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TED Bursa Koleji Ailesinin
Değerli Okuyucuları,

Ebru BEKİL / Ortaokul-Lise Müdürü
Değerli TEDESKOP Okuyucuları,

zaman ayırdığınızda dergimizdeki yazıların sizlere
bambaşka
dünyaların
kapılarını
açacağını
umuyorum. Küçücük bir mikrobun neden olduğu
salgın hastalıkların tarihte büyük dönüşümlerin
oluşmasında çok güçlü bir etken olduğu bilinen bir
gerçektir. Hepimizin tanıklık ettiği bu dönemin
hayatımıza neler katacağını zamanla göreceğiz…

Eğitim-Öğretim Yılının bir dönemini, içinde
bulunduğumuz COVID-19’la mücadele sürecinde
uzaktan öğretimle tamamladığımız bu günlerde,
dergimizin yeni sayısıyla sizlerle bir kez daha
buluşmanın heyecanını yaşıyoruz. Öğrencilerimizin
deneyimlerini, ilgi alanlarını ve bilgi birikimlerini
kapsayan yazılı anlatımlardan oluşan dergimizde
küresel ısınma, deprem, uzaktan eğitim, edebiyat
tarihi, Pandemi, sanat ve canlılar… öne çıkan
temaların sadece birkaçı. İlginizi çekeceğini
düşündüğümüz birçok konuyu bir araya getirdiğimiz
yeni sayımızı umarım beğenirsiniz.

Son yılların önemli çevresel sorunlarından sayılan
küresel ısınma etkisini iyice göstermektedir.
Yaşadığımız iklim değişiklikleri ve mevsim normalleri
dışındaki iklim olayları bunu destekler niteliktedir.
Bilim insanlarına göre küresel ısınma önemler
alınmadığı
takdirde
daha
büyük
tehditler
oluşturabilecektir. Kısa sürede ekonomik kayıplar
getireceği kaygısıyla bazı önlemlerin alınmaması
aslında uzun vadede doğal afetler kaynaklı
ekonomik kayıpları daha da
artıracaktır.
Gençlerimizin bu konuda bilinçli yetiştirilmesi ve
gelecekteki politikalara yön verecek adımların
atılması bu bağlamda çok önemli bir noktadır. Ağaç
dikmek, enerji kaynaklarını tasarruflu kullanmak,
güneş enerjisi kullanımını ve üretimini arttırmak ve
en önemlisi bu konuda doğru bilgilere sahip olmak
küresel ısınmanın etkilerini azaltabilecektir.
Sürekli değişen dünyada ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar,
karşımıza çıkan problemler, insanların yaratıcılığını
geliştirmekte ve yeni çözümlerin oluşturulmasına
katkı sağlamaktadır. Gerekli ortam ve şartlar
oluştuğunda her insanın yaratıcılığı az ya da çok
ortaya çıkabilir. Yaratıcılığın gelişmesine yönelik
çevreler, her zaman diliminde ve her yerde
öğrenmeye gösterilen olumlu tutumlar insanları
etkileyen unsurlar olma özelliği taşıdığını bizlere fark
ettirmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü, yeni tip koronovirüsü
Covid-19’u dünyada birçok ülkede yayılması
nedeniyle ‘Pandemi’ olarak sınıflandırdı ve bu
durum, kısa sürede küresel bir sağlık sorunu haline
geldi. Dünya, geçmişten günümüze salgın
hastalıklardan birçok öğreti geliştirdi. Ağır fiziksel
etkileri olabilen virüsün sadece insan bedenlerini
değil, insanların toplumsal yaşantılarını da etkilediği
görüldü. Salgın hastalıklar, biyolojik etkileri olduğu
kadar toplumsal etkilere neden olduğunu da bizlere
gösterdi. Bu durumun toplumsal, ekonomik ve
sosyal bağlantıları da içerdiğini bizzat deneyimledik.
Salgının yayılmasını engellemek ve etkisini azaltmak
için karantina uygulamalarıyla birlikte eğitim
kurumları ve iş yerleri, toplumsal yaşamın sürdüğü
yerler geçici süreyle kapatılma durumunda kaldı.
Böylece tüm toplumsallaşma faaliyetleri askıya
alınmış oldu. Yüz yüze iletişim olmayınca
toplumsallaşma faaliyetleri geçici de olsa zayıfladı.
Bu durumun yarattığı stresten en çok etkilenenler
hastalığa yakalanma riski yüksek olan yaşlılar, kronik
rahatsızlığı olan kişiler, çocuklar ve gençlerdir. Bu
stresle başa çıkmak ve psikolojik sağlamlığımızı
artırmak için çabalamalıyız. Medyayı sağlıklı
kullanarak, hastalık risklerinden korunarak, sağlımıza
önem vererek, doğru, gerçekçi ve olumlu
yaklaşımlarla yaşadığımız durumun geçici olduğunu
düşünerek, kendimize ve ailemize zaman ayırarak
kendimizi bu süreçte destekleyebiliriz. Kendinize

Sağlık ve mutluluk dolu günleri bolca yaşamanız
dileğimle sizlere iyi okumalar diliyorum.
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maddenin havayı kirletmekle birlikte
değişikliğine yol açtığı bilinmektedir.

Küresel Isınma

iklim

Küresel ısınmadan birçok sektör ve birçok insan
etkilendiği gibi balıkçılık da fazlasıyla etkilenmiştir.
Güney yarım kürede bulunan balık türlerinin ekolojik
şartlar etkisiyle kuzey yarım küreye doğru hareket
ettikleri bilinmektedir. Bu hareketlilik, ekonomik
olarak da birçok zararı beraberinde getirmiştir.
Yaklaşık 4 bin yıl önce başlayan sıcaklık düşmelerinin
ardından bu süreden sonra soğuma eğilimlerinde
artış olması beklenirken son 150 yıldır bu artış
görülmemiştir.
Güneş’ten gelen ışınların Dünya atmosferine
atmosfere yansıması sonucunda Dünya yüzeyi
ısınmaktadır. Güneş’ten gelen bu ışınlar Dünya
atmosferine aktarılırken bazı ışınlar sera tarafından
tutulur. Sera karbondioksit, su buharı ve metan
gazlardan oluşmaktadır. Dünyada bulunup sera
etkisine neden olan gazlar ve bu gazların oranları
araştırılmıştır. Bu araştırmaya göre sera etkisine
neden olan gazların oranı şöyledir:

Damla Su SELALMAZ
9-C

Küresel ısınma, son zamanlarda dünyadaki en
önemli, en göz önünde bulunan konu olarak
bilinmektedir.
Yaklaşık
tüm
televizyon
,
programlarında, kitaplarda, belgesellerde sık sık ele
alınmaktadır. Küresel ısınma, insanların canlıların
atmosfere saldığı zararlı veya zararsız gazların
birleşmesiyle oluşmaktadır. İnsanlar ve diğer canlılar
üzerinde etkisi vardır ve gözle görülür bir şekilde
belirgindir. Bilim adamları bunlar ile ilgili bazı
çalışmalar yapmışlardır.

Su buharı %36-70
Karbondioksit %9-26
Metan %4-9
Ozon %3-7

Dünyanın giderek ısındığı konusunda hemen hemen
herkes aynı kanaate varmıştır. 21. yüzyılda dünya
sıcaklığının yaklaşık 1.5 derece ile 5.0 derece
arasında artacağı tahmin edilmektedir. Türkiye’de ise
yaklaşık 8 yıl sonra yani 2030 civarlarında 2.0 derce
ile 3.0 derece arasında artış olacağı bununla birlikte
kış aylarında meydana gelen yağışlarda %10 kadar
artış olacağı yaz aylarında yağışların azalacağı ve
kuraklığın artacağı göz önünde bulundurulmaktadır.
Bu öngörüye göre bazı çalışmalar yapılmıştır.
1980-1999 ve 2000-2015 yılları arasında ülkemizin
Batı Karadeniz bölgesinde bulunan Zonguldak,
Bartın ve Düzce illerindeki maksimum, minimum ve
ortalama sıcaklık değerleri hesaplanmış, bununla
birlikte maksimum ve toplam yağış miktarı da
incelenmiştir. Yapılan araştırmada sonuç olarak aylar
bazında sıcaklık farkında belirgin bir artış olduğu
saptanmıştır. Uluslararası İklim Değişikliği Panel’inin
3. Değerlendirme Raporunda ‘İklim Değişiklikleri ve
Küresel Isınma’ ile ilgili bazı araştırmalar yapılmış, bu
araştırmada dünyadaki ve insanlar üzerindeki etkileri
baz alınmıştır.
İklim değişikliğinin insanlarda bazı hastalıklara
neden olduğu bilinmektedir. Bunlardan çoğu da
solunum hastalıklarıdır. Küresel ısınmanın tüm
dünyada özellikle tropikal ve subtropikal ülkelerde
artacağı sonucuna varılmıştır.
İklim değişikliğinin bir nedeni ise bazı zararlı ve
havayı kirletebilir maddelerin atmosfere salınmasıdır.
Bunlardan bazıları deodorantlar, arabalardan çıkan
egzoz gazları, spreyler ve bunun gibi daha birçok
4

büyük bir hızla devam etmektedir. Dünya son buzul
çağından uzun zaman sonra ilk kez, bir yok oluş
tehditiyle karşı karşıya kalmıştır, dolayısıyla bu da
büyük bir sorun teşkil etmektedir. Buzulların
erimesinin en büyük nedeni, iklim değişikliğinin
buzullara olan dinamik etkisidir. Bir diğer büyük
sorun ise herkesin bildiği ve bazı yerlerde gerektiği
için kullandığı fosil yakıtlardır.
Fosil yakıtlar kömür, petrol ve doğal gaz olarak
sınıflandırılır ve bunlar, mineral yakıtlar olarak da
bilinir. Bu yakıtlar, bazı zararlara neden olabilir,
bunlardan bir tanesi, karbondioksit biçiminde
karbonun açığa çıkmasına yol açar ki bu da hava
kirliliğine neden olur.

