türleri, yıllardan gelen tiyatro birikimleri var. Türkiye’de
günümüzde genellikle modern klasik tiyatrolar
sahnelenmekte. Ben bu yazıda, çok ilgili olduğum bir
tiyatro türünden bahsetmek istiyorum: Müzikal tiyatro.

Klasik, başka bir adıyla konvansiyonel tiyatroda kişilikler,
duygular ve ilişkiler genellikle diyalog, monolog ve
tiradlarla anlatılırken Müzikal Tiyatroda bunların
anlatılma şekli tamamen şarkılardır. Hatta bazı
müzikaller tamamıyla şarkıdan oluşmakta olup şarkılar
çıkarınca oyundan elde hiçbir şey kalmamaktadır. Buna
en popüler ve bilinen müzikallerden biri olan Les
Miserables verilebilir ki aslında bu yapım Victor
Hugo’nun klasik romanı Sefiller’in bir uyarlamasıdır.
Müzikaller kendi başına bir tür olarak görülse de aslında
bazı alt türler de bulunmaktadır. Bunların bazılarına
değinmek istiyorum.

Bizim ülkemizde neredeyse hiç yaygın olmayan bir tür,
müzikal tiyatro. Tiyatro ve sanat kültürü bu kadar geniş
bir ülke olarak müzikal tiyatroya yöneldiğimizde
gerçekten güzel oyunlar çıkarmışız ancak bu örneklerin
sayısı yok denebilecek kadar az. Müzikal tiyatro
toplulukları ve kültürü genellikle yurt dışında özellikle de
Amerika’da yayılmış durumda. Bu türün önemli
olduğunu düşünmemin en büyük nedeni, birden fazla
yetenek ve çokça çalışma gerektiren bir tür olması. Bir
müzikalde yer almak için oyunculuk yapabilmek tek
başına yeterli olmuyor. Öncelikle ses kontrolüne, aynı
zamanda da rolüne göre ağırlığı değişen dansları etmek
için vücut kontrolüne gerek duyuluyor. Bu nedenlerle
benim fikrime göre en zor yapılan sanat türlerinden
biridir müzikal. Her ne kadar eskiye göre daha
popülerleşmiş bir tür olsa da ben hâlâ hak ettiği ilgiyi
görmediğine inanıyorum.
Müzikal
ve
müzikli
tiyatronun
karıştırıldığı
görülmektedir. Müzikal tiyatroyu anlayabilmek için bu
ikisinin ayrımının bilinmesi gerekir. Bu iki türü ayıran en
büyük özellik anlatım araçlarıdır. İki türde de müzik ve
diyalog anlatım araçlarının ikisi birden kullanılmaktadır.
Ancak ‘Müzikal Tiyatro’nun anlatımı çoğunlukla müzikle
yapılmaktadır. Şarkıların yanında diyalog ve hareket
odaklı anlatım da barındırır. Diğer bir yandan Müzikli
Tiyatro, klasik tiyatro gibi çoğunlukla diyalog üzerinden
ilerler fakat içerisinde müzik de bulundurur. Bundan
bahsedince Müzikal Tiyatro, müzikle yapılan bir olay
anlatımı olarak görülmektedir. Bu durumda da bu türün
opera türü ile farkına değinmek gerekebilir. Opera ile
Müzikal Tiyatro anlatım açısından oldukça benzerdir. Bu
iki türün en büyük farkı ise kullanılan müziğin türüdür.
Operada daha çok ağır ve klasik müzik kullanılmaktadır.
Müzikal Tiyatroda ise dönemin popüler müzik türüne
göre anlatım yapılabilmektedir. Bu açıdan bakınca
Müzikal Tiyatro popüler kültüre daha yakın görülebilir.
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Megamüzikal: Sahnedeki her öğe ile tüm oyunu bir
gösteriye çeviren büyük müzikallere verilen isimdir. Tüm
teatral içerikleri olabildiğince gösterişli kullanır. Bunun
örnekleri olarak da PHANTOM OF THE OPERA ve LES
MİSERABLES müzikalleri gösterilebilir.

Kitap Müzikal (Book Musical): Geleneksel müzikal
türüdür. Olay ve kişilikler şarkılarla aktarılırken aralara
diyaloglar girebilmektedir. Çoğunlukla serim, düğüm,
çözüm bölümlerini izler, komedi unsurları taşır ve mutlu
sonla biterler. Buna EVİTA ve CHİCAGO isimli yapımlar
örnek gösterilebilir.

Günümüzde Müzikal Tiyatro eskiye göre çok daha
büyümüş durumda. Amerika ve İngiltere gibi müzikal
yapımlarının çokça sahnelendiği ülkelerin sanat
okullarında artık Müzikal Tiyatro için ayrı bir bölüm
bulunuyor. Özellikle de BROADWAY’de sahnelenen bu
müzikal oyunlar çok büyük bir endüstri. Müzikal tiyatro
için topluluklar arası yarışmalar bile yapılıyor. Türkiye’de
bazı üniversiteler, okullar ve topluluklarda yabancı
müzikallerin
yapımlarını
sahneleyen
gruplar
bulunmakta. Bunun dışında bazı Türk müzikal yapımları
da bulunmakta. Bazı platformlardan ulaşarak cemal
Reşit Rey tarafından bestelenen LÜKÜS HAYAT ve
Broadway kökenli, satirik bir oyun olan SİDİKLİ
KASABASI’nın İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından
sahneye konan gösterisini izlemenizi kesinlikle öneririm.
İzlemek olmasa bile, müzikaller çoğunlukla şarkıları
dinlenerek de çoğunluğunu anlayabileceğiniz yapımlar.
Bu nedenden dolayı sadece yapılan şarkıları dinleyerek
de Müzikal Tiyatro yapımlarını izlemiş gibi hissetmek
mümkün. Eğer sanatla ilgileniyorsanız müzikal albümleri
dinlemekten sizin de keyif alacağınıza inanıyorum.

Müzik Kutusu Müzikali (Jukebox Musical): Bilinen bir
grup veya sanatçının şarkılarının derlemesi olan
müzikallere verilen isimdir. Bunun en bilinen
örneklerinden biri MAMMA MİA! isimli yapımdır.
Rock/Pop Müzikali: Oyunun içerisinde rock veya pop
müzik türüne ait şarkıların kullanıldığı müzikal türüne
denir. HAİR isimli yapım buna örnek verilebilir.
Modern Müzikal: Geleneksel tiyatroda mutlu son, serim
düğüm çözüm gibi elementler bulunurken modern
tiyatro daha gerçek hayattan elementlere yer verir.
Mutlu sonla değil daha karmaşık ve gerçekçi finallerle
sonlanır.
Kara Müzikal: Modern Müzikalin bir alt türü olarak
sayılan Kara Müzikalde hayatın olumlu taraflarındansa
daha negatif ve olumsuz yanları yansıtılır. Çoğunlukla da
karmaşık ve kötü bir sonla biterler. Buna verilebilecek en
iyi örneklerden biri SWEENEY TODD adlı oyundur.

Kaynakça:
http://static.dergipark.org.tr:8080/article-download/d9d5/6433/f282/589dc06838036.pdf?
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paylaşımda parçaya başlamadan önce ‘Hey millet! Ben
Stelios. Son birkaç günde evde kendimi karantina altına
aldım. Bir süre daha sabırlı olduğumuz takdirde yakın
zamanda denizde yüzmeye başlayacağız. Birazdan
sizlere, kendime ait bir parçayı ithaf ediyorum’ sözlerini
kullanması sadece müzik yeteneğinin gelişmiş olması
değil, aynı zamanda kullandığı kelimeler onu erdemli
kıldı.

7 Yaştan İzolasyon
Valsi

Füg tipi vals, piyanist ebeveynlerinin de olduğu
Atina’daki evlerinde yaşayan Stelios’tan bizlere ulaşan
üçüncü kompozisyon. En son paylaştığı parça dışında
olan iki eseri kız kardeşleri olan Anastasia’ya ve
Veronia’ya ithafen yazılmıştı.
2012 doğumlu olan çocuk piyanist, 3 yaşındayken
babasından aldığı piyano eğitimiyle halka açık bir
performans sergileyerek bu performans sayesinde
büyük bir üne kavuşan Stelios, birçok ödül kazandı. Aynı
zamanda Yunanistan You Got Talent isimli bir televizyon
programında da milli bir üne sahip oldu.

Buse Naz TINAZ / 9-C
Ülkemizde ve dünyada da
birçok
örneğini
gördüğümüz
üstün
yetenekli çocuklar, uzun
süredir hem dünya hem de
ülkemizin
gündeminde
bulunuyor.
‘Yaşından
büyük işlere kalkışmak’
deyimi tam olarak bu
çocuklara uygun olarak
söylenmiş sanki. Bazısı
küçücük parmakları ve
üstün gitar bilgisiyle müzik
aleti çalıyor, bir diğeri
kendini filozof olarak
tanıtıyor, bir başkası da
geleceği şekillendirmeye
yönelik siyaset yapıyor.
Acaba
bu
çocuklar
gerçekten üstün yetenekliler mi yoksa fenomen olmanın
başka bir yolunu mu deniyorlar?

Stelios, Chopin’s Waltz’ini New York’un Carnegie
Hall’deki A Minor’da 2018 yılında çaldı. Geçtiğimiz yıl ise
Eltohn John’un çok bilinen ünlü kırmızı piyanosunda
performans göstererek Londra’daki Royal Albert Hall’de
yer aldı. İtalya’da düzenlenen ‘Citta di Spoleto’ piyano
gösterisinde birincilik ödülünü başarılarına ekledi.
Bütün bu başarılarından dolayı uluslararası bir
platformda çok büyük bir ilgiye sahip olan Stelios, çok
küçük yaşlarda, konuşmada dahi zorlanırken üstün bir
piyano bilgisinin olması ve aldığı ödüllerle kendi
yaşıtlarına olduğu gibi, kendinden büyüklerine dahi
örnek oluyor.

Üstün yeteneğine tanıklık ettiğimiz birkaç çocuk
örneğinde ruhsal bozukluklar, ailesine saygısızlık veya
akranlarını küçümseme gibi birtakım davranışlara sosyal
medya sayesinde şahit olmaktayız ve bu durumları
gördüğümüzde sadece ünlü olmak, gündemde uzun
süre bulunup bundan faydalanarak para kazanmak gibi
amaçları olduğu sonucuna varıp rol yaptıklarını
düşünüyoruz ya da yapmacık olduklarını vurguluyoruz.
Birkaç gündem olaylarının içinden seçtiğim Yunan
piyanist STELİOS KERASİDİS gerçekten de kendi
yaşıtlarından onu ayıran seçkin kabiliyetlere sahip.
Küçük sanatçımızın, büyük bir insan kitlesinin ona
hayran olmasını sağlayacak en son başarısı Covid-19
pandemisinden etkilenen ve izolasyon altında kalan
insanlara adadığı ve onların sıkıntılarından ilham alarak
bestelediği İzolasyon Valsi’dir. Piyanist besteci Stelios,
geçen
haftalarda
ailesiyle
birlikte
izolasyon
sürecindeyken oldukça yaygın bir platform olan
Youtube’ta klasik bir piyano parçası paylaştı.
Paylaşımından sonra Kerasidis, çok ilgi gördü ve birçok
insanda kendisine ait bir merak uyandırdı. Bu
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Kaynakça:
https://www.ntv.com.tr/sanat/piyanonun-dahi-cocugu-stelios-kerasidisten-izolasyon-bestesi,P27HaojDmEuLKYx9HizUCQ
Asprou, Helena. “Seven-Year-Old Greek Pianist Composes an 'Isolation Waltz' in
Response to Coronavirus.” Classic FM, Classic FM, 8 Apr. 2020, www.classicfm.com/music-news/coronavirus/seven-year-old-greek-pianist-isolation-waltz/.
“Greek Piano Prodigy Offers Solace to Those in Covid-19 Isolation.” NEOS
KOSMOS, 7 Apr. 2020, neoskosmos.com/en/162349/greek-piano-prodigy-offers-solace-to-those-in-isolation/.
Tnh. “Stelios Kerasidis, 7, Composes Isolation Waltz in Greece.” The National
Herald, 8 Apr. 2020, www.thenationalherald.com/296911/stelios-kerasidis-7-composes-isolation-waltz-in-greece/.
Smith, Helena. “Seven-Year-Old Greek Piano Prodigy Pens an 'Isolation Waltz'.”
The Guardian, Guardian News and Media, 6 Apr. 2020, www.theguardian.com/world/2020/apr/06/seven-year-old-greek-piano-prodigy-pens-an-isolation-waltz.
Antonopoulos, Paul, and Gct. “Seven-Year-Old Stelios Kerasidis Pens an 'Isolation
Waltz' (VIDEO).” Greek City Times, 9 Apr. 2020, greekcitytimes.com/2020/04/07/seven-year-old-stelios-kerasidis-pens-an-isolation-waltz/.

Planlı Eskitme

Dilara CAN / 9-D
Siz de daha önce kullandığınız telefonun bir üst modeli
çıktığında
kendi
telefonunuzun
yavaşladığını
hissetmişsinizdir. Bunun olmasının sebebi ‘’Planlı
Eskitme’’dir. Yani kulağa daha hoş gelen hali ile ‘’Ürün
Yaşam Döngüsü’’. Bu bir endüstriyel tasarım konseptidir.

Bir ürün geliştirilirken aynı zamanda da o ürünün hayatı
tasarlanır ve tabii ölümü de. Dolayısıyla buna hayatı
değil de hatasını tasarlamak dense daha doğru olur.
Şirketler kaliteyi umursamazlar, sadece dükkana geri
dönmenizi isterler. Onca yıl dayanacak ürünler
üretmezler, yalnızca sizin daha fazla tüketmenizi isterler.

Şu anda, California’da bir itfaiye istasyonunda 1901
yılından beri yanan ampul olduğunu söylesem?.. Bu
ampul tam olarak 111 yıldır açık ve rekorlar kitabında
bulunuyor. Öyle ki bu ampulü canlı olarak izleme fırsatı
sağlanıyor ve bu ampulü çeken kamera bile 2 kere
bozulmuş ve değiştirilmiş. Peki biz neden sürekli
ampulümüzün patlamasından şikayet ediyoruz?
Dünyanın en büyük ampul üreticileri 1924 senesinde
yaptıkları bir toplantıyla Phoebus kartelini kurup
ampullerin ömürlerini kasıtlı olarak 2500 saatten 1000
saate düşürme konusunda anlaşır. Buna göre hiçbir
şirket 1000 saatten daha uzun ömürlü ampul
üretmemelidir ve o yönde reklam yapmamalıdır. Yani
aslında bu bir pazarlama taktiğidir. Daha çok ürün
satılmasını ve bozulan ürünü tamir olanağı ile parasal bir
döngü sağlar. Öyle ki tarihçiler bu kartellerin imzaladığı
belgeleri ve raporları bulur. Üreticiler ürettiği ampulleri
test edip 1000 saati aşan ampullerin üreticilerine ceza
belirlemiştir ve bunları belgeler halinde yayınlamıştır.
Aslında bir ürün üretmek aynı zamanda bir yıl sonrası
için çöp üretmek demektir.
Bu ürün yaşam döngüsünü çok iyi açıklayan bir örnek
daha vardır: Naylon.
Naylon, çok dayanıklı olduğundan 2.Dünya Savaşı’nda
askerlerin çadırlarında, paraşütlerde ve kadın
çoraplarında kullanılmıştır. İlk kez 1940’lı yıllarda satışa
sürülen naylon külotlu çorapların tanıtımında, arkadaki
arabayı öndekine naylon çorapla bağlayıp çekerler.
Çorapta tek bir kaçık dahi olmazmış.
Tabii Amerika’daki bütün kadınlar bu çorabı aldıktan
sonra satışlar durma noktasına gelir. Çünkü bir kere
alanın bir daha almasına gerek kalmaz. DuPont şirketi,
çözüm olarak, kimya mühendislerine daha dayanıksız
çoraplar üretmesi için talimat verir. Böylece giyerken
tırnağınız değse kaçan çoraplar üretilmeye başlanır ki
birkaç ayda bir gidip yenisini almak zorunda kalasınız.

California’da bir itfaiye istasyonunda 111 yıldır yanan ampul…
Kaynakça:
https://www.birgun.net/haber/planli-eskitme-ve-phoebus-karteli-196929
https://muhendisbilir.com/planli-eskitme-nedir/
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Franz Kafka

Franz Kafka eserlerinde nelere değindi de insanlar onları
okuduktan sonra derin duygular hissettiler? Aslında
Kafka yazdığı tüm eserlerinde içinde yaşadığı
duygulardan da bir parça eklemiştir, bu da onun
eserlerini oldukça özgün hale getirmiştir. Peki, neydi bu
duygular? Bunu anlayabilmek için dünyaca ünlü yazarın
kişilik özelliklerini ve hayatını şekillendiren çocukluk
hayatından onu tanımaya başlamak gerekir.
3 Temmuz 1883'te Prag'da dünyaya gelen Franz,
Almanca konuşan Yahudi bir ailenin çocuğu olmanın
maddi - manevi bedelini ömrü boyunca ödeyecekti.
Babası Yahudi bir tüccar olan Hermann Kafka ile
Alman-Yahudi annesi Julie Löwy’in altı çocuğundan ilki
olan Franz’ın iki erkek kardeşi bebekken öldüler, diğer üç
kız kardeşi ise daha sonra Kafka’nın ölümünden sonra
Nazi zulmünden kurtulamayacak ve toplama
kamplarında katledileceklerdi. Kafka hayatı boyunca
Nazilerin zulmüne tanıklık etmedi ama sevdiği iki erkek
kardeşini kaybetmenin verdiği acı, onda yaşamının
sonuna kadar hiç kapanmayacak büyük bir psikolojik
yaraya sebep oldu.

Zeynep CANSEV / 9-A
Franz Kafka kimdir? Cevapları tahmin etmek çok da zor
değil. Çoğu kişinin cevabı 20. yüzyılın ve modern Alman
edebiyatının önde gelen yazarlarındandır olacaktır
şüphesiz. Şu an birçok yazarın ilham kaynağı olan Kafka,
yaşamı boyunca aslında hiç tanınmadı. Onun eşi, benzeri
olmayan eserlerinin halka sunulmasında eserlerinin
varisi, tek arkadaşı olan Max Brod çok büyük rol
oynamıştır.
Kafka,
aslında
arkadaşından
tüm
yazdıklarının imha edilmesini rica etmesine rağmen Max
Brod, Kafka'nın Viyana'da ölümünün ardından onun
isteğinin aksi yönünde hareket ederek elindeki eserleri
yayımlamaya başladı ve biz Kafka’yı bu sayede tanıdık.

Kafka’nın çocukluğu çok karanlık ve neşesiz geçmiştir ve
bunun en büyük sebebi ise babasıdır. Hayatının hiçbir
bölümünde babasıyla anlaşamamıştır. Ona duyduğu
nefreti her eserinde acı içinde dile getirmiş olan Kafka,
babasının onu yıllarca ‘hiç’ olarak görmesi,
büyüdüğünde onu da kendisini bir hiç olarak görmesine
sebebiyet vermiştir. Babasıyla olan kötü ilişkisinin aynı
zamanda sessiz ve içine kapanık annesinin de ona hiç
şefkat göstermemesi Kafka’yı psikolojik olarak çok
yoruyordu. Bunun yanında Çekler tarafından Almanca
konuştuğu için, Almanlar tarafından ise Yahudi olduğu
için kabullenilmeyen Kafka, aslında hayatı boyunca
benzer
dışlanmaları
yüreğinin
derinliklerinde
hissetmiştir.
Kafka böyle bir aile yaşantısı içerisinde bir yandan
babasına içten içe isyan ederken bir diğer yandan da
sessiz kabullenişlerinin ezikliğiyle büyümüş. Hem
Almanca hem de Çekçeyi anadili gibi konuşan küçük
Franz, daha sonradan Fransızcaya ve Fransız kültürüne
merak saracaktır. 1893-1901 yılları arasında Prag’da
Alman diliyle eğitim veren Avusturya Hümanist Lisesi’ne
devam etti, yaklaşık 15 yaşındayken de yazmaya başladı.
Olgunluk sınavını vererek okul arkadaşı Oscar Pollak’ın
etkisiyle üniversite öğrenimine kimya okumakla başladı.
Babasından gelen itirazlar üzerine iki hafta sonra Hukuk
Fakültesi’ne geçti ancak yaz yarıyılında yeniden fakülte
değiştirip sanat tarihi ve Alman filolojisi okumaya
başladı. Babasının itirazlarıyla tekrar Prag Alman
Üniversitesi, Hukuk Fakültesi’ne döndü. Bir konferansta
hayat boyu dostu olacak Max Brod ile tanıştı. 1906
Haziran’ında hukuk doktoru unvanını kazandı ve
Bohemya Krallığı İşçi Kaza Sigortası Kurumu’na hukuk
danışmanı olarak geçti ve 1922 yılında emekli olana dek
burada çalıştı.
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En yakın ve tek arkadaşı Brod ile
seyahatlere çıkarak Prag’dan ara sıra
uzaklaşma fırsatı yakaladı. 13 Ağustos
1912’de ileride iki kez nişanlanacağı Felice
Bauer’i tanıdı. 1917 Ağustos ayında
tüberküloza yakalandı. Üçüncü nişanını
1919 yılında, bir ayakkabıcının kızı Julie
Wohryzek’le gerçekleştirdi. 1920 yılında
tanıştığı Çekoslovakyalı gazeteci ve
çevirmen Milena Jesenska-Polak ile
aralarında 3 yıl sürecek bir mektuplaşma
trafiği başladı. 1922 ilkbaharında sağlığı
iyice bozuldu. Birkaç defa sanatoryumda
tedavi gördükten sonra yaşamının son yılını
Yahudi bir aileden gelen Dora Diamant ile
Berlin’de geçirdi. Çektiği ruhsal acılara bir
de fiziksel acılar eklenen Kafka’nın sağlıyı
iyiden iyiye bozuldu. Dr. Hugo Kaus’un
gırtlak kanseri teşhisi koyduğu Kafka, bir
sanatoryuma götürülmüş ve 3 Haziran
1924’te Klosterneuburg’da 41 yaşında
hayata veda etmiştir.
Hayatı boyunca çektiği bütün acıların,
bütün düşüncelerinin kağıda yazılı halinin
vasiyetini en yakın dostu Max Brod’a
vermiştir fakat ondan bunları yakmasını
istemiştir. Hayatı boyunca duyduğu
yalnızlık duygusunu şu sözlerle ifade
etmiştir: "Benim yalnızlığım, insanlarla
dolu…" .
Hâlbuki şunu bilmiyor ki kendisini hep kötü
bir yazar olarak gören Kafka’nın yaşadığı
hisleri şu an bütün dünya tarafından
okunuyor.

Kaynakça:
https://cdn.istanbul.edu.tr/file/1CD58DF90A/D972113D276D453696C4DA3557EA745E?doi=
http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/hgdmakale/2013-1-1/7.pdf
http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/hgdmakale/2013-1-1/7.pdf
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Köy Enstitüleri:
Toplumsal Değişmedeki Yeri
1945 Mayıs'ında Milli Eğitim bütçesi görüşülürken
Emin Sazak, "Köylere verilen enstitü mezunlarının
kendilerini birer Atatürk zannettiklerini" söyledi.
Hasan Âli Yücel, bu eleştiriyi yanıtlarken,
“Bu çocukların birer Atatürk olması temenni edilir"
dedi ve sözü büyük toprak sahibi Emin Sazak'a
getirdi: "Emin Sazak arkadaşım, oturduğu yerden iç
çekebilir; çünkü feodal sistemle idare edilmek
isteyenler, ilköğretim davasını istemezler.”

Doğa SEZGİN / 12-A
Osmanlı Devleti’nin ardından kurulan Yeni Türk
Devleti’nin kısa sürede çağdaşlaşabilmesi için öncelikle
eğitime odaklanılmıştır. Çünkü daha milli mücadele
yıllarında toplanan Birinci Maarif Kongresi’nde Mustafa
Kemal, şimdiye kadar uygulanan eski yöntemlerin Türk
milletinin gerilemesine sebep olduğunu ve milletin
karakterine uygun milli bir eğitim programının
geliştirilmesi gerektiğini, vurgulamaktaydı. Bu hedef
doğrultusunda eğitimi geliştirmek ve tüm topluma
yaygınlaştırmak adına bir dizi inkılap yapıldı. Bu
inkılaplar içerisinde şüphesiz en çok tartışılanlardan biri
Köy Enstitüleri oldu. Çünkü köye yönelik bir değişim
hareketi olarak başlayan enstitülerinin kurulduğu 1940’lı
yılların Türkiye’sinde, özellikle kırsal kesimde okuryazar
oranı çok düşüktü. Dönemin şartları dikkate alındığında
yapılacak reform hareketlerinin yurt geneline yayılması
ve halka benimsetilmesi ancak eğitim yoluyla
sağlanabilirdi. Zamanın devlet yöneticilerinin bunun
farkına varması sonucunda köylüye, Cumhuriyet’in
gerektirdiği aydınlanmayı yaşatacak eğitimcilerin
yetiştirilebilmesi adına, Köy Enstitüleri kuruldu. Üretime
dönük,
katılımcı,
demokratik,
öğrenci
odaklı,
dayanışmayı yücelten ve sanatla zenginleştirilmiş bir
eğitim anlayışını benimsemiş olan bu kurumların amacı
savaştan yeni çıkmış, eğitim düzeyi düşük, ekonomik
yönden zayıf, gelişmemiş bir ülke görünümü içerisindeki
topluma modern bir yaşam sunma ve kalkınma için
yeterlilik kazandırma olarak değerlendirilmekteydi.

1954’e kadar ülke genelinde öğretmensiz köy
kalmayacaktı. Ayrıca bu eğitmenlerin görevlerine
devamlılığını sağlamak amacıyla tedbirler getirilecekti.
Bu sayede köy ve şehir toplumları arasındaki uçurum
kapanacaktı. Deneme mahiyetinde bir kurs açılmasına
karar verilerek eğitmen okulları açılmıştır. Eğitmenler bir
yandan teorik derslerin eğitimini alırken diğer yandan da
köylülere
gerekli
olan
bilgileri
uygulamalı
öğreneceklerdi. 11 Haziran 1937’de ‘Köy Eğitmen Kursları
ile Köy Öğretmen Okullarının İdaresine Dair Kanun’un
mecliste kabulüyle, köy eğitmen kursları ülke çapında
yaygınlaştırılarak Köy Enstitüleri haline getirilmiştir.
Enstitülerin temel ilkesi, iş içinde - iş yoluyla - iş için
eğitimdi. Tonguç, enstitülerin ilkeleri ile ilgili;”… Köy
eğitiminin amacı, büyük ölçüde güçlü vatandaş, yani
sosyal bilinçte, insan ve memleketin, siyasal, ekonomik
ve kültürel hayatının gelişmesine katılacak, yani doğanın

Enstitülerin Kuruluşu
Kurulan Cumhuriyet’le birlikte ülkenin her yönden
kalkınması gerekmiş, ancak büyük çoğunluğu eğitimden
yoksun olan halk, kalkınma çabalarının önünde bir sorun
olarak görülmüştür. Çünkü Türkiye için yalnızca siyasi,
ekonomik, kültürel gelişmede önderlik edeceklerin
yetiştirilmesinin yeterli olmayacağı, tüm yurttaşların
buna hazırlanması gerektiği düşünülmüştür. Böylece
dönemin İlköğretim Genel Müdürü İsmail Hakkı Tonguç,
köylerdeki eğitim probleminin sosyolojik ve ekonomik
temellerini incelemiş, Türkiye’nin ve Batı ülkelerinin
eğitim durumlarını karşılaştırmasıyla 20 yıllık bir
eğitmen kalkınma projesi fikrini ortaya koymuştur. Plana
göre beş yıllık eğitimden mezun olan öğrenciler
arasından en yetenekliler öğretmen olarak atanacak ve
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bütün güçlerine tutsak değil, egemen olabilecek bir
güçte iş adamı yetiştirmek olmalıdır. Bizi bu amaca
götürecek okul da kitap öğretimi değil, iş eğitimi
olacaktır” demiştir. Yasanın kabulüyle köylerin
sosyo-ekonomik durumları incelenerek en fazla
kalkınma gereksinimine ihtiyaç duyan köylere öncelik
verilmiştir.
Enstitüler, diğer kuruluşlardan farklı olup yeni insan tipi
yaratmaya “köye gerekli eleman” yetiştirmeye yönelikti.
Köye gerekli eleman sözünden anlaşılan, öğrenciye
sadece teori anlamında ders veren bir öğretmen değil;
iyi bir sağlık uzmanı, iyi bir tarımcı, kooperatifçi
özellikleri de olan köydeki yaşama uyum sağlayabilen ve
halka önderlik edebilecek birisi olarak yetiştirilmesiydi.
Bu nedenle bu dönemde hazırlanan öğretim
programında öğretmenlik dersleri yanında tarım ve
teknik derslerine de yer verilmiştir.
Köy Enstitüleri her ne kadar nitelikli, aydın yurttaşlar
yetiştirerek ülkenin eğitim seviyesini yükseltmeyi
amaçlayan kurumlar olsalar da bu kurumların halkın
belirli kesimlerinden ve meclisten tepki alması uzun
sürmemiştir. Okulların açıldığı dönemde okullara verilen
destek gibi tepki de parti içinden gelmiştir. Böylece köye
yönelik bir değişim hareketi olarak başlayan enstitüler
1954 yılında tamamen kapatılmıştır.
Sonuç olarak Köy Enstitüleri, 2.Dünya Savaşı’nın zor
koşullarında ihmal edilmiş olan köy toplumunun
kalkınmasını ve modernleşmesini amaçlayan, köy
gerçeklerini bilen, köyü seven yeni bir aydın grubu
yetiştirmiştir. Buna rağmen 17342 öğretmen yetiştirmiş
olan bu kurumlar Türkiye’nin eğitim tarihine damga
vurmuşlardır. Çünkü bu Köy Enstitüler değişen
toplumsal yapının içinde, eğitim kurumları olmalarının
yanı sıra, kullandığı eğitim teknikleri açısından yaparak yaşayarak ilkesinin gerekliliğini ortaya koymuşlardır.

Kaynakça:
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Dostoyevski

Alp ÇAKIN / 9-C
Feodor Mihayloviç Dostoyevski, 30 Ekim 1821’de
Moskova’da doğmuştur. Beş kardeşi daha olan
Dostoyevski’nin babası, askeri doktordur ve oldukça
sert, kuralcı, kaba ve aynı zamanda cimri biridir. Ailenin
durumunun çok iyi olmasına rağmen çocuklarına on yedi
yaşına kadar hiç harçlık vermemiştir.

bir subayın karısı olan Maria Issıyev’e aşık olmuş, subay
öldükten sonra ise Maria ile ilk evliliğini yapmıştır.
Karısının ve çocuğunun ihtiyaçlarını karşılamak için
kumara başlamış ve kumar onun hayatını mahvetmiştir.
Her para bulduğunda kendini kumarhaneye attığı ve
bazı kitapları kumar borçlarını kapatmak için yazdığı
söylenir. Bu kumar alışkanlığı onu hayatının sonuna
kadar takip etmiş ve onun kabusu olmuştur.

1837 yılında Feodor, annesini tüberkülozdan kaybetmiş
ve bunun ardından mühendislik okuluna girmiştir.
Karısının ölümünden sonra alkolik olan baba, iyice
kendini içkiye vermiş ve çalışamaz duruma gelmiştir.
Bunun üzerine toprağına çekilen baba iyice aksileşmiş,
kölelerine ve köylü halka oldukça kötü davranmaya
başlamıştır. Bu duruma dayanamayan köylüler en
sonunda Mikhail’i öldürmüşlerdir.

Dostoyevski, ilk eşinin vefat etmesinden sonra ikinci
evliğini Anna Grigoryevna ile yapmıştır. Anna, Feodor’a
kitaplarında ve hayatında hep yardım etmiş, birinci
evliğindeki mutsuzluğun aksine mutlu bir ilişki süreci
geçirmişlerdir.

Mühendislik okulunu bitirdikten sonra orduya er olarak
katılan Dostoyevski, ordudan kazandığı para yeterli
olmayınca Balzac‘ın ”Eugenie Grandet”sini Rusçaya
çevirmiştir. Daha sonra ordudan nefret eden
Dostoyevski, abisine 1947 yılında yazdığı mektupta
“Askerlikten patatesten nefret ettiğim kadar nefret
ediyorum.” diye yazmış, bu olaydan bir yıl sonra ise
askerlikten istifa etmiştir. Romanını hiçbir dergide
yayınlatamayınca eserini kendi hesabına bastırmayı
kararlaştırmış ve kazanacağı parayla borçlarını
kapatabileceği
umuduyla
1846’da
“İnsancıklar”ı
yayınlamıştır. Dostoyevski bir gün içinde o kadar çok
eleştirmen tarafından olumlu yanıt almıştır ki kısa sürede
ününün doruğuna ulaşmıştır.

Dostoyevski 1886 yılında Suç ve Ceza’yı tefrika halinde
yayınlayıp borçlarından kurtulmayı ummuştur ancak
durum böyle olmamış, çağının ilerisinde yazan
Dostoyevski okuyucular tarından anlaşılmamış ve büyük
tepkiler almıştır. Bunun üstüne Feodor Suç ve Ceza’yı
yarıda bırakıp “Kumarbaz” kitabına başlamıştır.
Dostoyevski’nin çocukluğundan beri sara krizi hastalığı
vardı ve bu hastalığı o, bir lütuf olarak görüyordu.
Hastalığının ona ilham verdiğini ve beynini daha iyi
kullanabildiğini söylüyordu. Ancak 25 Ocak 1881’de
hastalığı ağırlaşan Feodor’un çok ömrü kalmadığı
anlaşılmıştır. Hasta yatağında karısından ona
“Sefahatten Dönen Oğul”dan parçalar okumasını istemiş
ve akşam saat sekiz buçukta Feodor Mihayloviç
Dostoyevski hayata veda etmiştir. Ölümünün ardından
kitapları baskı üzerine baskı yapmış ve sadece Rus değil
‘Dünya Edebiyatı’na da yön vermiştir.

Dostoyevski, ün kazandıktan sonra iyice küstahlaşmış ve
bencilleşmiştir. Hayran kitlesine çok sert ve alaycı
davranan Feodor, çok tepki çekmiş ve yapayalnız
kalmıştır.
Bu
saldırgan
hareketleri
yüzünden
‘İnsancıklar’ın hızla gelen başarısının ardından başarısız
bir dönem gelmiştir. Borca batan ve bu borcuna
kapatmaya çalışmaktan edebiyata vakit ayıramayan
Feodor’un hayatı düşüşe geçmiştir. Edebiyatla
küsüştükten sonra Feodor siyasete karışmış, 1849 yılında
devlete karşı komplo kurmaktan dolayı tutuklanmış ve
idama mahkum edilmiştir. Ancak tam idam
edileceklerken sekiz kişi ile beraber affedilmiş ve sekiz
yıl hapis cezasına çarptırılmıştır. Hapisten çıktıktan sonra
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2. Dünya Savaşı Süresince
Türkiye’nin Dış Politikası

temkinli davranış, savaştan önce yapılan antlaşmalarda
da görülmektedir. Savaş öncesi gerginliğin mevcut
olduğu ortamlarda yapılan Balkan Antantı, Sadabat
Paktı, Montrö Boğazlar Sözleşmesi ve ayrıca Milletler
Cemiyeti’ne katılım, Türkiye’nin barışçıl ve müttefik
edinme doğrultusunda olan politikasını aktif bir şekilde
sürdürdüğünü gösterir. Yine 19 Ekim 1939'da Türkiye,
İngiltere ve Fransa, Ankara'da karşılıklı yardım
antlaşması imzalamıştır. Sovyetler Birliği’nin de
katılacağı ümidi ile yer aldığı Batı cephesine Sovyetlerin
katılmaması ve Sovyet Rusya’nın Almanya ile işbirliği
yapması Türkiye’yi iki Batılı devletle yalnız bırakmıştır.
Özellikle Almanya'nın 1940’ta Fransa'ya saldırısı ile
İtalya'nın Almanya yanında yer alması ve savaşın
Akdeniz'e sıçraması Türkiye'yi tedirgin etmiştir. Yine
Almanların Fransa’yı kısa sürede savaş dışı bırakması
Türkiye'de İngiliz- Fransız ittifakının aceleye getirildiği
yolunda eleştirilere neden olurken Türk devlet adamları
tarafından Almanya ile anlaşmanın yolları aranmaya
başlanmıştır. Böylece Türkiye, savaşın tüm dünyada
genişlediği bir dönemde, 18 Haziran 1941'de Almanya ile
on yıl süreli bir dostluk antlaşması yaparak manevra
yapma alanını genişletmiştir. Antlaşmanın imzalanması
ile birlikte Hitler’le İnönü arasında telgraflaşmalar
olmuştur. Aslında bu durumun nedeni bu yıllarda
Almanya’nın savaştaki üstünlüğüdür. Yine Türkiye’nin
Almanlarla olan ekonomik ilişkisinin ve Türkiye’nin kendi
ekonomisi için bu durumu sürdürmek istemesi de
önemlidir. Çünkü Almanların Türk malları için çok çekici
fiyatlar vermeleri, Almanların Türk ticaret yollarını
denetimleri altında tutmaları ve Türklerin ürünlerini
başka yere satma olanaksızlığı, bir de hükümetin 1940’ta
Almanya ile imzalanan anlaşmaya uymaktaki kararlılığı
ile açıklamak olanaklıdır. Ayrıca İngiltere ve Fransa gibi
ülkeler hammaddelerini kendi sömürgelerinden
karşılaması da Türkiye’nin Almanya ile ticari ilişkilerini
sürdürmesine sebep olmuştur.

Ekin SİYAHHAN / 12-A
‘Tarafsızlık’ bir savaşta, hiçbir taraf tutulmaksızın
desteğini ve pozisyonunu savaştan çekmektir. Savaş
halinde tarafsızlık ilan eden bir devlet, herhangi bir
tarafa askeri yardımda bulunamaz ve askeri üs
bulunduramaz. Aktif tarafsızlık ise savaş için hazırda
bulunup ancak savaşa dahil olmamak olarak
adlandırılabilir. 2. Dünya Savaşı sırasınca Türkiye taraf
tutmamış ve savaş dışı kalmıştır. Türkiye 23 Şubat
1945’te Almanya’ya savaş ilan etse de Almanya o tarihte
fiilen yenilmiş olduğu için açılan cepheye asker
yollanmamıştır. Bu süreçte Türkiye özellikle savaşan her
iki tarafı da ne dışlamış ne de onlara yakınlaşmaya
çalışmıştır. Dönemin siyasi kadrosunun temel endişesi
savaşa girmenin askeri ve sosyo-ekonomik açılardan
ülkeyi olumsuz etkilemesi olmuştur. Ancak II. Dünya
Savaşı’na katılan devletler Türkiye’nin tarafsızlığını kendi
savaş stratejilerinin gereği doğrultusunda kullanmak için
Türkiye’ye büyük bir baskı uygulamışlardır. Oysa
cumhuriyete yeni geçmiş bir devlet olan Türkiye, siyasi
ve sosyoekonomik yetersizliğini kapayabilecek sağlam
bir yandaş ülke ararken savaş ile birlikte dış politikada
kendisini iki arada bir derede bulmuştur. Bu durum
Türkiye’nin savaş politikasını şekillendirmiş, II. Dünya
Savaşı’nın sonlarına kadar dış politikasını aktif tarafsızlık
politikası çerçevesinde sürdürmüştür.
Bu savaşta kendi kendine yeterli olmadığını bilen Türkiye
çareyi savaşa katılan ülkelerle sıkı pazarlıklarda aramıştır.
Yani
sadece
bir
tarafla
anlaşmayı
yeterli
bulmadıklarından her iki tarafla da ortak hareket edip
duruma göre taktik değiştirilmiştir. Öyle ki 1932’de
Milletler Cemiyeti’ne giren Türkiye; İngiltere, Fransa ve
ABD ile yakın ilişkiler kursa da Almanya ile I. Dünya
Savaşı’ndan kalma dostane ilişkilerini karşılıklı çıkarlar
çerçevesinde devam ettirmiştir.

Savaş yıllarında Türkiye’nin elindeki en önemli mal
kromdur. Adeta bir denge politikası gibi yürüyen krom
meselesi,
Almanya
ile
‘Saldırmazlık
Paktı’
imzalanmasından sonra başlamıştır. Çelik yapımında çok
gerekli bir malzeme olan krom, hem Almanlar hem de
İngilizler için yaşamsal öneme sahipti. Türkiye, 1939
yılında dünya toplamının %16’sı kadar krom üretiyordu.
Her iki taraf karşı tarafın Türk kromunu elde etmesini
engellemek için mücadele vererek Türkiye’ye baskı

Almanya’nın Polonya’ya saldırmasıyla resmen başlayan
bu savaşta Türkiye politik ve ekonomik açıdan İngiliz ve
Fransızlarla anlaşma yaparken Almanları da unutmamış
onlara da bir dizi istekler sunmuştur. Bu durum
Türkiye’nin dış ilişkilerinde yeni bir sayfa açmıştır. Çünkü
çevresinin Mihver Devletler tarafından kuşatıldığı bir
durumda Türkiye çok temkinli olmak ve her iki tarafa da
aynı mesafede durmak zorunda kalmıştır. Gerçi bu
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uygulamışlardır. Ancak Almanya’nın Türk kromunu elde
etmek için gösterdiği çaba, 1941’de imzalanan ‘Clodius
Anlaşması’ ile sonuçlanmıştır. Bu anlaşmaya göre
Türkiye, 1942 yılının sonuna kadar sadece Almanya’ya
krom satışı yapacak, bunun karşılığında Almanya da
Türkiye’ye silah satışı yapacaktı.
Ancak Almanlar
Türkiye’nin karşı tarafla savaşa gireceği endişesiyle silah
satışını aksatmıştır. Türkiye de buna karşılık krom kozunu
kullanmıştır.

Almanların çıkarına bir durum oluştururken müttefiklerin
önünde bir engel teşkil etmiştir. Türkiye’nin izlediği
“etkin tarafsızlık” siyasetiyle Almanya, yeni bir cephe
açmak zorunluluğundan kurtulmuştur.
Sonuç itibariyle Türkiye tarafsızlığındaki kararlılığı bir
yana, savaş öncesi ve savaş süresinde yaptığı hazırlıklar
ile “aktif tarafsızlık” bağlamında kabul görülebilir
atılımlarda bulunmuştur. Aktif tarafsızlığı belki de
Almanya ile saldırmazlık antlaşması imzalayıp zedelense
de tarafsızlığının ve savaşa herhangi bir tarafta
katılmayacağının kararlılığını savaşın sonlarında yaşanan
konferanslarda da göstermiştir

Almanya'nın 1941’de Sovyetler Birliği'ne saldırması
Türkiye'yi rahatlatmış ve Türkiye her iki ülkeye karşı
tarafsızlığını ilan etmiştir. Bu gelişme Türkiye’yi “Polonya
Sendromu” diye anılan en büyük korkusundan, yani aynı
anda Almanya ile SSCB’nin ortak işgaline uğramaktan
kurtarmıştır.” Ancak Almanya'nın Sovyetler Birliği'ne
saldırması ile bu kez de Sovyetler Birliği, Türkiye'nin
savaşa girmesini istemiştir. “Müttefik” devletler ise
Türkiye’nin savaşa girmesi için yoğun çalışmalar içerisine
girmiştir. Türkiye, Alman ordularının yenilgisinden çok
memnun olmamıştır. Çünkü Sovyet güçlerinin savaş
sonrasında Anadolu’ya girme ve sıcak denizlere açılma
planı ancak güçlü bir Alman ordusu sayesinde
engellenebilirdi. İngiltere ise Almanlara karşı açılacak
cephenin Türkiye üzerinden olması fikrini taşımıştır.
Böyle bir cephe açılmasa dahi Türkiye, İngiltere’ye
boğazlardan geçiş hakkı tanımalıydı. Türkiye ise iki
teklife de sıcak bakmamıştır. Türkiye, İngiltere’nin savaşa
girmesi yönündeki baskılarına karşın, Alman saldırısı
çekincelerini ileri sürmüştür.
Müttefik Devletlerin Türkiye'ye Almanya ile olan ticari ve
diplomatik ilişkilerin kesilmesi yolundaki baskılarının
artması üzerine Türkiye 20 Nisan 1944'te Almanya'ya
yaptığı krom sevkiyatını durdurduğunu açıklamıştır.
Yine Türkiye İngiltere’nin baskısı neticesinde Almanya ile
tüm ilişkilerini kesmiştir. Türkiye’nin tarafsızlığı
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Teknoloji ve Savaşın
Sanata Etkileri

Umut Ulaş BALCI / 11-A
Teknoloji, girişinden itibaren insan hayatını pek çok
alanda kökten değiştiren bir etken olmuştur. Günlük
yaşantıdan hobilerimize kadar her alanda teknolojinin
izleri görülmektedir. Sanat da bu alanlardan biridir.
Verilen ürünler incelendiğinde teknolojinin sanata etkisi
bariz bir şekilde gözlemlenebilmektedir. Fotoğrafçılık,
sinema, müzik gibi teknoloji sayesinde var olan sanat
alanlarının yanında gelenekselliğiyle bilinen alanlar dahi,
duruma uyum sağlamış ve günümüz imkânlarından
yararlanmaya başlamışlardır. Sürekli gelişen teknoloji
dünyası, sanatı çağın gerekliliklerine ve yeniliklerine
uyum sağlamak zorunda bırakmıştır. Makineleşme ve
seri üretimle birlikte sanatın ve sanat eserlerinin
ulaşılabilirliği artmıştır. Ancak sanat ve teknoloji
arasındaki ilişki tek taraflı değildir. Teknoloji de sanatın
yaratıcılığından ve estetik anlayışından faydalanarak
ürünleri geliştirmekte ve daha iyi pazarlamaya
çalışmaktadır. Bu hedef uğruna pek çok şirket
sanatçılarla anlaşmakta ve onları işe almaktadır.

verilmeye devam edilmektedir. Sanat, dünden bugüne
karşı duruşun en büyük temsilcisi olmuştur. Yani sanatçı
savaşa sanatla direnerek önemli bir dil ve ses olmuştur.
II. Dünya Savaşı sonrası dönemde ise sanat yenilikçi bir
hale bürünüp hızla evrimleşerek günümüzdeki haline
gelmiş, teknolojiyle iç içe geçerek geleneksel biçimden
uzaklaşmıştır. Bu durum, bazıları tarafından kabul
görmekle birlikte bir kesim sanatçının da eleştirisini
çekmiş, sanatın teknolojiyle çok fazla iç içe geçtiğini
savunan bu kimseler artık günümüzde teknolojiden
anlamayan kimsenin sanatçı olamayacağı argümanını
öne sürerek durumu eleştirmektedirler. Radyo,
televizyon ve gelecekte internet gibi sanatların
gelişiminde de savaşın etken olduğu söylenebilir. Savaş
ortamında daha da yoğunlaşan ordu içi haberleşme ve
ülke içi yayınlarla propaganda amaçları, o dönemin en
çok kullanılanı olan radyo teknolojisinde büyük atılımlar
yaşanmasına yol açmıştır. Bu atılımlar ilerleyen
dönemlerde benzer ihtiyaçlar için türeyen televizyon ve
günümüzün en büyük gerçeği olan internetin de ortaya
çıkarak modern sanatın en kolay ulaşılabildiği mecra
olmasına katkı sağlamıştır.

Sanatçıların sanata yenilik getirme çabası sonrası
sanatın teknolojiye açılması, yeni bir çağın başlangıcı
olmuştur. Fotoğraf makinesiyle beraber fotoğrafçılığın
gelişimi sanatı kökten değiştirmiş, enstalasyon ve
performansları en az sanat akımları kadar değerli bir
konuma getirmiştir. Sanatçılar özgünlüğü korumak
uğruna farklı şeyler denedikçe teknolojinin sanattaki yeri
değişmiş ve derinleşmiştir. Bu dönemde üretilen
eserlerin sayısının da çokça artması kalıcılığı azaltmış,
nitelikli eserlerin azınlığa düşmesine de yol açmıştır.
Bunun yanında teknolojinin sanata yeni yeni başlayan ve
gelecekte yoğunlaşması öngörülen büyük etkilerinden
biri de yapay zekânın yükselişidir. Yapay zekanın hızla
gelişen yapısı ve kendi kendine orijinal eserler
üretebilecek kapasiteye gelmesi sanatın başından beri
var olan insan tekelini kıracak ve belki de daha önce
görülmemiş, düşünülmemiş boyutta yenilikler ve fikirler
sanata bu yapay zekanın ürünleri tarafından dahil
edilecektir. Sanatçı; savaş, sosyolojik ve siyasi
değişimleri sanatına konu olarak alır, bu değişimleri ve
var olan çelişkiyi eserlerinde farklı sanatsal biçimleri
kullanarak inceler. Yine günümüze kadar yaşanan
savaşlar, hem insanlığın kaderini etkilemiş hem de birçok
sanata ilham kaynağı olarak birçok eser verilmiş ve

Brooklyn Müzesinde sergilenen en ünlü savaş
fotoğraflarından biri olan bu fotoğrafta, savaş
döneminde erkeklerin orduya alınmasıyla oluşan işgücü
boşluğunu karşılamak için kadınların fabrikalarda savaş
uçağı
yapımında
çalışmaya
başladıklarını
göstermektedir. Bir diğer ünlü savaş fotoğrafı ise
Vietnam Savaşı sırasında Napalm bombasından kaçan
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insanları gösteren, dönemin insanlarda farkındalık
oluşturan en ikonik fotoğraflarından biri olan, “Napalm
Girl” adıyla da geçen bu fotoğraftır.

Bangladeşli karikatürist ve grafiker sanatçı Morshed
Mishu, illüstrasyondan yararlanarak, dünyanın birçok
savaş bölgesinde özellikle savaş mağduru çocukların
hakları üzerine eleştirel bir bakış açısıyla eserler
vermektedir. Sanatçı savaş görüntüleri içinde yaşayan
çocukların ‘mutlu versiyonlarını’ sosyal medyada
paylaşarak rekor kırmaktadır.

Modern sanatın bir diğer özelliği de toplumsal sorunlara
dikkat çekmesi olmuştur. Özellikle grafiti sanatı bu
amaca ulaşmada büyük bir araç olmuştur. Sanatçılar
grafitileri aracılığıyla görüşlerini ve gördükleri sorunları
bildirmiş, bu yolla toplumda farkındalık yaratmaya
çalışmışlardır. Grafiti alanındaki en önemli sanatçılardan
biri ise kuşkusuz Banksy’dir. Kimliği belirsiz bu kişi savaş
ve baskı karşıtı grafitilerini sorunların yaşandığı alanlara
yapmasıyla tanınmaktadır. Sanatçı kimliğini gizledikçe
daha fazla dikkat çekmektedir. İsrail Duvarının üstüne
yaptığı “Kız ve Asker” adlı grafiti de önemli bir eseridir.
Banksy, aynı zamanda can güvenliğini tehlikeye atarak
sıcak çatışma bölgelerinde de bazı çalışmalar yapmıştır.
Örneğin Gazze’de bombalarla yıkılmış bir binanın
üzerine kedi resmi çizmiştir. Resmi çizdiği anda ona
neden kedi resmi çizdiği ile ilgili yöneltilen soruları: ‘kedi
yavrularının insanların ilgisini çektiğini bu nedenle bu
resmi internette paylaşarak Gazze’deki yıkıma dikkat
çekmek istediği’ şeklinde yanıtlamıştır.

Acı dolu kareleri mutlu birer anıya dönüştüren
sanatçı.

bir

Günümüzde ülkelerinde yaşanan savaşlarda yaşam
mücadelesi veren birçok insan, daha güvenli gördüğü
bölgelere sığınmak için göç etmeye, özellikle birçoğu
kaçak yolla Avrupa’ya sığınmaya çalışmaktadır. Yaşanan
bu tehlikeli yolculuklar birçoğunun hayatına mal
olmaktadır. Yaşanılan dram ve mülteci sorunu birçok
sanatçının eserlerinde işlenmektedir. Ai Wei Wei’in
“Porselene Dair” isimli sergisinde porseleni, güncel ve
politik bir sorunla donatarak mülteci dramını
vurgulamıştır.