Bu doğal örtü, Dünya’nın yeterince sıcak kalmasını
sağlamaktadır. Sera katmanı Dünya’dan gelen
ışınların zararlı olanlarını geri gönderir. Eğer bu
gazlar atmosferde bulunmasaydı çeşitli sorunlar
ortaya çıkardı. Bunlardan bir tanesi ve belki de en
önemli ise gece ve gündüz arasında çok fazla ısı farkı
olmasıyla beraber, küresel ısınmanın da artmasına
neden olurdu.

Sonuç olarak bütün klimatologlar küresel ısınmanın
var olduğunu kabullenmektedir. Bu olumsuz
başlangıcın büyük bir nedeni insanlar olduğu gibi
bunun düzelmesinde de büyük bir rol alacak olan
yine insanlardır. Fosil yakıtların bilinçli kullanılması,
fabrika bacalarına filtre takılması, toplu taşıma
kullanılması, deodorant kullanılmaması, ağaç
dikilmesi, doğanın daha çok yeşillendirilmesi, Güneş
enerjisi kullanılması gibi birçok etken küresel
ısınmanın azalmasını sağlayabilir.

Bu etkiyle başlayan buzulların erimesi de küresel
ısınmayı tehdit eden diğer büyük bir sorundur.
Dünya 4.5 milyar yıl öncesinde var olmuştur ve bu

Kaynakça:
https://dergipark.org.tr/tr/pub/barofd/issue/34776/374840
https://www.eea.europa.eu/tr/themes/climate/articles
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/kuresel-isinma-nedir-kuresel-isinma-neden-oluyor-40814540
https://www.sabah.com.tr/egitim/2017/01/19/kuresel-isinma-nedir-kuresel-isinmanin-nedenleri-ve-sonuclari-nelerdir
http://www.obi.bilkent.edu.tr/bultenorta/20172018/ekoilk29092017.pdf
https://tr.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCresel_%C4%B1s%C4%B1nma
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Dünyanın “Ölen” İlk Buzulu:
OKJOKULL

Arda IRMAK
9-D

nedeninin
“iklim
değişikliği”
vurgulayarak belirtiyor.

olduğunu

Kanadalı bilim insanları, iklim değişikliği ile mücadele
için fazla uğraşılmaması sonucunda 2100 yılına
kadar kutup ayılarının neslinin tükeneceği hakkında
çeşitli uyarılarda bulunmaktadır. Yine Toronto
Üniversitesi’nin
yaptığı
bazı
araştırmaların
sonucunda Kuzey Kutbu'nda deniz buzlarının hızlı
bir şekilde erimesi sebebiyle kutup ayılarının hayatta
kalma güçlerinin önemli ölçüde azaldığı belirtildi.

İzlanda ülkedeki ölen ilk buzulu anısına bir tören
gerçekleştirdi ve bu tören aracılığıyla “geleceğe bir
mektup” bıraktı.
İzlanda’da büyük bir buzul dağı olan Okjokull’un 700
yaşındayken 2014 yılında “öldüğü” ilan edilmiştir. Bir
bakır plakaya 200 yılda ülkedeki buzulların başına
aynı olayın geleceğinin öngörüldüğü yazılmaktadır.
Devamında ise bu anıtın yaşananların bilincinde
olunduğunu ve neler yapılması gerektiğinin
bilindiğini onaylamak amacıyla yerleştirildiği
belirtilmektedir. Mektubun sonunda ise bunu başarıp
başaramayacağımızı sadece gelecek nesillerin
bilebileceği yazılmaktadır.

Bütün araştırmalar, istatistikler ve çıkarımlar
gösteriyor ki buzulların erimesi hem hayvanlar hem
de insanlar için çok büyük bir sorun oluşturmakta.
Bunun en üzücü tarafıysa buna insanların sebep
olması. İnsanlar Okjokull ’un “ölmesi” sonucunda
büyük dersler çıkardı ve hâlâ çıkarmaya devam
ediyor. Bu nedenle diğer buzulların sonunun da
Okjokull ile aynı olmaması için çeşitli çalışmalar
gerçekleştiriliyor fakat asla unutmamalıdır ki bireysel
ve toplumsal çözümlerle bu mücadeleye katkıda
bulunulabilir ve birlikte bu sorundan hem hayvanları
hem de kendimizi kurtarabiliriz.

Peki, gerçekten buzulları korumakta başarılı
olabilecek miyiz?
Maalesef bu gidişle başka buzullar da Okjokull ile
aynı kaderi paylaşabilir. Küresel ısınmanın etkisinin
her geçen gün şiddetle artması buzulların, insanların
ve hayvanların hayatını tehlikeye sokuyor. Özellikle
bilim insanları Grönland’ın dev buz tabakasında 2019
yılında rekor düzeyde erime ve incelme olduğunu
belirterek bu kaybın dünya genelinde deniz
seviyesinin 1 milimetreden fazla yükselmesine sebep
olduğunu söylemektedir. Ayrıca bölgede bulunan
buzulların daha fazla erimesi durumunda ise deniz
seviyesinde 7 metrelik bir artışın görülebileceği
üzerinde
durulmaktadır.
Gerçi
bu
olayın
gerçekleşmesi
binlerce
yılı
bulabilir
fakat
önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde erime düzeyinde küçük
bir artış bile kıyı kesimlerinde yaşayan milyonlarca
insan için büyük bir risk teşkil etmektedir. Özellikle
Florida, Bangladeş ve İngiltere gibi ülkeler su
seviyesindeki artıştan ilk etkilenecek bölgeler
arasında sayılmaktadır. Görüldüğü gibi buzulların
erimesi insanların da hayatını etkileme gücüne sahip
ve bu yüzden çeşitli çalışmalar yapılarak ve kıyı
bölgelerinde önlemler alınmaktadır. Fakat bu
problemin çözümünde hâlâ kayda değer bir ilerleme
görülmemesi buzulların erimesinin insanların ilgisini
pek çekmediğini gösteriyor.

Buzulun
1986’daki
görünümü

Buzulun
2019’daki
görünümü

Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) nesli
tükenme tehlikesinde olan hayvanlardan biri olarak
kutup ayılarını da sınıflıyor ve bu tehlikenin asıl

Kaynakça:
https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-53483354
https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-49581007
https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-49389332
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suyun sıvı halde bulunabileceği, Dünya’ya benzer
gezegenler arıyor. Peki, neden arayışımıza Dünya’nın
çokça sahip olduğu ve diğer gezegenlerde de
aradığımız sudan başlamıyoruz?

İnsan İçin Su Altında
Yaşamak Mümkün mü?

Gezegenimizin %70’i sudan oluşmaktadır yani dünya
büyük oranda sularla kaplıdır. Küresel ısınmanın
beraberinde getirdiği sorunlar bu yok oluş sürecini
hızlandırmaktadır. Örneğin; kutuplardaki buzların
erimesi, iklim değişiklikleri,
dünya genelinde
sağanak yağışların artışı, fırtına ve sellerin artması
dünyadaki deniz seviyesinin yükselmesine sebep
olmaktadır. Aslında uzayda farklı bir gezegen
aramamızın en büyük sebebi de bu su yükselişi.
Gezegenimizin %70’nin su ile kaplı olmasına rağmen
okyanuslar hakkında çok sayıda bilimsel araştırmaya
sahip değiliz hatta diğer gezegenleri sahip
olduğumuz okyanuslardan daha iyi tanıyoruz. Deniz
seviyesinin yıllar içerisinde belirli artışlarla
yükselmesi dünyanın bir su gezegeni haline
gelmesine sebep olacaktır. Bu nedenle uzun bir süre
sonra insanların su ile iç içe bir hayat süreceği tahmin
edilmektedir. Bu sebepten dolayı da suyun altında
uzun süre kalmamızı kolaylaştıracak teknolojilere
ihtiyacımız var, bu yüzden bazı teknolojik araçlar
suyun altında uzun süre kalabilmemiz için
geliştirilmeye başlandı.