Her şey göz önüne alınarak incelendiğinde, modern
sanatın doğuşunda ve günümüzdeki haline gelişinde
teknolojinin ana etken olduğu görülebilir. Hayatın her
alanını büyük ölçüde etkileyen teknoloji, sanata da pek
çok orijinal fikir sağlamış ve yarattığı kolaylıklarla
sanatçıların tercih ettiği bir araç haline dönüşmüştür.
Bunun yanında sanatın da teknolojinin pazarlanabilirliği
ve estetikliği üzerindeki etkisi açıktır. Günümüz sanatını
etkileyen bir diğer faktör ise başta İkinci Dünya Savaşı
olmak üzere modern çağın çatışmalarıdır. Bu olaylar
doğrudan
sanat
eserlerinin
konseptlerini
ve
atmosferlerini şekillendirmenin yanında dolaylı olarak da
hem kendi dönemlerindeki hem de sonrasındaki sanat
anlayışını etkilemiş, tüm bu etkenler birleşerek modern
sanatın bildiğimiz halini almasına sebep olmuşlardır.
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O görevden dönerken yaşadığı sıkıntılardan ve baskılardan
kurtulma düşüncesiyle Avrupa’ya kaçmak hevesine kapılsa da
Malta konsolosu tarafından İstanbul’a getirilerek, hava
değişimi için hükümet kararıyla Büyük Ada’ya maaşlı ve izinli
olarak gönderilmiş, Büyük Ada’ da bulunduğu sürede öykü
derlemelerine girişmiştir. ‘Saime’ ve ‘Muhsin Bey’ bu yılların
ürünüdür.
Edebi çevreden uzaklaşmasının bir diğer sebebi ise Namık
Kemal’in ölümü ve Abdülhak Hâmid’in sürekli yurtdışında
görevli bulunması olmuştur. Bu güçlü iki yeni edebiyat
destekçisinden mahrum kalan şair, yeni bir edebi çevre
yaratma çabasına girmiştir. İki eski öğrencisi olan Ahmet
İhsan’ı Tevfik Fikret’le tanıştırmış ve Ahmet İhsan’a
yayımlamakta olduğu Servet-i Fünûn dergisinde yeni edebiyat
bakışını savunan gençlere yer vermesini tavsiye etmiştir.
Servet-i Fünûn dergisini Tevfik Fikret’in liderliğinde bir
edebiyat dergisi haline getirmiş, böylece 1896 başlarında
Servet-i Fünûn etrafında Edebiyât-ı Cedîde hareketi
kurulmuştur. Recâizâde Mahmut Ekrem de eski şiir geleneğine
karşı yeni bir cephe kurmanın huzuru içinde ‘Araba Sevdası’
adlı romanını bu hareketin başladığı Servet-i Fünûn dergisinin
256. sayısından başlayarak tefrika ettirmiştir. Servet-i Fünûn
hareketi sonrasında edebi çevrede çok fazla görülmeyen
Mahmut Ekrem, bu yıllarını çok sevdiği oğlu Nijad’a ayırarak
Büyük Ada’da onunla mutlu bir hayat sürmek istemiş ne yazık
ki bu mutluluk uzun sürmemiştir. Ekrem, çok sevdiği oğlu,
evinin neşe kaynağı oğlu Nijad’ı, kaybetmiş, bunun ardından
yasa boğulmuş, bu ölüm onu çok derinden etkilemiştir.
Bunun üzerine oğlu Nijad için “Ah Nijad” adlı eserini
çıkartmıştır. Eser, oğluna olan sevgisini ve çektiği ıstırabı
yansıtmaktadır. Bu olay ona büyük bir darbe olmuş, bu
olayların yaşandığı dönemde de büyük umut ve mutluluklarla
topladığı Servet-i Fünûn topluluğu da dağılmıştır. Yaşanan
bütün olaylar Ekrem’i inzivaya çekilmeye sürüklemiş, bu içe
kapanma dönemi İkinci Meşrutiyet’e kadar sürmüştür.
İkinci Meşrutiyet’in ilanı ile kurulan Kamil Paşa kabinesinde
evkaf nazırlığı teklif edilmiş ama bu görevi kabul etmemiş,
kurulan ikinci hükümette Maarif Nazırlığı ( Milli Eğitim Bakanı)
olması konuşulmuş, onu da istememiş ve bunun üzerine
Meclis-i Âyân üyesi olarak görev almıştır.
Bu görev Ekrem’in son görevi olmuş çünkü Recâizâde Mahmut
Ekrem 31 Ocak 1914’te sabaha karşı vefat etmiş ve yıllardır
hasret kaldığı biricik oğlu Nijad’ının yanına Küçüksu
Mezarlığına defnedilmiştir.

Recâizade Mahmut Ekrem

Serra Ece MERMER / 9-B
Recâizaâde Mahmut Ekrem, 1 Mart 1847’de İstanbul Vaniköy’de
doğdu. Babası Mehmet Şakir Recâi Efendi, Tanzimat’tan sonra
Takvimhane nazırlığı yapan şair, hattat ve vak‘anüvis olan
kültürlü bir insandır. Annesi Râbia Adviye Hanım ise soyu Gazi
Timur Paşa’ya kadar dayanan o dönemin köklü ailelerinden
birine mensuptur. Rabia Adviye Hanım, Mehmet Şakir Recâi
Efendi ile evlenmiş ve bu evlilikten ikinci çocuk olarak
Recâizâde Mahmut Ekrem dünyaya gelmiştir.
Ekrem küçük yaşta babasından Arapça ve Farsça öğrenmiş,
öğrenimlerini farklı okullarda sürdüren şair, hastalanınca okul
hayatından uzaklaşmış ve Hariciye Mektubi Kalemi’nde
çalışmaya başlamıştır. Fransızca öğrendiği sıralarda edebiyatı
keşfeden Mahmut Ekrem, aynı sürede Namık Kemal ve
Ayetullah Bey ile tanışıp yenilikçi düşüncelere ve fikirlere sahip
gençlerle bir araya gelmiş, Divan şiirlerine yatkınlığını
keşfettikten sonra bu tarzda şiirler yazmaya ve Fransızcasını
geliştirdiği sıralarda tercümeler de yapmaya başlamıştır.
Yazdığı kendine özgü ilk yazıları çeşitli dergi ve gazetelerde
yayınlanarak tanınmasını sağlamış, bir taraftan da farklı
kurumlarda üst üste geçişler yaparak çalışma hayatının içinde
olmuştur.
Nâmık Kemal sıkıntılarından Fransa’ya gitmek zorunda
kaldığında Tasvîr-i Efkâr’ın sorumluluğunu kendisine
devredince artık Mahmut Ekrem’in edebi çevrede adı
duyulmaya başlamıştır. Aynı dönemde amcası Ârif Efendi’nin
kızı Güzide Hanım’la evlenen şair, ilk kitabı olan ‘’Afife Anjelik’’
ile yayın hayatına girmesinden sonra aynı dönemlerde Şûrâ-yı
Devlet âza muavinliğine tayin edildi ve sonrasında da Şûrâ-yı
Devlet üyesi oldu. Artık edebiyat çevrelerinde ünlenen şair,
Mekteb-i Sultânî ile Mekteb-i Mülkiyye’de edebiyat hocalığı
yapmaya başlamış, aynı dönemde Nâmık Kemal ve Abdülhak
Hâmid’le mektuplaşması sanat hayatının şekillenmesine
önemli rol oynamıştır. Derslerinde okuttuğu notlarını ‘’Ta’lim-i
Edebiyat’’ adı altında yayımlaması da edebiyat çevrelerinde
büyük bir yankı uyandırmış ama bu olay doğrudan doğruya
şahsını hedef alan tenkitlere yol açmıştır. Edebi faaliyeti
oldukça verimli olduğu bu sürede bir sene arayla üç
‘’Zemzeme’’ yayımlamış, edebi çevrede yine büyük yankılar
uyandırarak tepkiyle karşılanmış ve özellikle de Muallim Naci
ağır tenkitlerde bulunmuş, Muallim Naci ‘’Demdeme’’ başlığı
altında yazdığı yazılarıyla Mahmut Ekrem’in eserlerini
eleştirmiş ve böylece karşılıklı yazışmalar başlamıştır.
Bu yazışmalar Recâizâde Mahmut Ekrem’i oldukça hırpalamış
ve onu edebi çevreden uzaklaştırmıştır. İlk çocuğu Pirâye’nin ve
uzun yıllar yatalak olan oğlu Emced’in ölümü ve edebi
çevreden gelen tenkitlerden bunalan Ekrem, oğlu Nijad’ın
dünyaya gelişiyle adeta tekrar hayata bağlanmış, öte yandan
memuriyet hayatında ilerlemiş, komisyona başkanı olarak ve
resmi görevle Trablusgarb’ a gitmiştir.

Kaynakça:
https://tr.wikipedia.org/wiki/Recaizade_Mahmud_Ekrem
https://www.turkedebiyati.org/recaizade_mahmud_ekrem.html
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Bir Karşılaştırma:
Platon ve Aristo

“Okuyup yazanla, okumayıp yazmayan
arasındaki ayrılık, ölülerle diriler
arasındaki ayrılık kadardır.”

Zehra Deniz YAVUZ / 10-B
Eflatun olarak da bilinen Platon, Antik Yunan’ın en
önemli filozoflarından biridir. Atina Akademisi adıyla
kurduğu okulu, Batı dünyasında yüksek öğretim veren
bir kurumdur. Aristo, Platon’un en başarılı
öğrencilerinden biridir, Platon’un ölümüyle, yirmi yıldır
eğitim gördüğü Atina Akademisi’nden ayrılarak kendi
okulunu kurar. Platon’un öğrencisi olmasına rağmen
Aristo’nun düşünceleri Platon’unkilerden çok farklıdır.

değerlendirmiştir. Ona göre gerçek olan düşünsel
evrendir ve duyu organları ile algılanması mümkün
olmadığından ancak akıl aracılığıyla kavranabilir.
Aristo ise, Platon’un aksine, tek evren olduğu
görüşündedir. Yine de, var oluşun iki farklı özün, salt
madde ile salt biçimin, bir araya gelmesi sonucunda
oluştuğu kanısındadır. Uzun gözlemlerinin ardından,
çevresindeki
varlıkları,
varlıkların
yetenekleri
doğrultusunda, tabakalar halinde gruplamıştır. Akıl
sahibi olabildikleri için insanları en üstteki basamağa
yerleştirmiştir.

Platon’un varlık anlayışına göre iki ayrı evren vardır,
Platon bu evrenlerin bir tanesinin düşüncelerden,
diğerinin ise olaylardan oluştuğunu öne sürer. Platon her
ne kadar nesnel olanın olaylar evreni olduğunu düşünse
de aynı zamanda bu evreni bir yanılsama olarak

Bu basamaklarla tatmin olmayan Aristo, her insanın
aklını yeterince kullanamadığını düşünerek insanları da
kendi içinde sınıflandırmıştır. Kadınları, köylü veya köle
erkekleri, akıldan yoksun olarak değerlendirmiştir.
İki filozofun bilgi ve bilgi edinme yolları konusundaki
görüşleri de birbirinden çok farklıdır. Platon ruhların
ebedi olduğuna, doğumlarla, ölümlerle düşünsel ve
olaysal evrenlerde gidiş gelişler yaşadığına inanmıştır.
Ancak Platon’a göre ruhlar, olaylardan oluşan evrene
geldiklerinde bildiklerini unuturlar. Yani bütün bilgilerin
doğuştan
zihnimizde
olduğunu,
yeni
bilgiler
öğrenmediğimizi, önceden bildiklerimizi anımsadığımızı
savunmuştur.
Platon olaylardan oluşan evreni bir yanılsama olarak
değerlendirdiği gibi, olaylara yönelik bilgileri de gerçek
bilgi olarak değerlendirmemiştir. Bu görüşe karşın
Aristo, bilgiye ancak duyular ve akıl aracılığıyla
edinilebileceğini savunmuştur. İnsanın duyularını
kullanarak çevresindekileri algıladıktan sonra aklını
kullanarak çıkarımlarda bulunabileceğini düşünmüştür.
Kaynakça:
https://www.tarihiolaylar.com/biyografiler/platon-cv-168
http://platon-ve-aristotelesin-varlik-bilgi-ve-deger-anlayisi.nedir.org/
https://limenya.com/aristo-ile-platon-arasindaki-fark/
http://www.felsefe.gen.tr/filozoflar/aristoteles-ile-platon-arasindaki-iliski.asp
http://aristo-ve-platon-arasindaki-farklar.nedir.org/
https://kahramangiller.com/genel/felsefe-ve-kurgu-dunyalar-platon-ve-cthulhu-mitosu/
https://yaakebikec.wordpress.com/2014/11/15/kimdi-bu-aristo-denen-zat/
https://www.pinterest.com.au/pin/622411610978212859/
https://www.istockphoto.com/tr/vekt%C3%B6r/platon-ve-aristoteles-heykelleri-vintage-oyma-gm805067144- 130573691#/close

Platon’un elinde Timaeus, Aristoteles’in elinde Ethics’i. Zıt iki düşünce.
Görünemeyen, teorik olanla ilgilenen Platon yukarıyı gösteren eli ile bilginin
tüm kaynağı olarak gökleri; görünen, fiziksel gerçek ile ilgilenen Aristo ise
yere dönük eli bilginin tüm kaynağı olarak yeryüzünü göstermekte.
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yetiştirmiştir. İki yıl Viyana'daki Max Reinhardt Tiyatro
Akademisi'nde öğrenim gördükten sonra Viyana'daki bazı
tiyatrolarda reji asistanı olarak çalışmış, 1957'de tekrar Türkiye'ye
dönerek Gazetecilik Enstitüsü'ndeki derslerine devam etmiştir.

Haldun Taner
Kimdir?

Tercüman ve Milliyet gazetelerinde köşe yazıları yazmış, edebiyat
yaşamına gençlik yıllarında yazdığı skeçlerle başlamış, Töhmet
adlı ilk öyküsünü Yedigün Dergisinde ‘Haldun Yağcıoğlu’ takma
adıyla 1946'da yayınlayan yazar, New York Herald Tribune
gazetesinin 1953'te İstanbul’da düzenlediği öykü yarışmasında
"Şişhaneye Yağmur Yağıyordu" öyküsüyle birinci olmuş, ardından
da 1956'da Varlık dergisinin araştırmasında yılın en beğenilen
öykücüsü seçilmiştir.
Öykülerinde bireyin toplumdaki yaşam biçimleri üzerinde durarak
bunların aksayan yanlarını mizah unsurları kullanarak anlatmış,
eski ve yeni yaşam biçimi arasında kalmış insanların, sonradan
görme zenginlerin yaşamlarını ele almıştır. Toplumun değişik
kesimlerden seçtiği kişilerin tutarsızlıklarını, çelişkilerini,
ikiyüzlülüklerini sergilediği öykülerinin arka planında da
çoğunlukla İstanbul manzaraları olmuştur.

Yiğit YILMAZ / 9-B
Haldun Taner, 16 Mart 1915'te İstanbul'da doğmuş, 7 Mayıs
1986’da İstanbul’da yaşamını yitirmiştir. Ünlü yazar, son Osmanlı
meclisinde İstanbul milletvekili olan İstanbul Darülfünun (İstanbul
Üniversitesi) Hukuk Fakültesi profesörü Ahmed Selahattin'in
oğludur. Orta öğrenimini 1935'te Galatasaray Lisesi'nde
tamamlamış, devlet tarafından Almanya'ya Heidelberg
Üniversitesi'ne gönderilmiş, Siyasal Bilimler Fakültesi'ne devam
ederken zatürre olunca eğitimini yarıda bırakıp 1938'de İstanbul'a
dönmüş, tedavisi 1942'ye kadar sürmüştür.

Tiyatrodaki ilk eserlerinde dramatik türün başarılı örneklerini
vermiş, ardından epik tiyatro denemelerine girişmiş, ‘Keşanlı Ali’
adlı oyunu Türk Tiyatrosundaki ilk epik tiyatro örneği olarak çok
ses getirmiştir. Bu oyun Türkiye'nin yansıra Almanya, İngiltere,
Çekoslovakya’da ve ( O zamanki adıyla ) Yugoslavya'nın çeşitli
kentlerinde oynanmıştır. Daha sonraki dönemlerde konularını
güncel olaylardan alan siyasal-sosyal taşlamaların ağır bastığı
oyunlar yazan yazarımız, Zeki Alasya ve Metin Akpınar ile
‘Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nu, Ahmet Gülhan ile ‘Tef Tiyatro
Grubu'nu kurmuş, Türk ortaoyunu ve tuluat tiyatrosu ögelerinden
de yararlanarak toplumsal olayları alaylı bir dille eleştirdiği
oyunlarıyla büyük başarılar kazanmıştır.

1950'de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Filolojisi
Bölümü'nü bitiren Haldun Taner, Sanat Tarihi Kürsüsü’nde asistan
olmuş, 1950'den sonra İstanbul Edebiyat Fakültesi'nde,
Gazetecilik Enstitüsü'nde, LCC Tiyatro Okulu'nda binlerce öğrenci
Öyküleri:
•Yaşasın Demokrasi (1949)
•Tuş (1951)
•Şişhane'ye Yağmur Yağıyordu (1953)
•Ayışığında Çalışkur (1954)
•Onikiye Bir Var (1954)
•Konçinalar (1967)
•Sancho'nun Sabah Yürüyüşü (1969)
•Kızıl Saçlı Amazon (1970)
•Yalıda Sabah (1983)
Tiyatro Oyunları:
•Günün adamı-Dışardakiler (1957)
•Ve Değirmen Dönerdi (1958)
•Fazilet Eczanesi (1960)
•Lütfen Dokunmayın (1961)
•Huzur Çıkmazı (1962)
•Keşanlı Ali Destanı (1964)
•Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım (1964)
•Zilli Zarife (1966)
•Vatan Kurtaran Şaban (1967)
•Bu Şehr-i Stanbul Ki (1968)
•Sersem Kocanın Kurnaz Karısı (1971)
•Astronot Niyazi (1970)
•Ha Bu Diyar (1971)
•Dün Bugün (1971)
•Aşk-u Sevda (1973)
•Dev Aynası (1973)
•Yâr Bana Bir Eğlence (1974)
•Ayışığında Şamata (1977)
•Hayırdır İnşallah (1980)
•Eşeğin Gölgesi
•Haldun Taner Kabare

Kazandığı Ödüller:
•1953 New York Herald Tribune'nin düzenlediği Uluslararası Hikaye Yarışması
Türkiye Birinciliği Şişhaneye Yağmur Yağıyordu ile
•1955 Sait Faik Hikâye Armağanı Onikiye Bir Var ile
•1956 Varlık Dergisi'nce Türkiye'nin En Beğenilen Öykü Yazarı seçildi
•1972 Türk Dil Kurumu Tiyatro Ödülü Sersem Kocanın Kurnaz Karısı ile
•1983 Sidat Simavi Vakfı Edebiyat Ödülü (Pervev Naili Boratav ile paylaştı)
•Bordighera Müzik Festivali Hikaye Ödülü Sancho'nun Sabah Yürüyüşü ile

Keşanlı Ali Destanı

Kaynakça:
https://www.turkedebiyati.org/haldun_taner.html
https://www.biyografi.net.tr/haldun-taner-kimdir/
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Bir Kitap Eleştirisi:
İyi Geceler Bay Tom

Alanur HEPER, Nehir YILDIRIM / 8-B

“‘İyi Geceler Bay Tom” Michelle Magorian
tarafından 1981’de kaleme alınmış,
savaşın
eşiğindeki bir dünyada yeşeren sımsıcak bir sevgi
ve dostluk romanıdır. 2. Dünya Savaşı başlamak
üzereyken İngiltere’deki çocukların daha güvenli
bölgelere gönderilmesiyle Thomas Oakley adıyla
bilinen yaşlı bir adamın kapısını William Beech
adında bir çocuk çalar. Aile ve sevgi
kavramlarından yoksun olarak büyüyen bu çocuk,
hayatında karşılaşmadığı kadar cana yakın bir
yuvayla tanışacaktır. Burada edineceği arkadaşlar
ve kazanacağı bazı değerler onu, kendi hayatını
bile sorgulamaya yöneltecektir. Kitapta yaşananları
bir kenara koyup istemsiz bir şekilde içine
sürüklendiğimiz manevi yük ise bizi, kendimizi
sorgulamaya sevk edecektir.
Biz, Will ve Bay Oakley’nin başından geçenleri
okurken derin bir duygu yolculuğuna çıktık. Onların
başından geçenler bize de birer ders niteliğindeydi.
William’la beraber öğrendik, William’la beraber
güldük ve William’la beraber büyüdük. Bay Tom’un
içten öğütleriyle ve düşünceleriyle yaşamın ve
dostluğun önemini kavradık. Her satırda daha fazla
okumak istedik, her satırda merak ettik. Bazen
şaşırdık, bazense ağladık. Bu kitabın sayfalarında
gizlenmiş olan o ağır duygular yüreğimize işlerken
bazı şeylerin farkına vardık. Bunlar aslında dünyayı
yaşanabilir kılan değerlerdi. Hepimiz bu değerlere
sahip olduğumuzu iddia ederken kitabı okuyup
bitirince anlatılanların iliğimize işlediğini hissettik.
Belki de hikâyenin okuyuculara kattığı en önemli
şey bu duyguların farkına varabilmekti. Kitabı
okuyan herkesten ricamız ise kitabı bitirdikten
sonra biraz düşünmeleri. Hayatta nelere sahibiz?
Duygularımızı esir mi ettik, yoksa onların esiri
miyiz? Ne istediğimizin veya ne yaşadığımızın
farkında mıyız?
Bu soruların cevaplarını maalesef kitapta bulmanız
mümkün değil. Aradığınız cevabı sadece kalbinizin
ve zihninizin derinliklerinde bulabilirsiniz. Kendinizi
sorgulamalı, kendinizle baş başa kalmalısınız.
Hayatta sahip olduklarınızın değerini bilmeli; sizi
hayata
bağlayan,
birey
yapan
değerleri
kaybetmemelisiniz. İyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı,
gerçek ile hayali ayırt etmelisiniz. Ama aslına en
önemlisi de sevginin ve dostluğun önemini
kavramalısınız çünkü bu değerler olmazsa siz de
olamazsınız, kendinizi ifade edemezsiniz, doğru
kelimeleri seçemezsiniz. Yalnızlaşır, kendi halinizde
yaşadığınızı sanırsınız ve en kötüsü de sonunda
buna alışırsınız. Bu öyle kötü bir alışkanlıktır ki
yakanızı kolay kolay bırakmaz, siz de sosyal bir
varlık olmaktan çıkar ve sıradanlaşırsınız. O saatten
sonra sizi bu yoldan döndürebilecek olan ya
gerçek, sıcacık bir dostluktur ya da masum,
sevgiden mahrum bir çocuk…
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Feministliğin Annesi:
Mary Wollstonecraft

Zeynep ÖZCAN / 9-A
Mary Wollstonecraft, 27 Nisan 1759’da Elizabeth Dixon
ve Edward John Wollstonecraft’ın ikinci çocukları olarak
Londra’da dünyaya geldi. Çocukken refah seviyeleri
yüksek olsa da baba Wollstonecraft zamanla bütün
servetlerini bitirdi. Durumları o kadar kötüleşti ki
sarhoşken karısına şiddet uygulayan bir adama dönüştü.
Mary, annesini korumak için yatak odasının önünde
uyumaya başladı. Daha çocuk yaşında “evlilik” “kadın ve
erkek ilişkisi” gibi önemli kavramları sorgulamaya
başlamıştı bile…
Ailesiyle sıkıntılar yaşayan Wollstonecraft, 19 yaşında
evden ayrıldı. Sarah Dawnson adında dul bir kadının
yanında mürebbiyelik yapmaya başladı. Bu sayede kız
çocuklarının eğitimleri hakkında bilgiler ediniyor ve bu
mesleği kendine çok yakın buluyordu. 1787 yılında
yayımladığı “Thoughts on the Education of Daughters”
adlı eserinde de kız çocuklarının eğitiminin önemi
hakkındaki fikirlerine yer verdi. Fakat bu sırada ailevi
sıkıntılar yakasını bir türlü bırakmamıştı. Kız kardeşleri
Eliza ve Everina ‘ya yaşamı boyunca bir nevi annelik
yapan Mary Wollstonecraft, Eliza’nın kötü giden evliliğini
bitirmesinde önemli bir rol oynadı. Kadınların fakirlik
içinde ölmekten korktuğu için kocalarından ayrılmadığı
bu dönemde, bir kadının kendi ayakları üzerinde
durabileceğini göstermek istemişti aslında ama sonuç
Eliza için ağır oldu. Sosyal dışlanmaya maruz kalan Eliza,
bir daha evlenemedi ve zor koşullar altında hayatını
devam ettirmek zorunda kaldı.
Ünlü yazarın hayatına önemli katkısı olan arkadaşları
vardı, bunlardan biri Fanny Blood’du. Wollstonecraft,
Blood ile olan arkadaşlığının zihnini açtığını bile
söylemişti. Annesinin ölümünden sonra Blood ailesinin
yanına
taşınan
Wollstonecraft,
geçimlerini
sağlayabilmek için kız kardeşlerinin de katkısıyla
Newington Green’ de bir okul açtı. Kısa süre içinde
nişanlanan Blood, yaşadığı sağlık problemlerini
düzeltmek için eşiyle birlikte Lizbona’a gitti. Fakat
hamile kalması Blood’ın durumunu daha da kötüleştirdi
ve 1785’te Wollstonecraft’ ın Lizbona’ a gitmesine neden
oldu. Bu gidişten bir süre sonra okul, kapanmak zorunda
kaldı. 29 Kasım 1785’te hayata gözünü kapayan Blood,
Wollstonecraft’ ı derinden etkiledi ve bu ölüm 1788
yılında yayımlanan “Mary : A Fiction” adlı eseri için ilham
kaynağı oldu.
Blood’ın ölümünden sonra yaşamına yazar olarak devam
etmeye karar verdi. 1787’ de Londra’ya taşındı ve
fikirlerinden etkilenen Joseph Johnson’ın dergisinde
çalışmaya başladı. Almanca ve Fransızca öğrendikten
sonra çeviriler yaptı, eleştiri yazıları yazdı. Johnson
sayesinde başta hiç hoşlanmadığı fakat daha sonra
evleneceği felsefeci ve yazar William Godwin’le tanıştı.
Bu süre zarfında ressam Henry Fuseli’nin dehasından ve 57

ruhundan etkilendi, evli olmasına rağmen onunla ilişki
yaşadı. Wollstonecraft’ın da onlarla birlikte yaşamasını
eşine teklif eden Fuseli, eşinin bu teklif karşısında
dehşete kapılmasından sonra Mary ile ilişkisini tamamen
bitirdi ve Fuseli’nin onu terk etmesinden sonra Paris’e
taşındı. Fransız Devrimi’nin etkisi bütün ülkede
hissediliyordu. Mary Wollstonecraft Fransız Devrimi’nin
yalnızca erkeklere eşitlik ve adalet sağladığını anlatan
“Kadın Haklarının Gerekçelendirilmesi” adlı en ünlü
eserini yazdı. Bu kargaşanın ortasında tanıştığı Gilbert
Imlay’e âşık oldu fakat Imlay‘in evlenmek gibi bir niyeti
yoktu. Buna rağmen Wollstonecraft kısa sürede hamile
kaldı ve ilk çocuğunu 14 Mayıs 1794’te doğurdu, en yakın
arkadaşının anısına ona “Fanny” adını verdi.
Hamileliğinin yasal olmaması ve yabancı bir ülkede yeni
doğmuş bir çocukla yaşamanın getirdiği zorluklara
rağmen yazmaya devam etti. Fakat Fransa’da siyasi
durumlar kötüleşmeye devam ediyordu. Büyük
Britanya’nın Fransa’ya savaş açması Fransa’da yaşayan
Britanya uyrukluları önemli ölçüde tehlikeye sokmuştu.
Imlay, Wollstonecraft’ı evlenmemiş olmalarına rağmen
korumak amacıyla onu karısı olarak kaydettirdi. Fakat
Wollstonecraft aşkının bedelini büyük ödedi. Imlay ‘in
İskandinavya’ya kaçışıyla derinden sarsıldı. Hattâ bu acı
karşısında iki kez intihara meyillendi. Zor zamanlarının
ardından Londra’ya geri döndü ve Joseph Johnson’la
çalışmaya devam etti. 1795’te, yayımcısı aracılığıyla
tanıştığı Godwin’le tekrar görüşmeye başladı. Mary
Wollstonecraft’ın 1796’da yayınladığı “Letters Written in
Sweden, Norway and Denmark” eserini okuyan Godwin
çok etkilendi. Bu kitap ile ilgili “Eğer bir adamı yazarına
âşık etmek üzere yazılmış bir kitap varsa, o kitap bu
olmalı!” demişti. Mary, bu aşkın sonucunda Godwin’le
evlendi ve “Frankenstein” adlı eseriyle herkes tarafından
bilinen kızı Mary’yi dünyaya getirdi. Fakat doğumdan 10
gün sonra henüz 38 yaşında iken hayata gözlerini
kapadı.
Mary Wollstonecraft günümüzden yaklaşık 200 yıl önce
döneminin getirdiği zorluklara rağmen kadınların ve
kadın haklarının önemini farkına varmış ve herkesin
varması için yaşamını buna adamıştır. İngiliz yazar,
filozof ve kadın hakları savunucusu , “Feminizmin
Annesi” Mary Wollstonecraft hayatıyla, fikirleriyle,
yazdığı yazılarla, kararlılığıyla bize ve gelecek nesillere
ışık olmalıdır…
“En övülesi hedef, cinsiyet ayrımını göz önüne
almadan, bir insan olarak iyi bir karakter
geliştirmektir.”
Mary Wollstonecraft

Kaynakça:
https://gaiadergi.com/aydinlanma-caginin-radikal-kadini-mary-wollstonecraft/
https://sanatkaravani.com/mary-wollstonecraft/
https://tr.wikipedia.org/wiki/Mary_Wollstonecraft

Vincent Van Gogh

Beril BOSUT / 9-B
Vincent Van Gogh, 30 Mart 1853’te Hollanda’nın Brabant
bölgesinin Grootzundert köyünde dünyaya gelen en
tanınmış ressamlardandır. Protestan papaz Theodorus
Van Gogh ve Anna Van Gogh Carbentus’un çocuklarının
en büyüğüdür. Van Gogh‘a, kendisinden bir sene önce
dünyaya ölü olarak gelen ağabeyinin ismi verilmiştir.

Tablocu Baba Tanguy’ın dükkanında tanıştığı Gauguin’in
kendisini ziyaret edeceğini duyunca onu etkilemek için
Ayçiçekleri tablosunu resmetmiş, 1888 yılında Arles’te
bir gece Tamborin Barı’nda onunla tartışmaları üzerine
Gauguin’i öldürmeye teşebbüs etmiştir. Ardından
yaşanan birçok sinir krizi ve ağır depresyon sebebiyle
Van Gogh, kendi isteği üzerine Saint-Paul-de-Mas ole
akıl hastanesine yatırılmıştır. Bu dönem her ne kadar zor
bir dönem olsa da Van Gogh, en değerli yapıtlarının bir
kısmını bu dönem içerisinde vermiştir. 27 Temmuz 1890
yılında kendisini göğsünden vurmuş ve iki gün sonra,
kardeşi Theo’nun kollarında hayatını yitirmiştir.

Zihinsel rahatsızlığı nedeniyle eğitimine devam etmeyen
Van Gogh, 1869 yılında babası aracılığıyla Lahey’deki
Goupil&Co. galerisinde çalışmaya başlamıştır. 1873
yılında Goupil&Co. galerisinin Londra şubesine
atanmıştır. Londra’da kaldığı ev sahibinin kızı olan Ursula
Loyer’in Van Gogh’un evlenme teklifini reddetmesi
üzerine Van Gogh Londra’yı terk etmiştir. 1874 yılında,
reddedilmenin getirdiği ruhsal bunalım Van Gogh’un
galerinin Paris şubesine geçmesine sebep olmuştur.
İşlerin ihmali ve çeşitli anlaşmazlıklar nedeniyle işten
çıkarılan Van Gogh, İngiltere’ye geri dönmüştür.
İngiltere’ye döndüğünde öğretmenlik, rahip yardımcılığı,
kitap satıcılığı gibi farklı mesleklerle ilgilenmiştir. Bu
sürecin ardından, Van Gogh, Amsterdam’a dönmüş ve
ilahiyat fakültesine girebilmek için çalışmıştır. Bu
hedefine de ulaşamayan Van Gogh, tecrübe ettiği
başarısızlıklar üzerine sanat kariyerine atılarak
Brüksel’de tanıştığı Ridden Van Rapart’tan anatomi ve
perspektif üzerine dersler almaya başlamıştır.

Yıldızlı Gece, Patates Yiyenler, Arles’teki Yatak Odası,
Ayçiçekleri gibi 860’ı tablo olan 2100 eseri
bulunmaktadır.

Van Gogh, 1881 yılında ailesinin Etten’deki evine dönmüş
ve kuzenine âşık olmuş fakat kuzeni tarafından
reddedilince bir ruhsal bunalım daha geçirmiştir. 1881
yılının sonunda, Lahey’e giden ressam, orada ünlü
ressam Anton Mauve’un atölyesinde resim dersleri
almıştır. 1881-1883 yılları arasında, ilk yağlı boya
resimlerini yapan Van Gogh, 1885 yılında babasının kalp
krizinden vefat etmesi üzerine kardeşi Theo ile Paris’e
gitmiş, ressam Cormon’un atölyesine yazılmıştır. İçindeki
insanlık sevgisi ve merhameti resimlerine yansıtmak
istemiş ve Paris’te kaldığı bir yıl içinde 200’den fazla
resim yapmıştır. Eserleri Paris’te beğenilmeye başlayınca
çiftçilerin
çalışkanlığını
ve
fakirliğini
yansıtan
başyapıtlarından olan Patates Yiyenler’i bu dönemde
çizmiştir.

Kaynakça:
http://www.ressamlar.gen.tr/vincent-van-gogh-kimdir-hayati-biyografisi/
https://oggusto.com/blog/detay/2292/vincent-van-gogh-hayati-eserleri-ve-bilinmeyenleri.html
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Küreselleşme ve Ulus Devlet
Egemenliğinin Yok Olma Süreci

Selin DİKİCİ / 12-A
Ulus devletler, Fransız İhtilali’nin yaydığı milliyetçi akımın
önderliğinde kurulmuşlardır. Bu akımın ortaya çıkışıyla
işgal ve sömürü altındaki ülkelerde milliyetçi, özgürlükçü
hareketler baş göstermiş ve her milletin kendi bağımsız
ulus devletleri ortaya çıkmaya başlamıştır. Ulus
devletlerde esas, tek ulus, tek kültürdür ve her ulus,
devletin amacı bünyesindeki milletin kendi kültürünü ve
milliyetçiliğini yaşatmaktır. Fakat küreselleşmeyle
dünyanın bir bütün haline gelmeye başlaması, bunun
tam tersi bir süreçtir.

olarak eşit görmeleri olmuştur. Bu da ulusal egemenliğin
bugün anladığımız klasik anlamının ana unsurlarının
belirlenmesinde önemli bir rol oynamıştır.
Sovyetler Birliği’nin yıkılmasıyla beraber ‘Soğuk Savaş’
boyunca ayakta kalmayı başarabilenlerin ulus devlet
fikirleri de zarar görmüştür. Portekiz, Hollanda ve
İngiltere gibi ulus devletler, küresel bir sistemin
oluşumunda etkili birer aktör olarak görev yapmışlardır.
Bununla beraber Amerika’nın Soğuk Savaşın galibi
olması sonucu tek kutuplu hale gelen Dünya, ağırlıklı
olarak Amerikan politikalarını izleyen bir sistemin
içerisinde var olmaya başlamıştır. Küreselleşmeyi
yönlendiren ABD’nin mevcut ortamdaki siyasi ve sosyal
gücü küreselleşmenin hızlanmasına ortam hazırlamıştır.
ABD, komünizm tehdidinin ortadan kalkması ve merkezi
planlı sistemlerin çökmüş olması sonucunda teknoloji
devrimindeki önceliği, askeri üstünlüğüyle ve tabii
piyasa ekonomisinin rakipsiz kalmasıyla dünya
ekonomisine istediği düzeni getirebilmiştir.

Küreselleşmeyle ülkeler arası geçmişin katı sınırları
yumuşamıştır ve dünya artık Herbert Marshall
McLuhan’ın sözleriyle “evrensel bir köy” olarak
tanımlanabilmektedir. Küçülen dünyada artık ithal
mallar, ithal kültürü de beraberinde getirmektedir,
geçmişte devletlere özgü olan kültürel öğeler, dünyanın
küçülmesiyle yayılmıştır. Küreselleşme olgusu, dünyanın
ve milletlerin tek bir bütün haline gelmesi, insanların
aynı ürünleri kullanıp aynı fikirleri paylaşmaları, yaşam
tarzlarının milliyet ve geleneklere göre değil de benzer
olması durumunu anlatır. Küreselleşmekte olan dünyada
farklı ülkelerde yaşayışlar birbirine benzer olmaya,
insanlar dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar tek tip
olmaya
ve
benzer
düşünceleri
paylaşmaya
başlamışlardır. Böylece, kültürünü ve milli değerlerini
koruma amacındaki ( homojen halklara sahip) ulus
devletler, etnik açıdan bakıldığında çok daha karışık
kültüre ve halklara sahip ABD’nin küreselleşmeyi yayma
politikalarından ve amacından daha çok olumsuz
yönleriyle etkilenmişlerdir. İki sistemin birbirine zıt
olması,
ulus
devletlerin
çoğunlukla
olumsuz
etkilenmesine neden olmaktadır.
İlk olarak 1648 Westphalia Antlaşması ile ulus devlet
anlayışı ortaya çıkmış, dünya çapında yayılmıştır. Bunun
sonucunda başta Avrupa olmak üzere tüm dünyadaki
ülkelerin sınırları değişmiş, yeni devletler ortaya
çıkmıştır. Bu antlaşma ile sınırlar ve ulus devlet
egemenliği net bir şekilde belirtilmiştir. Bunun yanı sıra
devletlerin birbirlerinin iç işlerine karışmayacağı
söylenmiştir. Westfalya Anlaşmas’ının ortaya koyduğu
bir diğer yenilik ise önceki dönemlerde söz konusu bile
olmayan bir bakış açısıyla ülkelerin birbirlerini karşılıklı
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Günümüzde var olan 200 kadar ülkeyi, başta ABD olmak
üzere sadece 35’i gelişmiş merkez ülkelerdir. Geri
kalanlar ise yeni uluslaşan çevre ülkelerdir.

anlamda ulus devletlerin mutlak bağımsızlıklarının
getirdiği hakları, evrensel ve bölgesel siyasi
örgütlenmeler nedeniyle zedelemektedir.

Bu ülkelerde, devletin ekonomideki işlevleri çok olduğu
gibi piyasa ekonomisine müdahaleleri de çok yoğundur.
Merkez ülkeler, bu müdahaleler küreselleşme sürecine
katılımları olumsuz etkilediğinden çevre ülkeleri
küreselleşme sürecine katmak için önlerindeki en büyük
engel olarak gördükleri ulus devletleri geriletmek adına
ortak hareket etmektedirler.

Küreselleşme sürecinde ulus devletlerin bağımsızlıklarını
kaybetmesinin bir diğer boyutu siyasi örgütlenmelerdir.
Emperyalist politikaların yoğunlaştığı Soğuk Savaş
döneminde ABD’nin yanında yer alan NATO üyesi
devletler ve SSCB’nin yanında yer alan Varşova Paktı’na
dahil devletlerin dış politikada beraber hareket etmesi
gibi birlik durumları günümüzde de görülmektedir.
Günümüzde AB, NAFTA gibi birlikler, bölgesel
anlaşmalarla kurulan, yapısı farklı olan bölgesel işbirliği
örgütleridir. Böylece var olan siyasi ve ekonomik
örgütlerle işbirliği içine girmek zorunda kalan ulus
devletler, oluşan sistemde, kendi güvenliklerini tek
başlarına sağlayamayacak duruma gelmişlerdir. Yaşanan
teknolojik gelişmelerle beraber artan güvenlik sorunu da
devlet dışı aktörlerin önem kazanmasında etkili
olmuştur. Öyle ki küreselleşme olgusu nedeniyle ulus
devletler, siyasi veya ekonomik anlamda etkileşim içinde
olduğu devletlerden tamamen bağımsız hareket
edemeyecek konuma gelmiştir.

Küreselleşme, dünyanın siyasi yapısında bazı
değişikliklere yol açmış ve zamanla güçlenerek ulus
devletleri bir dönüşüme itmiştir. Küreselleşmede
ulus-devlet, otoritesini kaybetmiş ve yetkisini uluslar
üstü kuruluşlara devretmeye başlamıştır. Bu dönüşümü
sağlayan küresel kuruluşları açıklamak gerekirse:
Ulus-devletlerin ekonomi alanındaki yetkilerini, İkinci
Dünya Savaşı’ndan sonra geliştirilen Dünya Bankası, IMF,
OECD ve Dünya Ticaret Örgütü gibi kuruluşlar sayılabilir.
Bu örgütler, devletlerin ekonomik alanda beraber
hareket etmesine sebep olarak onları ekonomi alanında
da birbirlerine bağımlı hale getirmiştir. Bu açıdan
bakıldığında Birleşmiş Milletler gibi kıtalararası örgütler
de ulus devletleri diğerleriyle beraber hareket etme
sorumluluğu altına sokarak ulus devletlerin mutlak
bağımsızlıklarını zedelemektedir. Çünkü bu tarz evrensel
ve bölgesel birlikler, ülkeleri siyasi anlamda birbirine
bağlamakta, mutlak bağımsızlıklarını ve ulus devletin
bağımsız karar alma özgürlüğünü kısıtlamaktadır. Bir

Küreselleşme olgusu devletlerin bütünleşmesini
savunurken ulus devlet kavramına göre her millet kendi
içinde birleşmelidir. Küreselleşme süreciyle devletlerin
bir araya gelmesi ve birbirine bağlı hareket etmeye
başlaması, ulus devletlerin bağımsızlıklarına zarar
vermektedir, yani dünyanın küreselleşmesiyle ulus
devletler güç kaybetmektedir.
Kaynakça:
Hurigül Eken, Küreselleşme ve Ulus Devlet
Cebeci, Kemal. “Küreselleşme Bağlamında Ulus-Devletin Egemenlik Gücünün
Dönüşümü.” Sayıştay Dergisi, no. 71.
Bakan, Selahaddin, and Gökhan Tuncel. “Küreselleşmenin Ulus Devlet Üzerindeki
Etkisi.”
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Türk Ve Anzak Askerlerinin
Yazılı Kayıtlarından Çanakkale Savaşları

sahip olan Anzaklar esir olduktan sonra Türklerden
gördükleri iyi muamele karşısında oldukça şaşırmışlardı.
Bunlardan birisi anne ve babasına yazdığı mektupta “bu
zamana kadar karşılaştığı insanların en iyisinin Türkler”
olduğunu yazmıştır. Avustralyalı asker J.L. McKinley,
Türklerle ilgili kendilerine verilen bilgilerin yanlışlığını “...
Gelibolu’nun kan ve duman içindeki savaş alanında
tanıdığımız Türk askerine, hiçbir zaman kin ve nefret
beslemedik. Gelibolu’ya giderken onların ne türlü kötü
muameleler yapabilecekleri hususunda verilen bilgilere,
yapılagelen tüm olumsuz telkinlere karşın, Türk askerinin
mert bir savaşçı olduğunu, olaylar içindeki
tecrübelerimizle anlamıştık...” cümleleriyle belirttiği bu
ifadeler, Anzakların Türkleri tanımadıklarına, bu savaşın
nefret ve intikam üzerine oluşmadığına kanıt oluşturur.
Siperlerinden Anzaklar Kızılhaç’ı, Türkler de Kızılay
bayrağını sallıyorlardı. İki taraf da ölülerini gömmek
üzere yola koyulmuşlardı. Her iki tarafın yüksek kayıplar
verdiği bu savaş, Türklerle Anzaklar arasında yakınlık
doğmasına zemin oluşturmuştur. “Birbirlerine sigara
ikram ediyor, yarım yarım bildikleri Arapça ve İngilizce
kelimelerle şakalaşıyor, hatıra olarak rütbelerini değiş
tokuş ediyorlardı.” Savaşın uzun sürmesi bu tür olayların
daha sık yaşanmasını sağlamıştır. “Avustralyalılar
erlerimize çikolata verirken Mehmetçikler ipe dizilmiş
kuru incir ikram ettiler.” Birbirlerini öldürmek üzere
savaşan iki taraf insani yönlerini keşfederek savaşı
sorgulamaya başlamışlardır.

Can ÜNER / Mezun
Çanakkale Savaşları, 1915 yılında İtilaf kuvvetlerince
Osmanlıya karşı açılan, sekiz ay süren deniz ve kara
muharebeleridir.
Türk ve Dünya tarihini etkileyen
savaşlardan biri olan Çanakkale Savaşları, barışın ve
insanlığın önemini dünyaya kanıtlamış birçok anı ve
hikâyeyi beraberinde yazılı kayıtlarla günümüze
taşımıştır. Önce denizde başlayan savaşlar Gelibolu
Yarımadası’nda devam etmiş karşılıklı olarak üç yüz bin
asker kaybı yaşanmıştır.
Çanakkale Savaşı sadece sonuçlarıyla değil süreçte her
anıyla dünya tarihine ders ve yön veren bir savaştır. Bu
savaş Türkler açısından vatan ve bağımsızlık
kavramlarına olduğu kadar İslamiyet’e saldırı olarak
görülmüş, toplum bütün gücüyle çocuklar dahil
topyekün savaşmıştır. Anzak ve Fransız askerleriyse
bilmedikleri bir coğrafyada paralı asker olarak savaşa
katılmışlardır. Bu açıdan bakıldığında birbiriyle savaşan
iki grubun amaçları, davranışları ve beklentilerinin
farklılığı görülebilmektedir. Süreçte savaşın acımasız
sonuçları karşılıklı savaşan askerlerin ilişkilerini etkilemiş,
savaş içinde yardımlaşma başlamış, özellikle Anzaklar
savaşın amaçlarını sorgulamaya başlamışlardır. Savaş
süresince bu olayları anlatan çeşitli anılar ve mektuplar
yazılmıştır.

Devlet çıkarlarının acımasızca yürütüldüğü 1. Dünya
Savaşı’nda Çanakkale Cephesindeki bu karşılıklı
iletişimler insanlığın en önemli ihtiyacının temelde barış
olduğunu ispat etmiştir. Farklı coğrafyalarda yaşamış,
farklı kültür içinde birbirlerinin dillerini bilmeyen, farklı
amaçlara sahip olarak savaşan bu toplumların birbiriyle
evrensel bütünleşmesi insanlık ve barışın zaferi olarak
nitelendirilebilir.

Avustralyalı askerler, ”İngilizler diyorlardı ki, Almanlar,
İngiltere’yi istila etmek istiyorlar. Sonuçta Avustralya’yı
alacaklar. Biz Almanlarla savaşmak için getirildik. Karaya
çıktığımızda Türklerle savaştığımızı anladık. Bize,
Türklerin esirleri kestikleri söylenmişti...” Bu bilgilere
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Türk asker mektuplarının çoğunluğu genel olarak içe
dönük ve dış dünyayla ilişkileri sınırlı, kiminle değil
neden savaştığıyla daha çok ilgili mektuplardı. Bu
mektuplar anne babaya saygıyla başlayıp, ülke için
özveride bulunmanın mutluluğunu içeren sevgi dolu
mektuplardı: “Çamur, bataklık, boğulan asker cesetleri,
birbirine yakın, boylu boyunca uzanmışlar. Ne ben şu
İngilizleri tanırım, ne onlar beni. Ah bizi böyle karşı
karşıya getirmeye sebep olanlara ne diyeyim bilmem ki!
Ahdettim sebepsiz bir kurşun atmam.” Bu Türk
mektubunda görüldüğü gibi Türkler de Anzakların
neden bu savaşın içinde olduklarını sorgulamaktadırlar.
Yine İngiliz esirin düşkün halini görerek onu sırtında
hastaneye taşıyan Türk askeri bu olayı yazdığı mektupta
şöyle anlatmaktadır.” Para sende, memleket sende,
dükkan sende. Yedi deniz arşını yerden kale gibi
gemilerine binip benimle muharebeye tutuşursun. Ne
adını bilirim. Ne memleketini bilirim, Çanakkale'ye
Anzak geldi derler, ocağımı söndürür, çoluk çocuğumun
her birini bir yana dağıtır gelirim... Siperde yediğini ben
düğünümde bulup yiyemem .. Sonra az başın sıkıldı mı
teslim ... Teslim! Ellerini açarsın.” Buradan anlaşıldığı gibi
Anzakların sosyal ve ekonomik statüsü yüksek, Türk
askeri ise aç ve yoksul savaşmaktadır. Türk askerleri
Anzakların çabuk teslim olmalarını mücadeleci ruhtan ve
amaçtan yoksun olduklarına bağlamaktadır. Yine bir
başka mektupta “ "Tel örgülere geldiğimiz ilk esirlik
günlerimden biriydi… Bir İngiliz yüzbaşısı bastonla
geziyor, topallıyor. O topal, esirlerin başında kumandan
falandı herhalde. Çok rahat ettim o komutandan... Allah
razı olsun. Ben de o komutana, Alman kaputlarından içi
kadife kaplı bir sandık yaptım. “ Anlamaktayız ki bu
ilişkiler her iki tarafın birbirine karşı olan anlayışı üzerine
gelişmiştir.
Bu mücadele ile Osmanlı Çanakkale Cephesinde büyük
bir başarı göstermiş, savaşın süresi uzamış, Bulgaristan
bu başarıdan etkilenerek savaşa İttifakların yanında
dahil olmuş, Çarlık Rusya’sı yardım alamadığı için
isyanlara yenik düşmüş ve savaştan çekilmiştir. Bu
sonuçlarla Çanakkale Savaşı iki taraf için de önemli yere
sahiptir. Türkler bu savaşta milletçe birlik olmanın başarı
getireceği sonucundan hareketle Kurtuluş mücadelesine
girecek manevi gücü kendinde bulmuştur.
Sonuç olarak bu savaşın acımasızlığı içinde düşman
politikalar ve siyasi menfaatlerin çatışmasında dahi
insanların dostça tutumları o kadar etkilidir ki bugüne
kadar her yıl dayanışma ve anma amaçlı 25 Nisan’da
törenler düzenlenmektedir. Dünya insanlık tarihinde bir
ilkin gerçekleştiği bu savaşta Türkler ve Anzaklar
arasında bir daha çözülmeyecek bir bağ kurulmuş ve bu
iki onurlu ulus bütün dünyaya örnek olmuştur.
Kaynakça:
SÖZÜDEMİR, EBRAL. "Azınlıkların Gözüyle Çanakkale Savaşları - Sayfa 92 - Ulusal Tez
Ve Araştırma Merkezi - Akademik Tezler Ve Araştırmalar." Ulusal Tez Ve Aratrma
Merkezi RSS. N.p., n.d. Web. 14 Feb. 2017.
GILBEERT Martin, The Straits of War, Gallipoli Remembered, Sultan Pub, London 2000.
HAMILTON Ian, Gelibolu Günlüğü, Hürriyet Yayınları, İstanbul 1972. GÜNESEN Fikret,
Çanakkale Savaşları Kastaş Yayınları, İstanbul 1986.
Genelkurmay ATESE Arşivi.
Resimler: Fotoğrafçılık Klübü
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Sofya Kovalevskaya

Tara TİREGÜL / 9-A
Ocak 15, 1850- Şubat 10, 1891 tarihleri arasında yaşayan
Sofya Kovalevskaya, matematiğe büyük etkisi olan ve
kadın hakları hareketlerinde rolü olan ünlü bir Rus
matematikçisi ve yazarıdır. Çalışmalarına başka bir
ülkede devam etmek için 1868’de paleontolojist Vladimir
Kovalevskaya ile evlenmiş, eşiyle 1869’da Avusturya’ya
taşınıp Heidelberg üniversitesinde okuma için başvuruda
bulunmuş fakat kadın olduğu için kabul edilmemiştir.
Avusturya’da reddedildiğinden Berlin’e taşınıp başka bir
üniversiteye kaydolmaya çalışmış ama yine aynı nedenle
reddedilmiştir.
Öğrenmeye tutkusunu yitirmeyen Kovalevskaya, gizlice
Karl Weierstrass’tan ders alıp ‘KISMİ DİFERANSİYEL
DENKLEM’ - SATÜRN’ÜN HALKALARI ve ELİPTİK
İNTEGRALLER üzerine üç ayrı makale hazırlamıştır.
Makalelerin içinde, şu an Cauchy-Kovalevskaya teoremi
olarak bilinen kısmi diferansiyel denklemlere çözüm
kurallarının açıklaması vardır. Bu makalelerin Avrupa’da
ünlenmesi sebebiyle kadın olduğu açığa çıkmasın diye
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adını değiştirmiş, bu yazılar sayesinde aynı zamanda
Göttingen Üniversitesi tarafından doktor unvanını
almıştır.
Diplomasını kazandıktan sonra Rusya’ya geri taşınıp
1878’de bir çocuk sahibi olmuştur. 1883’te eşinin
ölümünden sonra matematiğe geri dönmeye karar
vermiş ve Magnus Mittag-Leffler’den aldığı davetle
Stokholm
üniversitesinde
profesörlük
yapmaya
başlamıştır. 1888’de “Russian Academy of Sciences” ve
“French Academy of Sciences”’a giren ilk kadın olmuştur.
Üstelik, Rusya’daki çocukluğunu tasvir eden birkaç kitap
ve ardından tiyatro oyunu ve kompozisyon yazmıştır.
Sofya Kovalevskaya, bilim adamlarının bilim kadınlarına
ve genel olarak kadınlara olan önyargısının değişmesine
katkı sağlamış ve tarihe de en başarılı kadın
matematikçilerinden biri olarak adını yazdırmıştır.
Kaynakça:
https://sarkac.org/2018/03/sofya-kovalevskaya/
https://www.britannica.com/biography/Sofya-Vasilyevna-Kovalevskaya
https://www.agnesscott.edu/lriddle/women/kova.htm

Turing Testi

Muhammed Ali DİLEK / 9-C
İngiliz bilgisayar bilimci Alan Turing basit bir soru
sormaya karar verdi: Bir bilgisayar insan gibi konuşabilir
mi?
Bu soru, bilim insanlarını yapay zekayı ölçmede Turing
Testi olarak bilinen fikre yönlendirdi. 1950’de
"Hesaplama Makineleri ve Zeka" makalesinde Turing bir
oyun önerdi. Bu oyunda, insan bir oyuncuyla yazılı bir
konuşma yapıyor ve cevaplarını değerlendiriyordu.
Ayrıca, testi geçmek için, bilgisayar sonuçlarını
değiştirmeksizin
oyunculardan
birisi
ile
yer
değiştirebiliyordu. Sonuçta eğer bilgisayarın konuşması
insanınkinden kolaylıkla ayırt edilemezse, bilgisayar akıllı
olarak nitelendiriliyor ve testi geçiyordu.
Testi ilk geçen program ELIZA olarak adlandırıldı.
Oldukça kısa ve basit bir programla sadece psikologları
taklit eden program, onları daha fazla konuşmaya teşvik
ederek ve kendi sorularını onlara yansıtarak bir çok kişiyi
yanıltmayı başardı. Bir diğer program PARRY tam tersi
bir yaklaşımı seçti. Önceden programlanan takıntısına
sürekli konuyu getiren paranoid şizofrenik bir kişiliği
taklit eden program, tek başına insanları aldatmada
başarısı ile testin bir zayıflığını vurguladı.
İnsan dili en büyük sözlükte bile yakalanamayan, şaşırtıcı
derecede karmaşık bir fenomen haline geldi. Program
"hmm..." gibi basit bir duraklamada ya da yanlış
cevaplanmış sorulardan bile şaşırabilir. Hatta "Meyve
suyunu buzdolabından çıkardım ve ona verdim ama
tarihini kontrol etmeyi unuttum." gibi basit bir diyalog
içeren cümleyi çözümlemek için bile temel bilgi
zenginliği gerektirir.
Anlaşılıyor ki bir insan diyaloğunu taklit etmek, hafıza ve
işlem gücünü artırmaktan daha fazla zaman alıyor.
Görünen o ki Turing'in hedefine yaklaştıkça bilinç
hakkındaki bütün o büyük sorularla da ilgilenmek
zorundayız.