Gökçe ACAR
9-C
Suyun altında oksijen tüpü olmadan nefes alabilmeyi
ve
uzun
süre
kalabilmeyi
hatta
karada
sürdürdüğünüz hayatı su altında da yaşayabilme
ihtimalinizi hiç düşündünüz mü?
Açıkçası
teknolojinin bu denli geliştiği bir yüzyılda suyun
altında, su ile iç içe yaşayabilme ihtimali insana garip
gelmiyor. Dünya’nın yok olması gibi bir olası durum
için insanların üstünde yaşayabileceği yeni bir
gezegen arayışı içindeyiz. Uzayda uzun süreli yaşam
için denemeler yapılsa da araştırılan gezegen
üzerinde aranan ilk faktör sudur. Henüz suyun
canlılar için gerekli olmadığı bir alan bulunamadı, bu
nedenle NASA’nın Kepler uzay aracı, yüzeyinde

Denizin altında kalabilmek için dalgıç kıyafetleri
kullanıyoruz, fakat bu giysiler uzun süreli kullanım
için yeterli değil, çünkü dalgıç kıyafetini taşımak zor
ve su altında oksijen tüplerinin kapasitesine bağlı ve
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kalabilmesi mümkün. Japon tasarımcı ‘Amphibio’
adlı solungaç, üç boyutlu, baskılı bir amfibi giysi
tasarlamıştır. Çünkü araştırmalara göre 2100 yılına
gelindiğinde deniz seviyesinin yükselmesine neden
olacak şekilde 3,2 derecelik bir sıcaklık artışının
olacağı tahmin edilmektedir. Gelecekte yıllarda
küresel ısınmanın ve doğal afetlerin sonucunda su ile
iç içe yaşamak zorunda kalan insanların konforlu
yaşayabilmeleri amacıyla tasarlanmıştır. Üretilen bu
giysi birçok alanda kullanılabilir, dalgıçların taşımak
zorunda kaldığı ağır giysiler yerine Amphibio adı
verilen bu maske ve solungaç karışımı giysi hem
kurtarma çalışmalarında zaman kazandırır hem de
gelecekte karşılaşacağımız olası bir durum
karşısında hazırlıklı olmamızı sağlar. Amphibio
ürünün de kendine özgü bir çalışma prensibi var.
Tasarımcı Amphibio’yu yaparken dalış böceklerinin
solungaçlarından esinlenerek, çevredeki sudan
oksijeni
yenileyerek
ve
sistemde
biriken
karbondioksiti dağıtarak su altında nefes almayı
destekleyen özel bir malzemeden yapmıştır.

su üstüne bağımlı olarak sınırlı bir süre kalabiliyoruz.
Dalgıç kıyafetlerini bakım onarım, su altına
keşfetmek ve en önemlisi kurtarma çalışmaları için
kullanıyoruz. 2019 yılında sınırsız bir süre boyunca su
altında kalabilmek için 3,5 kilogram kütlesinde ve
yüzücünün gücü ile çalışan Exo Lung adlı bir cihaz
icat edildi. Exo Lung, bir su altı solunum cihazı ve
dalgıçlara sınırsız hava sağlamak için tasarlanmıştır,
dalgıcın yüzme hareketleri ile çalışmaktadır. Nefes
vermek için bacaklarınızı uzatıyorsunuz, tüpün
içindeki hava boşalıyor ve nefesinizle doluyor ve bu
sırada temiz hava su üstünden cihaza bağlı hava
hortumu sayesinde aşağı çekiliyor. Nefes almak için
bacaklarınızı geri çekiyorsunuz ve alınan temiz hava
hortum ile beraber burnunuza gönderiliyor. Exo
Lung adlı cihazın patenti beklenmekte ve bence
kullanım aşaması çok basit ve suyun altında belirli bir
süre kalmak için kullanılabilir bir cihaz, fakat bir
insanın suda uzun süreli kalabilmesi ve
yaşayabilmesi için yeterli değil.

Küresel ısınmanın getirdiği sonuçlar ile bu tarihten
yaklaşık 80 yıl sonra Dünya’nın sular ile kaplı olması
öngörülen bir durum, bu yüzden insanlar su ile iç içe
yaşamayı öğrenmeli. Suyun altında uzun süre
kalabilmemiz için de teknolojik cihazların üretilmesi
gerekmektedir. Su altında uzun süre kalmak ve su ile
iç içe yaşamaya adapte olmak kesinlikle kolay değil.
Bu konu hakkında hem daha çok teknolojik cihaza
hem de bilimsel bilgiye ihtiyacımız var.
İnsanın su altında ağır dalgıç kıyafetleri olmadan,
gelişen teknolojik tasarımlar ve cihazlarla su altında
uzun süre kalması sağlanmaya çalışılıyor fakat henüz
kesin bir sonuca varılmadı. Anlayacağımız üzere
Dünya’nın sular ile kaplanması insanların yaşam
koşullarını çok zorlaştırmaktadır bu nedenle küresel
ısınmayı durdurmak için tüm ülkeler tarafından
yapılan kapsamlı bir çalışmaya da ihtiyacımız var.

Su altında yaşayabilmek için suyun üstüne bağlı
olmadan
kalınabilmesi
gerekmektedir.
Aynı
zamanda bir insanın günün 24 saati boyunca hareket
etmesi mümkün değil üstelik günün 8 saatini uykuya
ayırdığımızı düşünürsek bu nedenle biyometrik bir
çözüme ihtiyaç duyuyoruz. İçinde bulunduğumuz ve
doğa ile alakalı problemleri çözmek için doğanın
incelenmesi,
sistemlerinin,
kanunlarının
ve
modellerinin araştırılması ve taklit edilmesi ile
bulunan çözüme biyometrik çözüm denir. Olası bir
duruma karşı su altında yaşamak istiyorsak, su içinde
yaşayan ve insanlar ile aynı guruba giren canlıları
incelememiz lazım; yani su altında yaşayan memeli
hayvanları…
Okyanusun altına yaşayabilen ve insanlar gibi
havadan oksijen alan canlılar var. Örneğin; yunuslar
ve balinalar. Bu canlılar, ihtiyaç duydukları oksijeni
sudan değil havadan alıyorlar ve nefeslerini uzun
süre tutabildikleri için suyun altında hayatta
kalabiliyorlar. Su altında kalabilen ve ciğerleriyle
nefes alan hayvanlar araştırılarak biyometrik bir
çözüme varabiliriz.

Kaynakça:
http://www.junkamei.com/amphibio
https://barisozcan.com/su-altinda-yasanabilir-mi/
https://edition.cnn.com/style/article/amphibio-underwater-breathing/index.html#:~:text=Inspired%20by%20the%20gills%20of,water%20a
nd%20dissipates%20carbon%20dioxide.
https://www.designboom.com/technology/exolung-underwater-air-supply-divers-01-16-2020/
https://www.exolung.com/

Japon biyometrik tasarımcı Jun Kamei’ye göre
insanların su altında yaşayabilmesi yani uzun süre
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Türkiye Haritasından
Silinen Göller
maya çalacağız. Belki maya tutmayacak ama göl su
tutacak". Bu sözler hepimizi umutlandırıyor elbette,
çünkü bir gölden on göle, on gölden yüz gölü bile
kurtarabiliriz, fakat hızlı olunması gerekiyor ve
güncel haberlerin öne çıkması gerekiyor.
Eski haberler, okurları -bu göller dâhil- her konuda
yanıltabilir. Asıl konuya tekrar değinelim, bu gölleri
nasıl kurtarabiliriz? Göllerin kuruma sebeplerinden
birincisi kirlilik ve bir diğeri küresel ısınma. Bu iki
faktör bir gölün kurumasına sebep olabilir. Kuraklığın
olduğu yerlerde ve yağış miktarının, buharlaşma
miktarını karşılamaması gibi durumlar bir gölü
kurumaya zorlayabilir. Ülkemizde bu tatlı su
kaynaklarının korunması için çalışmalar yapan birçok
kuruluş ve gerçekleştirdikleri projeler var. En önemli
projelerden biri de “Finish” firmasının bir projesi olan
“Yarının Suyu” projesidir. Bu proje sayesinde
Kuyucuk Gölü, can suyuna kavuşmuştur ve
instagram platformunda bu projeyi destekleyen 279
bin kişi mevcuttur. Şimdiki projeleri de Akşehir
gölüne destek vermek. Umarım kurtarabildiğimiz
kadar gölü tekrar haritalarımıza katabileceğiz.

Bora DİNÇ
9-B
60 sene içinde Türkiye’de kuruyan 60 gölün olduğu
söyleniyor ve önüne geçilmezse kim bilir kaç göl
daha kuruyacak. Kuruyan göller ileride geri dönüşü
olmayan sonuçlara yol açabilir. TTDK Bilim
danışmanı olan Erol Kesici de göller bölgesindeki
göllerin birbirlerine bağlı olduğunu ve göllerin
çevresindeki yerleşim yerlerinin tehlikede olduğunu
şu sözlerle dile getirmiş: "Buna ister yaşam bağı,
ister göbek bağı denilsin. Eğirdir Gölü'nün başı
ağrırsa Beyşehir'in de Karacaören'in de başı ağrır.
Göllerimiz ve bölgemiz deprem bölgesinde. Göllerin
suları, yeraltı sularının ve kayaçların güvencesidir,
tutkalıdır, bütünlüğü korunmalıdır.” demiştir.

Bu yazı için hazırlanırken fark ettim ki biz ne kadar
fark etmesek de göllerimiz kuruyor. Ben bu kadar
yüksek sayılar ile karşılaşacağımı düşünmemiştim
açıkçası. Umarım ki “Yarının Suyu” gibi projeler
artmaya devam eder ve herkes bu durumun farkına
varır, çünkü problem göz ardı edildikçe büyür. Yeşilin
ve mavinin bir arada olması dileğiyle.

Tüm uyarılara rağmen ülkemizde birçok göl kurudu.
Gelelim asıl sıkıntıya. Hangi bölgeler şu an tehlike
içinde? Yine Erol Kesici’nin bildirdiğine göre Salda,
Burdur, Beyşehir ve Eğirdir gölleri su seviyelerinin
neredeyse %60’ını kaybettiğini ve de 10 küçük gölün
kuruduğunu biliyoruz.