Kaynakça:
https://tr.wikipedia.org/wiki/Turing_testi
https://www.sanalkasif.com/yapay-zeka-nedir-turing-testi-nedir/
https://www.nkfu.com/turing-testi-nedir-makineler-dusunebilir-mi-turing-testini-gecen-var-mi/
Resim Kaynakları:
https://mechanicalforex.com/2011/06/neural-networks-in-trading-how-to-design-a-network-for-financial-forecasting-in-eight-simple-steps.html
https://aiso-lab.com/general-artificial-intelligence-2/
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Vantablack

Berra Selin SÖYLER / 9-B
Vantablack, 2014 yılında İngiliz bilim adamları tarafından
icat edilmiştir, boya veya kumaşın aksine karbon
nano-tüplerinden yapılmış özel bir kaplamadır. Bu
karbon nano- tüplerin her biri yaklaşık 20 nanometre,
14-50 mikron kadardır. Vantablack’in 1cm2’lik yüzey
alanı, bu küçük nano- tüplerden yaklaşık 1.000 milyon
tane içermektedir. Bu yüzden ışık bu düzlemeye
çarptığında nano- tüplerin arasındaki boşluktan girer ve
anında sıkışır, emilir. Işığın girememesi de onu dünyada
bilinen en siyah materyal haline getirmektedir.

emdiği ışığı
açıkladılar.

ölçmeye

yetecek

güçte

olmadığını

Vantablack o kadar siyahtır ki insan gözünün onu
algılaması imkansızdır. Bu yüzden ona bakıldığında dibi
olmayan bir boşluğa bakmak gibi olduğunu
söyleyebiliriz. Bu buluşu pazarlama haline getirebilmek
için spreyleri de üretilmiştir. Bu sprey kızılötesi ışınlarının
%99,8’ini emebilmektedir. Bu versiyonu 3 boyutlu
objelerin 2 boyutlu görünmesini sağlamaktadır. Eğer bu
materyali biraz keşfetmek ve mesela arabanızı boyamak
için almak istiyorsanız ne yazık ki Vantablack bunun için
uygun değil. Ancak eğer bir üniversitede ya da müzede
çalışıyorsanız örnek istemeniz ve alabilmeniz
mümkündür.

Bu ultraviyole materyal, görünür ve kızılötesi ışınların
hepsini %99,60 oranla emebilme kapasitesine sahiptir.
2014 yılından bu yana bu buluşun üzerinde çalışan ekip,
materyalin siyahlığını daha da yükseltti. Bu oranı %99,8
oranına taşıdıkları söylenmektedir. 2016’nın başlarında
da dünyada bulunan hiçbir spektrometrenin onun

Kaynakça:
https://pldturkiye.com/dunyanin-en-siyah-materyali-vantablack/
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Gündelik Hayat ve Uyum:
Altın Oran

Elif Dila DERENDELİ / 9-B
Çoğumuz altın oranı duyduk. Peki, altın oranın ne demek
olduğunu, nasıl ortaya çıktığını, yaşantımızda bizleri
nasıl etkilediğini hiç düşündük mü? Altın oranın basitçe
tanımı, bir bütünün parçaları arasında gözlemlenen en
uyumlu, yetkin boyutlara sahip olan geometrik ve de
sayısal bir oran bağıntısıdır.

Orta Çağ’da yaşamış olan Leonardo Fibonacci, İtalyan
kökenli bir matematikçidir. Fibonacci’nin altın oranı nasıl
bulduğuna dair iki farklı iddia bulunmaktadır. Birinci
iddia, özgür düşüncesiyle birbiri arasında ardışık ilişki ve
mükemmel bir oran bulduğu sayıları keşfetmiş olduğu,
ikinci iddia ise Arap-Hint uygarlıklarından altın oran
hakkında bilgiler öğrendiği ve öğrenmiş olduğu bu
bilgileri Avrupa’ya taşıdığıdır. Leonardo Fibonacci’nin
her şekilde altın oranı oluşturan sayıları ortaya atması
yani keşfetmesi sebebiyle altın orana soyadının ilk iki
harfini vermiştir. Bu şekilde altın orana “Fi sayısı”
denmiştir.

Matematik, sanat ve edebiyat gibi konular hakkında bilgi
sahibiyiz. Daha doğrusu bu fikirleri kimin ortaya attığını
biliyoruz. Altın oranda ise matematik, sanat ve
edebiyatta olduğu gibi geniş ve eski bilgilere sahip
değiliz. Dünya üzerinde geçmişini net bir şekilde
bilemediğimiz canlılar ya da tahmin dahi edemediğimiz
eski zamanlardan günümüze kadar gelmiş olan ilginç
yapıtlar bulunmaktadır. Altın oran da bunlardan bir
tanesi…
İnsanoğlu, bildiğimiz her dönemde ihtiyaçları
doğrultusunda hareket etmiş ve yeni keşifler ve buluşlar
yapmıştır. Matematik, sanat, edebiyat ve hatta altın oran
bu ihtiyaçlardan ortaya çıkmıştır. İnsanlar neyin
“mükemmel” olduğunu merak etmişler ve bir
sebep-sonuç aramaya başlamışlar ve buldukları sonucu
da “altın oran” olarak adlandırmışlardır. Peki, bu
sebep-sonuç araştırmasının ilkleri kimlerdir ve nasıl
bulunmuştur?

Fi sayısı yani altın oran kısaca
olarak gösterilmekte
ve sözel olarak da şu şekilde tanımlanmaktadır: Bir
doğru parçasının altın orana uygun bir biçimde
bölünmesi gerektiğinde bu doğru öyle bir yerden
ayrılmalıdır ki küçük parçanın büyük parçaya oranı,
büyük parçanın bütün doğruya oranına eşit olsun.

Altın oranı ilk olarak kimlerin keşfettiği net olarak
bilinmese bile Yunanlıların ve Mısırlıların bu konu
hakkında çalışmalar yapmış oldukları bilinmektedir.
Milattan önce 300’lü yıllarda Öklid, “Elementler” adlı
tezinde “ekstrem ve önemli oranda bölmek” kelimelerini
kullanarak altın oran hakkında ilk kez yazılı bir biçimde
bahsetmiştir. Mısırlıların Keops Piramidini altın oran
kullanarak yaptıkları düşünülmektedir. Mısırlıların ve
Yunanlıların dışında da altın orana yer veren ve kullanan
ressam, sanatçı ve mimarların olduğu düşünülmektedir.
Bunlara örnek olarak; Leonardo da Vinci’nin “İlahi Oran”
adlı çalışmasında sunduğu resimlerde de altın orana yer
verdiği bilinmektir. Geçmiş dönemlerde “altın oran”
yerine “Fibonacci sayıları” da denilmiştir. Fibonacci
sayıları tam olarak nedir?
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Altın oran yani Fibonacci sayıları birçok çalışmada
kullanılmıştır. Bu altın oranın kullanıldığı çalışmalara
örnek olarak insan vücudu, sanat, bitkiler ve hayvanlar
verilebilir. Bilim insanları, insanlarda bulunan altın oranın
bazılarının
bunlara
göre
hesaplandığını
öne
sürmüşlerdir. Örneğin yüzün boyu ve yüzün genişliği,
burun genişliği ve burun deliklerinin arası gibi orantılar
yüzün altın oranlamalarından bazılarıdır. Parmak
ucu-dirsek arası ve el bileği-dirsek arası, omuz
hizasından başucuna kadar olan mesafeyle kafa-boyu
gibi orantılar ise vücudumuzda bulunan altın
oranlamalarından bazılarıdır. İlahi oranın heykel, resim
çalışmalarıyla saray ve piramitlerin yapımlarında
kullanıldığı bilinmektedir. Herhangi bir bitkinin altın
oranlamasına örnek verecek olursak; papatya gibi
çiçeklerin sağa doğru giden tanecikleri ile sola doğru
giden taneciklerinin merkeze oranı ortaya altın oranı
çıkartmaktadır. Ekosistem içerinde önemli bir rol
oynayan bir hayvan olan arıyı ele alalım. Arı kovanlarında
yaşayan dişi arıların sayısı erkek arının sayısına
bölündüğünde de ortaya altın oran çıkmaktadır.
Gündelik hayatımızda altın oran gerek sanat gerek
matematik dallarında önemli bir rol oynamaktadır. Altın
oranın her zaman gündelik hayatımızın içinde olduğunu
fark etmesek bile yeri geldiğinde tekrardan hatırlıyoruz.
Genelde altın oranın sadece kendimiz hakkında
olduğunu düşünüyoruz ama altın oran sadece bizimle
ilgili değil. Aklımızın ucundan bile geçmeyecek ilginç
oranlamalar var ve bu oranlamalar bizim hayatımızı
etkiliyor. Kısacası, gündelik yaşantımız ve altın oran yani
matematik arasında uçsuz bucaksız ve daha da
araştırılabilecek bir bağlantı bulunmakta.
Kaynakça:
https://www.evrensel.net/haber/308847/iste-bunlar-hep-altin-oran
http://www.aoder.org.tr/tr/altin-oran/36.aspx
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Kapadokya

“Tarihin gizlendiği yerlerde bilin ki
yeni bir tarih yatmaktadır.
Tıpkı peri bacalarında yatan gizem gibi.”
Lal Azra SEYFİ/ 9-C
Kapadokya, UNESCO tarafından korunma altına alınmış turistik bir bölge olup Güllü Dağ, Erciyes ve Hasan Dağı
tarafından püskürtülen lavların ve küllerin yıllarca yağmur ve rüzgâr gibi doğal olaylar ile aşınmasının ardından açığa
çıkmıştır. Kapadokya, kelime anlamı olarak “güzel atlar ülkesi” olarak da adlandırılmıştır. Binlerce medeniyete ev
sahipliği yapmış olan bu yer aynı zamanda binlerce dini de bünyesinde barındırmıştır ve günümüzde de aktif olarak
birçok turiste ev sahipliği yapan bir yerdir. Çok geniş bir alana sahip olan bu bölge Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Niğde
ve Aksaray’ı içinde bulundurur. Bölgede en çok turist toplayan tarihi yerler Göreme, Avanos, Uç Hisar, Ürgüp ve
Ihlara’dır. Kapadokya birçok güzelliği doğrudan gösterdiği gibi aynı zamanda yer altında da birçok güzellik saklar.
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Kapadokya’da gezilebilecek yerler:
Göreme Açık Hava müzesi
UNESCO Dünya Mirasları listesine 1985 yılında adını
yazdıran
Göreme,
bünyesinde
bulundurduğu
Kızlar-Erkekler Manastırı, Yılanlı Kilise, Elmalı Kilise,
Azize Barbara ve Aziz Basil Kiliseleri ve Karanlık Kilise ile
gelen turistleri cezbetmektedir.

da bir kere daha sunmak istiyoruz. Mutlaka gidip
ustasından görmeniz gereken bir iş olduğunu
düşünüyoruz. Dünyanın aliminyumoksit bakımından en
zengin toprağına sahip olan Kapadokya’da tavalar
çömlekler ve de vazolar yapılmaktadır. Ayrıca ısı
absörbe özelliğine sahip olan tava bizi şaşırtan
unsurlardan oldu. Geçmiş nesillerden günümüze kadar
varlığını sürdürmüş olan bu geleneği ustaların elinden
yapılırken izlemeniz ve onları dinleyerek bunun nasıl
yapıldığını, içeriğinde neler olduğunu ve hatta
birbirinden çok farklı mutfak malzemesinin satıldığını
görmeniz mümkündür.

Elmalı Kilise
Varlığı 12. yüzyılın başı ve 11. yüzyılın ortasına
dayanmaktadır. İçerisine girildiği andan itibaren birçok
sahneyi görmek mümkündür. Sahneler, Hz. İsa’nın
doğumuyla başlar, vaftiz, başkalaşım, son akşam
yemeği, ihanet, çarmıha gerilmesi, diriliş ve göğe çıkış
şeklinde birçok görseli barındırır.
Azize Barbara Kilisesi
11. yüzyılı simgeleyen ve Elmalı Kilise ’ye yakın olan bir
kilisedir. Girişinde büyü bozmayı temsil eden hayvan
figürleri yer alır. Duvarları ve kubbesinde askeri
sembollere, geometrik motiflere ve mitolojik hayvanlara
ait semboller görülür
Uç Hisar Kalesi
Zirvesine çıkıldığı zaman neredeyse Kapadokya’nın
tamamını çıkan kişiye sergileyebilecek, güneşin batışının
izlenebileceği çok güzel noktalardan biri olarak bilinen
bu yer aynı zamanda Kapadokya’nın çatısı olarak da
bilinir.
Öz Konak Yer Altı Şehri
Oyularak yapıldığı düşünülen bu dört katlı yer altı
şehrinin varlığı M.Ö. 400’lere dayanır. İçerisinde bulunan
uzun ve dar delikler ile haberleşmeyi ve havalanmayı
sağlamışlardır. Bu deliklerden ancak kafanızı bir miktar
eğerek geçmeniz gerekmektedir ve bu yapı her gelen
ziyaretçiyi hayrete düşürmektedir.
Üç Güzeller
Sanki çekirdek bir aileyi gözler önüne seren Üç Güzeller,
Kapadokya’nın simgelerinden biridir ve yine diğer yerler
gibi o da birçok kişiyi misafir eder. Her yıl neredeyse 2
milyona ev sahipliği yapar ve birçok insan, burada
fotoğraf çekinir.
Ihlara Vadisi:
105 eser içerisinden günümüze sadece 14’ü gelebilmiş,
yerleşime 4. yüzyılda geçiş yapılmış olan bu bölge, 120
metre derinlikte 14 kilometre uzayan bir kanyondur.
Çanak Çömlek Atölyeleri
Hepimizin bildiği gibi Kapadokya doğal ve beşeri
unsurlarıyla tarih açısından çok önemli bir yere sahiptir.
Bu genel mirasın dışında Kapadokya el sanatlarıyla da
büyük ün toplamıştır. Bu el sanatlarından en
önemlilerinden biri çömlekçiliktir. Kapadokya’nın
mineral bakımından zengin olan toprağından elde edilen
çömlekler işin ustaları tarafından şekillendirilerek
Türkiye’ye ve Dünya’ya ihraç ediliyor. Gittiğimiz atölyede
bizi karşılayan ve yapımını uygulamalı bir şekilde
gösteren Ali Usta’ya ve ekibine teşekkürlerimizi buradan

Kaynakça:
http://www.kapadokya1.com/azize-barbara-kilisesi.html
https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/nevsehir/gezilecekyer/elmali-kilise
https://www.kapadokyadayim.com/kapadokya-gezilecek-yerler/
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kapadokya
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Mısır Piramitlerinin
Matematikle İlişkisi

Piramitlerin koordinatları ışık hızıyla aynıdır. Işık hızı: 299
792 458 m/s, Gize piramit kompleksinin koordinatları ise
29°50'41'' K 31°15'03''D ‘dir. Gize'deki üç piramit, aralarında
bir Pisagor üçgeni olacak şekilde düzenlenmişlerdir. Bu
üçgenin kenarlarının birbirlerine göre oranı 3:4:5'tir.

Mehmet ÇETİNER / 9-B

Piramit dev bir güneş saati gibidir. Ekim ortasıyla mart başı
arasında düşürdüğü gölgeler mevsimleri ve yılın
uzunluğunu gösterirler. Piramidi çeviren taş levhaların
uzunluğu bir günün gölge uzunluğuna eşittir. Bu
hesaplamaların hepsini yapmak, duyduğunda herkese
imkansız gibi gelse de Mısırlılar bunu yapmıştır.

Mısır Piramitleri, Mısır’da bulunan piramit şeklindeki
yapıların adıdır. Bunların arasından en bilineni Gize’de
bulunan, hâlâ ayakta olan ve en büyük piramit olarak
dünyanın yedi harikasından biri sayılan Keops Piramidi’dir.
Bu piramitlerin en az 4 bin yıllık olduğu düşünülmektedir.
Hâlâ esrarengiz bir şekilde karşılanan bu piramitlerle ilgili
uzaylılar tarafından yapıldı iddialarına rağmen kesin olan
bir şey varsa o da bu eşsiz piramitlerin temel olarak
matematikle ilgili olduğudur.

Piramitlerle ilgili gizemlerin çoğu çözülse de büyük bir
kısmı hâlâ perdeler arkasındadır fakat bu kadar
matematiksel gerçeğin olması o dönemin koşullarına göre
ilginçtir. Piramitleri uzaylıların yaptığı gibi teoriler olsa da
bunların somut bir delili yoktur fakat Matematik ve
Geometri bizim için her zaman somuttur.

Piramitler bir geometrik eser niteliğiyle insanoğlunu
büyülemektedir. Platon’un ‘Kim ki geometri bilmiyor, içeri
girmesin” sözü doğrudur çünkü bu yapılar tamamıyla
matematik ve geometri biliminin eseridir.

Bu yüzden Mısır Piramitleri, matematiğin eşsiz ve sıra dışı
bir ürünüdür.

Mısır Piramitleri’nin yükseklik, taban alanı ve yükseklik
katsayıları ‘pi, fi ve e’ sayılarını içerir. ’fi’ ve ‘pi’ sayıları antik
dönemlerde Mısırlılar ve Yunanlılar tarafından kullanılmıştır
fakat ‘e’ sayısının bulunuşu 17. yüzyılların ilk başlarına
dayanıyor ancak Mısırlılar bu sayıyı çok daha önceden
kullandı bu da işi ilginç kılıyor. Araştırmacı J.H.Cole yaptığı
standart ölçümler sonucu 51 derecelik 51 saniyelik açı ile
hesaplama yapmıştır. Bu işlemlerin sonucunda Keops
piramidinin taban çevresini, yüksekliğinin 2 katına
böldüğümüzde ‘pi’ sayısını bulabilirsiniz. Olaylar burada
biraz garipleşiyor çünkü insan ister istemez böyle bir
matematik işleminin 4 bin yıl öne nasıl yapıldığını merak
ediyor. Aynı zamanda eğer piramidin yüksekliğine eş bir
çember alıp onu kareleştirirseniz oluşan çemberin
çevresine yaklaşık bir kare hesaplanır ve yükseklik bulunur.
Bu olay bize pi sayısının ‘transandaltal’ bir sayı olduğunu
göstermektedir fakat pi sayısının bu özelliği 1882 yılında
bulunmuştur. Bu bilgi de insanı dehşete düşündürmektedir.
Bu işlemler bile bizi hayrete düşürürken piramidin
tabanındaki üçgensel bölgeye dünyanın tropikal günlerini
gösteren ve 365.242 feet çapa sahip bir dünya sığacağının
hesaplaması bile yapılmıştır ama işin ilginç yanı ise, bizim
bu hesaplamayı yapmak için uzaya bir ölçüm aracı
göndermek zorunda olmamız.
Mısır piramitlerinden bir de astronomik hesaplamalar
yapılabilmektedir. John Michell Mısır Piramitleri’nin açısıyla
yaptığı hesaplama sonucu Dünya ve Ay arasındaki
uzunluğu mil cinsinden doğru bir şekilde bulmuştur. Ay’a ilk
gidiş 1969 yılında yapılmışken böyle bir hesaplamayı o
yıllarda yapmak nasıl mümkün olabilir? Bu kadar
matematiksel işlemle ilgisi olan piramitlerin sırrı burada
bitmiyor.
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Kaynakça:
https://www.matematikkafe.com/?pnum=109&pt=+M%C4%B1s%C4%B1r+Piramitleri+ve+Matematik
https://tr.wikipedia.org/wiki/Gize_Piramitleri

Kumru İle Kumru

Ayşe Gül ÖZKEZ / 10-D
Tahsin Yücel tarafından kaleme alınan ‘Kumru İle Kumru’
kitabı, yazarın diğer kitaplarında da olduğu gibi sosyal
çatışmalara ve düzensizliklere ışık tutar. Genç yaşında
kendinden yaşça büyük olan Pehlivan ile evlendirilip
Samsun’dan İstanbul’a kapıcı karısı olarak gelen
Kumru’nun şehir hayatına ayak uydurma süreci gözler
önüne serilir.
Okuma yazma bilmeden gelip iki çocuk doğurduğu
şehirde başlarda şeytan işi olarak gördüğü pek çok
modern alışkanlığa karşı çıkmasına rağmen, bunların
Kumru’yu nasıl içine çektiği ve o saf, temiz halinden nasıl
uzaklaştırdığı görülür. Gündeliğe gittiği evlerden
birisinin sahibi olan Tuna Hanım’ın modern, kendisinden
farklı ama güzel olan hayatı, alışkanlıkları Kumru’yu
etkiler ve onu kapitalist düzene doğru iter. Aslında, Tuna
Hanım’ın Kumru’yu, tamamen iyi niyetle, hayatını
kolaylaştıracak ev aletleri ile tanıştırması onu çok mutlu
eder. Bulaşık ve çamaşır makinesinin yaptığı işleri
kendisinin daha iyi yaptığını ve bunlara ihtiyacı
olmadığını düşünen Kumru, buzdolabına adeta aşk

duyar ve Tuna Hanım’da olanın aynısını evine almak için
gecesini gündüzüne katar.
Dolabını artık onun dizdiği şekilde dizer, onunla sohbet
eder, aldığı şeyin yerine yenisini koyar fakat bir süre
sonra uzaklaşır. Daha sonra televizyona daha öncekilere
benzer ama daha kontrollü bir sevgi duymaya başlar,
onu da elde etmesinin ardından uzaklaşır. Bu süreçte
Pehlivan, karısının bu isteklerini karşılamak için karanlık
işlere karışır. Kumru ve ailesi bu düzene karşı gelemez ve
daha güzel sandıkları kapitalist düzende girdikleri
market rafları arasında, evlerini donattıkları güzel ev
eşyaları, altlarında ayaklarını yerden kesen araba ile
dağılıp giderler.
Köyden kente göçü anlatılan bu eserde kendi
doğasından ve özünden uzaklaşıp sonsuz ama geçici
istekleri arasında insanın nasıl kaybolduğu anlatılıyor.
Bizi anlatan bu kitap, ne olduğumuzu anlamamız için
okumaya ve paylaşmaya değer.

Kaynakça:
http://www.dinodream.com/work/koyden-kente-goc-39302?ajax=true
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Huzursuzluk:
“Ben Bir İnsandım”

Zeynep Ezgi DAĞLIOĞLU / 10-D
Zülfü Livaneli tarafından yazılan ve ilk kez Ocak 2017’de
basılan HUZURSUZLUK kitabı, çocukluk arkadaşı
Hüseyin’in ölüm haberini almasıyla arkadaşının
Mardin’de başlayıp Amerika’da biten hayat öyküsünü
İbrahim’in anlatımıyla işlemektedir.

bir grubu temsil ettiğini ve kişilerin duygularının,
düşüncelerinin önemli olmadığını göstermektedir.
Hüseyin karakterinin bu sözü söyleme sebebi Meleknaz’a
âşık olduğunda ve onunla evlenmek istediğinde
Meleknaz, başka bir dine mensup olduğundan İslam
düşmanı olarak görülmesi, sonra Amerika’ya
taşındığında ise “Müslüman” olduğu için vurulmasıdır.

Kitapta insanların çok da bilmediği fakat oldukça
zalimce davrandığı Ezidi halkından birçok kez
bahsedilmiştir. Ezidiler, diğer dinlerin aksine Tanrı’nın
sadece Dünya’nın yaratıcısı olduğunu, sürdürücüsü
olmadığını ve sürdürmek için Düşen Melek’in görevli
olduğunu savunmakla birlikte Melek Tavus ismini
kullanmaktadırlar
ve
bunu
tavus
kuşu
ile
simgelemektedirler.

Kimse ona belli konular hakkında düşüncesini sormamış,
herkes sadece onu belli kalıplara sokmuştur. Benzer
durumlarla karşılaşan Meleknaz ve Nergis’in de bu
cümleyi söylemesi kitapta anlatılmak istenen olayı
derinleştirmiştir.
Herkes, bu
okumalıdır.

Bu dine mensup olan Meleknaz adlı karakter ise yıllar
içinde inançları yüzünden oldukça çok yıpratılmıştır.
Kitap sayesinde büyük bir yanlış anlaşılmaya da son
veren Livaneli, kitabı yazarken canının çok yandığını ve
kitabı yazmanın çok uzun ve zorlu bir süreç olduğundan
bahsetmiştir. Çoğunluğu Mardin’de geçen olay örgüsü
sayesinde Mardin hakkında daha fazla fikir sahibi olmaya
yardımcı olan kitap, aynı zamanda azınlıkların ne gibi
zorluklar yaşadığını ortaya koymaktadır. Eser bütün
bunların yanı sıra Hüseyin ve Meleknaz arasında yaşanan
imkansız bir aşktan da bahsetmektedir.

kitabı

bence

önyargılarından

Bu kitap benim en sevdiğim kitaplar arasında yer
almaktadır ve konusu itibariyle çok orijinal olduğunu
düşünmekteyim. Bence kitap, bilmediğimiz kültürleri
bize tanıtmakla kalmayıp belli konularda olan önyargıları
da kırmaktadır. Kitapta en sevdiğim şey İbrahim
karakterinin de ancak okuyucu kadar bilmesi ve bütün
yaşananları okuyucu ile keşfetmesidir. Bunun da kitabın
dilinin sürükleyici olmasında büyük payı olduğunu
düşünüyorum.
Kitabı okuyanların bildiği gibi “Ben bir insandım.”
cümlesi kitapta sıkça geçmekte ve okuyucuların
dikkatini çekmektedir. Bu sözü Nergis, Meleknaz ve
Hüseyin kitabın farklı yerlerinde belirtmektedir ve bu
tabir
okuyucuları
düşündürmektedir.
Öykünün
derinlerine inildiğine ise aslında bu söz bize artık bir
insan olmanın anlamı kalmadığını, bulunduğun herhangi

Kaynakça:
Livaneli Zülfü. Huzursuzluk. Doğan Kitap, 2017.
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sıyrılıp

Maria Sharapova

Melis SARIOĞLU / 9-C
Maria Yuryevna Sharapova, 19 Nisan 1987’de Nyagan,
Rusya’da Yuri Sharapov ve Yelena Sharapova’nın kızı
olarak dünyaya gelmiştir. Sharapova’nın ailesi, 1986’daki
Çernobil nükleer kazasından 1 yıl sonra Gomel
Belarus’tan, Siberia Rusya’ya taşınmış, Sharapova 3
yaşındayken de ailesiyle birlikte bir sahil kasabası olan
Sochi’ye yerleşmiştir.
8 yaşındayken Maria Sharapova’yı Florida’da Nick
Bollettieri Tenis Akademisi’ne kayıt ettirmek için
Amerika’ya göç eden aile, babasının kısıtlı maddi
olanaklarına rağmen bütün imkanlarını seferber
etmişlerdir. Çocukluk yılları Amerika’da geçen Maria
Sharapova lise mezunudur. Çocuklar turnuvalarında
toplam 25 karşılaşmaya çıkmış ve sadece üç kez
kaybetmiştir.
2004’te henüz 17 yaşında iken Martina Hingis ve Lottie
Dod’dan sonra Wimbledon Bayanlar Şampiyonu olan en
genç tenisçi unvanına sahip olmuştur.
Bu yıla kadar birçok başarıya imza atan Maria
Sharapova, Justine Henin’in tenisi bırakması sonucunda
19 Mayıs 2008’de açıklanan WTA sıralamasında
2005’ten sonra bir kez daha bir numara olmuş, son
sıralamada aldığı yenilgiler yüzünden 2009’da yerini
Sırp tenisçi Jelena Jankovic’e bırakmıştır. Yaşadığı omuz
sakatlığı sonrasında ilk 20’ye veda eden Saharapova, 13
Nisan 2009 itibariyle klasmanda 53. sırada
bulunmaktadır.
2010 yılında Roland Garros’ta oynamadan önce,
Fransa’da Internationaux De Starsbourg’da oynamış, ve
burada Alman oyuncuyu yenerek kariyerindeki 22.
kupayı kaldırmıştır.
8 Haziran 2016 tarihinde görülen duruşmasında kanında
yasaklı madde bulunduğu için kortlardan 2 yıl men
cezası almış, ‘Çeyrek Final’ gördüğü Avustralya Açık’tan
diskalifiye edilmiş, para ödülü geri alınan sporcunun bu
cezası sonradan 15 aya indirilmiştir.
Kaynakça:
https://www.mariasharapova.com/nike-queens-of-tennis-experience-2019/
https://www.biyografi.info/kisi/maria-sharapova
https://www.kimnereli.net/maria-sharapova.html
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Zipf Kanunu

Batuhan SÖNMEZ / 9-B

Hayatımızdaki Yeri ve Gizemi
ZİPF KANUNU’nu bir ülkedeki şehirlerin kalabalıktan
tenhaya sıralanmasında, herhangi bir dilde yazılmış
herhangi bir kitaptaki kelime sıklığının sıralamasında,
internet
sitelerinin
açılma
sayılarının
sıklığının
sıralamasında, günlük hayatta konuşurken kullandığımız
kelimelerin sıklığının sıralamasında bile görebiliriz. Hatta,
daha çözümlenememiş dillerde yazılmış yazıtlarda bile bu
kuralın işlediği görülmüştür. Yani, ZİPF KANUNU’nu
neredeyse her yerde etkili olduğu söylenebilir. Bilim
adamları ve matematikçiler ise bu kuramın neden her
alanda etkili olduğunu açıklamaya çalışmaktadırlar fakat
hiçbiri bu kuramın neden her yerde geçerli olduğunu
açıklamaya yaklaşamamıştır. Bu nedenle ZİPF KURAMI’nın
neden her yerde geçerli olduğu sorusunun cevabı tam bir
gizemdir.

İnsanların varlığını keşfetmelerinden beri matematik,
neredeyse her alanda kullanılmaktadır. Yıllar boyu insanlar,
matematiği kendilerinin ürettiği bir kavram olduğunu ve
insanın kozmosu anlama yolu olduğunu düşünmüşlerdir.
Halbuki insanlığın gelişmesiyle beraber pi sayısı, altın oran
gibi kavramların keşfi ile bu düşünce değişmeye başlamıştır.
1900’lere gelindiğindeyse GEORGE KİNDSLEY ZİPF adında
bir dil bilimcinin ortaya atacağı basit bir matematiksel
kuram, bu düşünceyi tamamen altüst etmesiyle birlikte
edebi makalelerden tutun gündelik konuşmalarımıza kadar
her alanda matematiksel bir düzenin olduğunu insanlığa
gösterecektir.
Zipf Kanunu Nedir?
ZİPF KANUNU, kısaca herhangi bir istatistiğin verilerinin
grafiğe aktarılması sonucu ortaya çıkan bir kanundur. Bu
kanuna göre eğer herhangi bir kaynaktan bir istatistik
sıralanıp grafiğe dökülürse, bu verilerin sıralamasında
ortalama yüzdelikler şeklinde bir azalma meydana gelir.
Yani, veriler belirli bir düzen çerçevesinde çoktan aza belirli
oranlarda azalacak şekilde grafikte sıralanır. Örneğin, ikinci
veri ile ilk veriyi kıyaslarsak 1/2, üçüncü veri ile ilk veriyi
kıyaslarsak 1/3, dördüncü veri ile ilk veriyi kıyaslarsak 1/4
oranlarına yakın şekilde oranlanırlar ve buna göre
sıralandıklarında giderek azalan bir grafik ortaya çıkar. Bu
duruma en güzel örneklerden iki tanesi de Amerika Birleşik
Devletleri’ndeki şehirlerin nüfus büyüklüklerine göre
sıralanması ile İngilizcedeki kelimelerin kullanım sıklığına
göre sıralanması gösterilebilir.

ABD şehirleri
New York
Los Angeles
Chicago
Houston
Philadelphia
Phoenix
San Antonio
San Diego
Dallas
San Jose

Bu kanunu bulan ve adını veren GEORGE KİNDSLEY ZİPF,
aslında bir dil bilimci ve filologtur. Kendisi aynı zamanda
demografi ve istatistik üzerinde de çalışmalar yapmıştır.
Çalışma alanının bu kadar geniş olması da ona bu kanunu
bulması için çok büyük bir fayda sağlamıştır. Bu kanunu
keşfetmesini sağlayan durum ise onun, James Joyce’un
Ulysses kitabındaki bütün kelimelerin sayısını belirleyip bu
kelimelerin sayıları arasındaki düzenli azalmayı fark
etmesidir. Bu düzenli azalmayı de 1930 yılında ZİPF
KANUNU adıyla kuramlaştırmıştır. İlk başta bu kanunun
sadece herhangi bir insan dili ile yazılmış bir eserde
bulunan kelimelerin sıklığı üzerine olduğu düşünülmüştür.
Halbuki ZİPF, bu kanunu açıklamadan önce de bu konuyla
ilgili farklı alanlarda birkaç çalışma daha yapmıştır. Bunu
kuramlaştırmasının ardından da bu konu üzerine farklı
alanlarda istatistiksel çalışmalar yapılmış ve bu kanunun
birçok yerde geçerli olduğu kanıtlanmıştır.

Nüfusu
(2010 sayımı)
8,175,133
3,792,621
2,695,598
2,100,263
1,526,006
1,445,632
1,327,407
1,307,402
1,197,816
945,942

Kaynakça:
https://www.turkcebilgi.com/zipf_yasası
https://tr.wikipedia.org/wiki/Zipf_yasası
https://en.wikipedia.org/wiki/George_Kingsley_Zipf
https://www.kigem.com/zipf-yasasi-nedir.html
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_United_States_cities_by_population
http://savasuyar.com/gizemli-zipf-yasasi-nedir/
https://www.bilimoloji.com/gizemli-olcu-zipf-yasasi/
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Platon’un
Mağara Alegorisi

Kimseye hiçbir şey öğretemem,
sadece onların düşünmelerini
sağlayabilirim.”
Platon
Aşkın KIZILASLAN / 11-A
gereken son derece önemli bir hüner olduğunu savunan
Platon, felsefenin ruh için bir tedavi olduğunu düşünür.

Hepimiz sınırsız bir özgürlüğe sahip olduğumuza
inanırız. Yapabileceklerimizin bir limitinin olması,
farkında olmadığımız bir şeydir. Ancak şu bir gerçektir ki
önümüze sunulan imkanlar ve koşullar, bizi her zaman en
iyiye götürmez. İnsanların bilgiden, aydınlıktan uzak
tutulması; sistemi, düzeni, herhangi bir şeyi
eleştirmelerinin
engellenmesi
adına
imkanların
kısıtlanması, tarihte çokça karşılaşılmış bir şeydir.
Okumuş, görmüş, deneyimlemiş, düşünmüş, araştırmış,
merak etmiş insan her zaman bir adım öndedir; bu
önderlik ise zaman zaman toplum tarafından
baskılanmış, tepki görmüş ve dışlanmıştır.

Mağara Alegorisinde, doğdukları andan beri mağarada
yaşayan, dış dünya hakkında hiçbir bilgisi olmayan bir
grup insandan bahsedilir. Bu insanlar, mağaradan bir
çıkış yolu olduğunun farkında değillerdir; bu da onları
mağaranın içindeki gölgelerin ve ekoların sahip oldukları
tüm gerçeklik olduğuna inanmaya itmiştir. Dışarıdaki
cisimlerin, hayvanların ve insanların mağaranın
duvarlarına düşen gölgelerini gerçek hayat sanmış, o
gölgeleri tartışmış ve gerçeğin yansıması olduklarından
habersiz olunan bu gölgeleri ne kadar iyi
yorumladıklarına bağlı olarak sofistikelik ve kültür
seviyelerini belirlemişlerdir.

İçinde yaşamaya zorlandıkları bu cahillikten kurtulmayı
başarmış, diğerlerine de buldukları çıkış yolunu
göstermeye çalışmış insanların sonlarının pek de iyi
olmadığı gerçeğini Platon, ‘Mağara Alegorisi’nde
açıklamaya
çalışmıştır.
Platon’un,
‘eğitim
ve
eğitimsizliğin üstümüzdeki etkisini’ tartıştığı ‘Devlet’ adlı
kitabında bulunan bu metafor, felsefenin yararıyla ilgili
anlatılan en etkili hikayelerden biridir. Felsefenin
insanlığın iyi ve doğru yaşayıp ölmesi için öğrenilmesi

Bir gün, mağaradan birisi bir şekilde gerçek dünyaya
açılan yolu bulur, dışarı çıkar. Daha önce hiç görmemiş
olduğu güneş, gözlerini yorar ve nerede olduğunu
anlamlandırmasını engeller. Dışarı çıkan bu insan
zamanla etrafındaki cisimlerin ne olduğunu kavrar ve
hepsine alışır. Gerçek renkler, gerçek sesler, gerçek
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şekiller tarafından büyülenmiş bir şekilde mağaraya
döner. Oradaki arkadaşlarını bu sahtelikten kurtarmayı
ve gerçekliğe götürmeyi amaçlamaktadır. Ancak
mağaraya ilk girdiğinde alışkanlığını kaybettiği karanlık,
eko ve tam olarak göremediği gölgeler dengesini bozar.
Yalpalamaya başlar ve kafası karışır ama yine de
arkadaşlarına gördüklerini anlatır. Onun bu komik
tavrını, dışarıdaki deneyiminin onu delirtmiş olduğuna
yoran arkadaşları, eğer mağarada kalmaya devam
ederse kendileri için bir tehdit olacağına inandıkları bu
kişiyi öldürürler. Onlara gerçek dünyanın kapısını açacak
anahtarı kendi elleriyle yok ederler ancak hiçbiri ne
kaçırdıklarının farkında bile değildir ve hepsi, yaşadıkları
hayatı ‘hayat’ sanmaya devam ederler. Bu hikâyede
mağaradan çıkan kişi, felsefe ile tanışmış kişi olarak
sunulur. Yaşamı daha önce hiç bakmadığı açılardan
incelemeye başlamış ve kendisini hikmete yaklaştıran
fikirler edinmiş filozof, toplumun kalanını cahilliklerinden
kurtarmaya çalıştığında toplum onu etkisiz hale
getirmiştir. Aynı durum, Platon’un akıl hocası Sokrates’in
başına gelmiştir. Gençlerin ufkunu genişletmeye
çalışırken, onları dinden uzaklaştırdığı iddiasıyla idam
edilen
Sokrates’in
yapmaya
çalıştığını
ancak
başaramadığını, Platon daha üstü kapalı şekilde yapmayı
hedefler.
Asıl ulaşılmak istenen nokta, insanın yaşadığı hayatının
sınırlandırılmış olduğudur. İnsan, eğer isterse ve
uğraşırsa bu sınırları yıkıp geçebilir ancak çoğumuz bu
sınırlarının varlığını sorgulamayız bile. Önümüze konmuş
hayatı en iyisiymiş gibi yaşar, sahip olduğumuz hiçlikle
diğerlerine hava atarız. İnandığımıza ters düşen bir fikrin
ise hemen üstünü kapatır, bize zarar vermesini
engellemeye çalışırız. Ancak düşünmeyiz ki o fikir, bizi
içinde bulunduğumuz mağaradan çıkartıp, gerçek
dünyayı görmemizi sağlayacak fikirdir.

Kaynakça:
https://sabahlatan.com/blog/magara-alegorisi/
https://www.wannart.com/gercekligin-sorgusu-platonun-magara-alegorisi/
http://mozartcultures.com/platonun-magara-alegorisi/
https://kahramangiller.com/genel/felsefe-ve-kurgu-dunyalar-platon-ve-cthulhu-mitosu/
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Demiryollarının Gelişiminde
Dış Olgular
"Demiryolları, bir memleketin toptan
ve tüfekten daha mühim bir silahıdır."
Mustafa Kemal Atatürk

Atacan TUHAN / Mezun
Batı Avrupa ülkeleri sanayileşme sürecini başlatan
İngiltere’yi yakalamak ve aralarındaki farkı kapatmak,
kendi sanayilerini kurmak ve geliştirmek için
oluşturdukları gümrük duvarları ile kendi aralarında
ticari bir rekabet başlatmıştır. Bu nedenle sanayileşmeyi
gerçekleştiremeyen Osmanlıya, başta İngiltere olmak
üzere Batı, Ortadoğu kaynaklarını keşfederek rotalarını
Osmanlıya çevirmişlerdir. Diğer bir neden de sanayi
devrimi sonucunda Avrupa’nın daha fazla ham maddeye
ihtiyaç duymaya başlamasıdır. Bu nedenle Osmanlı da
1826’dan itibaren, ham maddesini dışarıya çıkararak
esnafın işsiz kalmasını önlemek maksadıyla bir nevi
himaye sistemi olan yed-i vahid (tekel) usulünü
uygulamaya koymuştur. Özellikle İngiltere yed-i vahid
usulü ile ticaret serbestisine konmuş engellere şiddetle

karşı çıkmaktadır. Yani kısaca bu uygulama çıkarlarına
uymadığı için İngilizleri rahatsız etmiştir. Yapılan
baskılara rağmen Osmanlı direnmiştir. Ancak Mısır valisi
Kavalalı Mehmet Ali Paşa‘nın isyanını bastırmak için
Osmanlının İngilizlerden yardım istemesi Balta Limanı
Antlaşmasının imzalanması ile sonuçlanmıştır. İngilizlerle
yapılan bu antlaşma; İngiliz mallarının düşük vergilerle
Osmanlı pazarına girmesine ve yabancı tüccarların
Osmanlı pazarını ele geçirmelerinde etkili olmuştur.
Böylece Avrupa’nın kapitülasyonlarla elde ettikleri
imtiyazların iç pazarda yarattığı dengesizlik ve haksız
rekabet yerli üreticinin iflasına neden olmuştur. İthalatın
hızlı artışı, dış ticaret açıklarına neden olmuş, devlet
açıkları kapatmak adına borçlanmıştır. Ekonomisini
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döndüremeyen Osmanlı Devleti, Kırım Savaşı ile ilk kez
borç alarak dışa bağımlı hale gelmiştir. Savaşlar nedeni
ile de artan dış ticaret açığı giderek büyümüştür.
Böylece siyasi, askeri ve stratejik olarak demiryolları
Osmanlı için devlet otoritesinin devamı açısından
zorunlu bir araç olarak görülmüştür. Ancak Osmanlı,
demiryolu yapımı için yeterli teknolojiye sahip
olmadığından demiryolu yapımı için anlaşmalar yapmış,
karşılığında da yabancılara imtiyazlar vermiştir.
Osmanlının iç ve dış problemlerle uğraşmak zorunda
kalması, eleman ve teknoloji yetersizliği gibi nedenlerle
yabancı devletlerden yardım almak zorunda kalmıştır.
Osmanlı açısından da asker sevkiyatı ve vergilerin
toplanması bağlamında demiryolları faaliyetlerine sıcak
bakıldığı
söylenebilir.
İmparatorluk
döneminde,
demiryollarının, tarım alanlarından ürünlerin pazarlara
nakliyesini sağlayarak üretimde ve ticarette arttırıcı etki
yapması beklenmiş, bu yolla ekonominin canlandırılması
hedeflenmiştir. Fakat bu hedef, ekonominin borç
kıskacında olmasından dolayı Batılı şirketlere imtiyaz
verilerek gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Bu imtiyazlar da
demiryollarının, her ne kadar Osmanlı ekonomisine
faydalı olup asker sevkiyatında kolaylık sağlasa da Batılı
devletlerin ekonomik ve siyasi çıkarlarına göre şekil
almasına yol açmıştır.

Bu nedenle Osmanlı, Avrupalı devletlere yardımları
karşılığında demiryollarını işletme, ülkeyi pazar olarak
kullanma, madenleri çıkarma, işletme gibi haklar
vermiştir. Böylece Batılı devletler, kendi çıkarları
doğrultusunda Anadolu’da demir yolları, limanlar, telgraf
sistemleri kurarak ülkenin yeraltı ve yerüstü
zenginliklerini kullanarak daha da zenginleşmişlerdir.
Zenginleşme ile beraber Osmanlı üzerinde siyasi
hâkimiyetlerini de genişletmeye çalışmışlardır. Başta
İngilizler olmak üzere Avrupa sermayesi, Osmanlı
İmparatorluğu ekonomisini borç kıskacına alarak bağımlı
hale getirecek demiryolu projeleri oluşturmuşlardır.
Cumhuriyetin ilk yıllarında da demiryollarını ekonomiye
olumlu bir faktör olarak kullanma amacı yine
değişmemiş, milli ekonomiye hizmet eden bir araç
olarak demiryollarını millileştirme çabası görülmüştür.
Ancak 1924 yılında çıkarılan kanunla demiryollarının
yabancı şirketlerden alınarak millileştirilmesi kararı
alınsa da satın alımda gerekli olan dış borçlanma,
demiryolu politikasında sermaye sorunu yaratmış,
Lozan’dan kalan Osmanlı borçları da bu durumu
tetiklemiştir. Devlet tarafından yapılan ya da geliştirilen
demiryolları ise vergi gibi iç kaynaklardan finanse
edilmiştir.
İmparatorluk
döneminin
aksine,
demiryollarının yapımında ulusal işgücü ve sermaye
kullanılsa da demiryolu politikasındaki sermaye sorunu,
ekonomide yabancı sermayeye olan ihtiyacı arttırmıştır.
Chester Projesi de, Avrupa emperyalizmine tekrar
girmek istemeyen Türkiye’nin bu ihtiyacının bir sonucu
ve örneğidir. Öte yandan Chester Projesinin kabulü,
Türkiye’nin Amerikan emperyalizmine girdiği konusunda
tartışmalara da yol açmıştır. 1950 yılından sonra ise
ABD’li yetkililer, Truman Doktrini ve Marshall Yardımları
kapsamında
oluşturduğu
raporlarla
Türkiye’de
karayollarını teşvik etmiş, bu da devletin elinde olan
demiryollarının önemini kaybetmesine yol açmıştır.
Kısaca Cumhuriyet’in ilk dönemlerinde Osmanlıdan
kalan demiryolu hatlarının genişletildiği görülürken,
1950 yılı sonrasında ise ulaşımda, ABD ile izlenen
ekonomik politika sürecinde karayollarının teşvik
edilmesiyle birlikte demiryollarının eski önemini
kaybetmesi, Türk demiryollarının gelişiminde dış
güçlerin etkili olduğunu ispatlar niteliktedir. Genel olarak
az gelişmiş ülkelerde demiryollarının geliştirilmesi,
genellikle gelişmiş ülkeler tarafından üstlenilmektedir.
Bu durumla demiryolları sadece emperyalizmi
kolaylaştıran bir araç olarak gösterilebilir. Fakat
yabancılar eliyle yapılmış da olsa demiryollarının
ülkedeki ekonomik ve siyasi gelişmeye hizmet etmesi
göz önünde tutulmalıdır. Emperyalist ülkelerin az
gelişmiş ülkelerde demiryolu yapmasına ev sahibi
ülkenin izin vermesini sadece boyun eğmek ile
açıklamak doğru değildir. Buradan yola çıkarak
Osmanlıdan 1950’li yıllara kadar olan süreçte
demiryollarının gelişiminde dış güçlerin ve Türk tarafının
amaçlarını birlikte görmekte yarar vardır.
Kaynakça:
Songül Ulutaş,”Tarih İncelemeleri Dergisi”, 19. Yüzyılın İlk Yarısında Kapitalist Ticari
İlişkilerdeki Dönüşümün Tarsus’taki Yansımaları, Sayı:2, 2012
Vedat Eldem, Osmanlı İmparatorluğu’nun İktisadi Şartları Hakkında Bir Tetkik,
Ankara, 1994, s.94
M.Serhan Yücel ve M.Murat Taşar, “Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi”,
Demiryolunun Stratejik Önemi ve Erken Cumhuriyet Döneminde Demiryolu
Siyaseti, Sayı: 1, 2016, s.2
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Başarıya Giden Yol

Selin YILMAZ / 5-B
Bilim insanları; yaratıcı bir zihne sahip, meraklı, disiplinli,
zorluklar karşısında yılmayan, cesur ve olaylara tarafsız
olarak yaklaşabilen kişilerdir. Her bilim insanı bu
özelliklerin tümüne sahiptir diyemeyiz ancak bilim
insanları bu özelliklerin birçoğunu taşır.

Bizler de zorluklar karşısında yılmayan bireyler olursak
istediğimiz her şeyi başarabileceğimize inanıyorum.
Çünkü her sorunun mutlaka bir çözümü, her çabanın bir
karşılığı vardır. Kendimizi sadece “başarı”ya odaklarsak
ve beynimizi olumlu düşüncelerle yönlendirirsek
hedeflerimize ulaşabiliriz. Bilim insanları da bu şekilde
düşünerek başarıya ulaşmamış mıdır? Eğer onlar
başardıysa bizler de başarabiliriz. Onlar, hayata yön
veren soruların cevaplarını bulabildiyse bizler de
bulabiliriz. Kendimize güvenirsek her şeyi başarabiliriz.
Örneğin günlük hayatta karşılaştığımız en basit, en
sıradan durumlardan biridir; oyun oynuyorsunuzdur ve
sonraki aşamaya ulaşmak için oynadığınız bölümü
geçmeniz gerekir. Hayat da böyle değil midir? Başka bir
göreve geçmek için öncelikli görevleri tamamlamanız
gerekir.

Bilim insanı deyince herkesin aklına ilk gelen kişilerden
biri olan Einstein, bilime sağladığı katkılardan dolayı
“Nobel Ödülü” aldı. Yaptığı deney ve çalışmalarda bir
sorunla karşılaştığında hemen pes etseydi bu kadar
başarılı olamazdı. Einstein, elde ettiği başarılarla ne
kadar sabırlı, azimli, yaratıcı bir zihne sahip olduğunu
gösterdi. Hayallerinin peşinden koştu, pes etmedi ve
“başarı”ya ulaştı.
Başarısızlığın, aslında başarının yolu olduğunu düşünen,
bilim alanında doktora unvanı alan ve iki “Nobel
Ödülü”ne sahip başka bir bilim insanı da Marie Curie’dir.
Onun: “Başarıya giden yol, başarısızlıktan geçer; her
başarısızlık bize önemli bir şey öğretir.” sözü, çalışma
azmi ve kararlılığı konusunda bize örnek olur. Bilim
hayatında mücadele azminden ve başarısından söz
etmediğimiz daha birçok bilim insanı da vardır.

Benim, bilim insanlarını örnek almamın sebebi de birçok
işi başarmış olmaları değil o işleri nasıl başardıklarıdır.
Bunun için de onları örnek alıp bilimin ışığında
aydınlanmaya ve aydınlatmaya çalışacağım.

Kaynakça:
https://www.guzelsozler.biz/marie-curie-soezleri
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Nazım Hikmet
‘’…yazılarım otuz kırk dilde basılır, Türkiye’mde
Türkçemle yasak…’’
Seni Düşünmek
Seni düşünmek güzel şey, ümitli şey
Dünyanın en güzel sesinden
En güzel şarkıyı dinlemek gibi bir şey…
Fakat artık ümit yetmiyor bana,
Ben artık şarkı dinlemek değil,
Şarkı söylemek istiyorum.

Ece BUNAKLAR / 9-A
Hayatımızın her anıyla ilgili mutlaka bir yerlerde ya bir
şiir ya bir dörtlük hiç olmazsa bir mısra okumuş ya da
duymuşuzdur. Bazen bu yazılar hiç dikkatimizi çekmez,
bazen de bir kelimesi bizi çocuklar gibi coşturabilir. Biz
farkına varmasak da şiir, bizim hayatımızda etkin bir rol
oynar. Hepimizin ilgisini çeken, bazen cümle kuruş
şeklinden bazen de hissettiği duygulardan dolayı
kendimize yakın gördüğümüz şairler olmuştur ama öyle
isimler vardır ki hemen hemen onu bilmeyen yoktur. Bir
yerlerde mutlaka şiirini okunduğunu duymuş,
bestelenmiş şiirlerini radyodan şarkı olarak dinlemiş, bir
şekilde bu şairin varlığından haberdar olmuştur. Bizim
kuşak, belki bu şairi bilmezdi ama bu dönemde hâlâ
şiirleri kitap haline getiriliyor ve bestelenerek şarkı
yapılıyor ve biz de bir şekilde haberdar oluyoruz. İşte bu
şair, Nazım Hikmet’tir.
Nazım Hikmet 1902 yılında doğmuş 1963 yılında
ölmüştür. Annesi ressam, babası bir dönem valilik ve
çeşitli görevler yapan hariciye memurudur. Şair
yeteneğini aynı ismi taşıdığı Mevlevi şairi olan
dedesinden alır. İlk şiiri 16 yaşındayken dergide
yayınlanır. Bu ilk şiiri bir aşk şiiridir ancak bu aşk şiiri
yerini zamanla vatan aşkını anlatan şiirlere bırakmıştır.
Yetişkinlik hayatında sürekli yargı önüne çıkar. 17 yıl
hapishanelerde yaşar. Bir dönem yurtdışına çıkar ve bir
daha memleketine dönemez. Uğruna sürekli aşk şiirleri
yazdığı vatanına hasret kalarak vatana büyük bir özlemle
bu dünyadan ayrılır. Moskova’daki yaşamına veda eder.
Memleketinde vatan haini ilan edilir ama Uluslararası
Barış Ödülü alır ve Dünya Barış Konseyinde Başkanlık
Divan’ında görev alır.
Nazım Hikmet’i siyasi görüşünden dolayı seveni de var
sevmeyeni de… hatta onu vatan haini ilan eden de. O
dönemin yönetiminin ilkeleri farklı olsaydı, belki de vatan
haini değil halk kahramanı olacaktı. Orası bilinmez.
Bilinen şu ki Nazım Hikmet’in şiirleri herkesin bir anısında
iz bırakmıştır ama ne acıdır ki biz Nazım Hikmet
şiirlerinden ancak o öldükten sonra haberdar olduk.
Şimdi tiyatro salonlarına, sokaklara onun adını vererek
yaşadığı sürgün yıllarının acısını hafifletemeyiz ama
şiirlerini okuyarak onu yaşatabiliriz.

Kaynakça:
https://www.nazimhikmet.org.tr/nazim-hikmet/yasam-oykusu/
https://www.antoloji.com/nazim-hikmet-ran/hayati/
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Shakespeare
Aslında Kimdir?