Kaynakça:
https://www.memurlar.net/haber/883444/goller-bolgesinde-10-gol-haritadan-silindi.html
https://www.ntv.com.tr/turkiye/gollerde-susuzluk-alarmi-su-seviye-kaybi-yuzde-60a-yaklasti,c0Qhkv3b10619AwWnOrA1A
https://www.evrensel.net/haber/396517/son-30-yilda-goller-bolgesinde-10-gol-tamamen-kurudu
https://www.haberler.com/kuruyan-aksehir-golu-su-tutmaya-basladi-7012914-haberi/
https://www.yarininsuyu.com
https://www.instagram.com/yarininsuyu/?hl=tr

Peki, umutsuz muyuz? Tabi ki değiliz. Akşehir
Gölü'nün tekrar su tutmaya başladığı bazı haber
başlıklarını doldurmuş bile. Yalçın Sezgin’in şu sözleri
ile gölün su tutmaya başladığını anlayabiliyoruz,
"Akşehir Gölü bundan sonra artık maya çalmaya
elverişli bir göl haline gelecek. İnşallah temmuz
ayındaki Nasreddin Hoca etkinliklerimizde göle
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Yüzen evlerin en basit halinden en gelişmiş haline
kadar evin şeklini, yapı malzemesini ve konforunu
belirleyen esas etken, bulunduğu bölgenin
ihtiyaçları, yerel nitelikleri ve refah seviyesidir.
Ahşap, plastik, bambu dalları, metal ve betonarme
yüzen evlerin yapımında kullanılır.

Konaklamada Yeni Akım
‘Yüzen Evler’

Yüzen evler ABD, Yeni Zellanda, İsveç, Filipinler,
Bangladeş, İtalya, Kamboçya ve Hindistan’ın bir
eyaleti olan Jammu Keşmir’de Dal Gölü’nde yaygın
kullanıma sahiptir. Aynı zamanda Hollanda’da
Amsterdam Kanalı boyunca, Almanya Hamburg
Limanı kıyısında ve Zimbabve’de bulunan Zambezi
Nehri üzerinde yer alan Kariba Baraj Gölü’nde
kullanılmaktadır. Hollanda ve Canada donanımlı ve
konforlu yüzen ev tasarımında kendilerini diğer
ülkelere oranla geliştirmiş ülkelerdir. Bunların yanı
sıra yüzen evler Ontario ve British Columbia’da kış
mevsiminde sular donduğundan kalıcı ev yerine
eğlence amacı için kullanılırken Sırbistan’da daha
çok, yemekli geziler için kullanılır. Canada’da bulunan
yüzen evler genellikle motorlu ve tek katlı iken
Murray Nehri ve Queensland sahillerinde iki katlıdır.
Çeşitli ülkelerde ise yüzen evler tatil kulübesi ve
kiralık olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde 1960’lı
yıllarda Bebek Koyu’nda bulunan yüzen evler
günümüzde sadece dalyan ve baraj göllerinde kırsal
yerleşim
birimi
olarak
balıkçılık
amaçlı
kullanılmaktadır.

Öykü Su OKUMUŞ
9-B
Su yüzeyinde hareket eden ve belirli bir amaca göre
tasarlanan evlere yüzen ev denir. Öncelikle ev olarak
tasarlanan bu yapılar, görünüş ve işlevi normal evler
gibi olmasına karşın karaya sabitlenebilme yerine su
üzerinde yüzerler.

Yüzen evlerin kolay ve rahat kullanımının yanında
hukuki olarak birtakım sorunlar da barındırmaktadır.
Bu sorunların başında taşınır-taşınmaz durumu yer
almaktadır. Aynı zamanda yasal çerçeve, evin tapu
kaydı, yerleşim ruhsatı, alınacak kamu hizmeti,
vergilendirilmesi ve alım-satımı gibi teknik konular
da henüz netlik kazanmamıştır. Tüm bunların
yanında sağlık, emniyet, su arıtma, su yolu trafiğinin
düzenlenmesi, çöp, kanalizasyon ve çevre koruma
gibi faktörlerde hukuki tartışmalara yol açmaktadır.

Yüzen evlerin hareket imkanına göre iki türü vardır.
İlki karaya bağlı ve su kenarında bulunan, yeri
değişmeyen evlerdir. Bu türü, yüzen evlerin en
yaygın kullanım şeklidir. Küresel ısınma nedeni ile
denizlerdeki suyun yükselmesine karşı çözüm olarak
görülen bu evler, kasırga, sel, gel-git ve su
taşkınlarının bulunduğu yerlerde sıklıkla kullanılır.
İkinci türü ise su üzerinde yatay olarak yer
değiştirebilen ve kara ile bağlantısı bulunmayan,
istenildiği zaman yeri değiştirilebilir evlerdir.
Yüzen evlerin tercih edilmelerinin birçok sebebi
vardır. Örneğin yerleşim yerlerini tehdit eden sel
tehlikesi ve deniz yükselmesi gibi doğal nedenlerin
yanı sıra hızlı kentleşme, herhangi bir toprak
parçasına sahip olamama ya da ülkelerin ekonomik
faaliyet türü gibi beşeri sebepler olabilir. Bunların
yanı sıra yüzen evler kıyılarda öne çıkan fazla
betonlaşmaya iyi bir alternatif, mülteciler ve toprağa
sahip olamayan köylüler için ikamet, aynı zamanda
balıkçılığın yaygın olduğu yerlerde pratik çözüm
sağlayabilmesi açısından da tercih edilebilir.

Kaynakça:
https://www.hurriyetemlak.com/emlak-yasam/son-yillarda-populer-olan-yuzen-ev-nedir/
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/869516
https://www.denizcilikbilgileri.com/gecmiste-istanbulda-yuzen-evler-vardi/
http://www.haber07.com.tr/haber/bilmediginiz-istanbul-kadikoyun-yuzen-evleri-haberi-47856h.html
https://www.xtrlarge.com/2018/03/26/modul-go-moduler-yuzen-ev/
https://www.ittifakgazetesi.com/kaybolan-bir-guzellik-istanbul-un-yuzen-evleri-y27952.html
https://tr.wikipedia.org/wiki/Y%C3%BCzen_ev
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Bu teori nereden ortaya çıktı?
Wegener’in hipotezini
destekleyecek kanıtları neydi?

Kıtasal Sürüklenme

Wegener araştırmasına kıtaların
hareket ettiğini düşünerek başladı.
Ona göre üzerinde yaşadığımız
kıtalar biz fark etmesek de sürekli
ama çok yavaş bir şekilde hareket
ediyordu. Bu düşünce başka bir
sorunun daha ortaya çıkmasını
sağladı. Kıtalar sürekli hareket
halindeyse, milyonlarca yıl önce ne
haldeydi? Wegener yedi kıtanın
yaklaşık 250 milyon yıl önce
sadece tek bir kıta olduğunu
düşünüyordu. Bu süper kıtaya
Yunancada
‘’bütün
dünya’’
anlamına gelen ‘’Pangaea’’ adını
koydu.

Alara Başak KÖSE
9-D
Şu an bildiğimiz yedi kıtanın bir zamanlar tek bir toprak parçası olma ihtimali
var mı? Alman yerbilimci ve meteorolog olan Alfred Lothar Wegener, 1912
yılında bu soru üzerinden yola çıkan bir teori ortaya attı. Wegener’e göre
milyonlarca yıl önce yedi kıta devasa tek bir kıtanın parçasıydı. Bu kıtaya
Supercontinent (süper kıta) veya Pangea dedi.

Wegener bu teorisinin kanıtlarını 3
temel başlığa ayırdı: jeolojik uyum,
fosil kanıtları, taş yapıları.
Wegener’in ilk kanıtı ve asıl bu
teorinin başlamasını sebep olan
neden kıtaların şekliydi. Wegener
dünya haritasına baktı ve kıtaların
nerdeyse mükemmelce birbirine
uyduğunu gördü. Kıtalar yapboz
parçaları gibi birbirine oturuyordu.
Kıtaların
jeolojik
şekillerinin
birbirini
tamamlamasının
en
belirgin kanıtı Güney Amerika’nın
doğu kıyısı ile Afrika’nın batı
kıyısıdır.
Bu iki kıyı, şekilde
görüldüğü gibi konumlandırılırsa
bir zamanlar birleşik olmaları
mümkündür.
Wegener teorisi kabul ettirmek için
sadece
bu
nedenin
yeterli
olmayacağını biliyordu. Bu yüzden
daha çok araştırma yaptı ve
dünyanın farklı yerlerinde bulunan
fosillerle alakalı ilginç bilgiler
buldu. Milyonlarca yıl önce yaşamış
ve nesli tükenmiş canlıların
fosillerini, birbirlerine karadan
bağlantısı
olmayan
kıtaların
kıyılarında bulmaya başladı. Bu
kara canlılarının kıtadan kıtaya
uçması veya aradaki büyük su
kütlesini
yüzerek
aşması
imkânsızdı.
Wegener’in
bu
konudaki en büyük örneği bir
sürüngen
çeşidi
olan
Mesosaurus’tu. Sadece sığ tatlı
suda yaşayan bu soyu tükenmiş
canlının fosilleri, sadece Güney
Amerika’nın doğu kıyısı ve
Afrika’nın
batı
kıyısında
bulunmuştur. Wegener’e göre bu
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süper kıta olduğu hipotezini bilim topluluğuna
açıklayan Wegener’in teorisi, 1930’da vefat eden
Wegener’in yaşam süresi içinde kabul edilmedi. Bilim
insanları kanıtları yeterli bulmadılar ve bu hipotez
sadece bir teori olarak kaldı. Ancak yıllar sonra
teknoloji ilerlediğinde ve daha fazla araştırma
yapıldığında Wegener’in kuramı daha mantıklı
gelmeye ve bazı bilim insanları tarafından kabul
edilmeye başlandı. Wegener’in teorisine en çok
katkıda bulunan araştırmalardan biri de J. Tuzo
Wilson’ın geliştirdiği levha tektoniği kuramıdır.
Kanadalı fizikçi Wilson, kayaların hareketini incelemiş
ve yaptığı deneyler sayesinde kıtaların hareket
etmesinin mümkün olduğunu kanıtlamıştır.

canlılar, iki kıta ayrılmadan önce bu alanda yaşıyordu.
Nesilleri tükendikten sonra ise bu iki kıta ayrıldı ve
fosilleri ayrı kıtalarda kaldı. Atlantik Okyanusu’nu
yüzerek geçemeyecek olan ve kanatları olmayan bu
canlının jeolojik olarak birbirini tamamlayan yerlerde
bulunması Wegener’in teorisi destekliyordur.
Wegener çalışmasına taş yapılarını inceleyerek
devam etti.
Fark etti ki aynı fosiller gibi bazı dağlar, kara
bağlantısı olmayan yerlerde bulunuyor. Konuyu daha
fazla inceleyince Kuzey Atlantik Okyanus’unun doğu
ve batı kıyısındaki bazı dağların birbirlerine
benzediğini keşfetti. Kuzey Avrupa’da ve Doğu
Amerika’da bulunan bu dağların sadece oluştuğu
taşlar değil, aynı zamanda bu taşların yaşları da
tıpatıp aynı. Tabii ki bu bir tesadüf olabilir ama
bilimsel olarak çok küçük bir ihtimal. Dağların,
okyanusun iki tarafının birleşik olduğu zamanda
oluşması ve ayrılma gerçekleşince farklı kıtalara
sürüklenmeleri daha mantıklı bir açıklama.

Wegener, kıtaların şeklini, soyu tükenmiş canlıların
fosil kalıntılarının yerlerini, dağların yaşlarının ve
türlerininuyumunu inceleyerek kıtaların kayma
teorisini kanıtlamaya hayatını adamıştır.

Kaynakça:
http://www.olaganustukanitlar.com/kitasal-suruklenme-teorisi-nedir/
https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/continental-drift/

Topladığı kanıtlar ve dünyanın bir zamanlar tek bir
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5000 Yıl Sonra
Gezegenimiz
Dünya’mızın da nefesi bir o kadar kesiliyor. Eğer
buzulların erimesi normal seyrinde devam ederse
5000 yıl sonra tüm buzullar erimiş olacak ve bununla
beraber 65 metre kadar yükselen su birçok şehri
yutacak. Kuzey Amerika kıtasının doğu yakası ciddi
oranda sular altına gömülmeye mahkum kalacak,
Güney Amerika’da Amazon havzası denizle
birleşecek, bölgenin tatlı su ve yaşam kaynağı
Amazon nehri artık var olmayacak. Avrupa’nın
etkileyici ve daima canlı şehirlerinden Amsterdam,
Venedik, Londra ve Kopenhag gibi onlarcası sonsuz
bir sessizliğe bürünecek. Afrika’nın kuzey kesiminin
bir kısmı, Çin’in batısının ise çok büyük bir kısmı sular
altında kalacak, öyle ki deniz bu civarlarda Pekin’e,
Basra Körfezi’nde ise Bağdat’a dek ilerleyecek.

Zeren HAKTANIRLAR
9-A
Zamanın başlangıcından beri oluşan hiçbir varlık,
yahut basit bir organizma, gezegen, insan veya yıldız
kendine biçilen ömrü ne kadar uzun olursa olsun
kendini sürekli olarak yenilemeden, bu evrene
tutunup sonsuza dek yaşayamadı. Ne kadar
görkemli yaşarsa yaşasın her insan öldü, ne kadar
parlak yanarsa yansın her yıldız söndü… Evrende bir
başlangıcı olan her şeyin bir de sonu vardır, hep oldu,
hep de olacaktır. Bizim olmadığımız gibi, bize benzer
milyarlarca yaşam formunu bünyesinde barındıran
sevgili gezegenimiz Dünya da bir istisna değil elbet.

Tabi tüm bunlar olduğunda biz çoktan ölmüş, bu
gezegenden ve hatta bu evrenden göçmüş olacağız.
Ne biz ne de tanıdığımız herhangi biri yaşıyor olacak
o zaman, ne çocuklarımız ne de torunlarımız. Ancak
biz olmasak da, tanıdığımız herhangi biri olmasa da
birileri olacak Dünya’da, bizim türümüzden, bizlerden
olmasa da…
Bizler, gelecek kuşaklara sağlıklı bir Dünya
bırakmakla yükümlüyüz. Bizi içinde barındırdığı için
en azından kendimizin yanı sıra onun da geleceğini
düşünmeyi borçluyuz Dünya’ya. Düşünmeksizin
saldığımız her zehirli gaz için, o boğulurken aldığımız
her bir soluk için bir nefes borçluyuz Dünya’ya…

Bunca zaman içerisinde birçok değişikliğe maruz
kalmasına rağmen dört buçuk milyar yıldan uzun
süredir varoluşunu büyük bir kararlılıkla sürdüren
gezegenimiz artık eskisi gibi genç ve dayanıklı değil.
Üstüne üstlük gezegenimiz zamanla savaşması
yetmezmiş gibi bir de içten saldırıya uğruyor,
etrafına yegane faydası dokunmayan salt zarardan
oluşan bir cinsin saldırısına, yeryüzündeki tek ve en
nankör cinsin, bizlerin…

Kaynakça:
https://www.webtekno.com/haber/amp/25908 https://www.nationalgeographic.com/environment/global-warming/big
https://climate.nasa.govfaq/30/if- all-of-earths-ice-melts-and-flows-into-the-ocean-what-would-happen-to-the-planets-rotation/

Küresel ısınma gezegenimizi ve bunun beraberinde
de bizleri yıllardır tehdit ediyor, bu sorun yeni değil
ancak her zamankinden de
daha
tehlikeli.
İnsanların
gelişim adı altında duyarsızca
attığı
her
adım,
aşırı
şehirleşme,
dikkatsiz
sanayileşme ve daha nicesi
bizi önümüzdeki bariz sona
gitgide daha çok yaklaştırıyor.
Bunlar
bizi
geliştirmiyor,
çökertiyor! Küresel ısınmayla
beraber
buzullar
eriyor,
buzulların erimesiyle beraber
sular yükeliyor, sırf bu birkaç
yüzyıl içinde dahi birçok
toprağın da su altında kalması
bekleniyor, bu topraklarda
insanlar yaşıyor! Ve tüm
bunlarla, yükselen her bir su
damlacığı ve su altına batan
her bir kara parçacığıyla
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Dünyanın İlk Kitap Kasabası:
Hay-On-Wye

Günümüzde her kitapçı farklı konularda uzmanlaşmış
durumda. Bir kitapçı gerilim, korku, şiir üzerinden
kitaplar satarken bir başka kitapçı sinema, sanat,
müzik ya da edebiyat, psikoloji üzerine satış yapıyor.
Kısacası bu kasabayı ziyaret eden herkes, kendi
zevkine göre kitap bulabilir. Aynı şekilde her
kitapçının kendine ait lakabı da var.

Damla BEKİL
9-D
Hay-On-Wye, Birleşik Krallık’ta Galler sınırında Wye
Nehri kıyısına konumlanmıştır. Wye nehri üzerindeki
kitaplar şehri Jakoben ve Victorya döneminden
kalma eklemelerle günümüzde çökmekte olan
Norman Kale’sinin hakimiyetindedir. Bu kasaba,
kitap severler için ‘uğranması – gidilmesi gereken’ bir
yerdir ve hâlâ iki düzine kitapçı, pek çok da ikinci el
kitap satan dükkanlar bulunmaktadır. Son yıllarda bu
sayı keskin bir düşüşe uğramasına rağmen, çoğu
dükkan açık kalmayı sağlamak için antika ve benzeri
kitapçılar haline gelmiştir.

Yol kenarlarında işaretli kutuların içine para atarak da
kitap satın almak mümkün. Bu kutulara “Dürüstlük
Dükkanı” veya “Satıcısız Kitapçılar” deniyor. Çoğu
kitaplığın başında satıcıları yok. Almak isteyen
kutulara parasını atıp kitabı alabiliyor. Bu kutuların
asıl amacı insanlara “Bu kasabada her şey,
ziyaretçinin dürüstlüğüne güvenmeye dayanıyor.”
mesajı vermektir.
Bu kasabada yeni basılan, ikinci el, nadir bulunan
kitapları da bulmak mümkün; yol kenarlarındaki bir
sürü sokak kitaplıklarının yanında kitaplara göz atıp
dinlenmek isteyen misafirler için sokaklarda koltuklar
bulmak da. Bu kasabayı önemli, popüler kılan bir
diğer etken de yıllın belli başlı dönemlerinde
düzenlenen edebiyat festivalidir.