Ayberk ŞAHİNKAYA / 9-B
Gelmiş geçmiş en büyük hem şiir hem de tiyatro
yazarlarından biri olan William Shakespeare aralarında
Hamlet ve Julius Cesar gibi ünlü eserlerin sahibi olup
36’dan fazla tiyatro oyunu kaleme almıştır. “Olmak ya da
olmamak” sözüyle meşhur olan “Hamlet” oyunu
kendisinin yazdığı en uzun tiyatro oyunudur. İnsanlığın
yarısına “William Shakespeare kimdir?” sorusunu sorsak
neredeyse herkes evet der. Ama aslında kim bu
Shakespeare?
William Shakespeare, 23 Nisan 1564’te İngiltere’nin
Stratford Upon Avon kasabasında dünyaya gelmiştir.
Annesinin adı Mary Arden, babasının adı ise John
Shakespeare’dir. Babası bir deri eşya tüccarıydı. Ama
tüccarlık hayatından önce Stratford’a ilk taşındığında
çiftçiymiş. Annesi de ailesinden kalma toprak
sahibiymiş. Kesin tarih bilinmemesine rağmen o yıllarda
20’li yaşlarda olduğu düşünülen Shakespeare, orada
hiçbir tanıdığı ve akrabası olmamasına rağmen yaşadığı
küçük kasabadan Londra’ya doğru iş bulmak ve
çalışmak için yola çıkmış, 3 günlük zorlu yolculuğunun
ardından çok yorgun düşmüştür. İş aramak için şehirde
dolaşırken büyük ve süslü bir binanın önündeki at
arabalarına bağlı olan atların huysuzlandığını görmüş ve
onları sakinleştirmek için yanlarına gitmiştir. Oradaki
atlardan sorumlu görevliler, önce atlara zara vereceğini
zannetmişler, ancak huysuzlanan atları sakinleştirdiğini
görünce ona nasıl yaptığını sormuşlardır. Shakespeare
ise babasının çiftçi ve tüccar olduğunu, ondan
öğrendiğini ve Londra’ya iş bulmaya geldiğini söylemiş.
Onlar da yiyecek ve yatacak yer şartıyla Shakespeare’i
işe almışlar, o da böylece işe alındığı yerin genellikle
soylu insanlar geldiği bir tiyatro olduğunu öğrenmiştir.
Çalıştığı işte yaptıkları aslında ona göre çok zor değildir
ve aslında bildiği şeylerdi. Atlara seyislik ve tiyatro için
getir-götür işleri yapan Shakespeare,
kendi gibi
çalışanlarla küçük sahnelerde arka planda oyunculuk
yapıyorlarmış. Bu da onun tiyatro ve yazarlık kariyerine
başlamasına yol açan en büyük olay olmuştur, çünkü iş
dışındaki boş zamanlarında artık tiyatro oyunları
yazmaya başlamıştır. Bir arkadaşı sayesinde yazdığı
oyunları
yönetmene
göstermişler
ve
o
da
Shakespeare’in oyununu beğenerek oynatmaya karar

vermiş. Shakespeare bu sürede ün kazanmaya ve
Londra’da da Shakespeare sesleri yükselmeye
başlamıştır.
Buraya kadar anlattığım her şey, kime sorsanız “İşte
Shakespeare’in hayatı” diyeceği şeylerdir. Aslında
gerçekleri bilen çok az kişi vardır.
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William Shakespeare, aslında Edward de Vere’in
kullandığı takma addır. Kendisi 12 Nisan 1550’de
doğmuştur. Varlıklı ve üst düzey bir aristokrat olan
Edward, 16. Oxford kontunun oğlu ve varisidir. Hayatı
biraz maceralı geçmiştir ve bu yaşadıklarının çoğunu da
Shakespeare adıyla verdiği oyunlarına yansımıştır.
Edward, binicilik, avcılık, dövüş sanatları gibi daha nice
konuda usta olan ve çok iyi bir akademik bir eğitim alan
bir dönem soylusu olarak babasının ölümünden sonra
kraliçenin yanına taşınmıştır ve verdiği ödenek
yüzünden tek satır yazı yazmamıştır.
Kendisini William Shakespeare olarak göstermesinin iki
sebebi olduğu düşünülüyor. Birincisi, sarayda yaşaması.
Bildiğiniz üzere Edward yani Shakespeare’in oyunlarının
çoğunun sarayı konu almasıdır. Eğer ki oyunları
Edward’ın yazdığı bilinseydi, oyunlardaki karakterler
saraydaki kişilerle benzetilecekti ve yanlış algılar ortaya
çıkacaktı. Bu da Edward’ın saraya düello açması yani suç
demekti. İkincisi ise, kendisinin bir soylu olmasıydı. O
dönemlerde soyluların değil oyun yazması, gülmeleri
bile yasaktı. Ancak Edward ise tiyatro hayranıydı ve
oyun yazmaya merakı vardı. O da kendisini Edward
yerine William olarak tanıtmasının daha doğru
olabileceğine karar vermiş.
Yüzyıllardır William Shakespeare’ın eserleri daha
doğrusu Edward de Vere’in eserleri büyük bir coşkuyla
okunuyor ve oynanıyor. Londra’nın o zamanki
yasaklarına ve kurallarına karşı gelen Edward, günümüze
kadar William Shakespeare olarak geldi. Sayesinde
güzel, eğlenceli zamanlar geçirildi ve yeni bilgiler
öğrenildi.

Kaynakça:
https://www.sabah.com.tr/galeri/kultursanat/shakespeare_diye_biri_hic_yasamadi_mi/18
https://www.dr.com.tr/william-shakespeare-gercekten-yasadi-mi
https://www.ensonhaber.com/biyografi/yazar/william-shakespeare-kimdir
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Yurt Dışı Programı
Macerası

Yağız Efe DAĞLIOĞLU / 10-B
Herkes ikinci dönemin sonlarına doğru yaz tatilleri için
planlar yapmaya başlar. Yaz tatili mutluluğu ve rahatlığı
vardır herkesin içinde. Geçen yıl, tam da o süreçte yurt
dışı gezisinin tanıtımı için okulumuza yetkililer geldi.
Anlatılan programla TED Bursa Kolejinden mezun olan
ağabeyim bu programla İngiltere’ye gitmişti. Çok keyifle
geçtiğini ve önemli kazanımlar edindiğini anlatmıştı. Ben
de ikizim Zeynep’le bu geziyi deneyimlemek üzere
ailemizle görüştük, onay aldık.

Hafta sonları ders ve aktiviteler yerine geziler
düzenleniyordu ve bu geziler, çok eğlenceli oluyordu. Bir
hafta sonu küçük bir karnavala katıldık. Grubumuzla
birlikte çeşitli oyunlar oynayıp farklı lezzetler tattık. Bazı
hafta sonları da İngiltere milli takımının maçlarını izledik.
Genelde günlerimiz böyle eğlenceli geçiyordu.
İngiltere gezimizden sonra Paris’e trenle gittik.
Yolculuğumuz iki buçuk üç saat sürdü ve saat gece yarısı
12.00’de otelimize vardık. Sonraki gün Paris’i gezdik.
Louvre müzesi, Eyfel Kulesi gibi tarihi yerler gördük.
Kardeşimin Hard Rock sevdiği için de Hard Rock
mağazasını gezdik. Ardından Champs-Elysees’e gittik
ancak aklınızda olsun burası fazla pahalı mağazalarla
doluydu. Ertesi sabaha uyandığımızda asıl beklediğim
gün gelmişti: Disneyland gezisi! Sabah çok erken saatte
gittik ve gece geç saatte döndük. Gerçekten de
beklediğime, merak ettiğime değmişti.

Gezi tarihimiz netleştikten sonra da iklime, ortama
uygun olmak üzere bavullarımızı hazırladık. Seyahat
gününe kadar sabırsızlıkla bekledik. Yolculuğumuz
oldukça keyifliydi. İngiltere’de Hurst Kolejinde kaldık.
Hurst Koleji evlere bölünmüştü. Bazı evler sadece erkek
öğrencilerin bazı evler sadece kız öğrencilerin kalması
için hazırlanmıştı. Gittiğimiz gibi evlerdeki odalarımıza
yerleştik ve bir sınava girdik. Sınav sonucunda İngilizce
seviyelerimize göre bizi sınıflara yerleştirdiler. Böylece
her gün 3 derslik programlarımız çıkartıldı.

Heyecan dolu gezimizin sonuna gelmiştik. Birçok
arkadaş edinip fazlasıyla eğlendiğimiz programımız
sona ermişti. Ülkemize dönme serüveni başladı.
Havaalanına gittik ve ülkemize geri geldik. Gezimiz
gerçekten çok zevkli bir deneyimdi. Farklı ülkelerden,
farklı kültürlerden arkadaş edinmek gerçekten çok
mutluluk verici oldu. Orada tanıştığım arkadaşlarımla
hâlâ görüşüyorum.

Etkinlikleri seçebiliyorduk. Ben basketbol oynadığım için
genelde onu tercih ediyordum ancak basketbol çok sık
çıkmıyordu. Ben de hep müziği seçiyordum. Mesela ben
bir zaman sonra bateri çalmaya başladım. Daha önce hiç
deneyimlemediğim bir şeyi yapmak heyecan verici
olmuştu. Baterist olmamama rağmen odadaki herkes
benim bateri çalmamı sevdi.

Geziye birlikte katıldığım okul arkadaşlarım Helin
Özkılıç’a, Sude İyigüllü’ye, kardeşim Zeynep Ezgi
Dağlıoğlu’na da geziyi daha eğlenceli bir hale
getirdikleri için teşekkür ederim. Okulumuz, genellikle
böyle
yararlandığımız
programlarla
bizleri
tanıştırmaktadır.

Dersler genelde kaynaşma dersleriydi. Ben şahsen
birçok arkadaş edindim. Birçok farklı ülkeden farklı
arkadaş edinmek gerçekten güzel bir deneyim,
böylelikle farklı kültürler öğrenmiş oluyorsunuz, o
insanları
tanıdıkça
onların
hobilerini,
nelerle
ilgilendiklerini öğrenmeye başlıyorsunuz. Bir süre sonra
herkes benim basketbol oynadığımı ve basketbolu ne
kadar çok sevdiğimi öğrendi. Bir gün çok heyecanlı bir
basket maçı yaptık. Takımları kurduk ve maç başladı. Her
yandan tezahüratlar geliyordu. Ben basket attıkça
arkadaşlarımın benim için tezahürat yapması gerçekten
çok motive ediciydi.

Sosyal ve akademik birçok kazanımı olan bu
programlara katılmalarını tüm arkadaşlarıma öneririm.
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Sabahattin Ali'nin
Bestelenen Şiirleri

Yekta BEŞTEPE / 9-D

Çiçekler açılmaz oldu,
Pınarlar içilmez oldu,
Yar bize gülmez oldu,
Böyleymiş kara yazımız.

Sabahattin Ali, 25 Şubat 1907’te Eğridere’de doğdu. 2
Nisan 1948’de Kırklareli’de vefat eden Türk yazar ve
şairdir. Edebi kişiliğini toplumcu gerçekçi bir düzleme
oturtarak yaşamındaki deneyimlerini okuyucusuna
yansıttı ve kendisinden sonraki cumhuriyet dönemi Türk
edebiyatını etkileyen bir figür hâline geldi. Daha çok
öykü türünde eserler verse de romanlarıyla ön plana
çıktı, romanlarında uzun tasvirlerle ele aldığı sevgi ve aşk
temasını, zaman zaman siyasi tartışmalarına gönderme
yapan anlatılarla zaman zaman da toplumsal
aksaklıklara yönelttiği eleştirilerle destekledi.

Kuyucaklı Yusuf (1937), İçimizdeki Şeytan (1940) ve Kürk
Mantolu Madonna (1943) romanları; Türkiye’deki
edebiyat çevrelerinin takdirini toplayarak hem 20.
yüzyılda hem de 21. yüzyılda etkisini sürdürdü.
Romanlarıyla tanıdığımız Sabahattin Ali şiirleriyle de
birçok besteci ve şarkıcıya ilham kaynağı olmuştur.
İşte Sabahattin Ali’nin bestelenen şiirlerinden birkaç
alıntı:

Leylim Ley
Zülfü Livaneli

Döndüm daldan düşen kuru yaprağa
Seher yeli dağıt beni kır beni
Götür tozlarımı burdan uzağa
Yarin çıplak ayağına sür beni
Aldım sazı çıkmış gurbet görmeye
Dönüp yare geldim yüzüm sürmeye
Ne lüzum var şuna buna sormaya
Senden ayrı ne hal oldum gör beni
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Ayın şavkı vurur sazım üstüne
Söz söyleyen yoktur sözüm üstüne
Gel ey hilal kaşlım dizim üstüne
Ay bir yandan sen bir yandan sar beni
Yedi yıldır uğramadım yurduma
Dert ortağı aramadım derdime
Geleceksen bir gün düşüp ardıma
Kula değil yüreğine sor beni

Göklerde Kartal Gibiyim (Hapishane Şarkısı 1)
Seslendiren: Volkan Konak
Beste: Ali Ekber Eren
Kanatlarımdan vuruldum
Mor çiçekli dal gibiydim,
Bahar vaktinde kırıldım.
Yar olmadı bana devir,
Her günüm bir başka zehir
Hapishanelerde demir
Parmaklıklara sarıldım.
Coşkundum pınarlar gibi,
Sarhoştum rüzgarlar gibi
İhtiyar çınarlar gibi

Bir gün içinde devrildim
Ekmeğim bahtımdan katı,
Bahtım düşmanımdan
kötü
Böyle kepaze hayatı
Sürüklemekten yoruldum.
Kimseye soramadığım,
Doyunca saramadığım,
Görmesem duramadığım
Nazlı yarimden ayrıldım.

Çocuklar Gibi
Seslendiren: Sezen Aksu
Beste: Ali Kocatepe
Bende hiç tükenmez bir hayat vardı
Kırlara yayılan ilkbahar gibi
Kalbim hiç durmadan hızla çarpardı
Göğsümün içinde ateş var gibi
Başını göğsüme sakla sevgilim
Güzel saçlarında dolaşsın elim
Bir gün ağlayalım, bir gün gülelim
Sevişen yaramaz çocuklar gibi
Hissedince sana vurulduğumu
Anladım ne kadar yorulduğumu
Sakinleştiğimi durulduğumu
Denize dökülen bir pınar gibi

Başını göğsüme sakla sevgilim
Güzel saçlarında dolaşsın elim
Bir gün ağlayalım, bir gün gülelim
Sevişen yaramaz çocuklar gibi
Sözün şiirlerin mükemmelidir
Senden başkasını seven delidir
Yüzün çiçeklerin en güzelidir
Gözlerin bilinmez bir diyar gibi
Başını göğsüme sakla sevgilim
Güzel saçlarında dolaşsın elim
Bir gün ağlayalım, bir gün gülelim
Sevişen yaramaz çocuklar gibi

Ben Sana Vurgunum (Eskisi Gibi)
Seslendiren: Nükhet Duru
Beste: Ali Kocatepe
Seneler sürer her günüm
Yalnız gitmekten yorgunum
Zannetme sana dargınım
Ben gene sana vurgunum.
Başkalarına gülsem de
Senden uzakta kalsam da
Sevmediğini bilsem de
Ben gene sana vurgunum.
Dağları aşınca başım
Geri kaldı her yoldaşım
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Gel sevgilim, gel kardaşım
Ben gene sana vurgunum.
Gönlüm seninkine yârdı
Aynı şeyleri duyardı
Ayaklarımız uyardı
Ben gene sana vurgunum.
İtilmiş, tekmelenmişim
Doğduğum günde yanmışım
Yalnız sana güvenmişim
Ben gene sana vurgunum.

Dağlar
Seslendiren: Sezen Aksu
Beste: Ali Kocatepe
Başım dağ saçlarım kardır
Deli rüzgarlarım vardır
Ovalar bana çok dardır
Benim meskenim dağlardır dağlar
Dağlardır dağlar, dağlardır dağlar…
Şehirler bana bir tuzak
İnsan sohbetleri yasak
Uzak olun benden uzak
Benim meskenim dağlardır dağlar
Dağlardır dağlar, dağlardır dağlar…
Kalbime benzer taşları
Heybetli öter kuşları

Göğe yakındır başları
Benim meskenim dağlardır dağlar
Dağlardır dağlar, dağlardır dağlar…
Yarimi ellere verin
Sevdamı yellere verin
Yelleri bana gönderin
Benim meskenim dağlardır dağlar
Dağlardır dağlar, dağlardır dağlar…
Bir gün kadrim bilinirse
İsmim ağza alınırsa
Yerim soran bulunursa
Benim meskenim dağlardır dağlar
Dağlardır dağlar, dağlardır dağlar…

Aldırma Gönül (Hapishane Şarkısı 5)
Seslendiren: Edip Akbayram
Beste: Kerem Güney
Başın öne eğilmesin
Aldırma gönül aldırma
Ağladığın duyulmasın
Aldırma gönül, aldırma
Dışarda deli dalgalar
Gelip duvarları yalar
Seni bu sesler oyalar
Aldırma gönül, aldırma
Görmesen bile denizi
Yukarıya çevir gözü

Deniz dibidir gökyüzü
Aldırma gönül, aldırma
Dertlerin kalkınca şaha
Bir sitem yolla Allah’a
Görecek günler var daha
Aldırma gönül, aldırma
Kurşun ata ata biter
Yollar gide gide biter
Ceza yata yata biter
Aldırma gönül, aldırma

Geçmiyor Günler (Hapishane Şarkısı 3)
Seslendiren: Ahmet Kaya
Beste: Kerem Güney
Burda çiçekler açmıyor
Kuşlar süzülüp uçmuyor
Yıldızlar ışık saçmıyor
Geçmiyor günler geçmiyor.
Avluda volta vururum
Kah düşünür otururum
Türlü hayaller görürüm
Geçmiyor günler geçmiyor.
Dışarıda mevsim baharmış
Gezip dolaşanlar varmış
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Günler su gibi akarmış
Geçmiyor günler geçmiyor.
Gönülde eski sevdalar
Gözümde dereler bağlar
Aynadan hayalin ağlar
Geçmiyor günler geçmiyor.
Yanımda yatan yabancı
Her söz zehir gibi acı
Bütün dertlerin en gücü
Geçmiyor günler geçmiyor

Melankoli
Seslendiren: Nükhet Duru
Beste: Ali Kocatepe
Beni en güzel günümde
Sebepsiz bir keder alır.
Bütün ömrümün beynimde
Acı bir tortusu kalır.
Anlayamam kederimi,
Bir ateş yakar derimi,
İçim dar bulur yerimi,
Gönlüm dağlarda bunalır.
Ne kış, ne yazı isterim,
Ne bir dost yüzü isterim,

Hafif bir sızı isterim,
Ağrılar, sancılar gelir.
Yanıma düşer kollarım,
Görünmez olur yollarım,
En sevgili emellerim
Önüme ölü serilir…
Ne bir dost, ne bir sevgili,
Dünyadan uzak bir deli…
Beni sarar melankoli
Kafamın içersi ölür.

Bir Yürek Kaldı Avucumda (Hapishane Şarkısı 2)
Grup Çağrı
Ey gönül, kuşa benzerdin,
Kafesler sana dar gelir;
Bir yerde durmaz gezerdin,
Hapislik sana zor gelir.
Ey gönül, acaip huyun,
Boğazından geçmez tayın,
Acır testindeki suyun;
Aklına nazlı yar gelir.
Gözlerin uzağa bakar,
Kimden ne beklediğin var?
Yar semtinden gelen rüzgar

‘Seni unuttu!’ der gelir.
Bakmazsa senin yüzüne
Çok görme elin kızına;
Dışarda serbest gezene
Hapiste yatan hor gelir.
Ayağında gezen itler,
Başının üstünden atlar;
Hapise düşen yiğitler
Yari dışarda kor gelir.

Kara Yazı
Ahmet Kaya

Geçmedi yare sözümüz
Yollarda kaldı gözümüz
Yere sürüldü yüzümüz
Böyleymiş karayazımız.
Çiçekler açılmaz oldu
Pınarlar içilmez oldu
Yar bize gülmez oldu
Böyleymiş kara yazımız.
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Yalnız ona yar demiştik
Onda bir şey var demiştik
O bizi anlar demiştik
Böyleymiş kara yazımız.
Hey gönül gene bu gece
Kederim geceden yüce
Gel susalım beraberce
Böyleymiş kara yazımız

Benimsin Diyemediğim (Kıyamadığım)
Seslendiren: Nükhet Duru
Beste: Ali Kocatepe

Hey bir zaman bakıp bakıp
Seyrine doyamadığım!
Şimdi gurbette bırakıp
Sesini duyamadığım!
Evde kapanıp kaldın mı?
Seyrana çıkıp güldün mü?
Başkalarının oldun mu?
“Benimsin!” diyemediğim!
Akıtıp gözüm yaşını
Hatırlarım gülüşünü;

Kıvırcık saçlı başını
Göğsüme koyamadiğım!
Dik yamaçların selisin,
Sen benden daha delisin,
Şimdi kimlerin kulusun?
Başını eğemediğim!
Nasıl vurgunum bilirdin,
Niçin benden yüz çevirdin?
Kimlerin koynuna girdin?
Öpmeğe kıyamadığım!

ve...

Ölümünün 72.yıldönümünde Sabahattin Ali’yi saygı ve rahmetle anıyoruz.
Kaynakça:
http://www.leblebitozu.com/sabahattin-ali-siiri-oldugunu-bilmeniz-gereken-10-meshur-sarki/
http://www.baglamist.com/e/eskiya-dunyaya-hukumdar-olmaz.htm
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olanlar karşı karşıya geldiğinde, sağ elini kullanan kişi
rakibinin hareketlerini öngörmekte daha başarısız
olacağı için solak olanın kazanması daha mümkündür. Bu
şekilde eğer insan sosyolojisi tamamen rekabete dayalı
olsaydı solakların nüfusu çoğunlukta olurdu. Tam tersi
durumda ise işbirliği nüfusu değiştirmez ancak solakların
genetik açıdan doğma ihtimali az olduğu için yine
sağlaklar çoğunlukta olurdu.

Solak İnsanlar
ve Farklılıkları

Selen GÜNERİ / 9-B
İngilizcesi sinistrality olarak da bilinen solaklık, sol eli
kullanmaya yatkınlıktır. Dünya nüfusunun %10’unu
kaplayan bu yatkınlık, genellikle el becerisi olarak bilinse
de duyma, görme ve ayaklarda da aynı etkiyle ortaya
çıkar. Eski çağlardan beri bu özellik kötü görülmüş, sağ
eline daha yatkın olan insanların normal, ancak sol elini
daha çok kullanan insanlar şeytan, cadı, büyücü gibi
karakterlerle eşleştirilmiştir. ‘Sağ’ sözcüğü de sağlıklı,
sorunsuz anlamlarına gelir ve bunun sağ elin normal
olarak görülmesinden kaynaklandığı düşünülebilir.
Solak olmak insanların doğduktan sonra belirlenen bir
özelliği değildir. Genlerden gelen bir özellik olmasına
rağmen ebeveynlerden gelen solak doğma olasılıkları
diğer genetik özelliklerin olasılıklarıyla pek benzer
değildir. Eğer iki ebeveyn de sağlak ise çocuğun solak
doğma ihtimali %10, baba solak anne sağlak ise %17, anne
solak baba sağlak is %22, iki ebeveyn de solak ise de
%25’dir.
Dünyadaki sol el kullanımının oranlarını açıklayan
kuramdan biri, insan evrimindeki rekabet ve işbirliği
dengesini inceliyor. Dövüş sporları gibi karşılıklı yapılan
sporlarda solak insanların daha başarılı olduğu görülür.
Çoğu sporcu daha yaygın olduğu için sağ eli yatkın olan
rakiplere göre antrenman yapar. Sol eli ve sağ eli yatkın
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Yapılan birçok araştırma, el yatkınlığını yalnızca
genlerden değil, çevresel de dâhil birçok faktörden
kaynaklandığını savunuyor. Bebeklerin rahimde oldukları
sekizinci haftada yavaş yavaş sol veya sağ eli hareket
ettirme tercihleri ortaya çıkar. On üçüncü haftadan sonra
bebekler başparmaklarından birini emmeyi tercih eder.
Bu seçilen parmak, genelde bebek doğduktan sonra da
yatkınlık gösterdiği el olur. El yatkınlığının asıl nedeninin
beyinden değil omurilikten geldiği, Dr. Sebastian
Ocklenburg, Judith Schmitz ve Prof. Dr. H.C. Onur
Güntürkün’ün yaptığı araştırmalar sonucunda tespit
edilmiştir. İnsan beyninin sağ lobu sol tarafı, sol lobu da
sağ tarafı kontrol eder, ancak beyin simetrik değildir.
Dolayısıyla, her iki tarafın da aynı şekilde çalışması veya
yatkınlığın eşit olması yok denilecek kadar az bir
ihtimaldir. Ruhr Üniversitesi’ndeki biyopsikologlara göre
rahimdeki süreç içerisinde omuriliğin gen aktivitesi de
asimetriktir ve bu el yatkınlığı tercihi buna bağlıdır.
Asırlardır ortaya çıkmaya devam eden sol ele yatkınların
avantaj sahibi olduğu konular gibi dezavantaja sahip
olduğu da birçok konu vardır. Hayvanlar dünyası ele
alınırsa, sağ ve sol el yatkınlığı ve seçimlerinde %50 gibi
bir oran görülür. Dolayısıyla, hayvanların da genleri sağa
ya da sola yatkın olmalarını gerektirir ancak insanlara etki
eden çevresel faktörler onlarda yoktur. İletişime
geçerken ortaya çıkan rekabet ya da işbirliği, solak
insanları ve soylarının devamlılığını farklı etkilemiştir.
Referanslar:
AydınAdam. “Sağlak Mısınız? Yoksa Solak Mı?” Bilim True, 1 Jan. 1970, http://bilimtrue.blogspot.com/2013/10/saglak-msnz-yoksa-solak-m.html
Kayalı, Ögetay, et al. “El Yatkınlığı: Sol Ellilik.” Rasyonalist.org, 23 Sept. 2018,
https://rasyonalist.org/yazi/el-yatkinligi-sol-ellilik/
Why Are Some People Left-Handed? - It’s Okay To Be Smart https://www.youtube.com/watch?v=NPvMUpcxPSA
Why Are Some People Left-Handed? – Daniel M. Abrams https://www.youtube.com/watch?v=TGLYcYCm2FM

Tardigrad

Berra Selin SÖYLER / 9-B
Mikroskobik canlılar koloni halinde yaşayan ya da tek
hücreli formda bulunan canlı türleridir. Bu canlılar gözle
görülemeyecek kadar küçüktürler. Mikroskobik canlıların
varlığı ilk olarak M.Ö. 6’ncı yüzyılda Hindistan’daki JAİN
yazılarında ve M.Ö. 1’inci yüzyılda Marcus Terentius Varro
tarafından 'Agriculture' adlı kitapta kaleme alınmıştır.
1670’li yıllarda Antonie van Leeuwenhoek, bu canlıların
mikroskop ile ilk görüntülenmesini yapmıştır. 1850 yılında
Louis Pasteur tarafından yapılan araştırmalarda bu
canlıların gıdaların bozulmasına sebep olduğu
keşfedilmiştir. Ayrıca Robert Koch 1880 yılında
mikroskobik canlıların tüberküloz, kolera ve şarbon gibi
ciddi hastalıklara sebep olduğunu tespit etmiştir.
Mikroskobik canlıların bu gibi zararlarının dışında iyi
tarafları da vardır; insan vücudundaki bağırsak florası
gibi mikrobiyotaları düzenler, insan kültüründe ve
sağlığında büyük önem taşırlar. Mikroskobik canlıların
incelendiği bilim dalı ‘Mikrobiyoloji’dir.

dereceye kadar) ve yüksek radyasyona da dayanabildiği
belirtilmiştir. Bu minik canlıların dayanabildiği radyasyon
miktarının 5000 – 6200 gy doz olduğu belirlenmiştir. Bu
yüzden su ayıları 1 milimetrenin altında bir boyuta sahip
olsa da dünyanın en dayanıklı canlısı olarak görülüyor. Bu
küçük hayvanın, yaşam şartlarının zorlaştığı durumlarda,
en temel biyolojik ihtiyaçları dışında metabolizmasını
tamamen uykuya yatırarak sağ kalma becerisi geliştirdiği
belirtiliyor. Araştırmacılar tardigradların ne zaman yok
olabilecekleri ile ilgili araştırma yaptıklarında Güneş
tamamen yok olduğunda su ayıları da yok olabileceği
fikrini
geliştirmişlerdir.
İngiltere’deki
Oxford
Üniversitesi’nden bilim insanları, su ayılarının meteor
çarpması, süpernova (yıldız patlaması) ya da gama ışını
patlamaları gibi her türlü felakete dayanabileceğini ve en
az 10 milyar yıl daha neslinin tükenmeyeceği bildirmiştir.

Mikroskobik canlılar tek hücreli canlıları içerisinde
bulundurur. Carl Woese tarafından yapılan canlı
sınıflandırmasında
tüm
bakteriler
ve
arkealar
mikroorganizma olarak kabul edilmektedir. Mikroskobik
canlıların belirli bir yaşam alanı yoktur, Dünyanın her
yerinde yaşayabilmektedirler. Çok sıcak veya çok soğuk
koşullara uyum sağlamışlardır. Bakteri ve arkeaların yanı
sıra bazı ökaryot türleri de mikroskobik canlılardır. Ancak
virüsler canlı olarak sınıflandırılmadıkları için mikroskobik
canlı türleri arasında yer almazlar.
Tardigrad ile ilgili ilk tanımlama 1773 yılında Alman bilim
adamı Johann August Ephraim Goeze tarafından
yapılmıştır. Bu canlılar mikroskop ile bakıldığında
bedenen bir ayıya benzemektedirler. Bu yüzden bu
canlılara ‘mikroskobik su ayısı’ da denmektedir. 8 bacaklı
mikroskobik bir canlı türüdür. Hem karada hem de suda
rahatlıkla yaşayabilmektedirler. Geçmişteki deneylere
bakıldığında hamam böcekleri nükleer patlamaya bile
dayanmışlardır ve en dayanıklı canlı denmiştir. Tardigrad
ile ilgili yapılan deneylerde ise hamam böceklerinden çok
daha güçlü ve dayanıklı oldukları düşünülmektedir. Her
bir tardigradın en az 200 yıl kadar ömrü olduğu
düşünülüyor. Yapılan çalışmalarda 30 yıl boyunca yemek
yemeden hayatta kalabilen tardigradların dondurucu
soğuğa (-270 dereceye kadar), yakıcı ısıya (+150
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Kaynakça:
http://www.milliyet.com.tr/mikroskobik-canlilar-nedir--mikroskobik-canlilar-hangileridir--molatik-671/
http://www.hurriyet.com.tr/seyahat/10-milyar-yil-yasayabilen-ilginc-canli-tardigrad-40523472

Kemanın Tarihi

Mutahhar
Taylan YÖRÜK / 9-C
Keman için Rönesans (1450-1600), violden geçiş dönemi olduğu
için teknik gelişmelerden ziyade yapısal olarak şeklini
tamamladığı bir dönemi olmuş, pek çok başarılı çalgı yapımcısı
yetişmiştir. Barok Dönemde solo çalgı olarak önem kazanmış ve
bu dönemde keman için pek çok eser bestelenmiştir. İlk keman
virtüözlerinin* bu dönemde yetiştiği görülmektedir. N.Amati
(1596-1696), Guarneri (1698-1744) gibi ünlü çalgı yapımcıları,
günümüze kadar özelliklerini koruyan pek çok enstrüman
yapmışlardır. L.Mozart (1719-1787), Vivaldi (1678-1741), Bach
(1685-1750), Telemann (1681-1767) gibi önemli besteci ve
eğitimciler de bu dönemde yetişmiştir.
Klasik dönemde (1750-1820) kemana çeneliğin eklenmesi ile
birlikte, kavramak kolaylaştığı için, sol el tekniği gelişmiş,
virtüözite artmıştır. Dönemin ünlü bestecileri ve eğitimcileri olan
Mozart (1756-1791), Spohr (1784-1859), Stamitz (1745-1801),
Fiorillo (1755-1823), Mazas(1782-1849), Viotti (1755-1824), Baillot
(1771-1842) ve Kreutzer (1766-1831) keman edebiyatına pek çok
eser kazandırmışlardır. Yazdıkları ve eserleri, günümüz keman
eğitiminde temel kaynaklar olarak kullanılmaktadır.
Romantik dönem (1820-1900), kemanın ifadesel ve teknik
değişim/gelişim gösterdiği, özellikle yay tekniklerinin oldukça
çeşitlilik kazandığı, Beethoven (1770-1827), Brahms (1833-1897)
gibi bestecilerin öne çıktığı bir dönem olmuştur. Ünlü keman
eğitimcilerinden Dancla (1817-1907) ve Schradieck (18846-1918),
kendi metotlarını yazmışlar ve pek çok öğrenci yetiştirmişlerdir.
Wieniawski (1835-1880) ve Niccolo Paganini (1782-1840) de
dönemin en ünlü yorumcu ve bestecilerindendir.
Çağdaş dönemde (1910-günümüz), zorlayıcı pasajlar*, çift sesler,
uyumsuz aralıklar içeren virtüözite seviyesindeki eserler
bestelenmiş, değişik çalışma teknikleri araştırılmıştır. Dönemin en
önemli eğitimci yorumcularından olan keman eğitimcileri Ivan
Galamian (1903-1981) kendi metotlarını yazmış ve yayınlamıştır.
Pincas Zuckermann (1948-günümüz), Fritz Kreisler (1875-1962),
Alma Moodie (1898-1943) ve ülkemizden de Suna Kan
(1936-günümüz), Ayla Erduran (1934-günümüz) ve Tunç Ünver
(1953-günümüz) dönemin ünlü virtüöz ve keman eğitmenlerdir.
Virtüöz: Herhangi bir müzik aletini çok ustalıkla çalabilen ya da bir
müzik yapıtını çok ustalıkla söyleyebilen sanatçı, usta yorumcu.
Pasaj: Müzik-Dans terimi olarak geçit, kısa bölüm.
Kaynakça:
http://dergisosyalbil.selcuk.edu.tr/susbed/article/view/27/20
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Piyano ve Piyanonun
Tarihçesi

Zeynep KOÇ / 9-C

Piyano ya da İtalyanca ismiyle pianoforte, vurmalı bir
çalgıdır. Piyanonun tuşlarına basıldığında içindeki tahta
çekiç tellere vurarak sesin meydana gelmesine sebep
olur. Piyano, dünyanın en yaygın kullanılan
enstrümanlarından biridir.

Kuyruklu Piyano
Kuyruklu piyano, konsol piyanonun aksine tel sistemi ve
armoni tablası olarak dikey değil, yatay olarak
sıralanmıştır. Bu yüzden geniş bir alan kaplayan bu
piyano, çoğunlukla konserlerde kullanılmaktadır.

Bartolomeo CRISTOFORI
İlk piyano, 1700’lü yıllarda Floransa’da Bartolomeo
Cristofori, tam adıyla Bartolomeo di Francesco Cristofori
tarafından yapıldı. Bu çalgı üzerinde hem hafif hem de
kuvvetli seslerin çıkartılması mümkündü. Bunun için
adına İtalyanca “hafif ve kuvvetli” anlamına gelen “
piano e forte” dendi. Cristofori, 4 Mayıs 1655’te,
Padua’da doğdu ve 27 Ocak 1731’de, Floransa’da öldü.
Cristofori’nin günümüze gelen üç tane piyanosu vardır.
Bunlar Museo Nazionale degli Strumenti Musicali
(Roma, İtalya), Museum of Musical Instruments of
Leipzig University (Johannisplatz, Almanya) ve
Metropolitan Museum of Art (New York, ABD)
müzelerinde sergilenmektedir.

Pnörmatik Piyano
Hava basıncı sayesinde çalışma aksiyonunun alındığı
piyano
türleri,
pnörmatik
piyano
olarak
adlandırılmaktadır. Bu piyanonun çalışma prensibine
göre, cetvel ve pirincin yuvarlak boşlukları ile uyumlu,
karton malzemeden yapılma bir rulonun içine seri
şekilde dolan hava, tokmakların hareketini sağlar ve
böylece ses ortaya çıkar.
Mekanik Piyano
1800’lü yılların son dönemlerinde Amerika’da
keşfedilmiş olan mekanik piyano, üstünde dışa doğru
çıkık dişler bulunan, tahta bir yuvarlağın yay yardımıyla
döndürülmesiyle tokmak mekanizmasını harekete
geçirir. Tokmakların harekete geçip, piyanonun içinde
bulunan tellere vurmasına göre sesin oluşumu
tamamlanır, literatürde bir nevi otomatik piyano olarak
geçmektedir.

Piyano Çeşitleri
Piyano türleri, mekanizmalarının konumuna göre (dikey,
yatay) ve çalışma prensiplerine göre (dijital, akustik vb.)
ikiye ayrılmıştır.
Duvar (Konsol) Piyanosu
Armoni ve tel düzeni piyanonun içine dik olarak
yerleştirilmiş piyanoya duvar piyanosu denmektedir.
Kuyruklu piyanolarda yatay olan tel ve mekanizma
düzeni bu piyanolarda tam tersine dikeydir. Evlerde
alanın daha rahat kullanılabilmesi ve tınısının kaliteli
olması açısından en çok tercih edilen türler arasındadır.

Prepared (Hazırlanmış) Piyano
John Cage tarafından 1900’lü yılların ortasında icat
edilen bu müzik aletinde, piyanonun tonunda farklılık
yaratmak adına teller arasında mevcut olan boşluğa çivi,
kauçuk parçası, farklı madenlerden parçalar ve tahta gibi
malzemeler yerleştirilmiştir. Böylece piyanodan farklı
tonlarda tınılar elde edilebilmiştir. Bu yüzden Türkçeye
hazırlanmış piyano olarak geçmiştir.

Elektronik (Dijital) Piyano
Elektrik akımının sesi frekansa dönüştürmesi ve bu
sayede
ses
çıkarması
sayesinde
bu
isimle
adlandırılmıştır. Günümüzde en çok satın alınan piyano
çeşitleri elektronik piyanolardır. Elektronik piyanolarda
birebir akustik tınısı elde edilmese de zamanla gelişen
teknoloji sayesinde akustik sese en yakın piyano sesleri
elde edilmeye başlanmış ve tuş hassasiyeti gerçeğe
oldukça yaklaştırılmıştır.
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Kaynakça:
https://www.netgazete.com/haber/piyano-nasil-bulundu-piyanoyu-kim-buldu-bartolomeo-cristofori-kimdir--699361
http://piyano.tv/piyano/piyano-tarihi/piyanonun-icadi-ve-gelisim-asamalari/
https://www.metmuseum.org/toah/hd/cris/hd_cris.htm
https://www.griffinsanat.com/piyano-cesitleri/
https://www.zuhalmuzik.com/piyano-alirken-nelere-dikkat-etmeliyim

Canlı Silahlar:
Biyoterörizm

Erhan AZ / 11-A

Biyoterör kavramı canlıların yaşamsal işleyişi ile ilgilenen
biyoloji biliminin kısaltması olan “bio” ve korku salma
temelinde yapılan saldırıları ifade eden “terör”
kelimelerinin
birleşimi
sonucunda
oluşmuştur.
Biyoterörizm tehdidi ulusların savunma ve istihbarat
çalışmalarına daha çok önem vermesinin gerekliliğini
ortaya koymuştur. Biyoterörizme karşı bu tip
düşüncelerin ortaya çıkmasında, bulaşıcı hastalık
tehdidinin yüksek oranda artması ve tüm ulusların kasıtlı
olarak ortaya çıkarılan salgınlara karşı savunmasız
olması etkili olmuştur.
Tarih boyunca toplu ölümlere ve yaralanmalara neden
olan salgın hastalıklar siyasal, ekonomik ve sosyal açıdan
küresel bir sorun olmuştur. Ciddi sıkıntılara yol açan bu
hastalıkların dünyanın siyasal dengesini bozma
konusundaki etkisi biyoterörizm kavramını ortaya
koymuştur. Bir biyolojik silahın kasıtlı olarak bir toplum
ya da bölge üzerinde kullanılması şeklinde gerçekleşen
biyoterör, küresel güvenlik için ciddi bir sorundur. Bu
konunun hayati öneme sahip olmasının sebebi geniş
çaplı olarak toplumların yaşantılarını önemli ölçüde
etkileyebilmesidir. Biyoterör bir ulusu ya da ülkeyi
yalnızca hayat kayıplarıyla sıkıntıya sokması değildir. Bu
tür biyoterör saldırıları, insanların ve devletlerin
sosyoekonomik yaşantısını ve geleceklerini ciddi bir
şekilde etkilemektedir. Bu saldırıların küresel bir tehdit
boyutuna gelme sebebi ise genetiğiyle oynanmış bir
virüsün kullanılması yoluyla gerçekleştirilebilmesidir.
Nükleer teröre kıyasla biyoterör çok daha yıkıcı sonuçlar
gösterebilmektedir. Bir nükleer terör saldırısı kısıtlı
sayıda insanın kaybına sebebiyet verirken ve
engellenme ihtimali daha yüksekken biyolojik silahların
kullanılması sonucu insan ölümlerinin sayısı artarak ve
engellenmesi zor bir hızla devam etmektedir.
Biyoterörün kullanılmasının bu önemli sonuçları
konunun öneminin ne derece fazla olduğunu ve
önlemlerin alınması gerektiğini göstermektedir. Bu tür
salgın hastalıkların bulaşıcılığının fazla olması, tedavi
sürecinin uzun olması ve kısa sürede kontrol altına
alınamaması küresel güvenliğin sağlanması için işbirliği
93

yapılmasının gerekliliğini ortaya koymaktadır. İnsanlığı
biyoterör tehdidine karşı savunmanın en akılcı yolu,
ortaya çıkarılan salgınların sebeplerini hızlıca tespit
edebilecek bir küresel güvenlik ağı konusunda iş birliği
sağlanması olarak gösterilmektedir.
Yakın geçmişte yeni bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkması
ve özellikle AIDS’in dünya genelinde büyük problemlere
yol açması biyoterör tehdidinin boyutlarını ortaya
koyarak küresel güvenlik tartışmalarında kendine yer
bulmuştur. ABD’de 11 Eylül 2001 tarihinde yaşanan
olayların ardından terörün tüm alanlardaki bazı devletler
tarafından kasıtlı kullanımı ya da bağımsız gruplar
şeklinde eylemlerde bulunmaları, bulaşıcı hastalık
tehdidini önemli ölçüde artırmıştır. Biyolojik silah
kullanma esasına dayanan ve bir ulusa karşı en az savaş
kadar yıkıcı etkileri olabilen biyoterör, ulusal ve küresel
güvenliğe yönelik ciddi bir tehdittir.
Biyolojik silahların kullanılmasının tarihte birçok örneği
bulunmaktadır.
1346
yılında
Moğolların
Kefe
kuşatmasında, mancınıklar ile vebadan ölmüş insanları
şehrin içine atması biyolojik silah kullanımının ilk örneği
olarak gösterilebilir. Kayıtlarda geçen bir diğer örnek ise
1756-1763 yıllarında İngiltere ve Fransa arasında yapılan
Yedi Yıl Savaşları’nda çiçek virüsünün kullanılmasıdır.
İngilizler Kızılderililere çiçek virüsü bulaştırılmış
battaniyeler vererek onları savaşta saf dışı bırakmıştır.
Tarihte biyolojik terör ajanlarının kullanılması devam
etmiştir. Birinci Dünya Savaşı’nda, Almanların
düşmanlarının at ve sığırlarına gizlice şarbon ve ruam
hastalıklarını bulaştırması, Ruslara karşı veba ve
İtalyanlara karşı kolera hastalıklarını kullanması kayıtlara
geçen örneklerdir.

bu olaylar sonucunda 22 kişi enfekte olmuş ve 5 kişi de
hayatını kaybetmiştir. Ülkemizde de 2014 yılının Kasım
ayında farklı başkonsolosluklara ve Ankara Adliye
Sarayı’na sarı renkli toz madde içeren mektuplar
gönderilmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda şüpheli
paketlerde
herhangi
bir
biyolojik
tehdide
rastlanmamıştır.
Biyoterör
tehdidinin
önceden
tahmin
edilip
engellenmesi çok düşük bir ihtimaldir. Bu gibi saldırılarla
karşılaşıldığında toplum olarak hazırlıklı olunmalıdır.
Öncelikle devlet tarafından yeterli bir sağlık alt yapısı
oluşturması ve yetkili kurumlar arasında iyi bir
haberleşme ağı kurulması gerekmektedir. Sonrasında bir
tehdidin varlığı tespit edildiğinde halk şeffaf olarak
bilgilendirilmeli, yetkililer tarafından kamu açıkça
aydınlatılmalı ve alınacak önlemler hakkında insanlar
yönlendirilmelidir. Sonuç olarak biyoterör günümüzde
varlığını sürdüren bir tehdittir ve küresel bir güvenlik ağı
ile bu soruna ve sonuçlarına karşı önlemler alınmalıdır.

Biyoterörün bir devletten bağımsız olarak kullanılması
1990’larda Japonya’da gerçekleşmiştir. Dini bir terör
örgütü olan Aum Shinrikyo’nun Tokyo metrosunda
zehirli bir gaz olan sârin gazı ile gerçekleştirdiği saldırıda
5000 kişi etkilenmiş, 1000 kişi hastaneye kaldırılmış ve
19 kişi hayatını kaybetmiştir. Yakın tarihlerde Amerika
Birleşik
Devletleri’nde
biyoterör
saldırıları
gerçekleştirilmiştir. 1984 yılında Rajneeshe mezhebine
ait teröristler Oregon’da 10 yerel restoranda salata
barlarına Salmonella typhimurium bulaştırmışlardır.
Olayda 751 kişide bağırsak enfeksiyonu oluştuğu rapor
edilmiştir. Mezhep, oy vermeye gidecek vatandaşların
sayısını azaltarak yerel seçimi etkilemek amacıyla bu
saldırıya başvurmuştur. Saldırıdan bu mezhebin sorumlu
olduğu bir sene sonra başka bir soruşturma sırasında
tespit edilmiştir. Bu örnek en güçlü devletlerde bile
biyolojik
saldırıların
tespit
edilmesinin
ve
engellenmesinin zor olduğunu göstermektedir. ABD’de
1997-1999 yılları arasında belirli kurum ve kuruluşlara
yaklaşık 50 adet şüpheli toz içeren posta gönderilmiştir.
Şarbon tehdidiyle inceleme altına alınan postaların
gerçek şarbon taşımadığı tespit edilmiştir. Daha sonra
gerçekleşen 11 Eylül saldırılarını takip eden haftalarda
farklı kurumlara şarbon içeren postalar gönderilmiş ve
Kaynakça:
https://www.clinicalmicrobiologyandinfection.com/action/showPdf?pii=S1198-743X%2814%2964174-4
http://www.turkhijyen.org/jvi.aspx?pdir=turkhijyen&plng=tur&un=THDBD-51523
http://www.floradergisi.org/fulltext.aspx?issue_id=87&ref_ind_id=282
94 https://dergipark.org.tr/tr/pub/assam/issue/48907/6 23919

Londra Gezisi
Müzelerin haricinde görülmesi gereken
tarihi binaların başında Big Ben,
parlamento binası ve Tower Brige
geliyor. Ayrıca Kraliyet Sarayı da
önünde turist kuyrukları olan bir başka
tarihi yapıdır. Bu binaların tarihi dokusu
yüzyıllardır özenle korunmuş ve hâlâ
büyük bir titizlikle korunuyor,
restorasyonu devam ediyor.

Azra SOYUTEMİZ / 9-C

Londra’nın bir diğer görülesi yerleri de
meşhur parklarıdır. Şehrin tam kalbinde
yer alan bu parkları muhakkak görmek
gerekir. Özenle korunan bu parklarda
sincaplar, ördekler ve diğer hayvanların
arasında gezmek çok keyifli!

Londra, tam da yaşanacak bir şehir ama
kısaca anlatabileceğim bir şehir değil, çünkü
Britanya Krallığı’nın başkenti olan bu şehirde
birçok müze ve tarihi mekân bulunmaktadır.
Tarihi bina ve mekânları yüzyıllardır
orijinalliğini koruyarak günümüze
taşınmaları, şehri daha değerli ve turistlik
kılmıştır.
Bu tarihi şehre geçen yaz İngilizce kursu için
gitme imkânım oldu. 2 hafta geçirdiğim
Londra’da gezilip görülecek yerler saymakla
bitmez. British Museum, National Gallery,
Victoria and Albert Museum ilk akla gelenler.
Tüm dünyadan topladıkları paha biçilmez
tarihi eserleri buralarda sergilemekteler.
Hatta ‘Victoria and Albert Museum’da
bulunan Osmanlı padişahı Fatih Sultan
Mehmet’in meşhur yağlı boya tablosu da
görülecekler arasındadır.
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Şehirlerini değerli ve turistik
kılabilmek için telefon kulübelerini,
çift katlı otobüslerini, siyah
taksilerini hatta yeraltı metrolarını
bile markalaştırmışlar. O nedenle
turistlerin çoğu telefon
kulübesinde ya da otobüslerde
fotoğraf çekiniyorlar.
Tüm dünya mutfaklarını
deneyimleyebileceğiniz bu
şehirde, kendilerine özgü pek bir
şey yoktur. Sadece fish and chips
dedikleri balık ve patates
kızartması ve İngiliz çayını
sayabiliriz.

Her yeri tarih kokan bu şehirde
pazarlar da çok meşhurdur. Çok
çeşitli yiyeceklerin, ikinci el
eşyalarında bulunduğu pazarlar,
çok ama çok kalabalıktır. Camden
Town bunların en güzel örneğidir.
Londra, dünyada çok saygın olan
üniversitelere ve kolejlere de ev
sahipliği yapmaktadır. Bu nedenle
dünyanın her yanından gelen
öğrenciler, burada çok güzel
dostluk köprüleri kurarlar. Ben de
İngilizce kursunda tanıştığım Hong
Konglu ve Rus arkadaşlarımla da
devamlı görüşüyorum ve ilerisi için
buluşma planları yapıyoruz.

Bu kadar farklı milletin turizm
için ya da farklı nedenler ve
sürelerle yaşamak için geldiği
Londra’da İngiliz bulmak
maalesef biraz zor. İngilizlerin
büyük çoğunluğu şehrin
karmaşasından kaçmak için
merkeze daha uzak am turistlik
olmayan bölgelerde
yaşamaktalar.
Bu güzel, yaşanası, renkli şehri
gezdiğim iki hafta çok
zevkliydi. Kesinlikle gidilmesi
görülmesi gereken şehirlerde
ilk sıralarda gelen Londra’yı
imkânı olan herkese ısrarla
tavsiye ediyorum.
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Dinazorların Nesli
Neden Tükendi?

Bilge AKÇAY / 6-B
Dinozorların nesli hepimizin bildiği nedenlerden tükenmedi. Evet, meteor çarptı ama tek sebep bu değildi. Dinozorların
nesli, göktaşının yarattığı iklim faaliyetinden dolayı tükendi. Göktaşının dünyaya çarpması, yer kabuğundan büyük
miktarda tozun atmosfere yayılmasına ve gezegende uzun yıllar gün ışığı kalmamasına neden oldu. Bu sebeple
sülfürik asit damlaları yeryüzünde uzun süre solunmasının yol açtığı sorunlardan biri olarak doğal oksijen dengesi
bozuldu. Bu nedenle bitkiler yok denecek kadar azaldı, dinozorların çoğu beslenemedi ve otçullar hayatını yitirdi.
Zehirli hava, yağmur yağmasıyla etkisini artırdı ve birçok canlı nesli gibi dinozorların neslini de tüketti. Ben de yakın
zamana kadar bu durumun sebebini bilmiyordum.

Kaynakça:
https://www.bbc.com/turkce/vert-fut-41392731
https://www.milliyet.com.tr/teknoloji/populer-bilim/dinozorlarin-neden-yok-oldugunu-aciklayan-yeni-kanit-bulundu-6031922
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Neden yerimizi yadırgarız?
Akrabalarımıza veya
arkadaşlarımıza kalmaya
gittiğimizde çoğu zaman yerimizi
yadırgarız peki bu neyden
kaynaklıdır? Uzmanlar, uyku
sırasında beyinde ve bedende
oluşan değişikliklerin gelişmiş bir
cihazla kaydedilerek analiz
edildiği polisomnografi yöntemi
ve başka beyin görüntüleme
teknikleri kullanılarak yapılan
araştırmalarda, yeni bir ortamda
uyuduğumuzda beynin sol yarım
küresinin etkinliğinin sağ yarım
küresinin etkinliğinden daha
yüksek olduğu anladılar. Beynin
sol yarım küresinde uyku derinliği
azaldığından, sağ yarım küreye
oranla çevresel uyarılara karşı
daha sinirsel aktivite gösterir. Yani
yeni bir ortamda uyuduğumuzda
beynimizin sol yarım küresi bir
nevi bekçi görevi yapar. Bu
yüzden de yeni bir ortamda derin
uykuya dalmamız veya rahat
uyumamız zordur.
Beynimizin sol küresinin sağ
küreye oranla neden daha çok
çevresel uyarı gösterdiği ise
henüz tam olarak bilinmiyor.

Cevaplarını Hiç
Aramadığımız Konular

Altuğ Ozan ERKUŞ / 9-B

Neden alo deriz?
Hiçbirimiz, hemen her gün
kullandığımız telefonu her
açışımızda neden ‘alo’ dediğimizi
hiç sorgulamayız. Bilmeyenler
‘alo’nun İngilizcedeki hello
kelimesinden türediğini
zannederler. Belki de öyledir ama
ben size alo ile ilgili bir şehir
efsanesinden bahsedeceğim.
Graham Bell telefonu ilk icat ettiği
zaman ilk hattı sevgilisinin,
Allessandra Lolita Oswaldo’nun
evine çekmişti. Graham Bell’in
telefonu çalınca arayanın
Allessandra Lolita Oswaldo’dan
başkası olamayacağından ötürü
sevgilisinin baş harflerinden alo
diye bir kısaltma yaparak, telefonu
açtığında böyle seslenmiştir.
Allessandra ise, Graham Bell’in tek
amacının telefonu tüm kente
yaymak olduğunu, bu yüzden
kendisiyle pek ilgilenemediğini
düşündüğünden Graham Bell’i terk
eder. Fakat Graham Bell sevgilisinin
onu bir gün arayacağını düşünerek
telefonun başından hiç ayrılmaz ve
telefonu her açışında ‘alo’ der. O
günlerde hemen herkes telefonu
açtıklarında Graham Bell'in anısına
saygı olarak 'Alo' demeye başladı.