Hay-On-Wye, festival başlamadan önce zengin kitap
kültürü ile tanınıyordu. Richard Booth, Oxford
Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra amcasından
kalan miras ile o dönemde bulunan çok sayıda
kitapevinden binlerce kitap toplamış ve böylece ilk
koleksiyonunu oluşturmuş ve kitapları doğduğu
kasabaya getirmiştir. 1962’de orada ilk dükkanını
açarak kasabaya 1970’lerde Hay yani ‘’Kitapların
Şehri’’ lakabını kazandırmıştır.

Her sene, mayısta ortalama 30.000 katılımcı ile
felsefe, müzik, edebiyat festivali düzenleniyor. Yıl
içerisinde yaklaşık 400.000 insanın ziyaret ettiği bu
kasabada festival zamanlarında turist sayısı hızla
artıyor.

Bu gelişmeyle eski - kırık dökük evler, yerini modern
zamanların muhteşem görünüşlü, görüldüğünde
herkesi büyüleyen evlerine bırakmış, kullanılmayan,
boş evler kitap dükkanlarına çevrilmiş, böylece
Hay-On-Wye tekrar canlanmıştır.

Bu festivalle filozofları, yazarları, akademisyenleri,
komedyenleri ve müzisyenleri; tartışma, söyleşi,
müzik, atölye çalışmaları adı altında bir araya
getirmek ve böylece felsefeyi salt akademiye ait
olmaktan çıkarıp insanların hayatına girmesini
sağlamak hedefleniyor.

Booth’un cesaretinden etkilenen insanların bu
kasabaya yerleşmeye başlaması ve
kasaba
sakinlerinin Booth’un izinden gitmeye karar vermesi
sonucunda, kasabanın birçok yerinde küçük küçük
kitapçılar açılmış, bu sayı günümüzde o küçücük
kasabada 30’a yakın kitapçı dükkanına ulaşmıştır.
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Kaynakça:
soylentidergi.com/dunyanin-ilk-kitap-kasabasi-hay-on-wye
egitimpedia.com/dunyanin-ilk-kitap-kasabasi-hay-on-wye
edebiyathaber.net/iste-fotograflarla-dunyanin-ilk-kitap-kasabasi/
hay-on-wye.co.uk/info/hay-on-wye.htm (harita fotoğrafı)
pinterest.fr/pin/81909286947087521/(sokak kitaplık fotoğrafı)

Pandem”İlk” Yaşam

Selin ÇİFTÇİLER
Hz-A
2020 yılına girerken ortaokulu bitirmenin heyecanını
yaşayacağım, bu yıla kadar birlikte okuduğum
arkadaşlarımdan ayrılacağım için çok gergin ve
heyecanlıydım. Bir yandan LGS’ye hazırlanırken bir
yandan da hangi okula gideceğimi düşünüyordum.
Sınavda başarılı olmak, yeni gideceğim okulda
hazırlık okuyacağım için İngilizcemi en kısa zamanda
geliştirmek ve yeni bir okulda yeni arkadaşlarla yola
devam etmek beni heyecanlandırıyordu.

Gerek pandemiye bağlı hastalığın bulaşma riskleri
gerekse benim ve tüm arkadaşlarımın ailelerinin bu
konudaki endişeleri nedeniyle bir araya gelip
buluşmalarımız ne yazık ki saatlerle değil dakikalarla
sınırlandırıldı. Bir başıma sınava hazırlanarak yapboz
gibi hobilerimle ve ailemle evde geçirdiğim bu yalnız
dönemi olabildiğince kendimi geliştirerek, zamanımı
iyi şekilde değerlendirmeye çalışarak ve tabi
hastalıktan uzak durmaya çalışarak sürdürdüm.

Mart ayından itibaren Covid-19 Pandemisi hızla
yayılmaya başladı ve tüm dünyada olduğu gibi
ülkemizde de okullarımız kapandı. Okul sıralarından
uzaklaşıp bilgisayar ekranlarına hapsolmuştuk.
Arkadaşlarımla
okulda
geçirdiğimiz
güzel
zamanların yerini bilgisayar veya telefon başında
uzaktan
haberleşmelerimiz,
okulda
geçen
zamanlarımızın yerini ise bilgisayar başında odamda
geçirdiğim daha yalnız günler aldı. Bu süreç ailece
bir arada olmamız açısından güzel olmakla birlikte
kendimi daha yalnız ve kısıtlanmış hissettiğim bir
dönem olarak başladı.

Belki de hayatımızın en önemli zamanlarında kısıtlı
olmak, yüz yüze eğitimle alıştığımız bir sistemden
uzaklaşıp online bir ortamda bir başıma kalmak
yorucuydu. Bazı şeylerin kıymetinin onları
kaybettikten sonra anlaşıldığı hep söylenirdi,
doğruymuş!.. Bu gerçek benim de yüzüme bir tokat
gibi çarpmıştı adeta. Sosyalleşmenin, eğitimin,
dostluğun, yürümenin, koşmanın yani bizi biz yapan
her şeyin değerini kaybedince anlamıştım.
Peki ne olacak? Geçecek… Bu günler de geçecek ve
bizler hayata kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Hem de hiç olmadığı kadar hayata sımsıkı
bağlanarak!…
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Maskenin Evrimi

Gülsün PAMUK, Duru ŞEN / 9-A
kullanım amaçları olan maskeleri doğurmuştur.
Fransa’da bulunan Les Trois Frères mağarasındaki,
M.Ö. 13.000’lerde çizildiği düşünülen “The Sorcerer”
(büyücü) figürünün ilk maske imgelerinden biri
olabileceği düşünülüyor. Farklı kaynaklar av büyüsü
yaparken bizon ya da dağ keçisi maskesi takmış bir
büyücü olduğunu düşünüyor. Arkeolojik kazılarda
bulunan ve 11 bin yıl kadar öncesine uzanan en eski
maske kireçten oyulmuştur. Nahal Hemar’ın
mezarında 12 parçadan birleştirilmiş şekilde bulunan
maske 2014 yılında İsrail Müzesi’nde “ Face to face:
the oldest masks in the world” sergisinde
sunulmuştur.

Eğer bu yıl bu yaşadıklarımızı deneyimlemeseydik
size ‘maske nedir?’ diye sorduğumuzda çoğu kişinin
cevabı şu an kullandığımız
tıbbi maskelerden
olmayacaktı. Bazıları bu soruya yapılan cilt maskesi
ya da partilerde eğlence olsun diye taktığımız bir
aksesuar olarak cevap verirdi. Peki ya şimdi? Artık
maskeyi bir zorunluluk olarak her yere götürüyor ve
neredeyse hiç çıkarmıyoruz. Bir yılda bu kadar çok
şeyin değişmesi sizce de garip değil mi?
Son zamanlarda gündelik hayatımızın büyük bir
parçası olan maskenin hem sanatsal hem tıbbi
açıdan uzun bir tarihçesi var. Maskelerin tıp alanında
kullanılmaya
başlamasından
önce
maskeler
insanların korkularını yenmesi, iletişim kurması veya
avlanması için kullanılıyordu. Bu evrensel arzular,
dünyanın farklı yerlerinde farklı çeşitlerde ve

Tıp tarihçileri, ilk tıbbi amaçlı maske olarak gaga
şeklindeki maskeyi kabul ederler. Bu maske aslında
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neredeyse hekimin tüm vücudunu kapatan bazen deri
bazen de mumlanmış kanvas kumaştan yapılan bir
elbisenin parçası olarak göze çarpmaktadır. Bu giysi ile
korunma fikrini 1619 tarihinde ilk benimseyen Charles de
Lorme'ye atfedilmiştir. Bu kıyafet, Roma'da 145.000 ve
Napoli'de 300.000 insanı öldüren 1656 Vebası sırasında
doktorlar kendilerini kafalarından ayaklarına kadar
örtüp gagaya benzeyen bu maskeyi takıyorlardı. Fakat
doktorlar hastalığın vücut sıvısında dengesizlik yaratan
zehirli havadan bulaştığını tatlı ve keskin parfümlerin
hastalığın
bulaşmasını
engelleyebileceğini
düşünüyorlardı. Bu yüzden maskenin uzun kısmında
50’den fazla bitki ve kokulu tozlar bulunuyordu.
Geçmiş yıllarda şu anda herkesin kullandığı (cerrahi
maske) ise sadece doktorlar tarafından kullanılıyordu.
Hatta, çok büyük bir operasyon ya da ameliyat olmadığı
sürece hiç kullanılmıyordu. Sadece kalp hastalarına
maske ile ziyaret izni veriliyordu. Maskelerin ilk kez
hastalığın bulaşılmaması için kullanılmasına ise
Mançurya vebası ve İnfluenza pandemisi sebep oldu.
İnfluenza pandemisi sırasında bazı ABD eyaletlerinde
sağlık çalışanları hatta bazı yerlerde yurttaşlar için de
maske takmak zorunlu kılındı. Bazı şehirlerde vaka
sayısının düşüşü maske ile ilişkilendirildi. Bu noktada
maske takmak ameliyathanelerdeki orijinal kullanımın
ötesine geçmişti, artık insanları hastalık kapmaktan
koruyordu.
Bu arada tıp alanında maskeler gelişmeye devam
ediyordu. O zamanlarda bir metale tutturulmuş birkaç
tabaka pamuk gazlı bezlerden oluşuyordu. Ameliyat
ortamı için ortaya konulduğu gibi maskelerin amacı,
solunum yoluyla ortaya çıkan sorunların maskeyi takan
kişiden karşıya geçmesini engellemekti. Çoğu maske
yıkanabiliyordu. Metal kısımları sterilize edilebiliyor ve
1919 yılında medikal maske patenti alan bir ABD’li
mucidin açıkladığı gibi, “Böylelikle maskenin uzun süre
kullanılmasına imkan sağlanabiliyordu.” Birkaç deney
sonucu yeniden kullanılabilir maskelerin hijyenik
olmadığı anlaşıldığı için 1930’lu yıllarda tek kullanımlık
maskeler yaşama girdi.
Covid-19 pandemisi nedeniyle yaşanan değişimlerin
başında maske takma şartı yer alıyor. Temel olarak bir
virüsün insana bulaşması için belli bir yoğunlukta virüs
ile temas edilmesi gerekiyor. Daha önceki çalışmalarda
elde edilen virüs salınım rakamları hastalık sahibi insan
şarkı söylediğinde ya da şiddetle öksürdüğünde virüs
yayılma oranının arttığını açıkladı. Öte yandan hastalıklı
kişi maske takıp sosyal mesafeye uyarsa ve ortalama
şekilde nefes alırsa virüs bulaşma riski epey azalıyor. Bu
nedenle maske takmak ve sosyal mesafeye uymak virüs
salınım rakamlarında büyük etki yaratıyor.
Kaynakça:
http://www.sanatatak.com/view/maskeler-nasil-ortaya-cikti
https://www.birgun.net/haber/medikal-maskelerin-tarihi-ve-tek-kullanimlik-maskelerin-yukselisi-302192
https://www.atlasdergisi.com/gundem/her-cagda-maske.html
https://arkeofili.com/wp-content/uploads/2020/03/beak3-620x400.jpeg
http://www.sanatatak.com/wp-content/uploads/2020/06/2-Sketch-of-Breuils-drawing-228x300.jpg
https://i.pinimg.com/originals/28/4f/cb/284fcbcd751447b2b9bf7068c7df98f3.jpg
https://www.drozdogan.com/news-images/evde-bez-kumas-bandana-maske-yapimi-covid-19-koronavirus-586787-730-480.jpg
https://www.drozdogan.com/tibbi-maske-cesitleri-koronavirusten-korunmada-maskeler-etkili-mi-hangisi-secilmeli/
https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66300/covid-19-nedir-.html
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“The Sorcerer”, Les Trois Frères , M.Ö. 13.000

yararlanılabilir diye düşünmesi gerekir. Her ne kadar
öğretmenlerin okulda anlattıklarıyla bilgisayar
üzerinden anlattıkları aynı olsa da okulda
öğretmenler çocukların konuyu ne kadar anlayıp ne
kadar anlamadıkları görebiliyorlardı. Her yaştaki
öğrencilerin bilgisayar başında bu kadar saat
geçirmeleri insan sağlığı için çok zararlı olması ise
uzaktan eğitimin dezavantajlarından biridir.

Bilgisayar Başında
Okul

Öğrencilerin dersi katılmaları ise normalden daha zor.
Öğretmenlerin herkese kısıtlı bir süre içinde
öğrencilere soru sorup cevap hakkı tanıması da
uzaktan eğitimle daha da zorlaşmıştır. Bir öğretmenin
çocuğun konuyu anlayıp anlamadığını anlaması için
sınav yapılması gerekir. Öğrenciler, ders dinlerken
dikkat problemleriyle karşılaştı. Evde en ufak bir
hareket insanın çabucak dikkatini dağıtır haline geldi.
Bütün gün dikdörtgen bir ekrana bakmak dışardan
herkese kolay gibi gözükse de bunu bir dönem
boyunca yüz yüze eğitimde göreceklerimizin aynısını
görmek, öğrenmeyi biraz daha zorlaştırıyor. Elbette
uzaktan eğitimin sadece kötü yanları yok. Mesela
öğrencilerin kendilerine ayırabilecek vakti daha çok
arttı. Çalıştıkları alanları dikkat çekebilecek eşyaları
kaldırdıktan ve programa alıştıktan sonra uzaktan
eğitim size çile gibi gelmekten çıkıp normal eğitim
nasılsa aynı hissiyatı vermeye başlar.

Arda ERİŞ
9-A
Uzaktan eğitim, her ne kadar öğrenciler için yeniyse,
eğitim sistemi ve okullar için de bir o kadar yeni bir
uygulama. Her şeye rağmen tüm dünya olarak
uzaktan eğitime adapte olmamız çok zor olmadı.
Fakat bu durum herkes için aynı şekilde ilerlemedi.
Türkiye’nin doğu tarafında yaşayan birçok öğrenci
için imkanlar yeterli değil. Bu sene sınava girecek
öğrencilerin özel okulda okuyanlarla
devlet
okulunda okuyanlar arasında büyük bir fark oluşacak
çünkü herkesin evine bilgisayar ya da tablet
alabilecek durumları yok. Bu sorunlarla en çok
karşılaşan kitle ise çok çocuklu olan aileler. Herkesin
ayrı ayrı derse girmesi için insanların ekonomik
gelirleri yetmeyebilir, uzaktan eğitimde internet
gerektiği için her ailedeki bireye internet erişimi
sağlanamayabilir, bu gibi sorunların çözümü ise
oldukça zordur.

Uzaktan eğitim öğrencilere planlı ve programlı olmayı
düzen ve sorumluklarımızın olduğunu bize gösterdi
ve öğretti. Küçük yaşta çocuklar için öğrenmesi zor
olan bir eğitim şekli olsa da hayatımızı uzaktan
elektronik aletlerle yaşamayı kabul etmeliyiz.
Kaynakça:
https://media.istockphoto.com/vectors/distance-education-learning-the-student-listens-to-the-lecture-of-the-vector-id672247542

Uzaktan eğitim ile yüz yüze eğitim arasında çok bir
fark olmasa da yüz yüze eğitimin benim için daha
fazla etkili olduğunu düşünüyorum. Dünya
alışılmadık bir durumla karşı karşıya olduğu için
öğrencilerin uzaktan eğitimden en fazla nasıl
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Finlandiya’nın Eğitim Sistemi:
Beyaz Zambak Ülkesi

Mert Gencer ŞİMŞEK
9-B
Finlandiya’nın eğitim sistemini daha iyi anlayabilmek
için tarihine göz atmak gereklidir. XIV. yüzyılda
dağınık Fin kavimleri, bağlı bulundukları İsveç Krallığı
tarafından bir dukalık halinde bir araya getirilmiştir.
1323’ten sonra Finlandiya İsveç Krallığı’nın bir parçası
olduğunu kabul etmek zorunda kalmıştır. 600 yıl
sürecek bu dönemde halk İsveç baskısı altında
bağımsızlığını kaybetmiş, kendi ülkesinde 2. sınıf
yaşam şartları altında kültürel benliğini yitirmiştir. Bu
dönemde Finlandiya dukalığının başına geçirilen
Avrupa’nın çeşitli üniversitelerinde eğitim görmüş
Turkulu piskoposlar Finler’in gelişen yeni dinî
akımlardan haberdar olmalarına ve onlardan
etkilenmelerine sebep olmuşlardır. Martin Luther’in
yeni din öğretisi bu yolla ülkeye girmiş, 1548’de
Protestanlık laik sistemlerle birlikte ülkede yayılmıştır.

Atatürk’ün her Türk genci “ Beyaz Zambak” kitabını
okumalı önerisinden yola çıkarak, Finlandiya’nın
eğitim sistemi ve farklılıklarına ilgi duydum. Bu
yazıda
Finlandiya’nın
eğitim
konusundaki
uygulamaları ve farklılıkları paylaşılacaktır.
Finlandiya, dünyamızın kuzeyinde Baltık Denizi’ne
kıyısı olan soğuk iklim kuşağında bir ülkedir.
Ekonomik, askeri veya siyasi açıdan büyük ülkelerin
arasına giremeyen Finlandiya, eğitim konusunda en
gelişmiş ülkeler arasında birinci sıradadır. Bu ülkenin
eğitim sistemi zorlu süreçlerden geçerek bugünkü
başarısına ulaşmıştır.