Sevgililer gününü neden kutlarız?
Sevgililer gününü her yıl sebebini bilmeden
kutluyoruz ve bu hiç mantıklı değil. Kutlama
sebebini bilmediğimiz bir günü nasıl
kutlayabiliriz? M.S. 3. yüzyılda Roma imparatoru
II.Cladius ordusunu güçlendirmek için genç
erkeklerin evlenmesini yasaklamıştır. Rivayete
göre Aziz Valentine bu yasağa karşı gelerek
gençler için gizli nikahlar düzenler. Bu ihanetin
karşılığını idam cezasıyla ödeyen Aziz Valentine
14 Şubat’ta öldürülmüştür. Bu yüzden her sene 14
Şubat bu anıya saygıdan ‘sevgililer günü’ kutlanır.
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Kaynakça:
http://www.haber7.com/yasam/haber/221426-telefonda-neden-alo-deriz-efsanesi
https://www.star.com.tr/yasam/sevgililer-gunu-nedir-neden-kutlanir-14-subat-sevgililer-gunu-nereden-cikti-hiristiyan-gelenegi-mi-haber-1433876/
https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/yerimizi-neden-yadirgariz

Bitkiler Neden Yeşildir?

Demir Serdar TARIM / 9-A
Bitkiye yeşil rengini veren etmen klorofillerdir. Bu
pigmentlerin yardımıyla bitkiler ışık enerjisini alabilirler,
yapraklarını da adeta enerji kazanımını ışıktan sağlayan
birer güneş pili gibi kullanırlar. Tabi ki elektrik değil,
kimyasal enerji üretirler. Düşük enerjili bağları olan
karbondioksit ve suyu, enerjisi yüksek olan
karbonhidrata dönüştürürler. Bu sebeptendir ki güneş
ışığını besine dönüştürüp diğer canlılara enerji
sağladıkları için bitkiler, besin zincirinin başındadırlar.

Yaz gelir, bitkiler en görkemli hallerine bürünür ve dünya
yemyeşil bir cennete dönüşür. Bu renk, adeta doğanın
bir sembolüdür. Peki, bitkiler neden siyah, beyaz ya da
mor olmaktan ziyade, yeşildir?
Bu cevap bitkilerin ışığı kimyasal enerjiye, örneğin
şekere dönüştürmesi, yani fotosentez ile ilgili. Bir
maddenin rengi hep yansıttığı ışığın rengidir. Bitkilerin
bu durumu, ışığın yeşil dalga boyuyla ilişkilidir. Bitkiler
fotosentez yapmak için sadece mavi ve mor ışığa ihtiyaç
duyarlar, bu yüzden yeşil ışık işlerine yaramaz ve onu
yansıtırlar. Bu, bitkilerin yeşil renkte olmasının en önemli
sebebidir. Bitkiler ihtiyaçları olan ışık enerjisini kırmızı ve
mavi dalga boyuna sahip ışınlardan alırlar, bu yüzden
yeşil ışığa gerek yoktur ve o nedenle yeşil ışık yansıtılır.

Peki, nasıl bazı bitkilerin hiç yeşil yaprağı yok ya da bazı
süs bitkileri gibi bitkilerin kırmızı yaprakları vardır?
Aslında o bitkiler de yeşil renktedir. Yeşil ışık,
anthocyanin adındaki pigment tarafından örtülür. Bu
kırmızı, mor veya mavi olabilen pigmentler, birçok bitkiyi
güçlü kızıl ötesi ışınlardan korur.

Güneş ışığının dalga boyu 490 ve 620 nanometre
aralığındadır, burada bitkilerin soğurma aralığının
dışında olan bir alandan söz edilir: “Yeşil aralık”.
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Türkçe Kaynak:
https://www.bilimtreni.com/2017/10/22/bitkiler-neden-yesildir/
Orijinal Kaynak:
http://www.wissenschaft.de/leben-umwelt/natur/-/journal_content/56/12054/19478478/Warum-sind-Pflanzen-ausgerechnet-gr%C3%BCn%3F/

Pisagor Teoremi
fark etmiş ve kendini daha çok matematiğe vermiştir.
Mısırlı ve Babilli kahinlerin ayinlerini müzik ile yapması,
Pisagor’un matematiği müziğin içinde aramasına da
neden olmuş, 34 yılı eğitimde geçtikten sonra ülkesine
dönerek dersler vermeye başlamıştır. Fakat siyasi baskı
dolayısıyla M.Ö. 529 yılında Güney İtalya’da bulunan
Croton kentine göç etmeye zorlanmıştır.
Croton kentine gelen Pisagor kısa sürede ünlü olmuş
‘Bilim Adamı’ ünvanını almış ve kendi okulunu kurarak
yaklaşık 300 öğrenci toplamıştır. Bu okulda toplamda iki
farklı gruptan bir kısmı kendilerine “matematikoi” adını
vermiş üst düzey kişilerden oluşurken diğer grup ise
normal öğrencilerden oluşmuştur.

Buse KOCAEFE / 9-A
Hayatımızda büyük bir yeri olan matematik, aslında çok
uzun bir geçmişe dayanıyor. Şimdi kullandığımız formül
ve teorilerin yalın halleri çok önceden bulunmuş ve
zamanla günümüzdeki halini almıştır. Eğer iyice eskiye
dönüp bakarsak da hepimizin bildiği ‘Pisagor Teoremi’
örneğini verebiliriz. Pisagor Teoremi: “Bir dik üçgenin dik
kenarları üzerine kurulan karelerin alanlarının toplamıyla,
hipotenüsün üzerine kurulan karenin alanına eşittir”
olarak tanımlanmıştır. Günümüzde de kabul edilen bu
teoremin bilinen ifadesi ise c2=a2+b2’dir. Bu teoremin
sahibi olan Pisagor tam olarak kimdir? Biraz da onu
tanıyalım:

Bilim adına kurulan bu okulun din ve bilim üzerine
yaptığı çalışmalardan rahatsız olan halk, okulu ateşe
vermiş; Pisagor ve öğrencileri bu yangında diri diri
yanarak
hayatlarını
kaybetmişlerdir.
Pisagor’un
kendisine ve oluşturduğu teorilere ait birçok belge de bu
yangında yok olmuştur.
Pisagor hakkında çok detaylı bilgi olmaması da bu
yüzdendir.

Pisagor’un M.Ö. 580 yılında Yunanistan’ın Samos
adasında dünyaya geldiği bilgisi verilse de bu konuda
kaynaklarda kesin bir bilgi bulunmuyor.
Pisagor, temel eğitimini alır almaz, fen ve dini bilimler
hakkında eğitim almak için Mısır ve Babil’e gitmiştir.
Burada aldığı eğitimde matematiğe karşı ilgisi olduğunu

Kaynakça:
https://muhendistan.com/pisagor-kimdir/#Pisagor_Teoremi
https://www.britannica.com/biography/Pythagoras
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Dünya’nın Ekseninin
Kayması ve Yalpalaması

Demirkan OKYAY / 9-D
Hepimizin bildiği üzere Dünyamızın belli sürelerde
tamamladığı ve buna bağlı sonuçları olan hareketleri
vardır. Örneğin; kendi etrafında dönmesi (24 saat) ile
oluşan gece gündüz, Güneş etrafında dönmesiyle 365
gün 6 saat (yaklaşık) yani 1 yılı tamamlaması. Bunların
yanında son zamanlarda önemi günden güne artan ve
benim de bu yazıda değineceğim hareket olan
yalpalama hareketi yani “presesyon” hareketi
bulunmaktadır. Dünyanın kendi ve Güneş etrafında
dönme
hareketleri
insan
ömrü
içerisinde
gözlemleyebileceğimiz hareketlerdir, fakat presesyon
hareketi yaklaşık 25.800-26.000 yıl içerisinde
gerçekleşir. Bildiğimiz gibi Dünya kusursuz bir küre
değildir. Bu nedenle dönüşü de, kusursuz bir yörünge
takip edemeyecek, şekline bağlı olarak "devinme" adı
verilen bir hareketi de beraberinde getirecektir. Bunu, bir
topacın kendi ekseni etrafında dönerken yalpalaması
gibi düşünebiliriz. Dünya'nın yalpalaması tam bir küre
olmamasındandır. Bu hareket aynı zamanda Güneş ve
Ay’ın çekim kuvvetlerine de bağlıdır.

durum tam tersidir. Bundan yaklaşık 13.000 yıl sonra ise,
Dünya’nın eksek eğikliği günümüzün tam tersi yönde
olacağından, kuzey yarımküre günberi durumunda yaz,
günöte durumunda ise kış mevsimini yaşayacaktır.
Başka bir deyişle Aralık, Ocak, Şubat ayları güney
sahillerimizin turist akınına uğradığı aylar durumuna
gelecek diyebiliriz. Haziran, Temmuz, Ağustos ayları ise
öğrencilerin kar sebebiyle tatil beklediği günleri
beraberinde getirecek! Presesyon’un etkileri bununla da
sınırlı kalmıyor. Günümüzde kutup yıldızı, Polaris isimli
yıldız iken, presesyon hareketinin yarım tur
gerçekleşmesiyle (yani yaklaşık 13.000 yıl sonra) Polaris,
yerini Vega Yıldızı’na bırakacaktır. Bunlar tabiki de
Dünya’nın uzun zamandır yaptığı doğal hareketler.
Fakat; Dünya’yı ve içindeki tüm dengeyi bozan
insanoğlu, her denge içerisinde olan şeye yaptığı gibi bu
durumun da dengesini bozuyor.
Dünya’nın eksen eğikliği 23,27´dir ve mevsimlere yol
açan da bu eğikliktir. Ay’ın kütlesi, Dünya dönerken
tümüyle yan yatmasını önleyerek Dünya’yı dengede
tutuyor. Gezegenimiz Uranüs gibi yan yatsaydı ekvator
donardı. Buna rağmen küresel ısınma nedeniyle buzullar
eriyor ve karaların üzerindeki ağırlığın değişmesiyle
birlikte Dünya dönerken gittikçe daha çok yalpalıyor.
Eksen kaymasını hızlandıran iki önemli etmen var: Birinci
etmen küresel ısınma nedeniyle buzulların erimesiye
karaların üstüne binen yükün azalması yani izostatik
dengenin bozulması, ikinci etmen ise aşırı sulama
sonucunda yeraltı su kaynaklarının kurumasından dolayı
yerkabuğunun büzülmesidir. Bu etkenler küresel

Dünya’nın bu daha az bilinen üçüncü hareketinin de,
tıpkı diğer iki hareketinde olduğu gibi bazı sonuçları
olacaktır. Bu hareketin sonucunda günöte (aphelion)
günberi (perihelion) noktalarında yarımkürelerin
konumu değişir. Bunun sonucunda mevsimlerde
değişme yaşanır. Günümüzde günberi 3 Ocak tarihinde
gerçekleşmektedir. Günöte ise 4 Temmuz tarihinde
gerçekleşir. Günberi durumunda Dünya’nın kuzey
yarımküresi kış mevsimini yaşarken, güney yarımküresi
ise yaz mevsimini yaşamaktadır. Günöte durumunda ise
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ısınmaya bağlı olduğu için bu durumu insanların
tetiklediğini söyleyebiliriz. Eksen kaymasının diğer bir
nedeni ise çekirdek ile manto arasındaki etkileşime
bağlıdır. Bu durum da doğal bir nedendir ve uzun bir süreç
içinde eksen kaymasını artırıyor. Belirtilen etkenler
özellikle insan nedenli etki Dünya’nın yalpalamasını
artırıyor ki
son araştırmalar bu durumu kanıtlar
niteliktedir. Bilim insanları 20 yy’da yalpalama genliği
yılda ortalama 10,5 cm ve 2000’den beri de yılda 17 cm
ileri geri yalpalandığını belirtiyorlar. Bu nedenle günümüze
dek gerçekleşen 12 metrelik eksen kayması ile yalpalama
hareketi her yıl artıyor. Bu da kuzey yarımkürenin kışın
daha az ve yazın daha çok ışık almasına neden oluyor.
Bilim insanları eksen kaymasının şimdilik dev iklim
felaketlerini tetiklemeyeceğini ve tek başına asla büyük
fırtınalarla tufanlara yol açmayacağını ancak küresel
ısınmayı artıracağını, daha sık doğal afetlere ve daha
şiddetli fırtınaların görülmesine neden olacağıni ileri
sürmektedir.

Bu önlenebilir mi, ya da süreci uzatmanın bir yolu var mı?
Öncelikle bu durumun önlenmesi insanoğlu Dünyada
yaşadığı sürece imkansıza çok yakındır. Bunun nedeni çok
açık, çünkü insan tüketen fakat hiçbir şey üretmeyen bir
canlıdır ve hayatta kalmak için doğal kaynakları kullanır.
Ancak uzatmanın bi sürü yolu vardır ve çoğu zor bile
sayılmaz. En etkili olan çözümlerden biri yenilenebilir enerji
kaynakları kullanmaktır. Bu; hiçbir kaynağı tüketmez, aynı
zamanda karbon salınımı da asla olmaz, ancak günümüzde
enerjinin çok küçük bir kısmı bu şekilde sağlanmaktadır. Bir
diğeri ise tutarlı olmak. Üstelik bu, hiçbir çaba
gerektirmiyor. Sadece bize yetecek kadar tüketmek ve
gereksiz enerji harcamamak bile 7,5 milyar insanın çoğu
tarafından yapıldığında, inanılmaz büyük etkilere neden
olabilecek derecede. Fakat bu konuda da çok yetersiziz.
Özellikle gençlerin doğayı kirletmesi ve zarar vermesi,
bırakın çocuklarımızın geleceğini, kendi gelecekleri bile
tehlikedeyken hâlâ sorumluluk sahibi olunmaması çok
üzücü.

Kaynakça:
https://khosann.com/dunyada-eksen-kaymasi-buzlarin-erimesiyle-gezegenin-eksenini-12-metre-kaydirdik/
https://www.kapsamhaber.com/dunya/kuresel-isinma-ve-dunya-ekseninin-kaymasi-kuresel-isinma-nedir-h50334.html
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/dunyanin-ekseni-kaydi-229294
https://www.ntv.com.tr/teknoloji/dunyanin-ekseni-kaydi,oR3DzYOqsku2exn5_1huIQ
https://evrimagaci.org/dunya-yalpaliyor-dunyanin-ucuncu-hareketi-presesyon-5195
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Yılan Kraliçe
Şahmeran

Defne GACAL / 8-B
Şahmeran efsanesi, kültürümüzün önemli parçalarından
biri olmakla birlikte çok da ilginç bir hikâyeye sahiptir. Bu
hikâye, kaynaklara göre değişmesine rağmen sonu her
zaman aynıdır. Şahmeran'ın bazı kaynaklara göre
Akdeniz bölgesinin Tarsus ilçesinde, bazılarına göre ise
Mardin civarında yaşadığına inanılır. Hikâye, bu bölgede
yaşayan yılanlar olan maranlarla tanıştırılmamızla başlar.
Sonrasında bu yılanların bir mağarada bulunan yeraltı
ülkelerinde yaşadığını öğreniriz.

Cemşab'ın derisinde pullar olduğunu görür ve Cemşab'ı
konuşturmayı başarır. Cemşab, mağaranın yerini
gösterince Şahmeran bulunup dışarı çıkarılır. Şahmeran
Cemşab'a: "Benim başımı kaynatıp padişaha içir, padişah
kurtulsun; gövdemi de vezire içir, ölsün; kuyruğumu da
kaynatıp sen iç, böylece Lokman Hekim ol." der. Böylece
vezir ölür, padişah da iyileşip Cemşab'ı veziri yapar.
Rivayete göre de Cemşab, Lokman Hekim olur.
Efsaneye göre Şahmeran'ın öldürüldüğünü yılanlar o
günden beri bilmemektedirler. Tarsus'un bir gün
Şahmeran'ın öldürüldüğünü öğrenen yılanlar tarafından,
istila edileceği rivayet edilmektedir.

Ana karakterimiz Cemşab ve arkadaşları, bir gün bal
bulmak için bir mağaraya girer. Arkadaşları daha fazla
bal almak için mağaradan Cemşab’ın payını da alıp
kaçarlar. Cemşab, mağarada yalnız kaldığını fark
ettiğinde maalesef çok geç olmuştur. Bir şekilde içinde
kaybolduğu mağaradan çıkmanın yolunu bulmaya
çalışır. Bu sırada kayaların arasından gelen bir ışık görür.
Işığın geldiği yerin mağaranın dışı olmadığını anlar.
Yılanlarla dolu, neredeyse bir şehir büyüklüğünde olan
bir boşluk ile karşılaşır. Bu boş alanın sonuna doğru tek
ışık kaynağının altında, kayadan yapılma bir tahtta
oturan yarı kadın, yarı yılan bir varlık görür. Bu
olağanüstü güzelliği yakından görmek isteyen Cemşab,
tahta doğru yaklaşır. Yolunda ayağına dolanan yılanlara
aldırış etmeden yürümeye devam eder. Sonunda tahta
yeterince yaklaştığında tahtta oturan kadın, onunla
konuşmaya başlar. Kendisinin mağarada ve köylerindeki
yılanların kraliçesi Şahmeran olduğunu açıklar fakat
Cemşab‘ın gitmesine izin vermez. Dışarı çıktığında onun
ve ülkesinin yerini ifşa edeceğinden korkar. Haftalar
geçer ve Cemşab, Şahmeran’ın güvenini kazanır. Aylar
sonra Şahmeran, Cemşab‘ın ailesine dönmesine izin
verir. Ama bir şartı vardır: Onun varlığından kimseye
bahsetmemesini ister.
Şahmeran’ı gördükten sonra mağaradan çıkan kişilerin
ciltleri tıpkı bir yılanınki gibi pul pul olmaktadır. Cemşab
‘ın da böyle olmuştur. Şahmeran'a söz verip ailesine
kavuşan Cemşab, uzun yıllar verdiği sözde durarak
Şahmeran'ın yerini kimseye söylememiştir. Bir gün
ülkenin padişahı hastalanır. Vezir, hastalığın çaresinin
Şahmeran'ın etini yemek olduğunu söyler ve her yere
haber salar. Ülkenin veziri herkesi tek tek hamama sokar.
Sıra Cemşab'a gelmiştir. Cemşab soyununca vezir

Kaynakça:
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eahmeran
https://www.neoldu.com/sahmeran-nedir-sah-i-meran-efsanesi-1365h.htm
https://www.neoldu.com/sahmeran-nedir-sah-i-meran-efsanesi-1365h.htm
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Cartier’in Markalaşma Süreci
ve Tarihçesi

Naz KANAT / 9-A
1800'lü yıllarda Parisli üç kardeş, yaklaşık 200 yıl sonra
yetersiz bir kâr elde etmek ümidiyle mütevazı bir
mücevher işi kurmuşlardı. Onların markası Cartier, şu
anda en değerli lüks markalarından biridir.

Cartier ürünleri bütün modern dünyada kullanılan ve
popülaritesini hiç yitirmeyen parçalardır. Cartier’in en
ünlü parçalarından olan love bracelet (aşk bilekliği) son
yıllarda daha çok kullanılmaya başlanmış ve popülerliği
artmıştır. Bu bilekliğe bu adın verilmesinin sebebi ise
tasarımcının bu bilekleri modern aşk kelepçesi olarak
düşünmesidir. Aslında bu bileklikler çiftler için
üretilmiştir ve uzun yıllar çift olmayan insanlara bu
bilekliği satılmamıştır. Son zamanlarda bu kural
kalkmıştır fakat hâlâ bu bilekliğin tek alınmaması
gerektiği gibi sözlü kurallar ortada gezinmektedir.

Louis-François Cartier , 1847'de ustası Adolphe Picard'ın
atölyesini devraldığında Cartier'i Paris’te kentinde
kurdu . 1874 yılında Louis-François'in oğlu Alfred Cartier
şirketi devraldı, ancak dünya çapında markayı kuran
Alfred'in oğulları Louis , Pierre ve Jacques oldu.
Cartier’in ilk butiği 1859 yılında Paris’te açıldı. Başarıları
devam ederken Louis ve Pierre evlendi, Jacques ise
mücevherlerde eşsiz ve olağanüstü güzellik arayışı
içinde kraliyet ihtiyaçlarını ve arzularını ve yurt dışı
gezilerini karşılayarak meşgul oldu.

Alfred Cartier’in ilk erkek kol saatini tasarladığından
bahsetmiştim. Bu kol saatlerinden biri tasarlanırken
Cartier değişik bir şeyden ilham almıştır. Bir araba
kazasından sonra Cartier saati dükkana götürür, saat
tamamen bozulmuştur. Tamir etmeyi umar fakat o anda
Jean Jaques Cartier bunu görür ve o yamuk görüntüden
bir tasarım elde eder ve bu tasarımı 1967’de sınırlı sayıda
satışa sunar ve hızlı bir şekilde tükenir.

Jacques mükemmel inciyi bulmak için Basra Körfezi'ne
gitti, daha sonra Hindistan'a giderek yerel maharajların
muhteşem mücevherlerini yeniden tasarlayıp kendi
kullanımları için değiştirmek üzere Londra stüdyosuna
geri götürdü. Pierre ve Jacques birlikte, bir Hintli
prensten çok sayıda inci ve değerli taş satın aldı. İncilerin
ve taşların benzersizliği, her mücevher parçasının özel
olma duygusu yarattı ve bu da işlerinin başarısına
yardımcı oldu.

Bu saat günümüzde dahi bu markanın sembolüdür.

O zamanlarda yalnızca kadınlar için kol saatleri
üretiliyordu. Erkekler ise cep saatleri kullanıyorlardı.
1904'te Brezilyalı öncü havacı Alberto Santos-Dumont
arkadaşı Louis Cartier'e uçarken cep saatlerini
kullanmanın pratik olmamasından ve güvenilmezliğinde
şikayet etti. Cartier, belirgin bir kare çerçeveli düz bir kol
saati tasarladı. Bu saat sadece Santos-Dumont'un
kendisi tarafından değil, diğer birçok müşteri tarafından
da tercih edildi. "Santos" saati, Cartier'ın ilk erkek kol
saatiydi. Öte yandan Pierre Cartier, 1909’da New York
Şehri’ne yerleşti. 1917’de Morton Freeman Tesisi’nin
(demiryolu kralı Henry B. Plant’ın oğlu) konakçısı ve
mimarı C.P.H Gilbert’in inşaa ettiği yere taşındı. Cartier
100 $ nakit karşılığında bitkiler satın aldı ve o zaman 1
milyon dolar değerinde çift iplikli doğal inci kolye
tasarladı ve bu zamana kadar Cartier’in, Londra, New
York ve St.Petersburg'da şubeleri vardı. Firma, hızla
dünyanın en başarılı saat şirketlerinden biri haline geldi.

Kaynakça:
https://www.youtube.com/watch?v=6kKSntbfVmg&t=603s
"Fortier Dünyanın En Değerli Markaları Listesinde Cartier" . 2017-08-08 tarihinde
kaynağından arşivlendi
"CARTIER International SNC Şirketine Genel Bakış" . www.bloomberg.com . Erişim
tarihi: 2019-02-02 .
"Cartier Rehberi: Lüks Takı Büyücüsü'nün Doğuşu" . Çok değerli . Erişim tarihi:
2019-01-20
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Ford’un Tarihçesi

Ertan Arda AKALTUN / 9-B
Günümüzde araba teknolojisi, hatırı sayılır bir yere
sahiptir. Fakat bu arabaların nasıl yapıldığını, o markanın
ne zaman kurulduğunu hiç düşündük mü?
Benim bu yazımda sizlere anlatacağım marka, dünya
otomobil tarihinin ilki olan; Ford Motors Company adlı
otomobil markasıdır.
Hikâyemiz, 1903 Amerika’sında Detroit şehrinde
başlıyor. Ford, 28 bin dolarlık bir bütçe belirleyen 12
yatırımcının ilk adımlarını atmalarıyla başlamıştı.
Şirketin genel müdürü ve ana kurucusu olan Henry Ford,
kendisinin çok büyük işler başaracağına yürekten
inanmaktaydı, fakat küçük bir sorun vardı. Şirket 28 bin
dolarlık yatırımdan sonra fazla para harcayamazdı. Bu
yüzden Henry 3 yıllık duraksama süreci yaşadı. Büyük bir
dönüş yaptığında tarihler 1909’un Mart ayını
gösteriyordu. O yıl da Ford ilk seri üretimi olan, aynı
zamanda ‘’ Fordizim ‘’ sisteminin ilk ürünü olan Model
T’yi piyasaya sürülmüştü (Fordizm: Basit bir demir
parçasının fabrika bandından çıktıktan sonra arabanın
iskeletinin yapılandırılmasıdır). Model T‘nin üretimi 20 yıl
sonra durduruldu. Fakat günümüzde bakımlı olanlarına
rastlamak mümkündür. Bundan 30 yıl sonra Ford
markası adını daha da yüceltmek istiyordu. Bu yüzden
sadece Avrupa kıtasına ihraç edilecek olan, Ford Taunus
modelini piyasaya sürdü. Adını Almanya’nın dağlarından
alan otomobil, tıpkı Model T gibi 30 yıllık bir zaman
diliminde Avrupa’da, Amerikan otomobilinin gücünü
kanıtlamıştır.
Ford tarihinin en büyük kazancı olan Mustangler, tüm
zamanların
en
iyi
spor
arabaları
arasında
gösterilmektedir. Bu araç adını çayırlarda başıboş gezen
atlardan almaktadır. Mustangler günümüzde 6. kuşak
olarak üretimlerine son hızla devam edilmektedir.
Günümüzde Ford markası 7 kıtaya satış yapıp, 300
binden fazla çalışanı ile otomobil dünyasında söz
geçirebilen bir Amerikan otomobil markasıdır. Ford şu
anda 113. yaşını doldurmuş durumdadır ve bu yarım
asırlık süreç içerisinde kendinden genç olan otomobil
markalarına taş çıkartmaktadır.
Kaynakça:
https://www.bulur.com/oto-rehber/OtomobilDevlerininHikayeleriFord/119
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Cemal Süreya

Serra Ece MERMER / 9-B
Cemal Süreya’nın gerçek adı Cemalettin Seber’dir. 1931
yılında o dönem Erzincan’a bağlı olan daha sonra
Tunceli’ye bağlanan Pülümür ilçesinde Hüseyin Bey ve
Gülbeyaz Hanım’ın oğlu olarak dünyaya gelmiştir. Cemal
Süreya’nın babası Hüseyin Bey, Dersim isyanı sebebiyle
sürgün edilir ve bütün ailesiyle beraber zorunlu göç
ettirilir. Başka bir şehirde yaşamalarına izin verilmediği
için Pülümür’den Bilecik’e gelirler ve burada yaşamaya
başlarlar. Cemal Süreya’nın annesi Gülbeyaz Hanım
yaşanan bu acı olaylara dayanamaz ve vefat eder.

Cemalettin Seber’i değiştirerek ilk adını Cemal olarak
kısalttı ve yanına da Süreyya adını ekledi. Yeni adı ‘Cemal
Süreyya Seber‘ olmuştu.

Annesinin vefatının ardından Cemal Süreya, İstanbul’a
gönderilir ve orada bir ilkokula başlar. Daha ilkokulda
olmasına rağmen şiir yazmak ve dergi çıkarmak gibi
hayalleri olan Cemal Süreya’nın aslında bu isteğinin
kaynağı, erken yaşta kaybettiği ve ‘Kalbimin Kuşu’ diye
adlandırdığı annesinin ona küçük yaşlarda Kerem ile Aslı
gibi birçok öyküyü anlatmasıydı.

Ortaokul sonrasında babasına haber vermeden lise
sınavlarına girdi ve sınavları geçti. Haydarpaşa Lisesi’ne
burslu ve yatılı olarak kaydoldu. Cemal Süreyya
lisedeyken üvey annesi Esma Hanım evi terk etmişti ve
babası bir süre sonra yeni bir evlilik yapmıştı. Liseden
sonra eğitim hayatını Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi - Maliye ve İktisat Bölümü’nde tamamladı.
Üniversitede Muzaffer Erdost, Sezai Karakoç, Hasan
Basri, Nihat Kemal Eren gibi isimlerle dostluk kurdu.
Sezai Karakoç ile Cemal Süreya, tüm fikir ayrılıklarına
rağmen çok sağlam bir dostluğa sahiplerdi. Üniversite
yıllarında Cemal, ‘İkinci Yeni’ hareketine katıldı fakat bu
akım tam olarak onun tarzına uymadı çünkü o daha çok
Garip akımının etkisinde gibiydi ve bunun üzerine Cemal
Süreya, kendi özgürlük akımını yarattı.

Daha ilkokul yaşlarında olan Cemal Süreya, yakın
arkadaşı Altan Günalp ile kendi yazdıkları, çizimlerini
yaptıkları ilk dergilerini ilkokul sıralarında çıkardılar, en
büyük okurları ise Cemal Süreya’ya hayran olan sınıftaki
kız arkadaşlarıydı. O yıllarda Cemal Süreya’nın
yapmaktan en çok hoşlandığı şey ise kitap okumaktı.
Daha ilkokul üçüncü sınıfta olan Süreya, Suç ve Ceza ile
Karamazov Kardeşler adlı kitapları defalarca okumuştu.

Süreya, şiirde anlamsızlığı savunuyordu çünkü ona göre
şiir, anlamsız sözlere duygu katılarak okunmasıydı.
1953’te Cemal Süreya’nın ilk şiiri ‘Şarkısı Beyaz’ın
yayınlanmasının ardından dergilerde karikatürleri de
yayınlandı aynı dönemde ortaokul arkadaşı olan Seniha
Nemli ile evlenen Cemal Süreya, 1954 yılında
üniversiteden mezun oldu ancak evlilikleri istedikleri gibi
gitmedi ve bir süre sonra bozulmaya başladı. 1955
yılında Cemal Süreya’nın ilk çocuğu olan Ayçe dünyaya
geldi. Cemal Süreya kızının doğduğu yıllarda müfettiş
yardımcısı olarak İstanbul’a atandı. Eşi Seniha Nemli ile
evlilikleri bir süre daha devam etti ama evliliklerini bir
zaman sonra tamamen sonlandırdılar.

Cemal Süreya, ilkokuldan sonra Bilecik’e geri getirildi ve
aynı dönemde babası, kardeşlerinin üvey annesi olacak
Esma Hanım ile evlendi. Esma Hanım, Hüseyin Bey’in
çocukları olan Cemal’i ve kız kardeşlerini hiç sevmiyordu
ve onlara şiddet uyguluyordu. Özellikle de Cemal
Süreya’yı zehirlemeye çalıştığı zamanlar oluyor ve hatta
Cemal’in yemeğine bazen cam kırıkları atıyordu.
Ortaokulu Bilecik’te okuyan Cemal, o dönemde
arkadaşlıklar edindi bu arkadaşlarından birisi de Seniha
Nemli idi. Ortaokul yıllarında yüz metre koşusuna katılan
Cemal Süreyya bu koşuda birinci gelmişti ve Süreya’ya
onun için çok değerli olan bir hediye verilmişti: dolma
kalem. Aslında herkes için o zamanlar çok anlamı
olmayan bu hediye, Cemal için çok anlamlıydı çünkü o
yazmaya tutkundu. Aynı yıllarda bütün önemli yazarların
üç adı olduğunu fark eden Cemal Süreya asıl adı olan

Bu sıralarda en güzel şiirlerinden biri olan ‘Üvercinka’yı
yazdı ve onu takip eden ‘Güzelleme’, ‘Üçgenler’,
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‘Cigarayı Denize Attım’, ‘Nehirler Boyunca Kadınlar
Gördüm’ gibi eserlerini dergilerde yayımladı.

kalan, ‘Sayım’ şiiri oldu. İşinden eve koşarak geliyordu
adeta Cemal Süreya ve bir gün Tomris’in ‘Eve biraz geç
gel, dolaş…’ demesi üzerine Süreya birkaç gün eve geç
geldi ve Tomris o günlerden birinde pencereye
çıktığında kapının önündeki merdivenlerde oturup
saatin dolmasını bekleyen Süreyya’yı gördü. Cemal
Süreyya o kadar âşıktır ki başka bir yere gitmek yerine
kapıda bekler ve Tomris bu durumun adına ‘Şahsiyet
Rötarı’ der. Ancak üç yılın sonunda Tomris, Turgut Uyar
ile evlendi ve çocukları oldu.

Sezai Karakoç ile Cemal Süreya aynı kızdan
hoşlanıyorlardı, bu kız, Muazzez Akkay’dı ve ikisinin de
üniversiteden sınıf arkadaşıydı. İkisi de birbirlerine kızı
anlatıyorlar, şiirler yazıyorlardı. Aynı dönem bir iddiaya
girmeye karar verdiler iddia Muazzez Akkay ile kim
sevgili olacak iddiasıydı. İddiayı Cemal Süreya
kaybederse o dönem adında olan bir ‘y’ harfinden
vazgeçecek ve sildirecekti ama eğer Sezai Karakoç
kaybederse soyadından ‘a’ harfini atarak Karkoç
olacaktı. İddiayı Cemal Süreya kaybetti ve soyadı olan
‘Süreyya’dan bir ‘y’ harfi atarak günümüzde bildiğimiz
‘Cemal Süreya’ oldu.

Cemal Süreya Tomris’e ‘Senden ayrıldığım anda senin
hakkında, hikâyen hakkında sevdiğimi belirtecek hiçbir
şey söylemeyeceğim, benim ağzımdan kimse senin adını
duymayacak’ demişti. Bundan sonra Tomris’in adının
geçtiği hiçbir şey yazmadı, hatta aşk mektuplarını dahi
yırttı, bu aşk onların arasında kaldı. Tomris de ondan hiç
bahsetmedi ve geriye sadece dostlukları kaldı.

Muazzez Akkay ve Sezai Karakoç mutlu bir birlikteliğe
başlamışlardı ama iddiayı öğrenince her şey yerle bir
oldu ve Muazzez okulu da dahil olmak üzere her şeyi
bırakıp memleketine döndü. Muazzez’i ikisi de
kaybetmiş oldu. Cemal Süreya’nın soyadından bir harf
silindiği ise yazdığı ‘Elma’ şiirine attığı imzada kayda
geçmişti.

Bir süre ‘Politika’ gazetesinde köşe yazarlığı yaparken
aynı zamanlardı ‘Şapkam Dolu Çiçeklere’ isimli deneme
kitabını yayımladı. Ardından ‘’Emeğin ve Emekçinin
Tarihi’’ adlı eserini yayımladı ve artık başarısını
kanıtlamaya başlamıştı. ‘’Sevda Sözleri’’ adını verdiği en
güzel sözlerinin bulunduğu bir kitap daha yayımladı ve
ardından ‘’Çocukça’’ dergisinde ‘’Aritmetik Kuşlar Pekiyi’’
adını verdiği köşe yazıları ile seslendi çocuklara. Cemal
Süreya, futbolu çok severdi ve bir Fenerbahçe
taraftarıydı. En sevdiği futbolcu ise Lefter’di, hatta bazı
zamanlar tiyatrocularla edebiyatçılar arasında maç
yaparlardı.

Cemal Süreya, babası Hüseyin Bey’i kaybettiğinde o
unutulmaz ve herkesi çok derinden etkileyen ‘Sizin Hiç
Babanız Öldü Mü’ şiirini yazdı. Babasının ölümü onu çok
derinden etkilemişti ve bu acı, sadece bir eserle kalmadı
‘’ Üvercinka’’ adında bir şiir kitabı yayımladı. Bu şiir kitabı
ona ‘Yeditepe Şiir Armağanı’ ödülünü kazandırdı.
Cemal o dönemlerde ‘Papirüs’ adında bir dergi açtı ve
‘Yelken Dergisi’nde çalışan Zuhal Tekkannat’la
evlenmeye karar verdi. Bu evlilikten ikinci çocuğu olan
Memo Emrah dünyaya geldi. Eşi Zuhal, bir kalp
rahatsızlığına yakalandı ve Cemal Süreya onu bir an
olsun yalnız bırakmadı. Ona mektuplar yazdı ve bu
mektupları daha sonrasında ‘’ On Üç Günün Mektupları’’
adıyla kitaplaştırdı. Bu sürede geçim sıkıntısı yaşıyorlardı
ve memuriyete tekrar döndü, ataması Ankara’ya çıkınca
Zuhal’i ve oğlunu İstanbul’da bırakarak Ankara’ya gitti.
Cemal Süreya’nın hasretine dayanamayan Zuhal de çok
geçmeden Ankara’ya yerleşti, fakat bir süre sonra çok
şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrıldılar.

Cemal Süreya’nın oğlu Memo, büyüdükçe kontrol altına
alınamaz bir çocuk haline gelmişti, sürekli babasıyla
tartışıyor, kavga ediyordu. Babasının çok değer verdiği
kitaplarını satıyordu. Bir gün çok büyük bir kavga ettiler
ve Memo, babasını çok ağır darp etti. Cemal Süreya
hastaneye kaldırıldı ve oğlunun ona bu yaptıklarına kalbi
dayanmayınca 9 Ocak 1990’da hastanede hayata
gözlerini yumdu.

Ardından Güngör Demiray ile yeni bir evlilik daha yaptı
ama aşkları da evlilikleri de uzun sürmedi ve bir senede
boşandılar. Zuhal ile bir kez daha deneyeceklerdi ki
olmayacağına karar verdiler. Bu sıralarda bir kitabevinin
sahibi olan Birsen Sağanak ile tanıştı. Birsen Sağanak’ın
dört çocuğu vardı ama Cemal bunu bir engel olarak
görmedi ve evlendiler. Çok iyi giden bir evlilikleri vardı
ve Cemal o sırada bir bankada işe girmişti. İşe girdiği
banka iflas etti ve yargılananlar arasında Cemal Süreya
da vardı, sonunda onun beraatına karar verildi.
Cemal Süreya, Birsen ile evliyken çok büyük bir aşka
tutuldu. Âşık olduğu kadın Tomris Uyar’dı ve üstelik
Tomris de Ülkü Tamer ile evliydi. İkisi de birbirleri için
eşlerinden boşandılar. Onların aşkı Türk Edebiyatının en
verimli aşkı olarak da tanımlanıyordu. Tomris, Cemal
Süreya’nın dört evliliğinden sonra yaşamış olduğu en
büyük aşktı. Tomris’e dizelerce şiirler yazdı, en çok akılda
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Kaynakça:
http://www.kimkimdir.net.tr/kisiler/cemal-sureya
https://www.bilgiustam.com/cemal-sureya-kimdir/
https://www.ensonhaber.com/biyografi/yazar/cemal-sureya-kimdir

Rallinin Genç Yeteneği

Yağız ÇALHAN / 9-A
organize
edilen
en
önemli
organizasyonlarından biridir.

İlk motorlu taşıtın 1885 yılında Alman Karl Benz
tarafından yapılmasının ardından motor sporlarına
duyulan ilgi günden güne arttı. Motor sporlarının benim
de içinde bulunduğum kendine has bir hayran kitlesi var.
Fakat bu hayran kitlesi sadece motor sporlarının bir
koluna ait değil. Bu spor dalı kendi içinde farklı dallara
ayrılır. Bu yazımda ben, motor sporlarının atası olarak
bilinen ralli sporunu, hatta en kapsamlısı olan WRC, yani
Dünya Ralli Şampiyonası’nı ve bu spora adını altın
harflerle yazdırmış Ott Tanak isimli pilotun kariyerini ve
başarılarını
anlatacağım.
Önce,
Dünya
Ralli
Şampiyonası’na biraz yakından bakalım.

motor

sporu

Dünya Ralli Şampiyonası, Dünya Ralli Araçları ile yapılır.
WRC Araçları, 80’li yıllarda yasaklanan Grup B
otomobillerin yerini alan Grup A Otomobillerden
gelişmiş, 4 silindir, 1.6 litre turboşarj otomobillerdir.
Otomobiller 4 çekiş olup Antilag sistemi ve sıralı
şanzıman gibi sistemlere sahiptirler. Bu araçlar yaklaşık 1
milyon dolar değerindedir.
Dünya Ralli Şampiyonası’nın farklı kurallarla 3 alt
kategorisi bulunmaktadır. İlk yıllarında “Dünya Ralli
Şampiyonası Akademisi” olarak anılan, “Genç Dünya
Ralli Şampiyonası” olan JWRC, eski adı “Süper 2000
Dünya Ralli Şampiyonası” olan “WRC2” ve eski adı
“Üretim Ralli Araçları Şampiyonası” olan WRC3
kategorileridir.

Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) 1973 yılında tarihi
Monte Carlo Rallisi ile başlamıştır. Dünya’nın çeşitli
ülkelerinde yapılan en kapsamlı otomobil yarışıdır.
Önceleri dayanıklılık ve mekanik bilginin esas olduğu bu
yarışlar İkinci Dünya Savaşı sonrası yavaş yavaş
günümüzdeki şeklini almıştır. Neden yapıldığına
gelince… Ralli, motor sporları içinde rakibinizle yan yana
yarışmadığınız özel branşlardan biridir. 2003, 2004,
2005, 2006, 2008, 2010, 2018 ve 2019 yıllarında
Türkiye’de de yapılan yarış, 13-14 ülkede, 20-25 özel
etabın 3 günde geçilmesiyle yapılan, FIA tarafından

Şimdi de Dünya Ralli Şampiyonası’nın yaşayan en önemli
pilotlarından olan Ott Tanak’ı yakından tanıyalım. Ott
Tanak, 15 Ekim 1987’de Estonya’da doğdu. Tanak’ın ralli
kariyeri doğduğu ülke olan Estonya’da çok eski tarihe
uzanmıyor aslında. Eski bir ralli pilotu olan arkadaşı
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“Tanak’ın Çıkışı” olarak nitelendirilip yıllar boyunca
WRC’nin en çok konuşulan hikayeleri arasında yerini aldı.

Markko Martin’in takımında 2008 ve 2009 yıllarında
ulusal şampiyon olunca tüm dikkatleri üzerine çeken
Tanak, iki yıl sonra Avrupa’da en yetenekli yıldız adayı
pilot seçilince Dünya Ralli Şampiyonası’na PWRC adı
verilen alt kategorisiyle adımını atarak 4’üncü oldu.
Yetenekleri göz ardı edilmeyen Tanak’a devam eden yıl
Super 2000’de yarışmak üzere direksiyon teslim edildi.
İtalya, Almanya ve Fransa’daki rallileri kazandı fakat
sezonun son yarışı olan İspanya’ya şampiyonluk için
gittiğinde aracında yaşadığı talihsizlik nedeniyle sezonu
ikinci sırada bitirdi. Bu başarısı ona 2012’de Dünya Ralli
Şampiyonası’nda gerçek bir WRC otomobile oturma
şansını yarattı. Fakat bu sezon onun için hayal kırıklığı
idi. İtalya’da ilk üçe girmesine rağmen sezon sonu
sözleşmesi sonlandırıldı.

Tanak’ın yükselişi 2016 ve 2017’de de devam etti.
Yardımcı pilotu Martin Jarveova ile anlaşıp kariyerine
devam etti. Kariyerinin ilk yarışını 2017’de İtalya’da
toprak zeminde kazandı. Hatta sezondaki diğer
galibiyetini Almanya’da asfalt zeminde elde etti.
2018 yılında takım değiştirerek geliştirdiği performansı
sayesinde bir tanesi de Türkiye’de olmak üzere toplam 4
yarış kazandı. Sezonun diğer yarışlarından aldığı puanlar
yeterli olmadığı için sürücüler şampiyonasında üçüncü
olabildi. Ancak Sebastian Ogier (Fransız) ve Thierry
Neuville (Belçikalı) gibi tecrübeli pilotlar karşısında
yapabildikleri dikkate değerdi. İstikrarlı sürüşü ve keskin
sinirleri onu 2019 yılında nihayet sürücüler klasmanında
şampiyonluğa ulaştırdı. Sezonun 14 yarışının 6’sını
kazanıp ikisinde de 2’inci sıraya çıkması onu puanlarda
zirveye taşıdı. Gitgellerle başladığı WRC kariyerinde
nihayet şampiyonluğa ulaşmıştı.

Tanak pes etmedi. 2014 yılında WRC2 kategorisiyle ralli
kariyerine geri döndü. Bu kategoride göstermiş olduğu
başarılar sayesinde 2015 yılında kendisine tekrardan
WRC otomobili ile yarışma şansı verildi. Tanak, bildiğini
yapmaya devam etti ve Meksika Ralli’sinde kariyerinin
dönüş noktasını yaşadı. Yoldan çıkıp aracıyla nehre uçtu.
Bu görüntüler sosyal medyada o kadar hızlı yayıldı ki

Ayağını gazdan çekmeyi hiç sevmeyen bir yapıya sahip
olan Tanak, geçtiğimiz Ekim ayında 32. yaşını doldurdu.
Kısa süreli sevincin ardından alıştığımız haline geri
döndü ve ciddiyetini bozmadı. Çünkü Hyundai takımı ile
iki sezonluk yeni bir anlaşma imzalamıştı. Şimdi yeni
hedefi, yeni takımıyla hem markalar hem de pilotlar
şampiyonluğuna uzanmak.
Önümüzdeki iki sezonda bizi çok keyifli anlar bekliyor.

Kaynakça:
https://www.redbull.com/tr-tr/dunya-ralli-sampiyonasi-wrc-tarihi
http://damalibayrak.net/wrc-nedir/
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John Steinbeck

Ayça ÇAKIR / 9-B
Aslen Alman olan John Steinbeck 27 şubat 1902’de
ABD’nin Kaliforniya eyaletinin Salinas kentinde
doğmuştur. Babası Prusyalı, annesi ise İrlandalı göçmen
bir aileye sahiptir. Yoksul bir durumda olan Staeinbeck ve
ailesi, ırgatlık yapmaktadır. Çevrelerindeki yaşıtları gibi o
da daha küçük yaşlarından başlayarak uzun yıllar çiftçilik
yapmıştır.
Yıllarca çok farklı işlerde çalışan yazar, 1920 ve 1926 yılları
arasında Stanford Üniversitesine gitmiş ancak öğretimini
tamamlayabilmek için girdiği ek işlerden dolayı
üniversiteyi bitirememiştir. Bu işler ise duvarcılık,
boyacılık, kapıcılık, eczacılık gibi işlerdi.
Öğrencilik yıllarında yazmaya başlayan yazar, daha sonra
da ırgatlık, işçilik ve çiftçilik yaptığı dönemlerde edindiği
deneyimlerini ve bilgilerini yazdığı kitaplarda kullanmaya
başladı. Kitaplarında çoğu zaman işçiler arasında geçen
ilişkiyi gerçekçi ve samimiyetçi bir dille anlatmıştır. Yani
yaşam tarzı onun yazarlığını beslemiştir denebilir.
İlk kitabının adı Altı Kupa’dır ve 1929 yılında basılmıştır.
Üçüncü kitabı Fareler ve İnsanlar, 1937 yılında
yayınlanmıştır. Bu romanda iki işçi arasındaki garip ve
karmaşık ilişkinin öyküsünü anlatır. Gazap Üzümleri adlı
kitabı yazara 1940 yılında eserini sinemaya aktarma
imkanı vermştir. Onun dışında sinemaya uyarlanan başka
eserleri de vardır. Ayrıca yazar bu kitap sayesinde
Pulitzer adlı ödülü almıştır.
1962'de de edebiyata katkılarından dolayı Nobel
Edebiyat Ödülü'ne layık görülmüştür. 20 Aralık 1968'de
New York'ta yaşamını yitirmiştir.
Kaynakça:
https://tr.wikipedia.org/wiki/John_Steinbeck
https://www.turkedebiyati.org/yazarlar/john-steinbeck.html
http://www.xn--edebiyatgretmeni-twb.net/steinbeck.htm
https://www.bilgiustam.com/john-steinbeck-kimdir-1902-1968/
http://www.kimkimdir.gen.tr/kimkimdir.php?id=370
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Küçük Bir Düşünce Bir Hayatı
Ne Kadar Değiştirebilir Ki?

Batuhan SÖNMEZ / 9-B
Ben Batuhan Sönmez. 6 Şubat 2005’in karlı gecesinde
hayata gözlerimi açtım. Bebekliğim ilgili pek bir şey
hatırlamasam da ailemin ekonomik durumunun ben
doğduğumda çok iyi olmadığını biliyorum. 5 yaşındayken
özel bir anaokuluna yazıldım. Gittiğim bu anaokulunda
da İngilizce, Türkçe ve Matematik derslerinin temellerinin
öğrendim. Ama benim derslerimdeki mantıksal başarıyı
asıl etkileyen süreç, ilkokulu sürecidir.
Daha sonra, anaokulundayken bizi gezdirdikleri ve yeni
yeni dershaneden okula çevrilmiş bir okulun ilkokuluna
yazıldım. Bu okulda, İngilizce dışında bütün dersleri sınıf
öğretmenimiz işliyordu ve öğretmenimiz, benim
hayatımda bir nevi yeni bir sayfa açarak sorumluluk
sahibi olmam gibi duyguları kazanmamı sağladı. 1. sınıf
bittiğinde babamın bana aldığı tablet ise hayatıma giren
en berbat şey oldu. Tabletteki oyunlar beni esir aldı ve
artık tablet bağımlısı oldum. Bir dönem, 6 saat tablet
oynadığım günleri hatırlıyorum ama bundan ders çıkarıp
tableti dersler dışında kullanmayı bıraktım. İlkokulda
hemen her derse ilgi duymaya başlamamın ardından 1.
sınıftan 4. sınıfa kadar her sene okul birincisi oldum.
Zaten bulunduğum okulda sadece A ve B diye 2 sınıf
bulunuyordu ama yine de böyle bir başarıyı bile
yakalayabilmemin çok önemli olduğunu düşünüyorum.
Çünkü ailem bu başarımdan dolayı beni onlarca bursluluk
sınavına soktular ve çok yüksek bir burs ile gene bir özel
okula yazıldım. İlkokuldayken 3-5 arkadaş dışında
nedense hiç arkadaşım olmadı. Daha sonraki okulda ise,
ödevlerle ilgili kısa görüşmelerin dışında kimseyle
arkadaşlık kuramadım bir süre. Bir süre sonra, benim gibi
başarılı ikiz olan arkadaşlarım oldu ve aynı zamanda bir
yakın arkadaşım daha oldu. Ne yazık ki, LGS’den sonra
hiçbirini bir daha görme fırsatım olamayacaktı. Bunu bile
bile o sürede arkadaşlıklarımı sonuna kadar sürdürmeyi
başardım.
Ortaokuldaki
öğretmenlerime
gelince,
oradaki
öğretmenlerden özellikle matematikçilerin beni ve
dersteki sakin karakterimi doğru anlamış olmaları
sayesinde matematik derslerinden hep yüksek notlar
aldım. Türkçe için bunları ne yazık ki söyleyemem, çünkü
bir dönem Türkçe hocam 2 haftada 52 test ödevi veren
bir hocaydı. Yani bir dersi sevip sevmemek aslında o
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dersi anlatan hocaya bağlı oluyor. Kitap okuma
konusunda kitap okumanın ne kadar değerli bir şey
olduğunu bile bile ailemden kimsenin doğru dürüst kitap
okumaması, benim de kitap okuma konusunda alışkanlık
edinmemi zorlaştırdı. Bu durum da ailemin bana
etkisinden kaynaklıdır fakat ben buna rağmen kendim
olup okuma alışkanlığı edinmekte inat ettim ve kitap
okuma
ödevlerim
sayesinde
kitap
okumayı
sürdürebildim.
Birçok çocuk klasiği ve fantastik okudum ve bu sayede
yazma ve okuma anlama yetimi geliştirdim. 8. sınıfa
geçmeden önceki yaz ise, benim hayatımda bir dönüm
noktası oldu. 2018’in Ağustos başlarında gece odamı
toplamayla uğraşırken işe yarar bir şey bulurum belki
düşüncesiyle oyuncak kutumun içini incelemem,
gerçekten hayatımın gidişatını değiştirmiştir. Peki ne
değiştirdi benim hayatımı? Gecenin 2’sinde bulduğum
kırık bir dürbünle küçük bir fener. Gene bir şeye yarar
fikriyle olsa gerek o dürbünü bantlamak için bütün
gecemi verdiğimi hatırlıyorum ama bu durumun hayatımı
değiştirdiğini söyleyebilirim.
Ailem televizyon izlerken ben, odamdan gizlice sıyrıldım
ve yazlık evimizin terasından gökyüzü gözlemi yapmayı
denedim. O anlarımın mutluluğu tarif edilemez. Daha
sonra gökyüzü gözlemlerim için teleskop almaya karar
verdiğim, fakat benim araştırmalarımın sonucunda
ülkemizde kaliteli teleskop üretimini bırakın satışının bile
olmadığını öğrendim. Bu süreçte ablam bana hep destek
çıktı. 8. sınıf boyunca tam bir yıl bekledikten sonra
LGS’den sonra babam bana kaliteli bir teleskop
getirtmeyi başardı ve ben de astronomi ve daha sonraki
süreçte de uzay mühendisliği üzerine aylarca sürecek
araştırmalarıma başladım. Bu konuda yazılmış kalın kalın
kitaplar okumaya çalıştım, buna rağmen hâlâ bilmediğim
çok şey var.
LGS’deki yüksek başarı elde ettikten sonra İstanbul’a
gitmek için çok çabaladım ama ailemin araştırmalarının
yetersizliği sonucu İstanbul’a gidemedim ve Bursa’da
okumak için kaldım. Bu beni bir nevi üzüntüye soktu ve
bu üzüntüden birkaç ay kadar kurtulamadım. Bu
üzüntümü, teleskobuma kavuşmam ve gözlemlerime

başlamam sonucunda araştırma ve bilgilenmelerimi
astronomi ve uzay mühendisliği konusunda geliştirme
çabamla aştım.
9. sınıfa başlarken de kendimi çok küçük hissettiğimi
hatırlıyorum çünkü insanlar benden hep uzun
boylularmış gibi geldi bana. Hatta beni okula bırakmaya
gelen ablama öğrenci dendiğini bile hatırlıyorum. Yeni bir
okula geçtikten sonra hazırlık sınavına girdim ve sınavı
geçemem derken geçmeyi başardım ve hazırlığı atladım.
Bundan sonra ise benden büyük birçok kişinin arasında
buldum kendimi. 2 ay boyunca arkadaş edinmeyi bırak,
sınıfıma bile tam alışamadım ve kendimi uzay
gözlemlerine verdim. Bu süreçten sonra yazılı sınavları,
deneme sınavları ve KTT sınavları, benim kendimi
başkalarına ifade etmem için çok güzel bir aracı oldular
çünkü bu sınavlar, beni sınıfımda hatta 9. sınıflarda ön
plana çıkardı. İstemeden de olsa bir şekilde her sınıfta
tanınacak duruma geldikten, ki ben bu durumu çok geç
fark edecektim, sonra 1. dönemi ‘Onur Belgesi’ alarak
tamamladım.
2. dönem ise gene hayatımda önemli bir yapı taşı teşkil
edecek olaylara ev sahipliği yapacaktı benim için. Önce,
hayalim olan uzay mühendisliği okumayı gerçekleştirmek
için yurt dışına, özellikle ABD’ye gitmem gerektiğini
anlamamın ardından, bu durum imkânsız diye
düşünmeden hocalarımdan yardım almaya çalıştım ve
bana ‘büyük proje yapmam gerektiğini’ anlattılar. Bu
andan itibaren ayağıma gelen bütün yarışma ve proje
tekliflerini kabul etme kararı aldım ve uzay mühendisliği
için gereken high level physics okumak için IB olma kararı
aldım. Bu kabulden sonra önce Almanca yarışması olmak
üzere, farklı yerlerden 3 tane büyük projeye ve birkaç
küçük yarışmaya katıldım demek isterdim fakat
yarışmalarımın hepsi, ben gitmeden 2-3 gün önceden ya
iptal edildi ya da okul, son yaşanan gelişmelerden dolayı
sağlık sebepleriyle gitmeme izin vermedi. Bu durum beni
üzüntüye sokarken bu sefer yalnızlıktan kurtulmanın bu
durumu düzelteceği düşüncesi ile kalıcı arkadaşlık
edinmeye çabaladım ama o da gerçekleşemeden okullar
kapatıldı.
Fizik konusunda benim gibi düşünen bir arkadaş
bulamadığım için ben de eve kapandım ve uzay
gözlemlerime devam etme kararı alıp kendimi iyice
geliştirdim. Eskiden 4 saatte 1-2 uzay objesini kanıt için
fotoğraflayabiliyorken şimdi 1 saatte bu sayı 12’ye kadar
çıkabiliyor. O zaman ben de yurt dışına döndüm yüzümü
ve bazı küçük, evden yapılabilir yarışmaları araştırdım ve
onlara katıldım.
Kısaca, hayatımda belli dönemlerde bazı talihsizliklerin
yanında hiçbir zaman hiçbir şeye imkânsız dememeye
çabaladım. Benim hayatım bir tesadüfe değişmiş olabilir
fakat bu tesadüften sonra kendime hiçbir zaman
‘hayallerin imkânsız’ demedim ve hep kendimi
geliştirmeye devam ettim.
Eğer gerçekten bir şeyi istiyorsanız, onun için hiçbir
zaman vazgeçmeyin ve çabalamayı sürdürün. Hayat,
talihsizliklerle dolu fakat bu talihsizliklere rağmen kendini
112

geliştirmeye devam edebilmek, başarının asıl anahtarıdır.
Çünkü, hayat aslında başarı ve başarısızlık diye iki yola
ayrılmaz. Hayat, başarısızlıklardan başarıya giden bir
yoldur.

Karada Hantal,
Suda Çevik Timsah

Emre ORHAN / 9-D
Belgesellerin vazgeçilmez hayvanlarından birisi de
timsahtır. Hantal gövdesiyle karada sürünüşünü, suda
hızla hareket edişini ve kocaman ağzını açarak avını
parçalayışını izlerken içimiz ürperir. Sanki milyonlarca yıl
öncesinden gelen bu hayvanın gizemli ve saldırgan
yapısı merakımızı uyandırmayı her zaman başarır. Aynı
zamanda derisi de çok değerli olan timsahlar, sayıları
oldukça azalmasına rağmen yaşamlarını sürdürmek
uğruna mücadelelerine devam etmektedirler.

kemiksi plakalarla örtülüdür. Bu deri öyle kalındır ki
kurşun işlemez. Ön ayaklarında beşer, arka ayaklarında
dörder parmak bulunur, bu parmakların araları tamamen
veya kısmen perdelidir. Uzun ve yandan basık olan
kuyruğu suda kürek vazifesi görür. Güçlü dişlerle
bezenmiş, çok kuvvetli çenesi vardır ve yalnızca üst
çenesi açılır. Gözleri, burnu ve kulakları başlarının üst
kısmında bulunur. Gözlerinin arasındaki mesafe
ayaklarının büyüklüğüne eşittir. Suda yüzerken rahatça
işitir, etrafını görür, ve solunum yapar. Karada hantal
olmasına rağmen, suda oldukça çeviktir. Gündüzleri
dinlenir, çoğunlukla gece avlanır çünkü gözbebekleri
dikey olduğundan gece de iyi görür, ancak iyi gören bu
gözler, renk körüdür.

Timsah, sıcak bölgelerdeki akarsularda yaşayan,
timsahgiller ailesinden iri yapılı, kalın ve kabuksu derili
sürüngen türlerine verilen addır. Uzaktan bakıldığında iri
bir kertenkeleye benzer. Vücutlarının üzeri, sert ve
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Timsahlar, genellikle balık, kuş ve suya gelen memelilerle
beslenirler, buna rağmen insanlara saldıranları da
bulunur. Avlarını güçlü çeneleri arasında sıkıştırıp suya
çekerek boğarlar. Dişlerini avlarını parçalamada
kullanırlar ve çiğnemeden parçalar halinde yutarlar.
Sindirim için çakıl ve taş da yutmaları gerekir. Taze etin
sindirimi zor olduğu için, bazı türler avlarını gömerek
çürümelerini beklerler.

1900’lü yılların başında George Johnson timsahların
ağladığı inanışının doğru olup olmadığını sınamak için
bir soğan ve tuz karışımını dört timsahın gözüne
uygulamış
ve
timsahların
gözlerinde
gözyaşı
oluşmadığını gözlemlemişti. Ancak bu deneyde
timsahların gözyaşı dökmesinin beslenme ile bağlantılı
olup olmadığı incelenmemiştir. Florida Üniversitesi’nden
araştırmacılar ise bu konu üzerine yaptıkları çalışmada
inceledikleri yedi timsahtan beşinin gözünde yemek
yedikleri esnada gerçekten gözyaşı oluştuğunu
gözlemledi. Gözleri suyun içindeyken zaten nemli
olabileceği için, timsahlar suyun dışında beslendi.
Özellikle beslenme sırasında burundan giren havanın
sinüslerden geçerek timsahın gözyaşı bezlerindeki
gözyaşı ile karıştığı ve gözyaşı bezlerinin boşalmasına
neden olduğu düşünülüyor. Ancak timsahların yemek
yerken gözlerinde yaş oluşmasının nedeninin tam olarak
anlaşıldığını söylemek doğru olmaz.

Gözleri üç perdelidir. Suya daldıkları zaman burun ve
kulak delikleri birer kapakla örtülür. Ağızlarının gerisinde
bulunan bir kıvrımı damaklarına yapıştırarak soluk ve
yemek borularını birbirinden ayırabildikleri için su
altında bile ısırıp yiyebilirler. Konik yapılı dişler aşındıkça
yenileri çıkar.
Dört gözlü olan yürekleri vücutlarında kirli kan dolaştırır
ve diğer sürüngenler gibi soğukkanlı hayvanlardır.
Özellikle Amerikan Timsahı insanlara saldıran
türlerdendir. Boyu 5-7 m’dir. 8 m olanları da vardır.
Ağırlıkları 2 tona ulaşabilen ve denizde de yaşayabilen
bu hayvanlar, insanlar için oldukça tehlikelidir. 240
milyon yıldır dünyada oldukları düşünülen timsahlar,
dinozorlarla beraber yaşamışlardır. Kendi başlarına
vücut ısılarını koruyamadıklarından, uzun kuraklıklarda
ve kış aylarında uykuya yatarlar. Kış uykusu için, nehir
kıyılarında oyuklar kazmaları gerekir. Bu da yaşam
alanlarının sulak alanlar olmasını açıklıyor. National
Geographic, tuzlu su timsahlarının 16.464 newtonluk
ısırık kuvveti uygulayabileceğini belirtiyor.
Sıcak günlerde soğumaya ihtiyaç duyarlar. Ağızlarının
açık durma sebebi de budur. Ter bezleri yoktur. Derileri
için avlanmaları soylarının tükenme tehlikesi içinde
olmasına yol açmıştır, çünkü çok değerlidir. Bir timsah
derisi cüzdan 15.000 dolar edebilir. Yavrular kendilerine
bakacak duruma gelince anne ve babalarından
uzaklaşarak kendilerine av sahaları ararlar. Büyük
timsahlardan uzak olmak zorundadırlar. Hatta bazen
sonraki karşılaşmalarda anne ve babalar yavrularını
tanıyamamakta, onlara av gözüyle bakmaktadır.
Yavrular, balık yumurtaları, salyangoz ve su böcekleriyle
beslenirler. Timsahların ağızlarını açması için yardımcı
olan kasları çok zayıftır. Bir insan eli ile timsahın ağzının
açılmasını engelleyebilir. Birçok timsah, tatlı suda nehir
ve göllerde yaşamını sürdürürken bazı türler tuzlu suda
yaşar.
Timsahlar Gerçekten Ağlar mı?
Timsahların avlarını yerken ağladığına dair bir inanış var.
Hatta insanların üzüntülüymüş gibi davrandıkları
durumları ifade etmek için “timsah gözyaşı dökmek”
ifadesi kullanılır.
İnsanlarda olduğu gibi timsahlar da gözyaşı üretir.
Gözyaşı bezleri tarafından salgılanan bu sıvının gözü
temizleme, gözün yüzeyinin kayganlığını artırma ve
gözde bakteri oluşumunu engelleme gibi işlevleri
olduğu düşünülüyor.

Kaynakça:
http://www.bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/timsahlar-gercekten-aglar-mi
https://www.cokilgincbilgiler.com/?Syf=26&Syz=548596
https://www.hepgun.com/hayvansever-kanallari/karada-hantal-suda-cevik-timsah/
114

Venezuella Kaniş
Güvesi

Berra Selin SÖYLER
9-B

Venezuela Kaniş Güvesi, adından
anlaşılacağı gibi ilk kez Venezuela’nın
Gran Sabana bölgesinde 2009 yılında
Dr.
Arthur
Anker
tarafından
keşfedilmiş bir türdür. Bu güveyi
diğer güvelerden ayıran en büyük
özelliği dış görünüşüdür. Diğer
güvelerin aksine çok tatlı gözükür. 6
bacağı vardır ve oldukça da tüylüdür.
Anten diyebileceğimiz büyük renkli
kulaklara sahiptir ve 2 de kanadı
bulunur. Bembeyaz tüyleri bize fino
köpeklerini anımsatır. Bu güveyle ilgili
çalışmalar hâlâ çok yeni olduğundan
hangi taksonomi grubuna ait
olduğuna karar verilememiştir. Bu
yüzden resmi bir adı yoktur. Ancak
yapılan
araştırmalar
Diaphora
mendica ve Muslin güveleriyle
benzer özelliklere sahip olduğunu
gösterse de asıl tahmin edilen
Lepidopteran ailesinden olan Artace
cinsindendir.
Dr. Arthur Anker bu güveyi tamamen
tesadüfen bulmuştur. Gran Sabana
bölgesine yaptığı bir gezide gördüğü
canlıların fotoğraflarını çekip sosyal
medyaya attığında bu canlı türünün
fotoğrafları çok ilgi görmüş. Bu ilgi
diğer bilim insanlarına da yayılmış ve
bu canlıyı araştırıp bir ad koymaya
karar vermişler. Bu canlı ile çok
ilgilenen bir başka bilim insanı Alan
Boyle, bu canlı türünün 11.000 çeşidi
olduğunu tahmin ettiklerini ve
bunların sadece 6.000’inin tespit
edilebildiğini öne sürmüştür. Böylece
bu canlı ile ilgili kesin sonuçlar
alınamadığından
canlı
gizemini
korumaktadır.
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Kaynakça:
https://petoscope.com/genel/farkli-gorunumuyle-dikkat-ceken-venezuela-kanis-guvesini-taniyalim/

püskürmelerle gerçekleşen çökmeler dev boşluklara
(kaldera) neden olur. Yani süper volkan, normal bir
yanardağın patlaması sonucu oluşan bir volkan konisi
yerine, yerde dev boyutlarda kaldera oluşturur. Bu
nedenle Süper volkanı sadece uzaydan görebiliriz. Yine
bir süper volkanın patlaması, sıradan bir yanardağ
patlamasından 10-100 kez daha etkili olup Dünya’ya
çarpan bir göktaşıyla eşdeğer bir enerji ortaya çıkarır.
Geçmişte bu tür patlamalara örnek olarak 74 bin yıl önce
Endonezya’da gerçekleşen Toba süper patlaması
verilebilir. Öyle ki Sumatra’daki Toba yanardağının
patlaması sonucu gerçekleşen 3-5°C’lik bir sıcaklık
düşüşü ile dünya, buzul çağına girmiştir. Ayrıca bilim
insanları uzun yıllardır faaliyet göstermeyen bazı Süper
volkanların patlayacaklarını öngörüyor. Endonezya’da
bulunan Sumatra adasındaki süper volkan buna örnek
olarak verilebilir. Bununla beraber bilim insanları
Endonezya'da yaşanan deprem felaketlerinin ardından
şimdi de Toba Gölü‘ndeki süper volkanın 50 ya da 1000
yıl içinde yeniden patlayabileceğini söylemektedir.
Dünya'nın en büyük süper volkanının Toba Gölünde
olduğunu söyleyen Avustralyalı Jeolog Prof. Ray Cas, 73
bin yıl önce patlayan Toba'nın bütün Dünya iklimini
değiştirdiğini Güneş ışınlarının bloke olması sonucu
Dünya’nın buzul çağına döndüğünü hatırlatarak bu
patlamayla atmosfere yayılacak yüz binlerce ton kül
yüzünden Dünya’nın buzul çağına dönebileceğini
belirtmektedir.

Korkutan Son;
Süper Volkan Patlaması

Mehmet ÇETİNER / 9-B
Dünya’mız yaklaşık olarak 4,5 milyar yıl yaşında ve bu
süre içinde birçok felaketle karşılaştı ve korkarım bu
felaketler hiçbir zaman son bulmayacak. Dünya’yı hâlâ
bekleyen birçok felaket var: virüsler, savaşlar, ekonomik
krizler, kimyasal silahlar… Ama süper volkanlar bunların
en ciddisi çünkü günümüz teknolojisiyle bir virüsün aşısı
zor da olsa bulunabilir, savaşlar bitebilir, ekonomik
krizler son bulabilir ama süper volkan patlaması
engellenemez ve bu volkanlar bir depreme ihtiyaç
duymadan kendiliğinden de patlayabilir.
Süper volkan terimi, ilk kez 2000 yılında bir belgeselde
BBC’den duyulmuştur. Bu terim, tarihsel çağlardan önce
oluşmuş ve büyük miktarda volkanik materyal püskürten
patlamaları ifade eder. Bu volkan patlamaları uzun
aralıklarla gelişir. Öyle ki yazının bulunuşundan beri
dünyada böyle bir patlama görülmemiştir. Bir volkanın
süper volkan olarak nitelendirilmesi için en az 1015 kg
materyal püskürtmesi gerekmektedir. Bu şiddetli

Yapılan araştırmalar Amerika’da bulunan Yellowstone’un
da her 600 000 yılda bir etkin duruma geçmiş olduğunu
ortaya koyuyor, en son olarak da 640 000 yıl önce
patlamış. Özellikle Londra’daki Berfield Greig Afet
Araştırma Merkezi’nden Prof. Bill McGuire “Uydularla
ölçülen yüzey deformasyonları ve başka işaretlerin
bölgenin hâlâ etkin olduğunu ortaya koyduğunu, yeni
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bir patlama için hazırlık yapıldığını” söyleyerek uyarıda
bulunmaktadır. Yani geçmişte patlamış olan Yellowstone
da patlaması muhtemel süper volkanlar içindedir.
Uzmanlara göre Yellowstone patlarsa Amerika’nın 3’te
2’si ölebilir. Yellowstone için Utah Üniversitesi'nden Bob
Smith binlerce kilometre boyunca atmosferi kaplayacak
olan kül tabakasının bitkileri öldüreceğini, yayılan zehirli
gazlardan etkilenen bölgelerdeki canlıları ortadan
kaldıracağını söylüyor. Yellowstone yanardağının en son
yaklaşık 640.000 yıl önce patladığı tahmin edilmektedir.
Yeniden faaliyete geçmesi halinde birkaç gün sürecek
patlamalar olacak. Bilim insanlarına göre insanlar ve
hayvanlar esas olarak kül veya lavdan değil, hidrojen
sülfürün boğulmasından ve zehirlenmesinden dolayı
ölecekler. ABD'nin neredeyse tüm toprakları, Iav ve
Meksika Körfezi'ne kadar kalın bir kül tabakasıyla
kaplanacak. Ayrıca bilim insanları, Yellowstone’nın
birkaç yüz volkanın da patlamasına neden olacağını
belirtiyorlar. Aynı zamanda, okyanus tabanlarındaki
volkanların patlamasıyla oluşacak tsunami, tüm ada
devletlerini sular altında bırakacak. Sonuç olarak uzun
vadeli etkilerin de en az patlama kadar korkunç olacağı
belirtilmektedir.

Süper volkanların genellikle Güneydoğu Asya gibi,
kıtasal levhalardan birinin bir başkasının altına girdiği
bölgelerde olduğu tahmin edilmektedir. Ancak Londra
Yerbilim Derneği’nden Dr. Ted Nield: Güney İtalya'da
Napoli dolaylarında "Yellowstone‘un benzeri fakat daha
küçük ölçekte bir kaldera olabileceğini belirtiyorlar. Bilim
insanları patlamayı önlemek için ellerinden geleni
yapsalar da şu anda bir süper volkan patlamasını
engelleyebilecek güçte değiliz. Fakat bilim insanları
yakın bir gelecekte bilinen herhangi bir süper volkanın
patlamasının beklenmediğini, ama patladığı zaman da
yıkıcı sonuçlarını bilmekte yarar olduğunu söylüyorlar.
Bütün bu tahminlerine göre süper volkan patlamaları
sonumuzu hazırlıyor gibi görünüyor.
Kaynakça:
http://www.yaklasansaat.com/dunyamiz/volkanlar/supervolkan.asp
https://www.academia.edu/37647925/S%C3%9CPER_VOLKANLAR_VE_K%C3%9CRESEL_ETK%C4%B0LER%C4%B0_Super_volcanoes_and_global_effect
s_Hakan_YI%C4%9EITBA%C5%9EIO%C4%9ELU
https://www.ntv.com.tr/turkiye/dev-yanardag-ne-zaman-uyanacak,m8eVxIBF_EiXsREqGYB57Q?_ref=infinite
https://www.cnnturk.com/bilim-teknoloji/bilim/super-volkan-patlamasi-medeniyeti-yok-edebilir
https://www.ntv.com.tr/turkiye/dev-yanardag-ne-zaman-uyanacak,m8eVxIBF_EiXsREqGYB57Q?_ref=infinite
https://irgp2.ru/tr/ielloustoun-vid-iz-kosmosa-ielloustounskii-kataklizm-kak/
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Okyanus Akıntıları
Neden Önemli?

Serra Ece MERMER / 9-B
daha yaşanılır bir düzeye ulaşmasını sağlar. Yani Batı
Avrupa’nın sıcaklıklarını aynı enlemlerdeki bölgelere
göre daha yüksek olmasını sağlar. Gulf Stream ya da
"Körfez Akıntısı" olarak bilinen Meksika Körfezi'nden
başlayıp İngiltere'nin kuzeyine kadar devam eden sıcak
su akıntısı, sıcak suyu Kuzey Kutbu'na doğru taşır. Kutba
gelen su orada soğur, yoğunlaşır, çöker ve sonra tekrar
güneye doğru akmaya devam eder. Ancak küresel
ısınma suyun soğumasına engel olduğu için Kuzey
Kutup Bölgesi'nde, özellikle Grönland'daki buzullar
eriyor. Kısaca bölge yoğunluğu daha az olan tatlı su ile
dolduğu için Gulf Stream akıntısı zayıflıyor.

Okyanus akıntıları, okyanus suyunun belirli bir yönde
süreklilik gösteren hareketleridir. Okyanus akıntıları
yerçekimi, rüzgâr, suyun yoğunluğu ve sıcaklığı
arasındaki farklılıklar nedeniyle okyanus sularının
hareket etmesi olarak da tanımlanabilir. Dünya’nın
dönüşüyle, sürekli ve mevsimlik rüzgârlar nedeniyle
ortaya çıkan yüzey akıntıları ve derin bölgelerden
yüzeye çıkan soğuk ve besince zengin akıntılardır. Kutup
bölgelerine ulaşan okyanus suları soğuyarak donar ve
böylece daha yoğun hale gelir. Okyanus tabanına doğru
hareket eden daha yoğun suyun yerini daha düşük
enlemlerden gelen sular doldurur. Bu suların da
soğuyarak derinlere hareket etmesi sonucu, küresel bir
su akıntısı süreci işlemeye başlar. Okyanus akıntıları,
iklimleri ve iklim değişikliklerini de etkiler. Kuzeye veya
güneye doğru hareket eden yatay akımlar, çok uzun
mesafe için ısıtılmış veya soğutulmuş su içerebilir.
Yerinden edilmiş sıcak su, havanın sıcaklığını
yükseltirken, soğuk su havayı soğutur. Örneğin, Meksika
körfezinden gelen su, kuzeye ilerleyerek Batı Avrupa
kıyılarını etkilemektedir. Bu akıntı Britanya'nın ikliminin

Evet, okyanus akıntıları yavaşlamaya başladı ve iklimler
bundan hızla etkilenmeye başladı. Artık etki o kadar
büyüyor ki değişim iklimlerle bile ifade edilemiyor.
Okyanus bilimciler bu konuyla alakalı derin araştırmalar
yapıyorlar ve Atlantik Okyanusu dolaşımının uzun
dönemli istikrarı konusunda endişeleniyorlar ardından
daha önce yapılan çalışmalar, dolaşımın geçtiğimiz on
yılda önemli oranda yavaşladığını gösteriyor.
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Washington Üniversitesi’nde uygulamalı matematik
profesörü olan ve atmosfer bilimlerinde ek görev icra
eden eş yazar Ka-Kit Tung şöyle söylüyor: “İklim
bilimcileri, Atlantik devinim dolaşımının küresel ısınma
altında uzun vade de azalma göstereceğini bekliyorlardı.
Fakat bunun kuvvetine dair elimizdeki ölçümler, sadece
2014 yılının Nisan ayından beri mevcut. Ayrıca o
zamandan beri ölçülen azalma, beklenenden 10 kat daha
yüksek. Pek çok kişi, bunun çok hızlı şekilde azalmasına
ve eğer bu gidişat devam ederse, bir devrilme noktasını
geçerek buz devri gibi bir felaket getireceğine
odaklanıldı. “

rüzgarları
kuşağında
bulunduğu
için
bundan
etkilenecektir. Çünkü İngiltere'nin bulunduğu yerden
gelen hava akımları, Türkiye'ye doğru gelirken burada
ısınıyor. Eğer bu akım durursa veya zayıflarsa bu bölge
donmaya başlar, aynı zamanda bizim üzerimize gelen
hava da çok soğuk bir şekilde gelecektir. Yani Kanada
üzerinden gelecek olan kutup havası bu akıntıdan dolayı
ısınmadan, yumuşamadan ülkemize de gelmesi bir buzul
çağı başlatacaktır.
2004 yılındaki bir felaket filmi olan "Yarından Sonra"da
Körfez akıntısının aniden durmasını canlandırılmıştı.
Bilim insanları filmde bilimin temellerinin doğru bir
şekilde tasvir edildiğini fakat iklimdeki bu değişikliklerin
birkaç günde veya haftada olmasını çok abartılı
bulmuşlardır.

2 yıllık uydu verilerini kullanan bilim insanları, Beaufort
Döngüsü adı verilen bu dairesel akımın eşi görülmemiş
miktarda soğuk, tatlı su akışını nasıl dengelediğini
ölçtüler. Bu değişikliğin, ayrıca Atlantik Okyanusu’ndaki
akımları değiştirebilecek ve Batı Avrupa iklimini
soğutabilecek bir potansiyele sahip olduğu söyleniyor.
Beaufort Döngüsü, okyanus yüzeyinin yakınında tatlı su
depolayarak kutup ortamını dengede tutar. Bu tatlı
suyun Arktik’te (Kuzey Kutup Bölgesi)önemli bir yeri var
çünkü daha sıcak, tuzlu suyun üzerinde yüzer ve deniz
buzunun erimesine karşı koymaya yardımcı olur, bu da
Dünya’nın ikliminin dengede kalmasında rol oynar.
Döngü, bu tatlı suyu on yıllar boyunca yavaş yavaş
Atlantik Okyanusu’na bırakır ve Atlantik Okyanusu
akıntıları bu suyu az miktarlarda taşır. Sonuçlara göre
okyanus döngüsü, 1990’lardan beri Michigan Gölü’nün
neredeyse iki katına denk gelecek miktarlarda tatlı su
biriktirdi. Nature Communications'da yayınlanan yeni
çalışma ise tatlı su miktarının artışının nedeninin yaz ve
sonbahar dönemlerinde yaşanan deniz buzu kaybı
olduğunu söylüyor. Kuzey Kutbu’nun yaz mevsiminde on
yıllardır eriyen buzları, Beaufort Döngüsü’nü okyanus
döngüsünü daha hızlı döndüren ve tatlı suyu akımında
hapseden daha fazla rüzgâra maruz bıraktı. Kalıcı batı
rüzgârları da 20 yılı aşkın bir süredir akımı bir yönde
sürükledi, saat yönünde akımın hızını ve boyutunu artırdı
ve tatlı suyun Arktik Okyanusu’ndan çıkmasını engelledi.
Bu on yıllar süren batı rüzgârı, rüzgarların her beş ile
yedi yılda bir yön değiştirdiği bölge için olağandışılıklar
görülüyor. Bu noktada bilim insanları, rüzgârın yeniden
yön değiştirmesi ihtimaline karşı sürekli tetikte
bekliyorlar zira yön değişirse rüzgâr, akımı tersine
çevirerek biriken suyun bir kere de serbest kalmasına yol
açar.

Sonuç olarak okyanus akıntıları dünya üzerinde
neredeyse her noktayı ve neredeyse her insanı etkiliyor.
Dünya’nın olağan hassas dengesinin bozulması
durumunda doğamızda çok büyük değişiklikler
olabileceğini de öngörebiliyoruz. Buna göre okyanus
akıntıları dünyanın hassas dengesinde sapmamalı yoksa
sonuçları gözle görülebilecek kadar ağır olacak.
'Küresel Isınma' ile 'Küresel İklim Değişimi' nin aynı şey
olmadığını bilmemiz gerekir. Çünkü, küresel ısınma,
her yerde havalar ısınacak anlamına gelmiyor! Bu
nedenle küresel ısınmanın dünyanın bazı kısımlarında
havayı soğutabileceği bazı bölgelerinde de aşırı kar
yağışlarına neden olabileceği unutulmamalıdır. Beyaz
Saray da bu terimin kullanılmasını yasaklamıştır.

NASA’da kutup bilimcisi olarak çalışan Tom Armitage,
Beaufort Döngüsü’nün fazla tatlı suyu Atlantik’e
bırakması durumunda potansiyel olarak dolaşımın
yavaşlayabileceğini ve bu durumun özellikle Batı
Avrupa’da etkilerinin olacağını söylüyor. Bu noktada
Kuzey Buz Denizi’nden Kuzey Atlantik’e salınan tatlı
suyun, yüzey sularının yoğunluğunu değiştirebileceği de
söyleniyor.

Kaynakça:
https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/okyanus-derinliklerindeki-guclu-akintilar-nasil-olusur
https://t24.com.tr/yazarlar/onay-yilmaz/yarindan-sonra-ne-kadar-yakin,2615
http://www.yaklasansaat.com/haberdosya/2018_haberleri/08_05_18_gulf_stream.asp
https://turkau.com/okyanus-akintilarinin-iklim-uzerindeki-etkisi/
http://www.sureyelken.com/etiket/okyanus-akintilari/
https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/okyanus-derinliklerindeki-guclu-akintilar-nasil-olusur

Yarından Sonra Filmi Gerçekleşiyor Mu?
Gulf Stream ya da "Körfez Akıntısı", zayıflar ya da
tamamen durursa, Kuzey Batı Avrupa'nın iklimi,
Sibirya'ya benzer bir şekilde sertleşir. Kısaca bu akıntı
durduğu zaman, sıcaklık düşer. Türkiye de Batı
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ÇÖZÜM İÇİN İLK ADIM : ‘Kyoto Protokolü’
Sera gazı salımlarını 2000 sonrasında azaltmaya yönelik
yasal
yükümlülükleri,
Kyoto
Protokolü
(KP)
düzenlemektedir. KP’ye göre, Ek I Tarafları AB,
Türkiye’nin de içinde bulunduğu OECD ve eski sosyalist
doğu Avrupa ülkeleridir. Kyoto Protokolü’ne göre Ek-1
ülkeleri KP’de listelenen sera gazlarını 2008-2012
döneminde 1990 düzeylerinin en az % 5 altına indirmekle
yükümlüdür. Yani KP, sera etkisi yaratan gazların
salımlarını (emisyon) kısmak üzere sanayileşmiş ülkelere
çeşitli hedefler belirleyen uluslararası bir anlaşmadır.
Anlaşma, bir takım ülkelerin dahil olup ayrılması gibi
aşamalardan geçip, 2005 yılında İDÇS(Birleşmiş Milletler
İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi) tarafları arasındaki
uzun ve ciddi politik görüşmeler sonunda kabul edilmiş
ve Şubat ayında yürürlüğe girmiştir.

Isınan Küre ve Seranın
Etkisi Neler Oluyor?

Sude SÖYLEV / 9-A

Kyoto Protokolü’nün hedeflerini kısaca özetlemek
gerekirse, enerji verimliliğini ve yenilenebilir enerji
kaynaklarını arttırma, sera gazlarını doğrudan ya da
dolaylı azaltma, ormanlaşma ve yeniden ormanlaşma
sürecini hızlandırma, ‘nükleer etkinliklerden’ kaynaklanan
salımı azaltma gibi amaçları küresel çözümlerle birleşirip
hayata geçirme diyebiliriz. Yani aslında ‘KP’ bizim
bireysel olarak yapabileceklerimizle birleştiğinde
dünyamızı korumak için çok güzel bir adım denebilir.

Seralar, insanların tarımsal faaliyetleri için kullandığı
camdan ya da naylondan duvarları ve tavanları olan
yapılardır. Seraların içi kışın bile sıcaktır çünkü güneş
ışınları içerisindeki bitkileri ve havayı ısıtırken ısı içeride
cam sayesinde muhafaza edilir ve dışarı çıkamaz.
Böylelikle gün içerisinde, güneş ışığı aldığı saatlerde
gittikçe ısınan seralar, geceleri de sıcak kalabilmektedir.
Sera etkisi dediğimiz olay ise Dünya’daki ısının uzaya
yayılmasını önleyen sera gazları dediğimiz çeşitli gazların
dengesinin bozulmasıdır. Eğer sera gazları olmasaydı
dünyamız buzlarla kaplı bir çöl olurdu. Nasıl sera gazı
eksikliği dünyayı çok soğuk bir hale getiriyorsa, aynı
şekilde sera gazlarının fazla olması da dünyamızı çok
sıcak hale getirir. İşte sorun da tam bu noktada başlıyor.
Özellikle geride bıraktığımız yüzyılda kullandığımız fosil
yakıtlar ve sanayileşen dünyamıza yeterince çevreci
çözümler üretememiş olmamız, bahsettiğimiz gaz
dengesini derinden etkiledi. Toplam sera gazı miktarı
içerisinde %80 gibi önemli bir orana sahip olan CO2 ise
iklimleri belki de geri dönüşü olmayacak boyutlarda
etkilemeye devam ediyor. Hızla ısınan dünyamızın bu
sürecine de ‘küresel ısınma’ adı veriliyor
Ne, Penguenler mi Terliyormuş?
Yanlış duymadınız. Karbondioksit oranının artmasıyla
beraber okyanuslar ısınıyor, buzullar eriyor, deniz
seviyesi yükseliyor, buzul tabakaları parçalanıyor, göller
küçülüyor, kurak dönemler uzuyor, ırmaklar kuruyor. 2019
yılının sadece temmuz ayında Grönland’da tam 197
milyar ton buz eridi. Kuzey Kutbu'nun uydudan çekilen
fotoğraflarını inceleyen bilim adamları, buzullardaki
erimenin hızlandığını ve 100 yıl içinde buzulların
tamamının eriyeceğini açıkladı. NASA'nın uydu
aracılığıyla çektiği son fotoğraflarda, Kuzey Kutbu'ndaki
buzulların 1979'dan bu yana yüzde 9'unun eridiği tespit
edildi.
“Dedelerimizden Kalan Miras Değil, Torunlarımızın
Emaneti” - Nerden Başlamalı?
Her ne kadar tek başımıza baş edebileceğimiz bir
sorundan çok daha fazlası gibi de görünse, küresel
ısınma için bireysel olarak yapabileceğimiz bazı şeyler
var. Bunların en başında elbette enerji tasarrufu geliyor.
Bunun için enerji dostu ampuller kullanılmalı, evler ısı
kaybına karşı yalıtılmalı, diş fırçalama, bulaşık yıkama,
tıraş esnasında musluk açık bırakılmamalı ve kurşunsuz
benzin tüketen araçlar tercih edilip mümkün olduğunca
da toplu taşıma kullanılmalı. Peki, ulus devletler ne
yapıyor?
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Kaynakça:
http://climatechange.boun.edu.tr/sera-etkisi-nedir/
https://www.jmo.org.tr/resimler/ekler/634049c03e28b41_ek.pdf
http://bianet.org/bianet/cevre-ekoloji/54452-kyoto-protokolu-nedir-ne-degildir
http://www.tikad.org.tr/arastirmalar/sayfa15.html
https://www.iklimhaber.org/gronlandda-temmuz-ayinda-197-milyar-ton-buz-tabakasi-eridi/
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kyoto_Protokol%C3%BC
http://www.sureyelken.com/etiket/okyanus-akintilari/
https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/okyanus-derinliklerindeki-guclu-akintilar-nasil-olusur

Messi’nin Sırrı

Can RONDU / 9-B
Neden bu kadar insan, futbolu takip etmese bile, onun
ismin biliyor? Bazı insanlar böyledir!... Yaptıkları işleri ve
azimleri ile onu izlemeyenleri bile büyülerler.
Kuşkusuz onlardan onlarca var ama bana göre dünyanın
gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu olan Lionel Messi kadar
etkileyicisi yok.
Sadece gol atsa ve asist yapsa belki de kimse bu kadar
etkilenmeyecek ama Messi’nin topsuz alanda yaptıklarını
görseniz, sadece bir maç Messi’nin topsuz alan oyununu
izleseniz demek istediğimi anlarsınız. Her şeyi
mükemmel yapmıyor, işte Meesi’yi, Ronaldo’dan ayıran
en iyi faktörlerden biri bu bence. Messi’de olup
Ronaldo’da olmayan şeyi soracaksınız eğer… saf, doğal
yetenek derim.
Ronaldo buralara mükemmel azmi ve çalışması ile geldi
ve bana göre dünyanın en iyi 3. futbolcusu sayılabilir.
Çalışma derken Ronaldo’da hiç yetenek olmadığını
söylemiyorum, Messi’de en az 5 kat fazlası olduğunu
söylüyorum.

bozukluk yoktur. Bu kişiler, konuşabilmelerine rağmen,
bir konu açmakta zorlanırlar. Sevdikleri bir konu varsa o
konuyu tek taraflı da olsa saatlerce konuşabilirler. Ayrıca
rutini sever ve değişikliklerden pek hoşlanmazlar. Bu da
bana göre Messi’nin neden hiç takım değiştirmeyip
kariyeri boyunca Barcelona için oynadığını açıklar.

Messi, sahada en çok faule maruz kalan bir futbolcu
çünkü onun ayağından başka türlü top almak çok
mümkün değildir. Her şeye rağmen her zaman ayakta ve
dengede kalan Messi’yi ‘futbolda çok çalım atıp ikili
mücadeleyi neredeyse her zaman kaybeden çalımcı ama
fiziği zayıf futbolculardan’ ayıran ise, onun bu dengesidir.

Bu hastalıktan muzdarip olan birkaç ünlü isim ise Isaac
Newton, Ludwig van Beethoven, Leonardo da Vinci,
Albert Einstein’dır.

Messi’nin bu dengesi küçüklükten beri olan büyüme
geriliği hastalığı yüzündendir. Bebekler küçükken koşar
ve her zaman düşecekmiş gibi olurlar ama hiçbir zaman
düşmezler ve ayakta kalırlar, çünkü ağırlık merkezleri
aşağıdadır. Messi’nin hastalığı sebebi ile onun da ağırlık
merkezi normal insanlara göre daha aşağıdadır ve
böylece düşecek gibi olmasını rağmen hiçbir zaman
düşmez. Belki de Messi’nin hastalığı onun zâfı değil güçlü
yönüdür.
Bu kadar gol ve asist yapmasına rağmen abartılı ve
çılgınlar gibi bir sevinç yaşamaz çünkü onun için
yürümek gibidir skor üretmek. Ayrıca bu fotbolcunun bu
kadar hırslı ve çok rakibi olmasına rağmen her zaman
sakin kalması çok normal değilidir. Onun psikolojisinin
her zaman çok sessiz olması da bana göre çok normal
çünkü Asperger Sendromu, çocukken başlayan ve sosyal
iletişimi zorlaştıran bir sendromdur. Bu sendrom, otizme
benzer ama farklı olarak konuşma becerisinde bir
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Kaynakça:
https://www.haberler.com/lionel-messi/biyografisi/

Moliere’in Hayatı

bir tiyatro topluluğu kurdu. Daha sonrasında aldığı eğitim
ve tiyatro kabiliyeti sayesinde bu topluluğun lideri oldu.
Ama bir süre sonra topluluk borca girdi ve lider olarak
Moliere bir geceliğine hapse atıldı. 24 saatin sonunda
anonim bir kişi tarafından kefaleti ödendi ve Moliere
serbest bırakıldı.
Moliere 1656 senesinde Paris’te, ilk oyunu olan “Les
Precieuses Ridicules (Dudukuşları)” isimli eserini yazdı
ve sahneledi. Oyun sosyetenin kibar davranışlarına
özenen iki genç kızı konu alırken ilerleyen zamanlarda bu
temayı neredeyse her oyununda işlemiştir.

Nihan Ecem
ŞENTÜRK / 9-B

1662 yılında Fransa Kralı kendisine 1.000 livre maaş
bağladı. Ama zaman geçtikçe Moliere ve Kral arasındaki
arkadaşlık güçlendi ve Kral, Moliere’in oğlunun vaftiz
babası olup kendisine bağlanan maaşı 7.000 livreye
çıkardı.

Hepimizin bildiği üzere edebiyat, birçok sanatın doğma
nedenidir.Tiyatro ise bu sanatların en bilinenlerinden.
Yüzyıllardır birçok tiyatro yazarının oyunları oynandı,
bazı oyunlar unutulup giderken bazı oyunlar seyirci
üzerinde büyük etki bıraktı ve tarihe geçti. İşte Moliere’in
oyunları ses getirenlere örnektir. Peki Moliere kariyerine
nasıl başladı?

Moliere 17 Şubat 1673’te başrolünü kendisinin oynadığı
“Le malade imaginaire (Hastalık Hastası)” oyunu
sırasında sahnede fenalaşıp bayıldı. Tüm ısrarlara
rağmen, ağır verem hastası olan Moliere, oyunu
tamamladı. Birkaç saat sonra evinde tekrar fenalaştı ve
bu ikinci krizi atlatamayan Moliere 51 yaşında hayata
gözlerini yumdu.

Asıl adı Jean-Baptiste Poquelin olan Moliere, 15 Ocak
1622’de Paris’te dünyaya geldi. Babası mobilyacılık
yaparken, annesi çalışmıyordu. Daha 10 yaşındayken
annesini kaybeden Moliere, ilkokul öğrenimini doğduğu
şehirde tamamladı. İlkokul öğreniminin ardından orta
öğrenimini tamamlamak için 1636’te Paris’in en iyi
okullarından olan Clermont Kolejine başladı. Buradaki
öğretimi sırasında Yunan ve Latin yazarları okudu,
1641’de ise buradan ayrıldı.

Arkasından bıraktığı birçok oyunundan
en ünlü olan birkaçı şunlardır:
•L'Avare (Cimri )
•Le Médecin volant (Kaçan Doktor)
•L’étourdi ou les Contretemps (Şaşkın Yahut
Beklenmedik Engeller)
•Le Dépit amoureux (Kedi Sevmek)
•Le Mariage Forcé (Zorla evlenme)

Okuldan ayrıldıktan sonra, sarayın mobilyalarını yapan
babasının yanında çalışmaya başladı, bu sürede hukuk
okumaya karar verdi. 23 yaşında babasının yanındaki işini
bıraktı ve aktris Madelaine Bejart ile evlendi. Evlendikten
sonra hukukçu olmaktan vazgeçti ve Illustre Théatre adlı

Kaynakça:
https://www.biyografi.info/kisi/moliere
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Walt Disney

Azra SOYUTEMİZ / 9-C
Çocukların en sevdiği çizgi filmlerin yapımcısı olan Walt
Disney’i tanıyor musunuz? Ünlü yapımcı, senarist,
seslendirmen, yönetmen ve animatör olan Walter Elias
Disney, 5 Aralık 1901’de Amerika Birleşik Devletleri’nde
doğdu. Babası Elias Disney, gezgin bir marangozdu ve
annesi Flora Disney ise bir ilkokul öğretmeniydi.
Walter’ın dört kardeşi vardı.
Dört yaşına geldiğinde ailecek Missouri ’ye taşındılar ve
çizim yeteneğini tam da burada komşuları olan bir
doktorun ona atını çizdirmesiyle başladı. Walt çizim
yapmayı çok sevmişti, boş zamanlarında gazetedeki
çizgi romanları çizerek kendini geliştirdi. 7 yaşına
geldiğinde kendi yaptığı çizimleri ailesine yardım amaçlı
satabilecek durumdaydı. Walt, okul hayatında çok da iyi
bir öğrenci değildi. Derslerde hayal kuruyor, doğa ve
insan çiziyordu. Sonrasında Walt, sınıf arkadaşlarına
olağanüstü öyküler anlatıyordu ve anlattıklarını tebeşirle
de resmediyordu.

Sanat Akademisi’nde kurs alıyordu. On altı yaşındayken
okulu bırakan Walt, Almanlarla savaşmak üzere orduya
katılmak istedi fakat on yedi yaşını doldurmadığından
orduya alınmadı. Walt çok ısrarcıydı ve bu kez sahte
doğum belgesi ile Kızılhaç’a başvurdu. Kabul edildiği
gibi gemiyle Fransa’ya gönderildi ve burada bir yıl
boyunca ambulans şoförlüğü yaptı. Aracın her yerini
çizimlerle doldurmuştu ve bazıları ordu gazetesinde
yayımlanmıştı. Ordudaki görevi bittikten sonra Kansas’a
geri döndü. Karikatür sanatçısı olmak istediği için erken
kardeşi Roy, Pesmen-Rubin sanat atölyesinde ona bir iş
buldu ancak bir yıl bile olmadan kriz şirketi vurdu ve
Walt işten çıkarıldı. Sonrasında Walt ilk işletmesi olan
Iwerks Disney Ticari Sanatçıları’nı kurdu. Ne yazık ki
müşteri gelmedi ve şirketleri iflas etti. Walt pes
etmemişti ve demişti ki “ Önüme çıkan tüm engeller
bana güç verdi. Yaşarken bunu anlamıyorsunuz elbet,
ama başınıza gelen her karın ağrısının hayatınızdaki en
güzel şeye dönüşebilme ihtimali her daim var.” Walt,
Kansas Film ve Reklam Şirketi’nde işe başladı ve kısa
metraj filmler çekti. Zamanını denemeler yaparak
geçiriyordu. Buradan da ayrılıp, ikinci işini kurdu. Bu
sürede yalnız değildi, birkaç kişi ile birlikte yedi dakikalık
çizgi filmler yapıyorlardı ve onları şehrin yerel
tiyatrosunda gösteriyorlardı. Maalesef maddi sıkıntıya
uğradılar ve şirket iflasa uğradı. Walt bu sayede ‘Alice
Harikalar Diyarında’nın animasyonunu yapmak için
zaman bulmuştu. Yirmi iki yaşına geldiğinde hayallerini
gerçekleştirmek için Hollywood’a gitti. Dayısına ait olan
garajda erkek kardeşi Roy ile bir dükkân açtılar. Walt,
Alice’i satmaya çalışıyordu. Birkaç kez başarısızlığa
uğramasına rağmen pes etmedi. Margaret J. Winkler
adında bir çizgi film dağıtımcısının çizgi film arayışında

On yaşınayken ailesi ile birlikte Kansas şehrine taşındılar
çünkü dayısı Walt için tren garında yiyecek ve gazete
satmakla ilgili bir iş bulmuştu. Karikatür sanatçısı olmak
istediği için erkek kardeşi Roy ile gazete satmaya
gidiyordu ve bunu hem okul öncesi hem okul sonrası
yapıyordu. Çok yorucu bir işti fakat Walt ailesine destek
olmak için bu işi altı yıl boyunca yaptı. Eğitim hayatına
Chicago’daki Mckinley Yüksek Okulu’nda devam etti.
Okul gazetesinde yayımlanan 1. Dünya Savaşı ile ilgili
hikâyeleri resmediyordu. Geceleri ise Chicago Güzel

123

olduğunu duydu ve istediğini elde etti. Walt
animasyonlarla, Roy ise kameralarla ilgileniyordu. Alice
çok sevilmişti. Stüdyo çok sayıda kısa animasyon yaptı.
Walt’ın aklında hep bir fare karakteri vardı ve onu
resmetti, adını Mickey Fare koydu. Bu karakter aşırı
sevilmişti, Mickey’i ticarileştirdiler. Ekibi ile birlikte
Disney Stüdyoları’nı kurdular ve yeni çalışmalar
yapmaya devam ettiler. Zaman ilerledikçe çizgi filmler
bütün dünya çapında bir ün kazanmıştı, Walt çokça ödül
kazandı. Bir gün bir bankta otururken aklına tema parkı
yapma fikri gelen Walt’a göre bu tema parkı
diğerlerinden farklı olacak ve çocuklar ve aileleri burada
eğlenebileceklerdi. Böylece Disneyland 1954 yılında
açıldı. Disney, artık hayallerini gerçekleştirmişti. Şirketleri
gelişmeye devam ediyor, çizgi filmler sevilerek
izleniyordu.
Walt Disney, 15 Aralık 1966 yılında Kaliforniya’da 65
yaşında gırtlak kanserinden dolayı hayata gözlerini
yumdu. Fakat bize Mickey Fare, Uyuyan Güzel, Pinokyo
ve daha fazlasını bıraktı.
Walt’ın da dediği gibi “Eğer hayal edebiliyorsan,
yapabilirsin.”
Kaynakça:
https://www.timeturk.com/walt-disney/biyografi-806212
https://www.youtube.com/watch?v=eNmKLNhI3gc
http://www.yeniisfikirleri.net/walt-disney-kimdir-hayati-ve-basari-oykusu/
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Melek

Zeren HAKTANIRLAR Hz.-B
Mevsim yazken tüm çocuklar, güneşin pırıl pırıl
gülümseyişini ve onları dışarıda oynamaya çağırışını
görür görmez dışarı fırlayıverirler. Ben de zamanında bu
çocuklardan biriydim. Güneşin çağrısına hiçbir zaman
karşı koyamamışımdır fakat ben diğer çocuklardan
farklıydım. Onlar sokakta çıkıp arkadaşlarıyla oynarlardı,
bense insanlarla arkadaşlık kurmanın çok zor olduğuna
inandığımdan tek arkadaşım olan oyuncak bebeğim
Melek’le oynardım.

dolayısıyla diğer çocuklar sokakta arkadaşlarıyla
oynarken benim yaptığım da en iyi arkadaşım Melek’le
oynamaktı.
Annem, diğer çocuklar saklambaç oynayarak
birbirleriyle oynayıp eğlenirken benim dışarıda bir banka
oturup oyuncağımla oynamama biraz hayret eder, biraz
da bu durumun sosyal çevremin olmamasına yol
açabileceğini düşünerek endişelenirdi. Yine böyle bir
günde Melek ile dışarı çıkarken annem bundan
endişelenmiş olacak ki benden bir kez olsun Melek ile
değil de bulmam gereken gerçek arkadaşlarla
oynamamı rica etti. Bu fikir hiç hoşuma gitmemişti ama
yine de annemi kırmamak için bunu kabul ettim. Yalnızca
birkaç dakika sonra neler olacağını bilmeden, önümde
duran felakete doğru Melek’imle yürümeye başladım.

Melek gibi saf bir güzelliği olduğu için ona bu adı
vermiştim. Onun insanların aksine güvenilir olduğunu ilk
görüşte anlayıp beni oyuncak almaya götüren rahmetli
dedeme vitrinin üstünde asil bir edayla duran müstakbel
en yakın arkadaşımı işaret etmiştim düşünmeksizin. O
zamandan beri de en yakın arkadaşım o olmuştu,
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Nedense canım onu salonda bırakmak istememişti ve
ben de onu odama yerleştirmeye karar vermiştim.
Bebeğimi saçlarından öptüm ve odamın kapı koluna
uzanıp kapıyı açmaya yeltendim.

taşınan aileyi evin içinde göreceğim için biraz heyecan
biraz da keder vardı içimde. Bu duygularla boğuşurken
kapı açıldı ve karşımda mutlu bir aile tablosu gördüm.
Kapıyı açan baba beni içeri davet ederken eşine
geldiğimi haber verdi. Anne ise gülümseyerek ve sevimli
kızlarını da yanına alarak kapıya geldi. Kızın elinde kolları
kırılmış, elbisesi yırtık bir bebek vardı. Bana garip bir
şekilde çok tanıdık gelen bu bebeğe çok uzun süre
bakmış olmalıyım ki küçük kız bana “Bebeğimi beğendin
mi teyze?” diye sordu. “Bu bebek bana yeni evimizin
hediyesi teyze. İnanabiliyor musun? Evin iç duvarlarını
boyarken boyacılar duvarda bir delik bulmuşlar ve bu
bebek de içinden çıkmış”.

Ansızın bir sarsıntı hissettim. Daha önce hiç
yaşamadığım bir şey olduğundan çok büyük bir şaşkınlık
içerisinde acaba kıyamet kopuyor olabilir mi diye
etrafıma bakınıyordum. Evdeki her şey düşüp kırılıyordu.
Birdenbire ağladığımı ve avazım çıktığı kadar
bağırdığımı fark ettim. Korkumdan kendi çığlıklarımı bile
duyamamıştım demek ki. Can havliyle eşyaların
devrilmediği tek yöne balkonun olduğu odaya
ulaşmıştım. Bizim ev ikinci kattaydı bu yüzden atlamak
zorunda kalırsam yüksekliğin ne kadar olduğuna
bakmak için hızla balkona doğru çıkmıştım.

Kulaklarıma inanamıyordum. Allak bullak olmuştum. Bu
bebek benim Melek’immiş. Meğer yıllar boyu hasretini
çektiğim canım arkadaşım en başından beri evin
içindeymiş. Benim için hazırlamış oldukları kahveyi
içerken tüm bunları aileye anlattıktan sonra gitme
vaktim geldiği için kapıya doğru yürüdüm. O esnada
küçük kız beni durdurdu ve “Oyuncağınızı geri
istemediğinizden emin misiniz?” diye sordu. İçim
burkularak da olsa “O artık senin olmalı tatlım” diye
cevap verdim. Kız ses tonumdan ağlamak üzere
olduğumu tahmin etmiş olsa gerek şefkatle “O zaman
hiç değilse size küçük armağanımızı getireyim teyze.”
deyip odaya daldı ve elinde bir poşetle çıkageldi.
Elindekileri bana uzatırken “Görüşürüz teyze” dedi. “
Yine gel!” Gözyaşlarımın aktığı belli olmasın diye koşarak
uzaklaştım.

Sarsıntının şiddetiyle başım dönmeye başlamıştı ve ben
Melek’i bir anda elimden düşürmüştüm, fakat nereye
düştüğünü görmekten bile acizdim. Bir an onun
balkondan yere düştüğünü zannettim ve asla yapmam
dediğim şeyi yaparak o yükseklikten tereddütsüz yere
atladım. Sonrasında baygınlık geçirdiğimi sanıyorum
çünkü zihnimdeki her hatıra sanki buğulu birer pencere
gibi bulanıktı. Ambulans sesiyle uyandım. Annem ve
babam başımın ucunda yaşlı gözlerle bana bakıyordu.
Onları gördüğüme çok sevinmişti. Ya Melek… Melek’im
neredeydi? Annem gözyaşları ile ıslanmış yanağımı
okşayıp bana onun sokakta olmadığını, muhtemelen
evin içinde düşmüş olabileceğini söylemişti. Aslında
saniyeler sürmüş olmasına rağmen bana sanki saatler
boyu sürmüş gibi gelmiş olan bu depremde hayatımı
kaybetmemiş olmamın koruyucu Melek’im sayesinde
olduğunu sonradan öğrenmiştim. Asılı olan çamaşır
askısı düşüşümü hafifletmişti şansıma, oysa canım
arkadaşımın peşinden atlamamış olsam muhtemelen
evde enkazın altında kalmış olacaktım. Ne var ki canım
arkadaşımı her yerde aramama rağmen bir daha ne
enkazın altında ne de sokakta bulabildim.

Bebeğimi geri almadığım için her saniye daha da pişman
oluyordum sanki ama yine de geri dönüp bebeğim için
yalvarmamaya ikna ediyordum kendimi. Annem haklı
olabilir belki, kendim için yeni bir başlangıç yapmalıydım
artık; depremin yaşattıklarından, depremde yaşamını
yitiren Yusuf dedemden, Melek’ten uzak bir başlangıç.
Hem Melek de yeni bir başlangıcı hak ediyor. Depremin
asla yıkmayacağını umduğum mutlu bir ailede, tıpkı
bizim eskiden olduğumuz gibi… Evimizi çok uzaktan zar
zor seçebiliyorum şu an. Ayaklarımın o yöne geri
gitmesini engellemek adına binbir çaba sarf ederken
elimde duran poşet yere düştü ve içindekiler etrafa
saçıldı. Benim gözüme çarpansa tek bir şey var. Şaşkınlık
içinde yerde duran bebeğimi aldım ve o kucağımda tıpkı
eski günlerdeki gibi banka oturup onu bağrıma basarken
o malum günkü gibi kendi haykırışlarımı duymaksızın
ağladım.

Bugün takvim yaprakları 27 Haziran 2019’u gösterirken
eski evimizin yolunda yürüyorum ve bir zamanlar
Melek’imle beraber oturduğumuz bankı görüyorum.
Hayatımızı tepetaklak eden olayın üzerinden tam yirmi
yıl geçmiş. Deprem bu kadar eskide kalmış olsa da
yaralarım, hâlâ o kadar tazeydi ki eski evimizin önüne
vardığımda pıhtılaşmak neymiş bilmezmişçesine
kanıyordu.
Mahalledeki evlere bakmamama rağmen yüzümde
hüzünlü bir gülümseme beliriyordu. Yirmi saniye içinde
harabelere dönen bu evlerin eski hallerine dönmesi yirmi
ay sürmüştü. Biz de bu süreçte başka bir eve taşınmıştık
fakat ben bu evi satma fikrine her zaman karşı çıkmıştım.
Annem daima geçmişten kurtulmanın en iyi yolunun
onları unutmaktan geçtiğini söyler. Bense bu fikre inat
her sene 27 Haziran’da evimizi ziyaret edip her ne kadar
orada bir yerlerde olmadığını içten içe bilsem de Melek’i
ararım. Oysa bu seferki gelişim onu bulmak değil, ona
veda etmek içindi.
Yirmi yılın sonunda bu evin satılmasının herkes için en
iyisi olduğuna ben de karar verdim. Bugün buraya yeni

Depremden sonra her şey değişti sanki. Hiçbir şey aynı
değil artık. Bunu her ne kadar istemesem de doğru olan
bu olduğundan Melek’i o küçük kıza geri götüreceğimi
bildiğimden onunla güzel vedalaşmak istiyorum. Bu
yüzden annemin de dediği gibi korkakça da olsa bazen
acıyı durdurmanın tek yolu unutmaktır. O yüzden elveda
dedeciğim, elveda evim, elveda Melek’im…
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Normal Nedir?

Nehir ÇETİN / 9-D
özel, sosyal ve politik bakış açılarının açığa kavuşmasına
yardımcı olmak gibi bir görevi vardır. Bu görev toplumsal
düzeni kapsayan ve işleyişini değişik bir şekilde gösteren
işlevsel normalliklerin yeniden oluşmasının engellenmesi
koşuludur. Eleştirel bilimler, pratik alanlarla çatışma
içerisindedir. Eleştirel bilimler, konuların kurtuluşunu bir
yol gösterici olarak pekiştirirken, pratik alanlar,
psikososyal
dayanışmanın
toplum
içerisindeki
örgütlenmeyi, baskılanmayı görünmez hale getirir. Bu
pratikler, toplumsal mücadeleye, sosyal ve politik
yönetimine baskın şekilde yük olur. Bu, farklı sorular
sormayı, farklı işleyiş yapıları görmeyi, farklı araştırmaları
ve çalışmaları gerektirmektedir.

Normal nedir? Normalin normal olduğuna kim karar
verir? Dünyanın en güçlü psikiyatristleri kimin normal
olduğuna nasıl karar veriyorlar?
Sistematik olarak döngüleşen her şey zamanla
normalleşir. Bunu insanlar isteyerek yapmaz, zamanla
çoğunluk ne ise, o normal olarak algılanmaya başlanır.
Bu normallik her ne kadar matematikten bağımsız sosyal
ilişkilere dayalı bir konu gibi gözükse de normallik test
edilebilir.
Normallik testi nedir? Normallik testi, bir araştırmada
elde edilen verilerin normal dağılıp dağılmadığını
anlamamıza yarayan istatistiksel bir sınamadır. Veriler
binom dağılım, normal dağılım ya da başka dağılımlar
gösterebilirler ama bunların içerisinde araştırmalarda en
yaygın kullanılanı normal dağılımdır. Normallik testi
herhangi bir konu için kullanılabilir. Özellikle eğitim ve
sosyal alanlarda kullanılır. Fakat test uygulanmadan
önce hangi testleri kullanabileceğimiz normallik testleri
ile belirlenir. Normallik testleri iki tanedir.

Gelelim klinik sosyolojiye... Klinik sosyoloji yöntemi,
bilimsel bir araçtır. İnsanların bir tür normalliğe uyum
sağlamak ve içinde asimile olmaya devam edebilmesi
için tedavisi beklenen türden bir bireysel hastalık tanısı
değildir. Klinik sosyoloji, kurumsal olanlar dahil olmak
üzere insan eylemlerinin kabulü üzerine hep
düşünülmesi gerektiğidir.

İnsan eylemlerini işlevsellikten ibaret bir hale
indirgememeye çalışan, bunun yerine yön gösterici
olarak özgürleşmesini çalışan eleştirel bilimler vardır.
Eleştirel bilimler çeşitli pratik düzenlemelerin kendilerine
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Kaynakça:
http://v-symposium.com/Content_Files/Content/Downloads/IVSESS2019_tam_metin_kitapcik.pdf#page=149

bedenine sahip olmak gerekir. Rüya bedenine enerji
bedeni de denebilir. Bu bedenin açıklayabildiğimiz
somut bir hali yoktur ancak rüyalarımızda bilinçaltımızla
aramızda bağ kuran şeyin bu bedenimiz olduğunu
düşünüyorum. En son seviyeye gelmek çok zordur
çünkü gerçekten güçlü bir hafızaya ve güçlü bir hayal
gücüne sahip olmamız gerekir.

Bilinçli Rüya Görmek

Bilinçli rüya görebilmek için bazı aşamaların
geçilmesinin gerektiği kadar bazı şeylerin de olmaması
gerekmektedir. Bunlar korkularımız, zihin berraklığı, erk
ve yaşlılıktır. Korkularımız oldukça ileri gidemeyiz. Çünkü
herhangi bir düzeyde karşımıza bizi korkutan bir şey
çıktığında korkarsak ileri gidememiş oluruz. Eğer
korkumuzu yenersek bir sonraki aşamaya gidebiliriz
demektir. Zihin berraklığında ise kişi kendine çok güvenir
ve fazla güven insanlarda kendini beğenmişlik ayrıca
küçümseme duygusunu ortaya çıkarır. Eğer kişi kendine
fazla güven engelini aşabilirse bir sonraki engelle
karşılaşma durumunda kalır.

İpek COŞKUN / 9-A
Neden rüya görürüz? Gördüğümüz rüyaların kendimizle
ve bilinçaltımızla nasıl bir ilişkisi var? Öncelikle rüya,
uyku yapısının iyi olduğu kişilerde her gece görülen,
farklı aşamaları ve kişiden kişiye değişen içerikleri olan
bir durumdur. Herkes rüya görmektedir ancak
rüyalarımızın içinde yaşadıklarımız ve gördüklerimiz
tamamen öğrendiğimiz, kafamıza takmış olduğumuz,
yaşadığımız belki çok sevindiğimiz, üzüldüğümüz ya da
korktuğumuz olay ve düşüncelerden oluşmaktadır.
Bilinçaltı ise depolanan bilgilerden oluşur. Bu bilgiler
yaşadığımız ve hissettiğimiz her şeyi kapsadığından
dolayı,
rüyaların bilinçaltımızla arasında bir ilişki
olduğunu söyleyebiliriz.

İrdelenmesi gereken bir diğer kavram da ‘erk’tir. Erk bir
işi yapabilme gücüdür. Kişi bu aşamada gündelik
hayatına da erişmeye başlar. Kişi bu aşamada yeteneğini
kendi çıkarları ve kötü işler için kullanmamalıdır. Yoksa
bu engele takılmış olur ve devam edemez. Kişi yaşına
yenik düşmemelidir. Eğer ki yaşlılık kişiyi yeni
deneyimler yaşamaktan alıkoyarsa bütün emekler boşa
gitmiş olur. Bu engellerin hepsinde doğru yola giden
ayrıca aşamaları gerçekleştirebilen biri muhtemelen
bilinçli rüya görebilecektir.
Rüyalarımız bizi etkiliyor, korkutuyor, mutlu ediyor,
üzüyor belki şaşırtıyor. Ya biz rüyalarımızın iplerini
ellerimize almayı başarırsak? Hep mutlu mu olacağız?
Tabi ki bilinçli rüya görme kişinin kendi deneyim ve
isteğine bağlı bir durum ancak nasıl bir şey olduğunu
öğrenmenin tek bir yolu var ki o da bilinçli rüya
görmenin adımlarına uymak. Hepimiz başarılı olamayız
fakat belki bizler de birer rüya görme sanatçısıyızdır kim
bilebilir.

Rüyayı tamamen açıklamak gerekirse, uykunun REM
aşamasında yani gözlerin hızlı bir şekilde hareket ettiği
zamanda gerçekleşen, oldukça kısa ama bizlere uzun
gelebilen bir süreçtir. İnsanlar bilinçsiz bir şekilde rüya
görürler. Ancak bazı araştırmalara ve çalışmalara
baktığımız zaman, insanların hayal ederek istedikleri
bazı şeyleri gördükleri söylenmiştir ve bu duruma
“Bilinçli Rüya” denilmiştir. Bu konuyu ele almış bir
kitabın adı ise “Rüya Görme Sanatı’dır”. Yazarı Carlos
Castane’da olan bu kitapta insanların gördükleri
rüyalardan yola çıkarak rüya görme dikkati diye
adlandırdıkları ve özel olarak geliştirdikleri bir dikkat
biçimi yardımıyla bir başka rüyayı görürler. Bilinçli rüya
sadece tamamen uyurken değil ayrıca uyanıkken de
kafamıza takılan problemlere veya sıkıntılara cevap
bulmamıza bile yardımcı olabilir. Sadece birkaç unsura
dikkat etmemiz ve bazı aşamaları geçmemiz
gerekmektedir ki zaten herkes bilinçli rüya görebilecek
kapasitede değildir. Bilinçli rüya görebilmek için
öncelikle güçlü bir hayal gücüne sahip olmak ve insanın
iç
konuşmasını
kesmesi
gerekir.
Örneğin
düşüncelerimizin akışını durdurmak gibi ve tabi bunu
yapabilmek için hafızamızı kontrol altına alabilmemiz
çok önemlidir.
Bilinçli rüya görmenin bazı aşamaları vardır. Bunlar: Pasif
izleyici, pasif gözlemci, aktif gözlemci ve dinamik eylem
olarak aşama aşamadır. Pasif izleyicide duyular uyur
ancak aynı zamanda etrafında gerçekleşenlerin farkında
olur. Pasif gözlemci de ise kişi gördüğü ana dair gözlem
yapar ve aklında tutmayı başarır. Aktif gözlemci
düzeyinde kişi gözünde canlanan olayı tüm duyularıyla
hisseder, görür, işitir, kokusunu alır ve hisseder. En son
seviye olan dinamik eylemde insan kendini bir olay
içinde bulur. Bu düzeye gelebilmek için bir rüya

Kaynakça:
Berkmen Haluk :Rüya Görme Sanatı http://www.halukberkmen.net/pdf/101.pdf
Rüya Görme Sanatı, Carlos Castaneda " Satın Al & Fiyatı
Carlos Castaneda-Carlos Castaneda- Devamı - https://kidega.com/kitap/ruya-gorme-sanati-274259/detay
Berkmen Haluk :Rüya Görme Sanatı http://www.halukberkmen.net/pdf/101.pdf
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Hıçkırık

Ece BURLU / 9-D
Hıçkırık nedir?
Hıçkırık, akciğerlerin alt kısmında bulunan ve kubbemsi
bir yapıda olan diyaframın ani ve istemsiz olarak
kasılması sonucu oluşur. Normalde kişi nefes alırken,
diyafram kasılarak aşağı doğru hareket eder. Bunun
sonucunda göğüs kafesi genişleyerek akciğer
kapasitesinin artmasına olanak tanır. Aynı şekilde nefes
verirken de diyafram gevşeyerek yukarı doğru hareket
eder ve alınan havanın ağız ve burundan verilmesine
yardımcı olur. Ses tellerinin de bulunduğu gırtlağın üst
bölgesinde yer alan ve epiglot olarak tanımlanan
kapakçık ise yutkunma esnasında kasılarak nefes
borusunu kapatır. Böylece ağızdaki besinlerin yutkunma
sırasında nefes borusuna kaçmasını engeller. Hıçkırık ile
birlikte duyulan ses ise diyaframın birden ve istemsiz
olarak kasılması sonucunda akciğerlere hızla hava
girmesi ve epiglotun hızla ses tellerinin olduğu bölgeyi
kapatması ile oluşur.

uygularsınız. Bu basınç da diyafram sinirini uyararak
hıçkırığın durmasını sağlar
• Nane yağı, bir damla yutulduğunda bile, diyafram
sinirini uyarır ve alt yemek borusu kasını gevşeterek
hıçkırığı durdurabilir.
• Stres, en yaygın kısa süreli hıçkırık nedenlerinden
biridir. Hıçkırığınız uzun süredir devam ediyorsa, stres
koşullarını uzaklaştırıp rahatlamaya çalışın.

Hıçkırık neden olur?
Hıçkırık oluşumunun pek çok sebebi bulunmaktadır.
Çoğunlukla istemsiz hava yutulmasından, aşırı
yemekten, gazlı içeceklerden, aşırı alkol tüketiminden ve
gastrointestinal, yani mide bağırsak sisteminde ani ısı
değişiminden kaynaklanır. Hıçkırık nedenleri çoğunlukla
psikolojik kaynaklıdır. Ani duygu değişimleri, heyecan,
korku ve stres hıçkırığı tetikleyebilir. Bunun yanı sıra
mide gazı, sıcak yiyecek ve içecekler, baharatlı besinler,
alkol ve diyabet gibi toksik ve metabolik nedenler de
hıçkırığa yol açabilir.
Geçirecek yöntemler nelerdir?
• Hıçkırığın kesilmesinde en etkili yöntem karbondioksit
solumaktır. Bir poşet ya da kese kağıdına solumak,
kandaki karbondioksit miktarını arttırır ve daha fazla
oksijen almak için diyafram ile temasını derinleştirir. Bu
da hıçkırığı durdurur,
• Buzlu su, limon suyu veya sirke içilmesi gırtlaktaki
kasılmanın gevşemesini sağlar.
• Dizlerinizi göğsünüze doğru çekmek göğsünüzü
sıkıştırarak, diyaframı tetikleyebilir ve hıçkırıklara neden
olan kasılmaları durdurabilir.
• Ağzınızı ve burnunuzu kapatıp akciğerlerinizden nefes
vermeye çalıştığınızda burun sinüslerinize basınç

Kaynakça:
https://www.cnnturk.com/yazarlar/guncel/prof-dr-derya-uluduz/hickirik-nedir-hickirik-nasil-gecer
https://www.medicalpark.com.tr/hickirik/hg-2055
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Müzikte Anahtar

Irmak KAYKUSUZ / 9-D
Keman, çok güzel sesi olan fakat söylenenlere göre
çalınması pek de kolay olmayan bir müzik aleti. Benim
için keman ayrı bir yere sahip. Keman çalmaya çok küçük
yaşta başladım. Keman dersi veren bir komşumuz vardı,
o derslere gideren ben de peşine takılırdım. Onda
gördükçe çok özeniyordum ve en sonunda başladım.
Kemana başladığımda birinci sınıfa gidiyordum. İlk
kemanımı amcam hediye olarak almıştı, bana da sürpriz
olmuştu. Kemanım geldiğinde ben de ders almaya
başladım. Tabi en başlarda keman çalmanın bana
açacağı kapıların farkında değildim.

yaptıkça benim uyum sağlama yeteneğim de gelişti.
Çoğu enstrüman çalan kişi toplu bir şeyler çalındığında
ayak uyduramazken bu derslerimiz beni geliştirdi. Her
dersimizde çaldığımız parçayı videoya çekerdim çünkü
unutuyordum, çünkü o videoyu izleyince hatırlıyordum
ve çalışmaya devam ediyordum. Evde bir hoparlörümüz
vardı, ona bağlayıp arkadan hocamın çalışını açıp üstüne
çalardım, o da çok hoşuma giderdi. Tek başına bir
enstrüman çalmak çok güzel oluyordu ama onu başka
enstrümanlarla destekleyince ayrı bir zevki oluyordu.
Benim derslerim böyle devam etti.

Haftada bir dersim olurdu ve ben derse çaldığım
parçaya göre ya çok büyük bir heyecanla ya da isteksiz
bir şekilde giderdim. Henüz acemi olduğumdan çalarken
kolum yorulurdu, ara verirdik çalmaya. Ara verdiğimizde
yerlerde yuvarlanırdım, küçüktüm tabi. Bir parçaya
çalışırken ya hocamla iki keman yapardık ya da hocam
piyanoyu çalardı, ben de keman çalardım. Böyle

Bir kere doğum günümde değişik bir şey yapmaya karar
verdik ve iki keman bir gitar konser verdik, çok güzel
olmuştu. Hoşuma gitmişti ama henüz yaşım küçük
olduğu
için
bu
çalışmanın
asıl
güzelliğini
anlayamamıştım. Biz hocamla yolumuza devam ettik.
Parçalarımıza çalışıyorduk. Daha sonra kemanın yanında
bir de teorisine bakalım dedik. O karar, bana müziğin
çok farklı bir tarafını gösterdi. Ben keman çalıyordum,
evet ama aslında ne çaldığımı bilmiyormuşum, onu fark
ettim. Çalıştıkça, bazı notalara neden ‘diyez’ neden
‘bemol’ geldiğini anladıkça, çaldığım parçaları da daha
iyi anlamaya başladım. Bu tıpkı, ‘yemeği bir kendin
hazırlayıp yemek vardır bir de önüne konulanı yemek
vardır ya’ onun gibiydi. Kendin hazırladığında içindeki
her şeyin ölçüsünü, yemeğin pişirilme süresini bildikçe
yediğin yemek daha anlam kazanır, keman çalmak da
böyle oldu benim için.
Müziğin teorisini öğrendikçe bu, benim keman çalmama
da yansıdı. Tabi bu sırada sadece teorisine değil, keman
çalmam için belli şeylere de çalışıyordum. Bu çalışmalara
başlamadan önce de kemana çalışıyordum ama şimdi
daha anlamlıydı, artık her zamankinden fazla
çalışıyordum. Çalışma sürem böyle arttıkça rüyamda,
günlük
hayatımda
notalar,
melodiler
sürekli
düşüncelerimin içinde yer buluyorlardı. Daha önce hiç bu
kadar olmamıştı! Keman için çalıştıklarımız o kadar kolay
değildi. Her şeyin istediği gibi üstüne emek verilmesini
istiyordu. Teori için zaten oturup derse çalışır gibi
çalışıyordum ama ilk defa kemanda çalacağım bir şeyin
mantığını anlamak için oturup çalışmıştım.
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Müziğin daha da içine girdikçe içinde ne kadar
matematik olduğunu fark ettim ve bu beni hem şaşırttı
hem de daha çok sevmemi sağladı çünkü ben
matematiği çok seviyorum ve her şeyin birbirini
tamamladığını görmek çok hoşuma gidiyor. Kemanın
bana ayrı bir katkısı vardı, ama bu sırada başka
enstrümanlara olan ilgim de arttı. Altıncı sınıfta gitar
çalmaya başlamıştım. Hoşuma gitmişti ama biraz
utangaç olduğumdan şarkı söylemek istemiyordum.
Genelde hocamla çalardık o da söylerdi. Kemandan
sonra gitara geçince o kadar zor gelmemişti ama gitarın
da kendine göre zorlukları vardı. Tellerin aralıklarına
alışmak biraz zorlamıştı. Daha sonra sekizinci sınıfa
gitmeye başladığımda çok zamanım olmuyordu. Gitara
giderken kemana da devam ediyordum ayrıca ata
biniyordum.
Sekizinci sınıfta hepsini devam ettirmek zor olacağından
gitarı bıraktım ama hep gözümün önünde bir yerde
durur ve arada elime alır çalarım. Sekizinci sınıf
bittiğinde çok rahatladım ve okulum değişti. TED Bursa
Kolejine geldim. Okulda çeşitli etkinliklerde görev aldım
ve bu, çok hoşuma gitti. Yer aldığım bir etkinlikte, daha
kimse beni tanımıyordu ve ben keman çalmıştım.
Normalde belki de hiçbir diyaloğumuz olmayacak kişiler
bana, sen o keman çalan kızsın değil mi, diye sorar
olmuşlardı ve keman yeni insanlarla tanışmamı
sağlamıştı. Çok hoşuma gitmişti. Bir süre sonra piyanoya
başlamaya karar verdim ve başladım.
Bir müzik aletini çalmanın ilk öğrenme zorluğunu çok
küçükken kemanla atlattığımdan artık piyano bana o
kadar zor gelmiyordu. Buna rağmen keman, gitar ve
piyano üçlüsünden en zor gelen piyano oldu. Piyanoyu
kısa bir süre çaldıktan sonra bıraktım ama tekrar
başlamayı düşünüyorum. Yani hayatımda hep bir, bazen
iki enstrüman oldu ve olmaya da devam edecek gibi
duruyor. Enstrüman bana artı bir dil kazandırıyor diye
düşünüyorum.
Müzik, dünyanın her yerinde aynı olan bir dil. Nereye
gidersem gideyim oranın dilini bilmesem de kendimi
ifade edebileceğim bir dil. Etkinlikler olduğunda, o
etkinliklerde yer almamı sağlayabilecek bir şey. En
önemlisi de bu gelişen ve daha çok duygusuzlaşmaya ve
elektronikleşmeye başlayan bu dünyada duyguların
varlığını hatırlatıcı bir anahtar. Dinlerken bile müzikteki
her bir nota ayrı bir duyguyu ifade eder insana, hele bu
ifade edilen duygu kendi duygun olduğunda daha fazla
söze ne gerek kalır. Müzik belki de herkesin bilmesi
gereken, zamanı geldiğinde herkese yaşamı hatırlatacak
bir kurtuluş yoludur. Kim bilir?…
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Gastronomi

Ceylin ÖK / 5-B
Gastronomi, kültür ve yemek arasındaki ilişkiyi inceleyen
bir disiplindir. Gastronominin çalışma konusu,
yiyeceklerin damak ve göz zevki göz önünde tutularak
sofraya getirilmesidir. Küçüklüğümden beri mutfağa olan
ilgim beni gastronomi konusunda araştırma yapmaya
sevk etti. Bence yemek yapmak bir meslek olmanın çok
daha ötesinde insan psikolojisini rahatlatan bir eylemdir.
Mutfakta geçirdiğim saatler; beni sakinleştirip, günün
yoğunluğundan
uzaklaşmamı
sağlayarak
bana
bambaşka bir dünyanın kapılarını aralar. Mutsuzken
mutlu, yorgunken enerjik hissettirir. Hele ki ailecek
mutfağa girdiysek gülüşmeler, minik atışmalar, güzel
kokular arasında zamanın nasıl geçtiğini fark etmem bile.
Belki de günümün en keyifli anlarıdır bu saatler. Bu
yüzden ilerde mutfak sanatları ile ilgili bir meslek
seçmeyi düşünüyorum. Bu alanda çalışan okullar
konusunda araştırmalar yapıyorum. Hayallerimi süsleyen
bir okul şimdiden buldum: Le Cordon Bleu. Bu okulda iki
ayrı bölüm bulunuyor: gastronomi ve pastacılık. Benim
gönlümde yatan pastacılık bölümü. Çünkü pastaların
insan hayatında küçük mutlulukları simgelediğini bu
yüzden de çok özel olduklarını düşünüyorum. İnsanların
bu güzel anlarına benim yaptığım pastaların ortak
olacağını düşünmek bile beni heyecanlandırmaya
yetiyor. Aynı zamanda sunumun da bir yemek için
oldukça önemli olduğu kanısındayım. Dışarıdan alınan
hazır bir yemeğin bile tabağa servis edilişi kişinin
yaratıcılığını yansıtır. Bence sunum gerçek bir sanattır ve
bu sanatı öğrenmek iyi bir eğitimin yanında farklılık,
duygu ve istek gerektirir.
Tüm bunları gideceğim okulda öğrenebilmek ve beni
mutlu eden şeyi mesleğim haline getirebilmek hayattaki
en büyük hedefim. Sizler de kendinize sizi gerçekten
mutlu edecek şeyin ne olduğunu sorun. Verdiğiniz cevabı
hayatınıza ne kadar uygulayabildiğinizi düşünün ve
bunun için neler yapmanız gerektiğine karar verin. İnanın
ki küçük mutluluklarınız tüm hayatınızı değiştirecek
kararlar almanızı sağlayacaktır.

Kaynakça:
https://tr.wikipedia.org/wiki/Gastronomi
https://lecordonbleu.ozyegin.edu.tr/tr
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Modanın Tarihsel
Gelişimi

İris Lal KARTAL / 11-D
Giyinmek, insanın temel ihtiyaçlarından biri olarak tarih
boyunca gelişim göstermiştir. Yansıtmak istediğimiz tüm
yaşantılarımızı giysiler aracığıyla oluşturabiliriz. Çünkü
giyinme, toplumsal aidiyet ve statü göstergesi hakkında
insana fikir vermektedir. Giyim kültürü çalışmaları ve
moda tarihine bakıldığında, “geleneksel giyim” ile
“moda”nın ortaya çıkmasında farklılıklar görülmektedir.
Kapsamı çok geniş olmakla birlikte moda en çok ‘giyim’
ile ilişkilendirilmektedir. Her mevsim farklı tasarımlar ve
davranış biçimleri öneren moda, gelenekselden bu
konuda ayrılmaktadır. Moda her şeyden önce estetik,
etik ve toplumsal kuralları belirtmektedir. İnsanların
güzel şeylere sahip olma isteği, renkler, biçimler,
desenlerin rol oynadığı moda, formun kurallarını takip
ettiğinden sanatla yakınlık içindedir. İnsanın değişiklik
ihtiyacını en kolay yoldan giyimle karşılayan moda, her
on yılda bir köklü değişimler içeren önerilerle kendi
başına bir tarih alanı oluşturmaktadır. Yani moda kısa
ömürlüdür. Bu nedenle bazı insanlar modanın kaotik
oluşuma sahip olduğunu düşünürler.

katlıdır. Üstteki etek hafifçe kaldırılarak, alttaki diğer
eteğin görünmesini sağlanmıştır. Bu dönemin kadın baş
süslemeleri de çok değişik bir özellik taşımaktadır.
Değişik şekillerde şapkalar takan kadınların en yaygın
şapka şekilleri; hennin, boynuz ve kalp şeklinde
olanlardır.
16. yüzyıla geçerken elbise bedenleri daha sıkı, etekler
daha abartılı hale gelmiştir. Bu dönemin ilk yarısında üst
sınıfın kıyafetlerinde kırmızı ve mavi gibi aşırı parlak
renkler görülmektedir. Bu dönemde, pileli kostümler ağır
biçimde sergilenmiş olup, elmas, yakut gibi değerli
mücevherler kostümlerin süslemesinde kullanılmıştır. En
büyük değişiklik ise, yüksek belli kostümler olmuş,
yüzyılın sonlarına doğru ‘V’ bitişli bel çizgisi moda
tarihinde yerini almıştır.

“Moda terimi kökeni ‘facio’ olan Latince bir sözcükten
gelmektedir. Moda toplumların, geleneklerin, olayların
büyülü aynasıdır. Günümüzde hayatımızın ayrılmaz bir
parçası olmakla birlikte büyük bir endüstriyel sektöre
dönüşmüş bir kavramdır. Moda genelde sanayi sonrası
döneme özgü bir olgu olarak düşünülse de esasında çok
eskilere dayanmaktadır. Mesela Ortaçağ öncesinde
genel olarak Mısırlılar, sıcaktan korunmak için ince ve
havadar kumaşları tercih ederken, Sümerler genelde
mantoya benzer elbiseler giymiştir. Antik Yunan’da ise
kıyafetler dikilmek yerine vücuda kumaş sarılarak
giyinme yoluna gidilmiştir. 13. yüzyıla gelindiğinde ise
giyimden bahsederken akıllara gelen kitle daima asiller
olmuştur. Çünkü 13. yüzyılda asillerin giysileri halk
giysilerinden çok farklıdır. Bu dönemde soylular
kıyafetlerinin yanında asaletlerini belirten amblemleri de
taşımaktadır. 14. ve 15. yüzyıllarda kültürel etkileşimin
artmasına bağlı olarak Avrupa giyim tarzı konusunda,
Doğu’dan etkilenmeye başlamıştır. Bu dönemde asil
kadınların elbiselerinin şekillerinde değişiklik olmuş ve
elbise kolları aşağılara kadar dökümlü hale gelirken,
yakalar bele kadar açılmıştır. Etekler uzun, geniş ve çok

Sanayi Devrimiyle birlikte artan tüketim gereksinimi
giyinmeyi ihtiyaç olmaktan çıkarıp tüketim malzemesi
şekline dönüştürmüştür. Bu dönemle birlikte sosyal
sınıfların arasındaki uçuruma bağlı olarak modanın
gelişimi de devam etmiştir.

Kaynakça:
Sefa Çeliksap, Giyim ve Modanın Kısa Öyküsü, Aydın Sanat Yıl.1 Sayı.1 (2015) (57 - 64)
Yüksel Şahin, Moda Tasarımı, Publisher: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi
Yayınları, pp.3-29
selflora.wordpress.com / publicdomainvectors.org / circlelove.co / modagezgini.com
https://www.slideshare.net/frhckr/antik-dnem-kyafetleri133

Baba
(Godfather)

Arda KOŞTU / Hz.-A
The Godfather, Amerika'nın rüşvet, aldatma ve
ihanetlerle dolu savaş sonrası döneminde hayatta
kalmaya çalışan Sicilyalı bir ailenin, şiddet dolu ve
soğukkanlı portresini ustalıkla çiziyor.

küçük oğlu ve bir savaş gazisi olan Michael babasıyla
uzun sürenin ardından barışır. Bir suikast girişimi, Don'u
artık işleri yürütemeyecek duruma düşürünce ailenin
başına Michael ve ağabeyi Sonny geçer.

Mario Puzo'nun yazdığı aynı adlı romandan uyarlanan
1972 yapımı filmin baş rollerinde Marlon Brando ve Al
Pacino gibi usta oyuncular yer almaktadır. Film,
profesyonel bir gangster üyesi olmanın pek de istenilen
bir şey olmadığını gösterir. Sık sık, kısa ve korkunç şiddet
olayları içerisinde ve sonrasında oluşan bakışlar bu
mesleğin bir bedelidir. Film, bu geleneksel göçmen
mafya resminin gösterişli görünümünü bize bir kenarda
canlı kalanlar tarafından sunmaya çalışır.

Francis F. Coppola'nın filmi, tek boyutlu ayak takımı
serseriler yerine daha karmaşık ve varoluşsal ikilemlerle
boğuşan gangster tasviriyle gangster film türünü
tamamen değiştirdi. Öncesinde buna benzer tüm
gangster filmleri, dışarıdan bir bakış açısıyla anlatılıyor
ve gangsterler nadiren sevecenlikle tasvir ediliyordu.
Baba, aynı zamanda bir mafya örgütünü içeriden
gösteren ilk filmdir. Carleone ailesinin ve çektikleri
sancıların dallanıp budaklanan tasviri, karakterlerin
temel nedenlerinin suç işlemek değil şeref, vazife ve
aileye bağlılık olduğu eski Yunan trajedilerinin ihtişamına
ve kapsamına erişir.

Mario Puzo'nun romanı hakkında dikkat çeken ilk şey,
içeriden birinin kaleme almış olduğu izlenimi
yaratmasıdır. Bize geniş, suç ve entrikalarla dolu bir
dünya yerine daha küçük, kısıtlı ve özel bir grup
hakkında detay veriyormuş gibi hissettirir. Herkes
herkesi tanıyor ve ne yaptıklarını çok iyi biliyor. Bir
itirafçının not defteri gibi.

The Godfather (Baba) 3 filmlik bir seridir. Baba 1,
IMDb’nin hazırladığı tüm zamanların en iyi filmleri
arasında 9,2 puanla 2. sırada yer almaktadır. Baba 2 filmi
ise 9 puanla 4. sıradadır. Dünyada bu kadar çok
beğenilen bu film serisini izlemenizi ısrarla öneririm.

Baba, 1940'lar ve 50'lerin Amerika'sında, bir İtalyan
mafya ailesinin destansı öyküsünü konu alır. Don
Carleone'nin kızı Connie'nin düğününde, ailenin en

Kaynakça:
https://www.imdb.com/search/title/?groups=top_250&sort=user_rating
https://efsanekareler.com/inceleme/baba-the-godfather-1972-film-incelemesi
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Sevgi Duygusu

Lal Azra SEYFİ / 9-C
Şöyle bir düşünsenize. Sadece başınızı okşadı ya da size
su verdi diye sever misiniz bir insanı? Onların sevgileri
çok saf ve temiz. Sevgi mutluluksa eğer, onlar da insanı
çok mutlu ediyor. Yani en azından beni!.. :)) Benim
söylediklerimi dinlediklerinde ya da onları seveyim diye
yere yatıp karınlarını açtıkları zaman mutlu oluyorum.

Hayatımızda ne kadar çok sevdiğimiz ve bizi sevdiklerini
hissettiğimiz insan var. Bu kadar çok insanın hepsini de
farklı nedenler ve duygularla sevebiliyoruz. Kimine
akrabamız olduğu için, kimine ise arkadaşımız olduğu
için değer veriyoruz. Bu değer verdiğimiz insanlar
tarafından sevilmek, bir şey anlattıklarında onları nasıl
ilgiyle dinliyorsak, biz de aynı ilgiyi görmek istiyoruz.
Aslına bakarsak sevgi bizim için büyük bir ihtiyaç. Hani
çok değerli gördüğümüz insanlar “bizim mutluluk
kaynaklarımız”dır ya, aslında onların bize karşı
besledikleri sevgidir bize aktardıkları, hissettiğimiz bu
duygudur.

Aslında bütün canlıların ortak duygusu bu; sevmek ve
sevilmek, değer vermek ve değer görmek.
O kadar çok sevgi içerisinde hepimiz yer bulmuşuz
kendimize. Derdimiz olduğunda gidip anlatabileceğimiz,
ağladığımızda başımızı yaslayabilecek bir omzumuz var.
Herkes, herkesi sevemez, sevgi, güvenle tamamlanır. İkisi
bir olduğu zaman bu söylediklerimi yapabilir, kendimizi
onlara teslim edebilir ve problemlerimizi konuşabiliriz.
Kolay değildir ama esas mutluluğu veren nadir şeylerden
biridir.

Ben bu kadar insandan, bu kadar çok sevgiden
bahsettim ama sevmek ya da sevilmek sadece insanlar
için mi geçerlidir? Elbette ki hayır. Bir hayvanın, hani şu
çoğumuzun sokak köpeği diye yanından geçip gittiğimiz
o hayvanların da sevgiye o kadar çok ihtiyacı var ki.
Bence en güzel onlar sevip değer veriyorlar insana.
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Hobi Kulübü

İdil AYDEMİR / 7-C
Bu kulübün bana göre olduğunu adından anlamıştım. Kulüp
kağıdına hemen ‘Hobi Kulübü’nün adını yazdım, çoğu kişi
arasından seçilmem de benim için büyük bir şanstı. Bu
kulüpte yaptığımız çoğu şeyi zaten denemek istiyordum. Bu
kulüp bana cesaret kazandırdı ve istediğim şeyleri deneyerek
yeni ve keyifli hobiler öğrenmiş oldum. Yeni bir şeyler
üretmek çok keyifliydi. Sıkıldığımda ve boş zamanlarımda
yapacak hobilerim oldu. Fimo hamuru, hama boncuğu,
makrame, sabun yapımı, dekoratif ürünler tasarımı ve taş
boyama gibi birçok etkinlik yaptık. Çoğu etkinliğimizde
örüntü kullandık. Örüntüyü kullanarak evde kullanmadığımız
bir kavanozun etrafını iplerle sararak kullanabileceğimiz bir
mumluk elde ettik. Matematiğin sanat ile ilişkisini keşfetmek
beni şaşkınlığa düşürdü ve buna hayran kaldım.
Yaptığımız etkinliklerden Fimo hamuru ve Hama boncuğunu
ilk defa duymuş olabilirsiniz bu yüzden bu iki üründen de
biraz bahsetmek istiyorum.
Hama Boncuğu
Hama boncuğunu küçük küçük renkli silindir boncuklar
olarak düşünebilirsiniz. Bu silindir boncukları, deliklerinin
geçebileceği çıkıntılı bir zemine elinizle ya da cımbız
yardımıyla koyarak şekiller oluşturuyorsunuz, ardından
tamamladığınız şeklin üzerine yağlı kâğıt koyarak
ütülüyorsunuz ve boncuklar birbirine yapışıyor. Yağlı kâğıdı
çektiğinizde elinizde oluşturduğunuz şekil meydana çıkıyor.
Bu ürünleri her hafta farklı desen ve şekillerde tasarlayarak
bardak altlığı, anahtarlıklar ve takılar yaptık.
Fimo Hamuru
Fimo hamurunu çok sert renkli bir oyun hamuru gibi
düşünebilirsiniz. Bu hamuru oynayarak yumuşatabilirsiniz,
hamuru yumuşattıktan sonra istediğiniz şekli renkli
hamurlarla verebilirsiniz. Ardından altına yağlı kağıt koyarak
fırında yarım saat 130 derece pişirerek, hamuru
sabitliyorsunuz ve kullanıma hazır hale geliyor. Bu
yaptıklarınızla magnet, rozet, anahtarlık ve takı
tasarlayabilirsiniz.
Hobi sahibi olduğumdan beri boş zamanlarımı daha kaliteli
ve keyifli geçiriyorum. Üstelik bu çalışma, hayatınıza keyif
katıyor. Sadece size ait olan bir şey yapmak mutlu ediyor
sizi. Ben hobilerimle uğraştığım her günün sonunda eve
mutlu bir şekilde dönüyorum. Çünkü kendime özel bir şey
yapmış oluyorum. İnsanın hobisi ile uğraşarak meşgul olması
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bazı monoton işleri de eğlenceli hale getiriyor.
Arkadaşlarımla ve öğretmenlerimle bir şeyler üretmenin
keyfini yaşıyor ve keyifli zamanlar da geçirmiş oluyorum, bu
da yoğun ders temposundan uzaklaştırıyor bizi. Ayrıca
hobimi paylaştığım küçük sınıflardan arkadaşlarımla da
paylaşmayı ve yardımlaşmayı öğreniyorum. Çoğu
etkinliğimizi paylaşarak ve yardımlaşarak tamamlıyoruz.
Hepimiz birbirimizden bir şeyler öğreniyoruz. Kısacası bu
çalışmalar ve hobi sahibi olmak, insana keyif verirken çok şey
de katıyor.
Eğer bir daha kulüp seçme şansım olsaydı tekrar bu
kulübü seçerdim. Çünkü hayatıma zenginlik katan tüm
hobilerle okulumuzda açılan Hobi Kulübü sayesinde tanıştım.

İsviçre ve Bankacılık

Emircan ŞİMŞEK / 12-D
dünyanın en büyük bankası özelliğine sahip olup,
bireysel bankacılık işlemlerinin yanı sıra yatırım
danışmanlığı ve menkul kıymet işlemlerinde oldukça
önemli bir güce sahiptir. Ülkenin ikinci büyük bankası
olan CREDIT SUISSE ise daha çok finans hizmetleri ve
kredi alanında uzmanlaşmıştır. Ayrıca İsviçre'ye özgü 24
tane kantonal banka da bağlı oldukları kanton
ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla
devlet garantisi altında faaliyet göstermektedir. Ancak
İsviçre’de para politikasındaki tek yetkili merci, bağımsız
çalışan İsviçre Merkez Bankasıdır.
İsviçre'de ayrıca özel ve AB ülkeleri kaynaklı yabancı
bankalarda bulunmaktadır. Özel bankaların temel
faaliyet alanları, portföy yönetimidir. Bu bankalar ferdi
mülkiyet esasına göre kuruldukları için banka sahipleri,
banka borçlarından tüm mal varlıklarıyla sorumludurlar.
İsviçre’de AB ülkeleri kaynaklı olan yabancı bankalar,
İsviçre genelinde ticari banka olarak faaliyet

İsviçre, 1291 yılında kurulmuş bir federasyondur. İsviçre,
federal otoritelerin merkezi Bern ile birlikte 26
kantondan oluşan federal bir cumhuriyettir. Konumu
itibari ile Orta Avrupa’da kavşak niteliğine sahip olan
İsviçre, dünyada kişi başına gelirin en yüksek olduğu
ülkeler arasında yer almaktadır. Gelişmiş borsasıyla
dünyada rekabet gücü en yüksek ülkeler arasına yer alan
İsviçre’de bankacılık ve finans sektörü lokomotif sektör
durumundadır. İsviçre AB’ye üye olmamasına karşın AB
ile yakın ekonomik ilişkiler kurmaktadır.
İsviçre Bankacılığı
Gizlilik ilkesini esas almış bir sistemle, uluslararası
bankacılık anlayışı üzerine kurulu olan ve toplam 385
bankanın faaliyet gösterdiği İsviçre bankacılık sistemi,
dünyada tarafsızlığı ile tanındığı için dünyanın her
tarafındaki müşteriye hitap etmektedir. Ülke genelinde
bankacılığın % 50'den fazlası UBS AG ve CREDIT SUISSE
GROUP bankalarının elindedir. Nitekim UBS AG,
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İsviçre ile İlgili İnanılmaz Bilgiler

göstermektedir. Ancak bu bankalar çoğunlukla
müşterilerinden yılda asgari 300.000 ile 500.000
İsviçre Frangı işlem hacmi garantisi talep ettikleri için
büyük sermayeli şirketlerle çalışmaktadırlar.

• 4000 metrenin üzerinde 24 dağın bulunduğu ülkede
ayrıca 3000 metreden yüksek 208 dağ bulunmaktadır.
Ülkede 1500’den fazla göl bulunuyor

Ülkede bankacılık sisteminin şeffaflaşması ve 26
bağımsız kantonun; özellikle holdinglere, yabancı
firmalara ve karma firmalara düşük vergi avantajını
sağlaması nedeniyle İsviçre, OECD ve AB ülkelerinin
baskılarıyla karşı karşıya kalmıştır. Bu baskılar sonucu
İsviçre ekonomi politikalarını değiştirme konusunda
çalışmalara başlamıştır. Oysa banka müşterilerinin
gizliliği olarak da bilinen İsviçre bankacılık gizliliği,
bankaların müşterilerin üçüncü taraflara karşı
ekonomik gizliliğini korumaları ve güvence altına
almaları için yasal bir zorunluluktur. Eleştirmenler,
İsviçre bankacılık merkezinin gizliliği ile kara para
aklama ve vergi kaçakçılığını teşvik etmekle
suçladıkları için bu kötü itibara karşı koymak adına,
İsviçre 1998 yılında kara para aklama ile mücadele
yasasını kabul etmiştir. 1991 gibi erken bir tarihte,
bankalar Federal Bankacılık Komisyonu (SFBC)
tarafından tüm yeni hesap açılışları ve mevcut tüm
hesaplar için hesabın faydalı sahiplerini belirlemekle
yükümlüdür. Ayrıca ülkedeki yabancı firmaların
gelirleri oranında vergilendirilmesine karar verilmiş
ancak patent alma konusundaki girişimlerinin
desteklenebilmesi için yetkililerce belirtilen koşulların
yerine getirilmesi şart koşulmuştur. Çünkü bankaların
ve özellikle çalışanlarının müşteri ile ilgili bankacılık
bilgilerini açıklamaması gerekmektedir. İsviçreli
bankalarda, banka değil, yalnızca müşteri
korunduğundan, banka gizliliği yerine banka
müşterilerinin gizliliğinden söz etmektedir.

• Ülke nükleer bir savaş tehlikesine karşın nüfusunun
tamamını barındırabilecek barınaklara sahiptir.
• Trafik cezaları, bireyin gelirleriyle orantılı bir şekilde
verilmektedir.
• İsviçre'de devlet başkanı yok! Devlet başkanının
görevlerini üstlenen 7 üyeli bir konsey var. Konsey
ülkedeki en büyük beş partiden seçilen bakanlardan
oluşuyor. Aynı zamanda bakanların kendi partilerinin
politik propagandasını yapması yasak. Konseyin yedi
üyesi kesinlikle eşittir. Başkan’ın konumu sadece bir
formalitedir. Yurtdışında, her bakanın tüm ülkeyi
bağımsız olarak temsil etme hakkı vardır.
• Dünya üzerinde doğrudan demokrasi ile yönetilen tek
ülkedir. İsviçre vatandaşları bir fatura önerebilir - bunun
için 100.000 imza toplamak ya da Parlamentoda kabul
edilen herhangi bir yasayı protesto etmek gerekir.
• Otoyollar, bir savaş durumunda kullanılmak üzere
uçak pistine dönüştürülebiliyor.
• Askerlik hizmeti 18 yaşına gelen erkekler için zorunlu!
• İsviçre'nin bir başkenti de yok. Anayasası buna göre
düzenlenmediği için 1848'den beri Bern, Federal
Parlamento'nun ve hükümetin merkezi olmuştur ve bu
yüzden de fiili başkenttir.
• Etnik çeşitliliğe bağlı olarak ülkede 4 resmî dil
kullanılıyor.
• Ordu ülkedeki köylerin ortasında gizlenmiş "ülke
evleri" adı verilen konutları, kullanıma hazır durumda
tutuyor.

Kaynakça:
https://www.wikiwand.com/de/Schweizer_Bankwesen https://de.statista.com/infografik/19754/marktanteil-der-banken-in-der-schweiz-nach-vermoegenswerten/
https://www.aargauerzeitung.ch/wirtschaft/schweizer-banken-droht-abzug-von-hunderten-milliarden-franken-125200308
https://www.bote.ch/nachrichten/wirtschaft/snb-duerfte-erneut-interveniert-haben;art46442,1190377 İsviçre Ülke Raporu, KFA Fuarcılık, 2017
http://www.orangesmile.com/gezirehberi/isvicre/devletyapisi.htm
https://onedio.com/haber/isvicre-ye-bakis-acinizi-degistirecek-22-acayip-bilgi-494138
https://listelist.com/isvicre-hakkinda-ilginc-bilgiler/
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Aikido

Kerem KÜÇÜKALİ / 9-C
Sadece Aikido çalışanlar tarafından sözlü olarak
paylaşılan veya aikido hakkında düzensiz yayınlarla
iletilen dağınık ve sadece kısmen uyumlu dini, etik ve
metafiziksel inanışlar vardır:
• Aikido, düşman ile savaşmak veya onu yenmek değil,
uzlaşma yolu ile insanları bir aile yapmaktır.
• Aikido’nun özü, “ki”yi geliştirmektir.
• Aikido’nun sırrı evren ile bütünleşmektir.
• Aikido her şeyden önce kişinin zihin ve beden
hakimiyetine ulaşmasının yoludur.
• Vücut, evrenin yarattığı fiziksellik ve ruhsallığın somut
olarak bütünleşmesidir.

Ahenk (ai), yaşam gücü (ki) ve yol (do) anlamlarını
karşılayan aikido, ortaya çıkışı 1930-1960 yılları
arasındaki döneme dayanan ve günümüzün en modern
Japon savunma sanatlarından birisidir. Kurucusu ise
O’Sensei (Büyük Üstad) olarak anılan Morihei
Ueshiba’dır. Aikido’yu diğer savunma sanatlarından
ayıran en önemli özelliklerinden biri ise bir insanın ruhsal
gelişiminde çok büyük rol oynamasıdır. Aikido’nun
isminden de yola çıkarak anlayabileceğimiz felsefesi ise
yaşam gücü ile bir bütünleşme yolu olduğudur.
Aikido aslında günümüz Judo’su (farklı bir savunma
sporu) ile aynı kökten, Jujitsu’dan gelmektedir. “Jujitsu
nedir?” diye soracak olursanız bu sporun aikido ile olan
ilişkisi kullanılan tekniklerin uygulanış biçimleridir. Aikido
eklem kilit ve fırlatma tekniklerini jujitsudan
alır ve bu teknikleri kılıç ve sopa dövüş
sanatlarındaki vücut hareketleri ile
birleştirir. Ayrıca Aikido sanatında
uygulanan tekniklerin çoğu karşı tarafın
saldırırken harcadığı enerjiyi yine karşı
tarafın
aleyhine
kullanarak
uygulanmaktadır. Bu özellik Aikido’nun
savunmaya
yönelik
bir
spor
olduğunun kanıtıdır ve bu yüzden
Aikido’nun
müsabakaları
düzenlenmemektedir.
Ancak
kesinlikle bilinmelidir ki çoğu
aikido tekniği O’ Sensei Morihei
Ueshiba’nın kendi fikirleri ve
yarattığı yenilikler sonucu
ortaya çıkmıştır.

Ueshiba’nın soyunun hâlâ devam ettirmekte olduğu
Aikido sanatı, dünya çapında her yaştan kişiye hitap
edebilen, dojolarda (Uzakdoğu sporları için ortak olan
çalışma salonlarında) eğitimi sürdürülen ve bazı
insanların hayat felsefesinin bir parçası olan bir spor
haline gelmiştir.
Kaynakça:
https://wallpapercave.com/aikido-hd-wallpaper
https://www.wikizeroo.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVhttps://www.wikizeroo.org/index.php?q=aHR0
cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvT
W9yaWhlaV9VZXNoaWJhI0Fpa2ktanVqdXRzd
SYjMzk7ZGFuX0Fpa2lkbyYjMzk7eWE
http://www.istanbulaikikai.org/tr/aikidonun-tar-
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Okçuluk Sporunun Tarihçesi

Birhan Alkın SİYAH / 9-C
İnsanlık tarihi boyunca savaş ve atlı silahı olarak okun
kullanılması nedeniyle okçuluğun kökeni, çok eski
çağlara kadar inmektedir. Arkeolojik çalışmalarda,
Mısır’da M.Ö. 5000 yılında okun avlanma ile ortaya çıktığı
görülse de tarihçilere göre ise okun ortaya çıkışı 25 bin yıl
öncesidir. M.Ö. 1500’lü yıllarda Asurluların yayı daha da
geliştirmesi ile atıcıya kolaylık sağlayan bir model ortaya
çıkmıştır.

Okçuluk sporu, 1953 yılında Beden Terbiyesi Genel
Müdürlüğü bünyesine alınarak Atıcılık Federasyonu’na
bağlanmış, 8 Mart 1961’de ise buradan ayrılarak bağımsız
bir federasyon haline gelmiş, ardından 1983’te tekrar
Federasyona bağlanmıştır.
Oldukça basit ve açık kuralları olan okçuluk sporunun
temel kuralı atış yapmak için okçunun ayakta olmasıdır.
Bu sporda amaç, 1.22 metrelik çapındaki hedefi tam
ortasından vurmak. Merkeze doğru giderek daralan 10
çember vardır. Merkezdeki çemberin değeri 10 puanken
dışarıya doğru puanlar birer birer küçülür. Eğer atılan ok
iki puanı belirleyen çizgilere isabet etmişse daha yüksek
olan puan atıcının hanesine yazılır. 1.22 m. çapındaki
hedef ile atışı yapan sporcular arasındaki mesafe 70
metredir.

16. ve 17. yy.’larda İlk okçuluk dernekleri İngiltere'de
kuruldu. 19. yy.'da ABD, Kanada ve Avustralya’ya yayılan
okçuluk, 20.yy'ın başlarında da gerçek anlamda bir spor
olarak kabul edilmeye başlanmıştır. İlk kez 1900 Paris
Olimpiyatları'nda erkekler kategorilerinde programa
dahil edilerek, 1920 yılına kadar olimpiyatlarda yer
almıştır.
1931'de Belçika, Fransa, Polonya ve İsveç'in öncülüğünde,
Uluslararası Okçuluk Federasyonu FITA (Federation
Internationale de Tir L'Arc) kuruldu. Bundan sonra
önemli gelişmeler sağlanarak, 1933'te Dünya Okçuluk
Yarışması ilk kez düzenlendi. 1940'lı yıllarda FITA
tarafından düzenlenen okçuluk karşılaşmaları, 1957'den
sonra iki turda yapılmaya başlandı. Daha sonraları
okçuluğa olan ilgiyi artırmak amacıyla 1985'te Büyük
FITA Turnuvası adı altında yeni bir turnuva geliştirildi.

Erkeklerde yayın ağırlığı 22 kg civarında iken bayanlar
kategorisinde 17 kg’dır. Oklar için ise 11 mm çapını
geçmemesi zorunluluğu vardır. Okçular, kendilerini
korumak için parmaklık, gözlük ve eldiven gibi özel
korunma gereçleri takabilirler.

Türklerde okçuluğun M.Ö. 5000 yıllarında başladığı ve
okçuluk ile ilgili ilk kuralların Oğuzlar ile gerçekleştiği
görülür. İncelenen Türk oklarının ortaları kalın, baş ve
sonlara doğru incelen, çok düz, esnek ve kozalaklı
ağaçlardan yapıldığı saptanmıştır.
Cumhuriyet Döneminde ilk ciddi adım, Beyoğlu Vakıflar
Müdür ve Milli Sporlar Federasyonu Başkanı Baki Kunter’
in girişimleri sonucu kurulan “Okspor Kurumu” adındaki
kulüp olmuştur. Atatürk’ün direktifleri ile kurulan bu
kulüp Atatürk’ün ölümünden sonra dağıldı. 19 Mayıs
gösterileri sırasında attığı isabetli oklarla Atatürk’ün
ilgisini çeken Betül DİKER, Ata’nın ‘Bu kız ile ilgilenin’
talimatı üzerine yetiştirilmiş ve ‘Türkiye’nin ilk kadın
polisi’ olmuştur. Ayrıca ‘İlk kadın okçu’ unvanına da
sahiptir.

Kaynakça:
http://www.okspor.com/index.php/features/oktarih
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Psikoloji Nedir?

Shahd Yasser
Esmaıl AHMED / 10-C
Psikoloji, zihinsel süreçleri ve davranışları konu edinen
bilimsel bir çalışmadır. Wilhelm Maximilian Wundt (16
Ağustos 1832 – 31 Ağustos 1920) Almanya Leipzig'de
1879 yılında ilk psikoloji laboratuvarını kurarak deneysel
psikolojinin adımlarını atmıştır.
O zamandan beri psikologlar, insanların beyninin neden
bu şekilde çalıştığı hakkında sorular sordular. Beynimiz
davranışlarımızı kontrol ediyor mu? Ailelerimize ne
kadar benziyoruz? Yaşamak için başkalarına ihtiyaç
duyan sosyal varlıklar mıyız?
Psikoloji, davranışı anlamak için bilimsel yöntemler
kullanır.
Araştırmacılar
hipotezler
oluştururlar,
değişkenleri kontrol eder ve sonuçları analiz etmek için
istatistikleri kullanırlar.
Psikoloji ile ilgili bir deney örneği:
Bronzaft ve McCarthy (1975) sessiz ortamların
öğrenmedeki önemi ve gürültünün öğrenmeyi zorlaştırıp
zorlaştırmadığı ile ilgilendiler. New York'ta yüksek bir
tren hattına yakın inşa edilmiş bir ilkokulda
bulunuyorlardı. Gün boyunca düzenli aralıklarla geçen
tren, okul binasının bir tarafına yakınken diğerine yakın
değildi.
Öğretmenler, her öğretim yılının başında sınıfları ve
çocukları rastgele bir şekilde atamışlardır. Öğrencilerin
sınıflara bu şekilde dağıtılması, okulun gürültülü
tarafındaki bir tedavi grubu ve sessiz taraftaki bir
karşılaştırma grubunu içeren grupları oluşturmak içindi.
Araştırmacılar, gürültülü taraftaki derslerin ortalama
okuma puanlarının sessiz taraflarının gerisinde üç ila dört
ay (10 aylık bir okul yılına göre) geri kaldığını buldular.
Eğitim yetkilileri ve planlamacıları gürültüyü azaltma
girişimlerinin uygulanmasının gerekliliğini bu deneyle
açıklamış oldular.
Kaynakça:
https://www.psikolojibilimi.gen.tr/
https://www.psikolojik.gen.tr/psikoloji-nedir.html
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The legacy of the pandemic and the
ways it will change the way we live

Aleyna TURLEY / 8-C
The outbreak of Coronavirus, popularly known as COVID
-19 has resulted in countless changes in our daily lives.
The pandemic has had far-reaching consequences of the
spread of the disease itself and efforts to quarantine it.
As the virus has spread around the globe, concerns have
shifted from supply-side manufacturing issues to
decreased business in the services sector. The pandemic
has caused and is still causing the largest global
recession in history, with more than a third of the global
population at this time being placed on different degrees
of lockdown. Schools have closed, most people are
working from home and almost everything has been
cancelled. Not only is it affecting the economy, business,
education etc., but it is also affecting us physically,
socially, emotionally, mentally and far more than we can
presently describe. We’ve been at home for a while so,
we’re beginning to get used to this way of life but
eventually things will begin to go back to normal, but we
don’t know when that could be and what awaits us when
that normal time comes back.

are going to have gone through social, mental and
physical changes. Because of the lack of social
interaction, we are going to start losing some of our
social skills. We are going to have that mental shift from
going from staying at home all the time to suddenly
being able to go back to work and school and that’s
going to take some time to adjust to. Not only are we
changing mentally, but we are changing physically also
because we are moving less than we would be usually.
Businesses will have to adjust to the distancing rules and
this means investment in different ways to meet this new
normal way of life.
In conclusion this pandemic has affected a lot of things
in the world. It’s going to take a while for us to get back
on track but for us to be able to do that we should first
take precautions and stop the spread of the virus. The
better precautions we take the easier it is going to be for
us in the future, and when it’s safe for us again we will be
able to go back to our normal lives.

Lots of people have been affected by this pandemic.
Students are finding it hard to get the same result out of
online classes than they do in a classroom environment,
businesses are struggling because there are fewer
customers, a disruption in the supply chains and most
non-essential jobs have been closed and many people
are finding it difficult to earn money due to these
reasons. Global stock markets have fallen due to a
significant rise in the number of COVID-19 cases
prompting governments all around the globe to close
daily stock markets, petrol prices have collapsed leading
to a total disruption in the energy sector. Governments
are also being affected as they are getting less income
through taxes companies are paying, so because of this,
governments will have less money to spend in the future
and this will lead to the question of how will they fulfil
their election promises to their people which l believe
will cause a lot of instability in the future and if care is not
taken, may then lead to collapse of some nations which
is another issue.
By the time we are allowed outside again a lot of things
are going to have changed. One of those things is us. We
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Exposing The Violence Of
Social Inequality In Donor Countries

Defne Göknil YAYLA / 8-C
Over the years' population has grown significantly across
the world. This brought along some problems such as
poverty, homelessness, unemployment and so on. Even
though many developed countries are able to deal with
most of these problems, underdeveloped countries
struggle to do so. As a solution to this problem, some
developed countries started campaigns to help countries
which are struggling. But these campaigns have been
criticized by a lot of people who believe that the
government shouldn’t give international aid since they
have
disadvantages
like
unemployment
and
homelessness in their own country. But they have
forgotten that International aid is voluntary transfer of
resources from one country to another. I disagree with
International aid is a voluntary transfer of resources from
one country to another.

There are many reasons why I believe that the
government should put the well-being of its own citizens
ahead of the others. Considering the fact that many
countries have limited resources, these should be used
for the citizen’s necessities and economic growth of the
country. In fact if the economic structure is failing,
people wouldn’t support their governments giving
money and aid to other poor countries. Naturally they
are the taxpayers, would expect their problems to get
sorted out first before their government can even think
of supporting other countries in need. Take a close look
at the United States of America with a large degree of
unemployment and homelessness is still out there giving
out money to other countries thereby leaving its own
citizens to the mercy of this terrible inhumane situation.
For instance, according to statistics of 2013, nearly 6% of
people in the USA were unemployed, but aid given by
the USA was $30 billion approximately. Even the
developing countries such as India have allocated some
part of their budget for foreign aid which to my belief is
craziness.
On the other hand we can’t ignore the fact that we are all
human and helping other people is a gesture of basic
human decency and humanity. Nobody can live in
prosperity while their neighbours are suffering. By
helping underdeveloped countries, governments can
also prevent illegal immigration which would be helpful
to reduce overpopulation in the donating country.
However, I still think that helping your own country and
your own citizens is more important than helping others.
Helping other countries should be a topic of discussion
only when the donating country has extra money and
resources and if possible have nearly solved the
necessities of their citizens ranging from affordable
housing, universal health and education and above all a
secure country that is free of drugs and social injustice.
To conclude, even though it is important for
governments to help other countries, I strongly believe
that the government must work on the economic,
political and educational problems before providing aid
to other struggling countries.
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Unsolved Mysteries
Of The Strange Universe

Beren VAPUR / 9-A
Black Holes – Massive Monsters
A constant staple of sci-fi thrillers, black holes are
violent, vastly destructive, and invisible.

Dark Matter – The Spider’s Web
Planets, stars, asteroids, galaxies – the things that we can
actually see – make up less than 5% of the total universe.
Scientists think another 25% is a strange substance
called dark matter: we can’t see it, we don’t understand
it, but we’re pretty sure it’s out there because everything
moves to its gravitational tune.

Black holes are regions of space in which the force of
gravity is so powerful that everything around is drawn in.
Not even light can escape, which is why we can’t see any
of this going on.

Scientists believe that dark matter acts like a spider’s
web, holding fast-moving galaxies together. They also
believe that there is so much of this stuff that it bends
the appearance of space, so that when astronomers
observe distant galaxies, they often appear distorted.
We have plenty of evidence that dark matter exists, but
as for what it is, that remains a mystery. Some think dark
matter is composed of an undiscovered particle or
particles while others believe it’s an undiscovered
property of gravity. Whatever the truth, dark matter is a
real puzzle, and it has proven extremely tricky to pin
down.

Experts think there could be up to 100 million black holes
in our galaxy alone, and these monsters can grow to
become billions of times more massive than the sun.
What’s more, at the center of most galaxies, including
our own, lurks a super-massive black hole.
But we don’t know what happens when objects pass
through the center. They might become ‘spaghettified’:
stretched apart into long strings of matter; they could
even be transported through a short-cut to a different
part of our universe. Spooky.
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Antimatter – The Evil Twins
Imagine yourself in an opposite land. Black is white, up is
down and...matter is antimatter.
It sounds crazy, but the sub-atomic particles that make
up everything around us –electrons, protons and
neutrons– all have evil twins. Antimatter particles are the
same mass as normal particles but have the opposite
electric charge.

The Big Crunch – The End of the World as We Know It?
All good things must come to an end, even the universe
itself. ‘But how?’ you ask. Well, there are lots
mind-blowing ideas out there.

Because of this, antimatter wipes out normal matter on
contact. Poof! Both are destroyed in an instant. So,
antimatter has the potential to destroy us and everything
we love. But fear not! There’s very little antimatter
roaming around in the cosmos.

In the past, the deliciously named ‘Big Crunch’ suggests
a scenario in which the universe’s expansion – which has
been going on since the Big Bang – tapers off and
instead gives way to the force of gravity. As a result,
everything – planets, galaxies, clusters – is drawn
together into a single, dense point of mass, until
everything is wiped out. Don't get too worried though:
this is all many billions of years away.

What’s more, antimatter could even prove useful. When
antimatter and matter meet and destroy one another, it
releases energy. In a PET scanner, anti-electrons are
created and their annihilation in the body allows doctors
to create sophisticated images. Moreover, scientists
hope to one day use the energy released by
antimatter/matter interactions to power spacecraft. So
perhaps antimatter isn’t quite so evil after all.

These days, the Big Crunch is by no means the only
theory out there concerning our inevitable demise. Other
ideas include ‘the Big Freeze’, ‘the Big Bounce’ and ‘the
Big Rip’. So, rest assured, even if we don’t know how the
universe ends, we know it’s going to be a pretty big
event.

Space Roar – Silent Scream
In space, no one can hear you scream. Right? Space is a
vacuum, so there shouldn’t be any noise. And yet...you
guessed it, there is.

For centuries, human beings have looked up at the stars
and contemplated the universe and our place in it. From
the dawn of time, we’ve always wanted to explore and
make sense of the world, and yet, so many mysteries still
remain.

The entire universe is alive with sound and space roar
isn’t just an everyday sound; it’s actually these odd radio
signals that we’ve detected throughout space. You know
radio waves – we use them for communication: TV, cell
phones, radios etc. Well, it looks like space is full of them,
kicking out a noise that’s loud enough to drown out
other signals – which is quite the nuisance for scientists
trying to explore the cosmos.

But amidst all the lingering uncertainties, one thing is for
sure: the universe is so much stranger and more complex
than we ever could have imagined.

So, where is the roar coming from? Some think that it is
leftover radiation from early stars, Others believe that it
is gasses swirling around galaxy clusters, or galaxies
themselves. But for now, the roaring universe remains
another unsolved (and noisy) mystery.

References:
https://www.newscientist.com/article/mg23931960-300-10-mysteries-of-the-universe-what-came-before-the-big-bang/
https://www.smithsonianmag.com/science-nature/top-ten-mysteries-of-the-universe-83272912/
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How Much Do You Know
About The Ocean?

Ecem GÜRSOY / 10-A
It is a known fact that water takes up the most space on
Earth. Which is roughly 80 percent. The water to land
ratio is 4/3. This means that the majority of our world
consists of water and nearly 94 percent of the organisms in the entire world live in the ocean. Since a great
amount of water is present on our planet, it would be
expected for us to have a considerable knowledge
about it, however we do not. Only 5 percent of the
ocean has been explored. In addition to this, our knowledge about oceans is drastically less than our knowledge about space. For instance, 12 people were sent to
the moon in 1969 whereas only 3 people have been sent
to the deepest part of the ocean, the Marianas Trench,
one of them being a filmmaker. Due to the ongoing
mystery of our oceans, here are 10 facts that deepen our
curiosity.
1- There are more antique objects underneath the
oceans compared to museums.
2- It is believed that marine organisms - algaes- produce
70-80 percent of our oxygen.
3- Like most of the earth, nearly 50 percent of the USA
is beneath water.
4- The Pacific Ocean, which is the largest ocean in the
entire world, consists of 25,000 islands alone which is
more than any other place in the entire world.
5- It is known that the Pacific Ocean takes up about 30
percent of the earth.
6- The name Pacific Ocean comes from the word Tepre
Pacifium in Latin which means peaceful ocean.
7- There are about 20 million tons of gold present in our
ocean. However, it is diluted which means its concentration is only a few parts per trillion, as The National
Ocean Service states. In addition to this, the ocean floor
also consists of unsolved gold. Yet it is not very profitable to mine it. Still, if the gold was to be distributed to
everyone equally, each person would receive nearly 4
kilograms of gold which equals 1,533,954.12 Turkish liras.
8- The Pacific Ocean which stretches from Indonesia to
Colombia, approximately 19,794.93 kilometers, is 5
times larger than the moon .
9- The bottom of the ocean is extremely hot. It is 450
degrees Celsius, and what keeps the water from boiling
at such high temperatures is the enormous amount of
pressure.
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10- An iceberg in Antarctica contains 75,708,235,680
liters of water which could provide the amount of water
needed by a million people for five years. Due to that,
the UAE are working on a project to pull the icebergs to
their coast so as to provide their water needs. This is due
to the fact that they only receive 10 cm of rain each year
and face a potential risk of a drought for the next 25
years.

Kaynakça:
https://www.natgeokids.com/uk/discover/geography/general-geography/ocean-facts/
https://www.trafalgar.com/real-word/10-unbelievable-facts-ocean/
https://bestlifeonline.com/crazy-ocean-facts/
https://oceanservice.noaa.gov/facts/

What Is Esport?

Efe Tuğhan CESUR / Hz.-B
The availability of online streaming platforms such as
YouTube and Twitch has become central to the growth
of esports. Despite many of the viewers and gamers
being male, there are female spectators and gamers too.
If you want to be a professional esports player, you first
have to select a video game genre that you like to play
and watch. Secondly, you have to select a game in that
genre and play it a lot. If you get the attention of a team
you can join them. Finally, when you get on a team, you
have to practice a lot with strategies and gameplay.

Esport is a kind of sports competition using video
games. Esport often takes place at stadiums. It is an
organized multiplayer video game competition between
professional video game players who either play solo or
with a team. The most common video game genres
played in esports are multiplayer online battle arena,
first-person shooter, battle royales and real-time
strategy. The most common and most popular esport
franchises are League of Legends, Overwatch, Fortnite
and Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege. Tournaments such
as the League of Legends World Championship and R6
Invitational are the most popular in esports. Lots of
other competitions use series of leagues with sponsored
or unsponsored teams, such as Overwatch League.

I am an esports player and I play for Team InFiniTe. I
started playing games at the age of 8. It became a part
of my life. I played car racing games, war games, and
many other different games. When I turned 12, I learned
about esports and I started watching tournaments. My
friend and I were playing lots of shooter games,
especially Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege. We got an
invite from another player on our current team. He saw
us playing very well, so he invited us to his team. Now
my friend and I both play for Team InFiniTe.

By the late 2020s, it was estimated that the number of
spectators would reach nearly 650 million along with
revenue increasing to over $2 billion. However, in the
late 2000s it was mostly between amateurs. Now it has
got a large number of professional players and
spectators. Also, these esport activities and games are
streamed live on a lot of platforms.
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Online Bully
Laws Needed

Melike KAYGISIZ / 11-A
forgets that Atakan is a child. This person was working
in a university and the university fired him when he
shared those comments. The events that happened
were seen by society and the reaction of the social
media was noteworthy. After that, this man was
detained. Then, he was released with a judicial control
decision, provided he signed 4 days a week.

Dear Editor,
The stolidity about rapists and pedophilia has become
an important issue. One of the reasons for this problem
is that the criminals do not get punished fairly. Most of
the criminals just get detained and then get released. If
there is no reaction from social media or society, the
criminal does not serve a sentence. This is a significant
problem that we should solve as society and
government.

This shouldn’t have happened. That person should have
been arrested because his comments were totally
unacceptable. Providing legal justice shouldn’t be by the
responsibility of the social media but unfortunately it is
right now. Because most of the judges in this country
are not honest nor trustworthy.

There is a weak system in the law. Most of the judges are
not doing their job as they should. If they were doing
their job properly, we wouldn’t see any news that turns
us crazy. The newest example of this type of news is
about Atakan. He is a 10-year-old boy who loves reading
philosophy books. His video in which he was talking
about books he read became viral. Some people liked
the way he spoke and his love for books as he is young.
On the other hand, some people did not like him and
found him weird. Most of the comments were cultivated
but there was one that I can’t even describe.

This is just one example about this issue. There are many
things that are going on we don’t know about. This is
the weakness of the law system and the judiciary, and it
can only be fixed by reliable and fair judiciary because
unfortunately we are not able to correct everybody in
the society.

A social media user commented on Atakan’s video, he
talked about Atakan’s behaviors by using unacceptable
words, judging him about being a smart aleck. He

Our responsibility as conscious people is to react when
we see something inappropriate so that it can be
punished and the awareness about it can be raised.
Sincerely,
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Eye-Witness Testimony

Zeynep Ezgi DAĞLIĞOLU / 10-D
In TOK (Theory of Knowledge) lessons, IB students learn
different facts about the different capabilities of their
brain and our surroundings. In the "Memory" part, it was
proven that there are a lot of falsifying factors
influencing our thoughts, emotions, and most
importantly our memory. The most sensitive matter in
memory topic must be "eye-witness testimony" as it can
lead to a lot of misunderstandings and complications.
Eye-witness testimony plays an important role in
academic studies like crime investigation or historical
studies. Since memory is the factor that is being relied
on, sometimes some complications occur as there are
some interferences in the memory. These interferences
are stereotyping, misidentification, leading questions,
and imagination inflation. To fully capture their
meaning, they should be analyzed. Stereotyping is
being influenced by stereotypes related to age, gender,
race, ethnicity… For instance, if you think of teachers as
timid and careful and basketball players as loud and
disorganized, you are more likely to remember things
accordingly. Therefore, stereotyping may have serious
consequences in scenarios like eye-witness testimony.
Another interference is misidentification which is
confusing a face when the victim sees an identification
line-up, and this will result in someone else being
presumed guilty. The reason being that, even if the
victim is confident about the person they have seen, it is
not a good predictor of accuracy and 30 percent of the
time, the victim misidentifies the criminal. Leading
questions may be tricky as the question asked may taint
the victim's memory and lead them to remember bogus
details which will sabotage the investigation. For
example, if you ask someone to describe the crime
scene, they are unlikely to mention a car if there wasn't
one but if you ask them whether or not they have seen
the car, they tend to answer "yes" which will trick their
mind and their memory. As for the last interference,
imagination inflation is a tricky one. Accordingly, if you
constantly imagine a past event, you can end up
remembering something even if it did not happen.
These four interferences show how the eye-witness
testimony can turn out to be false. To give an example of
an event, an extreme and traumatic case could be given.
In 1984, Jennifer Thompson was brutally raped when

she was an eighteen-year-old student in North Carolina.
Terrified, Jennifer went to the police to testify and after
some several weeks she identified Ronald Cotton as the
criminal and he was sentenced to life in prison. The only
problem was that Cotton was not actually the criminal.
As a result of Thompson's testimony, Cotton remained
in prison for 11 years until he was finally released when
DNA evidence proved that he didn't commit the crime.
The actual rapist was a man named Bobby Poole.
Amazingly after his release, Cotton and Thompson
became friends and wrote a book together called
Picking Cotton. It should be noted that over time
memory fades, but with the help of others, it can be
recollected. Therefore, even though memory interferes
with eye-witness testimony, it doesn't affect cases as
much as it used thanks to the help of technology.
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Social Media Does Not Mean
Anti-social

Aşkın KIZILASLAN / 11-A
Dear Editor,
Unfortunately, I have to say that I strongly disagree with
the main idea that one of your past articles (titled
“Social Media Harms Our Children”) suggests. In the
article, it is discussed that using social media turns
teenagers into anti-social individuals who only think
about themselves and themselves only. However, that is
not the case. Considering that the person who wrote the
article is far from being a teenager, it is not shocking
that what teenagers are feeling is portrayed quite
differently.

There’s something to you that your peers just can’t
accept and get along. So, what do they do? They bully.
You get harassed, you are called names, you are
attacked physically or mentally or both. You are forced
to live in an environment where you are hated for being
yourself. The solution? Easy. Find people that will accept
you. And where are those people? On the internet.
Us, teenagers are often critized for the things we do. We
are not heard. No one tries to hear us. The truth is, we
have so much to say. But there is this idea that social
media is harmful for every single teenager that makes
the older generation overflow with anger towards social
media. Of course, there are teenagers that suffer from
online bullying but considering that social media is the
only place that most of us can truly be ourselves without
having the fear of rejection, it is bold of someone who is
not a teenager to say that “Social Media Harms Our
Children”.

In the article, teenagers are told to be communicating
only via the internet and not making any human
interactions. First of all, let me kindly remind you that we
are living in the 21st Century. This is the Technology Age
and I believe how we define “human interactions” has
changed thoroughly as time has passed. Teenagers
don’t feel the need to talk face-to-face as often as older
generations used to, because they have something old
people didn’t have back in the day; Internet. The
possibilities and opportunities that the Internet is giving
us teenagers is absolutely mind-blowing. Being able to
communicate with someone without having to be with
them, even if that person is on the other side of the
world, is something that teenagers can do. Therefore,
we do it. We cannot be classified as anti-social for using
pictures, videos, memes, abbreviations, and such in
order to communicate. It makes everything faster,
funnier, and more effective. I believe it is safe to say that
we are being called anti-social for simply keeping up
with the era we live in.

I have discussed this article with many of my friends.
Both online, and in real life. The most common response
I received was that after they read the article, they felt
like they were doing something wrong. I really doubt
that making such assumptions and causing hundreds of
teenagers to get very uncomfortable was the best idea
in the first place.
Thank you.
Yours sincerely,

Apparently, it is believed that we should focus on
interacting with other teenagers in our school,
neighborhood etc. Teenagers that we see in our daily
life, to be exact. The older generation tend to assume
that every single teenager has a pure heart that glows
with kindness and respect for one another. That is not
the case, whatsoever. That actually couldn’t be any
further away from reality. Teenagers are mean, jealous,
controlling, abusive. They are bullies. They hide their
own insecurities by attacking to other’s. Imagine being a
teenager. You are different than everyone around you.
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Global Citizenship Club
(GCC)

Zeynep Ezgi DAĞLIĞOLU / 10-D
A lot of students have been curious about the club that
has recently started in our school. This is the second
year of "Global Citizenship Club" also known as "GCC"
for short. Most students confuse this club with MUN
(Model United Nations) a club in which members
discuss problems that affect the world and try to find
solutions as delegates. However, the GCC club requires a
lengthy process as opposed to discussing a topic for 3
days and being done with it. To start the process,
participants chosen to join the club are expected to
form groups of mostly 4 to 5 people. After that,
participants are expected to choose a "power question"
to assist them with creating a project. To help
participants choose their "power question", they
conduct detailed research about the "17 Global Goals".
After choosing the “power question” and finding an aim
for their project, participants are to write their yearly
plan step by step to avoid any complications. The club
aims to help humans, animals, and all other living
organisms. After the yearly plan has been written, they
are expected to create a budget and write a proposal to
get a permission for each step of the project they will do
in the future. Most of the time, to raise necessary money,
fundraisers are done. There is a tradition in GCC for the
14th of February (Valentine's Day) where we allow
students to order heart shaped cookies and have them
delivered anonymously to their friends. Every year
during that specific week, our club participants are in
charge of everything such as organizing note papers,
ordering the cookies, and making deliveries. Even
though it has only been 2 years, this fundraiser has been
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extremely successful. After the funds are raised, the
money is used to help achieve our project goals. In the
history of our club, our participants have completed
projects to reduce poverty and hunger. However, as an
open-minded club, we always look forward to improving
ourselves. Therefore, even though we face some
difficulties along the way, we turn those difficulties into
lessons and help fellow participants to do better next
time. After the project is completed, the fun part begins.
Just like with MUN and JA, GCC also has a conference
called "Interchange". After finalizing their projects,
participants are expected to use photos and videos they
have taken throughout the process to create a
PowerPoint presentation and present their project to
other schools at the interchange. A lot of TED schools
have this club; therefore, participants get a chance to
meet with other participants from all over Turkey and
learn about their projects to improve themselves and
their communities. The first interchange was in İzmir in
March 2019 and if it wasn't for the unfortunate events
that have taken place in the previous months, the March
2020 interchange was going to take place in Bursa .
After the interchange, participants create a survey
about specific problems and the survey process is
taught during the interchange. This club is a great
opportunity for teamwork and leadership as well as
helping our community and environment. It should be
noted that this club is a 2-year club and every second is
worth it. The GCC family is looking forward for you
joining us.

The Impossible Cube?

Kerem EROĞLU / 10-C
Everyone probably knows what Rubik’s cube is. It’s a
challenging turning puzzle which looks nearly
impossible for many people. There are people who think
that Rubik’s cube solvers are geniuses or crazy. But does
solving this puzzle require any skill or intelligence to
solve? Is it even possible to solve it under 10 seconds?

Is it hard to learn how to solve a cube? No, and it does
not require any mental capability to do it, either. You can
check the internet to learn how to solve it, and it will
look very hard at first. It will probably take around 2
hours to solve it the first time, but it will get a lot easier
and enjoyable after your first solve. You need to learn
some algorithms to solve, which are some moves that
arrange particular pieces to solve certain cases. The real
hard part is to solve it quickly, because it requires a lot
of practice and better methods to solve it in more
efficient ways. Lastly, this is just a hobby of mine which
I really enjoy, and I still practice almost every day.

First of all, there are many types of Rubik’s cubes, which
have different names. The most commonly known cube
is actually called a 3x3 (three by three) and it’s named
by the number of edges per row in the cube. There are
smaller (2x2, 1x1) and also bigger versions (4x4, 5x5,
6x6...) of Rubik’s cube. There are also different shapes
which are dodecahedron, which is a regular geometric
shape with 12 faces, and it is also known as “Megaminx”
among people that solve cubes. Moreover, there are so
many kinds of shape mods that seems impossible and
incredibly challenging. However, not all of these shape
mods are competitively viable.
There are many competitions held over the world every
week. In Turkey, there is a competition every month. It is
possible to find where the competitions are from WCA
(World Cube Association) website, which is the
association that organizes the formal tournaments with
their delegates. In a competition, there are two
categories of solves, which are single and average.
Single is one of your solves during the competition in an
average and the average is the median of 5 solves,
excluding the best and the worst solve. In a competition,
you solve 5 or 3 (depending on the category) and your
average is the most important in the competition,
because you will be ranked by your average in a
competition. There is usually more than 1 round, and the
important thing is being in the top 3 in the finals, which
is called a “podium”. If you can do a podium, you will get
a medal for your placement. Moreover, there are
rankings for each category. The world record for the
best official single for 3x3 is 3.47, whereas the best
single official solve for Turkey is 5.71. If you want your
solve to be officially ranked, you have to do these solves
in a competition. For example, my personal best for
single is 8.87 for 3x3, but I did that time while practicing
and does not count as an official best, and my official
best single in a competition is 12.16.

Standard 3x3 Rubik’s cube

A 7x7 Cube
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Traditional Education
vs. Online Education

Kerem KÜÇÜKALİ / 9-C
which education system is better for the learner, criteria
like comfort, price, social interactions, learner’s
academic performance and the variety of social
activities in both education types should be evaluated.

Education has been considered the key to life and
understanding of nature, and it can mostly be seen
nowadays that this is true. Since humans are dynamic
creatures that need to learn in order to stay alive and
improve, it can be easily understood that basic
education has been in the life of humans since their
existence. As the centuries passed by, education and the
comprehension skills of humans have improved directly
in proportion to each other and new branches like
mathematics, physics, chemistry and biology have
formed. However, in the last few decades, the
development of advanced technology resulted in such
unnecessary ease that nearly every single thing became
so easy to learn and understand. Basically, you do not
need to go to the library anymore, the library comes to
you with the single touch of your fingertip. Although it
may seem really beneficial, it led to extreme laziness
mostly among teenagers. Therefore, online education,
which allowed students to learn from anywhere they
wanted, started to gain popularity. However, there is a
debate, mostly between teens (who generally support
online education) and their parents (who generally
support traditional education). In order to find out

The new era of learning, online education, provides
some advantages to both the learner and the parents of
the learner. Comfort is the main feature of why online
learning is preferred by students. Since online education
is all about devices and the internet, learners can listen
to their teacher wherever they feel comfortable such as
lying in their bed, sitting on the sofa, or even in the
bathroom. Another advantage is its reasonable and
price. As you do not need to pay additional fees for
housing, transportation, food etc. it is more affordable.
Education is a bit cheaper in online education as well.
However, there are some disadvantages as well. For
instance, students are not able to socialize through the
internet effectively. This socialization must be face to
face and physical at the same time which is impossible
through the internet. One way students are trying to
socialize online, is to play video games with each other
which may cause health issues over a long period of
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opportunities to learn, the tuition fee is high too. Despite
these disadvantages, there are more advantages like the
ability for children to interact with each other.
Traditional schools provide face to face interactions
which improve children’s social skills and make them
aware of the people around them. These schools also
give them the possibility to play team sports/games
that improve their general skills such as communication
etc. Another advantage is better student performance in
different subjects. These schools provide the
opportunities needed for kinesthetic learners to
understand the subjects by performing and applying.
These opportunities are laboratories, libraries,
informatics classes etc. The last advantage is the variety
of social activities. Traditional schools are so assorted in
this since there are sports courts, conference rooms and
much more. Children can even play sports like
basketball during their break time, so this is a big plus as
well.
As to compare these education styles, the first point is
comfort. Online education can be considered better in
this since students are free to choose wherever they
want to learn from. The second point is the price and
online education can be considered more advantageous
than the previous point. As there are not extra things to
pay for, it is cheaper. The third point is social interactions
in which the traditional schools are better due to their
assurance of face to face communication between
students. Another point is the success of the student.
Traditional schools can be considered better at this too
since they provide more areas of learning in their
campuses. The last point in which traditional schools
are better, is the variety of social activities. Since
traditional learning is not through a virtual platform,
more activities that are important for the children can
be organized.
To conclude, it can be said that traditional learning is still
better for learners, especially for young students, by its
positive effects on social communication, the learner’s
academical achievements and variety of interactive
activities. However, if only comfort and price are
evaluated, online education is superior. Which do you
think is better, online or traditional education?

time. Online learning may affect the student’s academic
performance as well. Students who are kinesthetic
learners may have problems understanding the topic.
Since online education is through a virtual platform,
they should be in touch with the materials. The last
disadvantage is the lack of social activities. Considering
it is only a virtual platform, celebrations, festivals, sports
tournaments and effective seminars can’t be organized.
These organizations may not seem so effective;
however, they are very important for a young person to
find out their personality and inclination towards
something.
Traditional education has some advantages and
disadvantages as well. Comfort can be considered as a
disadvantage. Not many people would prefer to sit on a
plastic chair rather than lying on a bed. Furthermore, not
only physical comfort, psychological comfort is crucial
too. Some people may not feel comfortable being at
school if they have problems such as anxiety disorders.
The second disadvantage is the high prices. As there are
extras like food, transportation and housing to pay for,
the price automatically rises. Since there are more
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IOS or Android

Muhammed
Ali DİLEK / 9-C

the base of Android’s source code. For the average user,
this might not be interesting, but this is why there are
also many ready-made retextured versions of Android.

There is no larger rivalry than iOS vs Android. The
competition between these two mobile operating
systems is getting fiercer with each release of a new
phone model. This rivalry began with the release of the
iPhone in June 2007, which was the first phone to use iOS
as its operating system. This was shortly followed by the
release of Android in November of the same year. iPhone
gained a larger audience in the early days of the mobile
phone industry, while Android slowly became more
popular and gained attraction after Samsung started
distributing Android with its phones. Although these two
operating systems were involved in many controversial
topics about user privacy in the past, they were able to
keep their growing rate of dominance in the mobile
phone industry and still continue to compete with each
other today. Despite all the negative comments from
people, these two operating systems have quite
interesting opposing efficiencies between one another.

Another place where these two operating systems
compete is the app market. Apple devices, including
those run by iOS, use Apple Store as their default app
market. To install an app that is not included in the Apple
Store is almost impossible, unless the device is “jail
broken”. Because Apple does not want any outside
interference on their devices, they have made that
process as difficult as they possibly could. The process
that Apple requires for an app to be published on the
Apple Store also requires intense security checks and
procedures. Contrarily, Android is the opposite. Android
devices use Google Play Store as their default app
market, but unlike Apple, Android allows third party apps
to be installed. Android also has tight regulations on
uploading apps to Google Play Store, but it still lacks the
amount of security iOS offers. Additionally, Android
comes integrated with Google, excluding the first
Android releases. The developers have designed Android
in such a way that it uses Google for all its default
operations and Google’s services cannot be removed
from the operating system.

Apple being the only company responsible for the
production and distribution of iOS, the price of iOS run
devices has always been on the high side in the market.
Another reason for this also comes from Apples sales
policy; Apple’s products are considered highly
prestigious and valuable items to own mostly because of
the celebrities and social influencers that own their
devices. Apple is only recently starting to lower their
prices to compete with other brands in the market.
Android, on the other hand comes in all sorts of price
ranges, starting from a two-dollar budget phone to a
highly exclusive few thousand-dollar phone. One of the
major reasons for this price difference comes from
Android selling its operating system to third party
distributors, which also helps Android reach more people
in diverse countries.

As stated above, iOS and Android are two mobile
operating systems competing over the mobile phone
industry. Both of these operating systems mostly provide
different services, but also do provide some services that
are equivalent to each other. The price range of these
operating systems vary immensely, due to limited
distributors and the wide range of brand names and
software compatibility. Android and iOS also have varied
ways of handling security and providing apps for users on
their platforms. Regarding their competition against each
other; it seems that as the companies who developed and
maintain these operating systems, they will continue to
be each other rival unless a third dominant operating
system comes into the market. To sum it all up, these
operating systems both have opposing efficiencies of use
that attract different types of users depending on the
users’ choices. This means that none of these operating
systems can be classified as better or worse than the
other and them being “better” or “worse” will depend on
the user. Besides, these are just two operating systems
that do similar tasks and are enough to complete all the
daily tasks a user could need. So, the choice is up to the
user to decide.

The customizability that these two operating systems
offer are completely divine. iOS run devices, such as the
iPhone’s, customizability is limited to whatever was
implemented in the developing phase of the operating
system. This is also why the majority of the complaints
that iOS users have are something related to the
customizability of their devices. Android on the other
hand releases its source code for anyone to view and
tinker with to make it as custom as they want. It is even
possible to create a whole new operating system using
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What Is Endosymbiotic
Theory?

Tibet Taylan YILDIZ / 11-B
Endosymbiotic theorem states that mitochondria and
chloroplast are prokaryotic microbes that are present in
eukaryotic cells such as an animal cell. Before
mentioning three reasons which support this
Endosymbiotic theorem, two constituents of this
theorem which are chloroplast and mitochondria should
be explained first.

Figure 1: Mitochondria under microscope.

are contained in these two organelles. They contain 30S
and 50S ribosomes that is a sign of the possible
unicellular structure of these two organelles in their
previous versions. S is referred as the sedimentation of
ribosomes that is used for the determination of mass,
density and shape of a ribosome. These three facts are
supporting subunits of this endosymbiotic theory.
However, it is not accepted as a true fact which can also
be understood by the fact that it is a theory.

What is Mitochondria?
Mitochondria is a double-membraned organelle which
exists in most of the eukaryotic cells. It acts as the
powerhouse of a cell. It produces Adenosine
triphosphate also known as ATP shortly which has a
molecular formula of C10H16N5O13P3 and these three
phosphates that are bonded together are broken down
in order to provide the required energy from the broken
phosphate-phosphate bond that will be used for the
metabolic activities of a cell. It can be shown in figure 1.
Mitochondria under microscope.
What is Chloroplast?
Chloroplast is a chlorophyll containing organelle which
produces energy with the help of sunlight which’s
ultraviolet ray property is the point that makes it
essential for the energy production. In plant cells, there
is no existing mitochondrial structure. Therefore,
chloroplast can be stated as the powerhouse of most
plant cells. It is commonly known that carbon dioxide
(CO2) and water (H2O) is used as reactants and as
resultant substance, glucose (C6H12O6) and oxygen gas
(O2) are produced. It can be shown in figure 2.

Figure 2: Chloroplast under microscope.

Endosymbiotic Theory
Three reasons can be stated as supporting data for this
theorem. First one is the size of these two enormous
organelles when they are compared to other organelles.
Their sizes are noticeable similar to unicellular microbes
that also exist in our daily lives. Furthermore, the second
reason is the existence of their own circular DNA which
supports the idea that these organelles can reproduce
individually such as other unicellular organisms.
Therefore, it’s this property that can be stated as the
evidence of endosymbiotic theory. In addition, the next
evidence can be given as the ribosome structure that
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Health Benefits
Of Coffee

Yiğit EKŞİOĞLU / 10-A
Coffee Could Help Reduce Your Risk of Heart Disease
Heart disease is a disorder of the blood vessels that
leads to heart attacks. It causes more than 600,000
deaths in the U.S. every year. According to some
researchers, coffee could help reduce the risk of heart
disease. A study conducted in 2017 and published in the
Annals of Internal Medicine, suggests that drinking your
daily cup of favorite coffee may reduce your chance of
dying from heart disease.
Lowered risk of Alzheimer’s disease
There is quite a bit of evidence that caffeine may protect
us from Alzheimer’s disease. A recent study isolated the
compounds in roasted coffee that may be responsible
for preventing the build-up of the brain plaque believed
to cause this disease.
Lowered risk of Type 2 Diabetes
It is believed that people who drink 6 or more cups of
coffee per day can decrease their risk of getting type 2
diabetes by up to 22%. A recent review of research
conducted by Harvard’s Dr. Frank Hu, showed that the
risk of type 2 diabetes decreases by 9% for each daily
cup of caffeinated coffee consumed. Drinking
decaffeinated coffee decreased their risk by 6% per cup.
Protects your liver
In addition to preventing liver cancer, it has been shown
that coffee also helps prevent other common diseases
affecting the liver, such as hepatitis and fatty liver
disease. Coffee can also protect against cirrhosis of the
liver as well by as much as an 80% lower risk in people
who drink four or more cups each day. Cirrhosis of the
liver is when the organ is majorly damaged by scar
tissue caused by other underlying problems. The liver
cannot regenerate growth, so this can be a serious
problem.
As a reminder, always consult your doctor or healthcare
provider for the appropriate care of your mind, body,
and health.
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Collect For The Future
“The Global Goals”

Yiğit YALÇIN / 9-A
Global Social Leaders
Global Social Leaders is a chance for young people to
change the world for the better through social action
and personal development. “The Global Social Leaders”
programmes
and
transformational
leadership
experiences, delivered by Future Foundations and the
Wellington Leadership Institute, that bring together
young people from across the world who are driven to
make social change on a global scale. Their vision is a
society where all organisations are led by socially
conscious people, with every young person making the
transition into adulthood with the foundations they
need for their future.

It is our duty to protect our world and leave it for the
next generations. For this reason, we have developed a
project on “Global Sustainable Goals” that all states are
working on this year. At the same time, with our project,
we decided to take part in the Global Social Leader
Competition. In this competition, the projects of our
peers, from many countries around the world, were
evaluated. Before giving details of our project, you need
to be informed about the Global Goals and the
organization we participated in. Our aim is making the
world a better place for us and for the future.
Global Goals For Sustainable Development
In 2015, world leaders agreed to 17 goals for a better
world by 2030. These goals have the power to end
poverty, fight inequality and stop climate change.
Guided by the goals, it is now up to all of us,
governments, businesses, civil society and the general
public to work together to build a better future for
everyone.

Gsl Global Goals Competition
Think Globally, Act Socially, Start Now….
GSL is excited to invite schools to participate in the
Global Social Leaders (GSL) Student Competition
focused on the United Nations’ Global Goals for
Sustainable Development.
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The aim of the competition is to develop
students’ understanding of global citizenship
and how to turn their ideas into reality. We
support young people to develop and
implement a project that helps to achieve the
United Nations’ Global Goals and join a global
movement of socially conscious leaders.
As TED Bursa we decided to participate this
competition this year. Our project will address
two of the global objectives
Gender Equality
Gender bias is undermining our social fabric and
devalues all of us. It is not just a human rights
issue; it is a tremendous waste of the world’s
human potential. By denying women equal
rights, we deny half the population a chance to
live life at its fullest. Political, economic and
social equality for women will benefit all the
world’s citizens. Together we can eradicate
prejudice and work for equal rights and respect
for all.
Unfortunately, our country is 130th among 153
countries according to the 2019 Global Gender
Inequality Report. We are 136th in participation
and equal opportunity for women in the field of
business life in Turkey. Our rank is 106th in the
field of education and 67th in health. According
to the report, it takes 108 years for women to
have equal rights with men. Our first goal is the
equal participation of girls. For this reason, we
wanted to partner with the ÇEK (Çağdaş Eğitim
Kooperatifi) - Kır Çiçekleri in our city. The Kır
Çiçekleri program supports girls who live in
mountain villages but do not have the chance to
receive a proper education due to financial
difficulties. We also want to support the Kır
Çiçekleri, so we made this our project.
Climate Action
Climate change is a real and undeniable threat
to our entire civilization. The effects are already
visible and will be catastrophic unless we act
now. Through education, innovation and
adherence to our climate commitments, we can
make the necessary changes to protect the
planet. These changes also provide huge
opportunities to modernize our infrastructure
which will create new jobs and promote greater
prosperity across the globe.
We collect blue plastic caps from disposable
water bottles for this project. Through an
agreement with a recycling waste firm within
the scope of social responsibility project; we will
donate the money we receive from recycling the
plastic caps to Kır Çiçekleri. We will also prevent
damage to the environment caused by plastic.
For every 1 ton of plastic caps recycled, the
payment is 2,000 TL. Every 5 tons recycled
equals the cost to educate one girl.
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Erdbeden In Der Türkei

Efe İSKENDEROĞLU / 11-C
Die Türkei ist beinahe ein „Spielball“ der tektonischen
Kräfte, die fast im ganzen Land drohen. Außer im
Zentrum der Türkei und einigen Abschnitten der
südlichen Mittelmeerküste ist das Erdbebenrisiko in
weiten Regionen überdurchschnittlich hoch. Die Türkei
liegt zum größten Teil auf einer gesonderten, kleinen
Erdplatte: der Anatolischen Platte. Diese gesamte
Erdplatte wird Richtung Westen geschoben, wo sie mit
der Ägäischen Platte (Griechenland) kollidiert.
Im Norden gleitet die Anatolische Platte an der
Eurasischen Kontinentalplatte entlang. Nicht weniger
problematisch ist die Situation in der Osttürkei, wo die
Arabische gegen die Anatolische Platte drückt und
ebenfalls viele Erdbeben auslöst.
Es ist klar, dass besonders die dicht besiedelte
Westtürkei und Istanbul im grossen Gefahr ist. Die
Erdbebengeschichte der Türkei enthält viele traurige
Geschichten.
Im Jahr 1999 hat Türkei ein Erdbeben erlebt, was 845
Menschen getötet hat. Die Stärke war 7.4 und das
Hauptzentrum war die kleine Stadt Gölcük.
Wissenschaftler erwarten ein zweites großen Erdbeben
in 20 Jahren, das in Istanbul stattfindet.
Wenn es beim Erdbeben zum Tod kommt, mangelt es an
Vorsorge. Um Mängel zu beseitigen, sollten
wissenschaftliche und technische Dienstleistungen in
Anspruch genommen werden. Länder und Nationen, die
keine Ingenieurleistungen erhalten, die Wissenschaft
behindern und die Warnungen der Wissenschaft
weitergeben, werden kaum eine Chance haben. Die
wichtigste Organisation der organisierten Gesellschaften
ist der Staat. Die wichtigste, erste Pflicht des Staates
Verbesserung der Lebensqualität der Bürger und
Gewährleistung des Rechts auf Leben. Das Recht auf
Leben
zu
garantieren
bedeutet
nicht
nur
Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen, sondern auch den
Bürgern das Leben in zeitgemäßen Wohnungen zu
ermöglichen. Das ist die vorrangige Aufgabe des
Staates.
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Leben Nach Dem Virus

M. Emre PAKER / 11-B
Heutzutage gibt es kaum ein anderes Thema zu
sprechen als das Coronavirus. Ich bräuchte sogar keine
Einleitung zum Thema. Dieses hoch ansteckende Virus
hat
unseren
Alltag
komplett
verändert.
Schulschließungen waren der erste Schock, aber die sind
kein letzter Schock gewesen. Jetzige Konditionen
benötigen alle Kneipen, Friseure, Schulen, Kitas, Unis
und entbehrliche Geschäfte geschlossen zu bleiben. Wir
haben
sogar
das
letzte
Wochenende
eine
Ausgangssperre gehabt. Bei allen Zeitungen, Webseiten
und Fernsehern hört man den gleichen Satz. Nichts wird
wie früher sein. Stimmt das? Die Antwort kann einem
vielleicht schwer fallen, aber das ist sie gar nicht. Ganz

einfach: Nein, das stimmt nicht. Die Gesellschaft in der
wir uns befinden enthält keine Übermenschen.
Menschen vergessen ganz einfach, und zwar während
der Situation. Gleich und gleich haben alle an die
Situation gewöhnt. Die Mehrheit wäscht sich die Hände
genauso oft wie früher. Vor zwei Wochen war es nichts
so. Alle haben dafür Acht gegeben. Vor zwei Wochen
hat
die
Wirtschaft
und
die
Börsen
fast
zusammengestoßen, aber jetzt steigern die Aktien
weltweit. Es ist klar das die Arbeitslosigkeitsraten
steigern und Stagflation ist vor uns. Aber mit der Zeit, sei
es ein paar Monaten oder Jahren, wird alles wieder wie
früher, leider.
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Dior Fabrique Des Masques
Pour La Pandémie

Alize Melike GONZALEZ
10-B
Depuis Janvier, le monde est confronté à un virus très
dangereux, covid-19. En raison du manque de qualité,
Dior a décidé de fabriquer des masques contre le virus.
Avec l’annonce officielle sur instagram que la sous
marque de Dior (Baby Dior) a produit 10 million de
masques. Non seulement ils utilisent leur ligne de tissus
pour la fabrication de masques, mais ils utilisent
également la cosmétique pour fabriquer des santiniseurs
pour les mains.
Avant la production de masques, la maison de Dior était
formée. Cependant, il a rouvert ses portes pour aider les
personnes qui ont besoin de masques. Pour aider les
médecins et les infirmières à avoir des masques, le travail
à domicile fonctionne de jour comme de nuit. Bien sûr,
leur travail acharné est reconnu par la France et est
également un exemple pour d’autres maisons de mode.

Référence:
https://www.vogue.fr/mode/article/baby-dior-ateliers-confec-
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Coco Chanel

Eylül Sevinç SEVİNÇ / 10-B
pouvaient pas manger, elles ne pouvaient pas respirer.
Coco Chanel a changé tout ça. Elle l'a regardé et a dit
que ce n'est pas ce qu'une femme moderne devrait
s'habiller. Elle a présenté des articles révolutionnaires
comme les chemises colorées avec liens, petite robe
noire, chemise marinière rayée, sac Chanel matelassé, la
pompe Chanel bicolore, le costume Chanel, le parfum
Chanel n°5...

Coco Chanel est une créatrice de mode française du 20e
siècle, Gabrielle "Coco" Chanel a révolutionné la mode
féminine et donné son nom à une célèbre marque de
mode et le parfum Chanel n°5 est aussi entré dans
l'histoire. En tant qu’une femme qui essayer de
construire une entreprise à une époque où le monde
était contrôlé par des hommes, Coco Chanel a
commencé à moins de zéro. Elle est née à Saumur, en
France le 19 août 1883, accomplit des premiers pas
difficiles dans la vie. Elle perd sa mère très tôt et son
père l'a laissée dans un orphelinat où elle a grandi. Et
pourtant, elle a construit un empire, trouvé un moyen de
monter à la position d'être l'une des femmes les plus
riches et les plus puissantes du monde. Elle était la seule
créatrice de mode à avoir compté les 100 personnes les
plus importantes du 20e siècle.

La raison pour laquelle Coco Chanel est toujours
convaincante quarante ans après sa mort est qu'elle a
refusé de suivre les tendances en disant "La mode se
démode, le style jamais." En conséquence, son travail
n'est jamais devenu vieux. Il y a aujourd'hui plus de trois
cents magasins chanel dans le monde et Chanel vend
près de trois milliards de produits par an. Coco Chanel
est une femme à inspirer et à prendre comme exemple
pour tout le monde.

À son époque, les femmes étaient piégées dans des
corsets. La mode féminine était restrictive. Elles ne

"J'ai choisi ce que je voulais être et je le suis."
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À Couteaux Tires

Selin ÖZTÜRK / 10-B
“À Couteaux Tirés” est un film mystère/ comédie réalisé
par Rian Johnson, sortie en janvier 2020 en Turquie.
C’est un film adapté du roman d’Agatha Christie. Les
acteurs de ce film sont: Daniel Craig, Toni Colette, Ana
de Armas, Chris Evans et Jamie Lee Curtis. Il a de
nombreux prix, dont l’Academy Award du meilleur
scenario original.
Harlan Thrombey (Christopher Plummer) est un écrivain
mystère au succès fou et il est mort. Son gouvernant
Fran (Edi Patterson) le trouve avec une gorge tranchée
et le couteau toujours à la main. Cela ressemble à du
suicide, mais il y a des questions. Quelques flics (LaKeith
Stanfield et Noah Segan) viennent au domaine de
Thrombey faire une petite enquête, juste pour s'assurer
qu'ils ne manquent de rien, et le film commence avec les
conversations de chacun des membres de la famille
Thrombey.
L'affaire vient peut-être d'être close sans l'arrivée du
célèbre détectif Benoit Blanc, incarné par Daniel Craig,
qui insiste sur le fait qu'il n'y a pas que ce «suicide».
Blanc a reçu un reportage sur le suicide et l'enveloppe
d'argent. Donc, quelqu'un pense que c'est suspect.
Pourquoi? Et qui? La question de savoir qui a amené
Blanc conduit le récit autant que qui a tué Harlan.
Rian Johnson fait un travail spectaculaire quand il s'agit
de garder les gens qui regardent le film intéressé. Le
scénario se déroule très bien et donne envie de
continuer à regarder. Surtout en ces temps difficiles
alors que nous sommes tous coincés à la maison, un film
de meurtre mystère pourrait être exactement ce dont
vous avez besoin.
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Qui est Pink Floyd?

Zehra Deniz YAVUZ, Hasibe Sıla AYDIN / 10-B
Pink Floyd est un groupe rock britannique formé en
1965. Le groupe a été fondé à Londres, en Angleterre. Ils
sont nommés d'après Pink Anderson et Floyd Council
qui étaient deux grands maîtres du blues. Roger Waters,
Richard Wright et Nicholas Mason ont formé le groupe
lorsqu'ils se sont rencontrés à London Polytechnic, une
école d'architecture, en 1963. Syd Barrett les a rejoints
peu de temps après. Le groupe était alors formé ainsi:
Syd Barrett à la guitare et au chant, Nicholas Manson à
la batterie, Roger Waters à la basse et au chant, Richard
Wright au clavier et au chant. Syd Barrett devient leader
du groupe au cours des deux premières années. Dans les
années suivantes, Roger Waters est devenu l'enfant du
groupe.

Stalinisme, mais l’album Animals parle du capitalisme.
4. Waters aime le golf. Lors de leurs visites, il a essayé de
réserver des hôtels près des terrains de golf.
5. Gilmour possède une grande collection de guitares
classiques. La collection comprenait la Fender
Stratocaster avec le premier numéro de série.
6. Pink Floyd apparaît dans The Muppet Show. Un
membre du groupe est de couleur rose. Son nom est
Floyd.
7. Stanley Kubrick voulait que la "Atom Heart Mother
Suite" soit la bande originale de A Clockwork Orange. Il
a demandé au groupe, mais ils ont refusé.
8. L'album live du groupe en 1988, Delicate Sound of
Thunder, a été le premier album rock jamais joué dans
l'espace. Les cosmonautes russes l'ont amené à la
station spatiale MIR lors de la mission Soyouz TM-7 en
1989. Parce que c'était le seul album du groupe
officiellement sorti en Russie.
9. Les gens pensaient souvent que Pink Floyd était le
nom d’une personne du groupe, en particulier les gens
de l’industrie de disque. Le groupe a mis la phrase
"Which one’s Pink?" sur la chanson "Have A Cigar" dans
l'album "Wish You Were Here" en 1975.
10. Alors que les membres du groupe de Pink Floyd
effectuent plusieurs tâches sur leurs albums, le batteur
Nick Mason n'a fourni le chant qu'à une seule chanson
dans l'ensemble de leur œuvre. Cette chanson était
"One of These Days”.

Les albums bien connus de Pink Floyd
Pink Floyd a sorti huit albums de 1967 à 1973. Deux
d’entre eux ont été publiés la même année (More et
Ummagumma), 1969. Malgré les succès incroyables
d'albums tels que The Dark Side of the Moon, Wish You
Were Here et The Wall, Pink Floyd n’a dépassé le the Hot
100 Single Billboard Chart qu’une seule fois dans sa
carrière. La chanson qui figurait sur les charts était The
Wall de l’album Another Brick in The Wall (part 2). The
Dark Side of the Moon est devenu le symbole du groupe.
Cet album est entré dans l'histoire comme l'album qui
est resté à son apogée pendant la plus longue période
de tous les temps. Il reste 741 semaines (plus de 14 ans)
sur le palmarès Billboard 200.
10 Faits amusantes sur Pink Floyd:
1. La couverture de l'album Wish You Were Here
représente deux hommes d'affaires se serrant la main.
Un homme est en feu. Incroyablement, l'image de
l'homme en feu n'était pas faux! Un cascadeur, portait
un costume ignifuge sous son costume. Il a été brûlé
pour la séance photo.
2. L’album ‘The Division Bell’ a été nommé par Douglas
Adams qui est l’auteur de Hitchhiker’s Guide to the
Galaxy.
3. L'album de Pink Floyd de 1977, Animals, est basé sur
le roman allégorique de George Orwell, Animal Farm. Le
roman et l’album comparent les différentes classes
sociales à différents animaux. Animal Farm a critiqué le

Kaynakça:
https://www.journaldemontreal.com/2017/11/18/7-faits-surprenants-sur-pink-floyd
https://pinkfloydturk.net/2010/12/25/tum-pink-floyd-albumleri-listesi/
https://www.factinate.com/things/43-little-known-facts-pink-floyd/
https://www.nme.com/photos/50-geeky-facts-about-pink-floyd-1416852
https://www.buzzfeed.com/spotify/15-brain-melting-pink-floyd-facts-and-figures
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