XVIII. yüzyıldan itibaren İsveç’in zayıflaması,
Rusya’nın Büyük Kuzey Savaşı sırasında Finlandiya’yı
işgal etmesine (1714-1721) yol açmış, devamında
yapılan savaşlarla Finlandiya’nın tamamı 1809’da
imzalanan Tilsit Antlaşması ile Rusya’ya bağlanmıştır.
Rusya’da 1917’de Çarlık rejimi devrilince Finlandiya
bağımsız bir ülke olarak “Bağımsız Demokratik
Cumhuriyet”i ilan etmiştir.
Uzun yıllar siyasi bağımsızlıklarını elde edememiş
olan Finlilerin, İsveç ve Rus etkisi altında disiplin
sistemlerini geliştirmiş olmaları, Protestanlığın özgür
din anlayışı ile farklılıklara açık bir toplum olmaları
eğitimde de gelişmelerine ortam hazırlamıştır. Ayrıca
Finlandiya’nın zorlu coğrafyası, kıt yer altı kaynakları
eğitime ve geleceğe umut besleyen genç nesil için
zorunlu bir ilerleme yönü sağlamıştır. Sefalet
dönemleri atlatan ve ihtiyaçlarını doğru tespit eden
toplumlar zorluklara karşı yaratıcı sistemler
geliştirebilirler. Finlandiya, belirtilen nedenlerle “fakir
bir ülke iken bugün dünyanın en refah ve mutlu
insanlarının olduğu bir ülke haline nasıl geldi”
sorusuna cevap olarak farklı eğitim sistemi ve
çalışkanlıkları verilebilir.
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Finlandiya’da değişimi ilk başlatan Snelman ve
arkadaşları tarafından halka nasıl çalışması
gerektiğini, fakir de olsalar sağlıklı bir hayatı nasıl
şekillendirebileceklerini, mutlu bir aile kurmanın
yollarını, düzene laikliğe ve disipline nasıl

alışabilecekleri anlatılmıştır. Snelman'ın üzerinde
durduğu en önemli konular arasında vicdan ve
sorumluluk duygularının geliştirilmesi, diğer halklara
saygı duyulması, cehaletin ve fakirliğin eğitim ve
çalışmayla yok edilmesi düşüncesi vardı. Bu sebeple
Snelman "Halkı manevi susuzluktan kurtarmak için
yetenekli insanlara ve eğitimcilere mektuplar
göndermiş, bu mektuplar zamanla elden ele
dolaşarak birçok kişi tarafından okunmuştur. Bu
süreç halk içinde bir eğitim seferberliği başlatmış,
toplumsal uyanışa sebep olmuştur.
Finlandiya’nın Eğitimdeki Farklılıkları Nelerdir?
Finlandiya eğitimde fırsat eşitliği olan bir ülkedir.
Eğitim sadece devlet okullarında yürütülür ve okullar
ücretsizdir. Kırtasiye ihtiyaçları, öğlen yemekleri
dahil eğitimle ilgili tüm ihtiyaçlar devlet tarafından
karşılanır. Finlandiya’da öğrenciler gibi eğitim
çalışanları da her düzeyde eşittir.
Eğitim sistemindeki en önemli farklılıklardan bir
tanesi Finlandiya’daki çoğu öğrenciye ev ödevi
verilmemesidir. Gerekçesi öğrencilerin öğrenmeyi
okulda gerçekleştirmeleri ve sosyal öğrenme için
daha çok zaman ayırmaları gerektiğidir. Diğer
farklılık ise öğretmenler “yapma, etme” gibi
kelimeler kullanmamaktadırlar. Eğer bir öğrenci
ağaca çıkmak isterse, o etkinlikten öğrencinin
olumsuz olsa da alacağı bir ders olduğunu
düşünmektedirler. Ayrıca eğitim sistemlerinde sıkı
ve yoğun bir müfredat söz konusu değildir. Okullarda
dersler 4 saat sürmektedir ve verilen çalışmalar 20
dakikayı geçmemektedir.
Finlandiya’da bizim ülkemizin tersine bir sınav
sistemi yoktur.
Okula 7 yaşlarında başlayan
öğrenciler ilk 6 yıl notla değerlendirilmezler. 16
yaşına gelindiğinde ülke genelinde ezbere dayalı
olmayan bilgiyi kullanmayı ölçen bir sınava
girmektedirler. Müfredatlarında bol oyunlu, projeli
çalışmalar hedeflenen Fin eğitiminde, spora, sanata
ve sosyal etkinliklere matematik ve fen bilimleri
kadar önem verilmektedir.
Finlandiya’yı diğer ülkelerden ayıran bu farklılıklar
öğrencilerde sınav ve not kaygısından uzakta gerçek
öğrenmeyi sağlamakta, öğrenme ezberleme yerine
merak ve istek amacıyla gerçekleşmektedir. Bu
yönleriyle tüm ülkelerin Finlandiya eğitim sistemini
örnekleyerek
değişim
sağlamaları
umut
edilmektedir.

Kaynakça:
1)”Beyaz Zambaklar Ülkesinde” adlı kitap
2)https://www.infofinland.fi/tr/finlandiya-hakk-nda-bilgiler/finlandiya-hakk-nda-genel-bilgi/finlandiya-tarihi
3) https://bilgigate.com/finlandiyada-egitim-sistemi/
4) https://www.campusonline.com/kariyer/finlandiya-egitim-sistemi-hakkinda-bilmeniz-gereken-her-sey
5)https://tr.euronews.com/2019/12/11/ataturk-un-etkilenip-okul-mufredat-na-koydugu-finlandiya-n-n-basar-hikayesi
6) https://www.mebvizyon.com/finlandiyanin-en-ust-duzey-egitim-sistemi-nasil-isliyor/
7) apelasyon.com/Yazi/1052-finlandiya-egitim-sistemine-kisa-bir-bakis
8) https://www.google.com/search?q=beyaz+zambaklar+%C3%BClkesinde&sxsrf=
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İki Öğrencinin Gözünden
İki Ülkede Eğitim

Tara TİREGÜL / 10-E
Nihan Ecem ŞENTÜRK / 10-E
Benim adım Nihan Ecem Şentürk ve Tara’nın aksine
tüm hayatım boyunca Türkiye’de eğitim gördüm.
Tara Türkiye’ye geldiğinde Fransa’daki ve
Türkiye’deki dersler ve müfredat hakkında
konuşmuştuk. İlk olarak bana oradaki Tarih dersleri
çok ilginç gelmişti. Biz 5. ve 6. sınıflarda Tarih dersi
olarak değil Sosyal Bilgiler dersi olarak iklim, harita
ölçekleri, ekonomik faaliyetler, İpek Yolu gibi
konuları öğrenirken onlar bizim 8. sınıf ve lisede
öğrendiğimiz konuları işlemişlerdi. Fakat Tara ile
konuşurken fark ettiğim başka bir konu derslere
verilen önemdi. Türkiye’de daha çok sayısal
(Matematik ve Fen Bilimleri) derslere önem
verilirken, onlarda daha çok sözel derslere ve
yabancı dillere ağırlık veriliyordu. Bu yüzden bizim
ortaokulda gördüğümüz Matematik konularını onlar
lisede görüyorlardı. Ayrıca Fransa’da liseye geçiş için
Türkiye’deki gibi bir sınav uygulanmıyordu.

Benim adım Tara Tiregül, Fransa’da bir Amerikan
okulunda üç yıl okumuş bir öğrenci olarak
Türkiye’deki eğitim ve Fransa’daki eğitim arasında
birçok farklılık olduğunu gördüm. İlk olarak
Fransa’daki okulumuzun ortaokul müfredatı, hem
sayısal hem de sözel dersler açısından çok farklıydı.
Örneğin, tarih dersimizde altıncı sınıfta ağırlıklı
olarak Amerikan İç Savaşını, Ellis Adasını sonra
yedinci sınıfta Orta Çağ, Mısır ve Çin Tarihi, I. ve
II.Dünya Savaşı, sekizinci sınıfta da Fransız İhtilali,
Afrika Tarihi ve coğrafyası, son olarak ta Holokostu
işledik.
Fransa’dayken sadece oranın tarihini öğrenmekten
ziyade farklı ülkeler ve kıtaları da öğrendik.
Derslerdeki bilgi çeşitliliği bütün dünya tarihi
hakkında bilgi sahibi olmamıza izin verdi. Dahası,
sınıftaki
arkadaşlarımla
konuştuğumda,
biz
işlediğimiz konular hakkında geziye giderek, essay
yazarak ilerlerken onların 8. sınıfta daha çok test
kitaplarından yararlandıklarını fark ettim.

Fransa’da her lise kendi özel mülakat ve sınavını
yaptığı için öğrenciler istedikleri okulların sınavlarına
giriyorlarmış. Fakat bizim ülkemizde bir liseye veya
üniversiteye girmek için sınav zorunlu. Hatta bu
sınavlara girecek olanlar genellikle dershanelere
veya okullarının düzenlediği hafta sonu kurslarına
katılıyorlar.

Mesela, I. Dünya Savaşı ünitesini bitirdikten sonra
görsel şekilde aklımızda kalması için “Musée de la
Grande Guerre du Pays de Meaux” isimli müzede
eğitici bir geziye gittik. Bunun sayesinde, savaşta
kullanılan silah ve teknolojileri gerçek hayatta da
görmüş oldum ve bugüne kadar resimleri hâlâ
aklımda kaldı. Ayrıca, Paris’te 70'in altında aldığım
bütün sınavlara yeniden katılma şansı verildi

Bu yüzden bizim okullarımız Fransa’dakinden daha
uzun ve yorucu oluyor. Bireyin kişiliğinin oluşmasının
en büyük faktörlerden biri, gördüğü eğitimdir. Bu
yüzden sorumlu ve başarılı bir bireyin yetişmesi için
Fransız eğitim sistemi birçok yönden daha doğru ve
etkili bulunabilir. Bireyin kendisini sportif, sanatsal
veya sosyal yönden geliştirmesi de çok önemlidir.
Fransa’da okulun erken bitmesi veya daha az dersin
olması bunu teşvik eden bir faktör. Aynı zamanda
sınavlarda anlayış, anlatım ve ödev verme biçimi,
okul saatleri, ağırlıklı dersler ve sınav sistemi
açısından da bu iki ülkenin eğitim yönünden
birbirlerinden çok farklı olduğu görülebilir.

Oraya ilk taşındığımda İngilizcem o kadar iyi değildi,
dolayısıyla da derslerimi anlamakta zorluk
çekiyordum. Bu şekilde hem notlarımı zaman
içerisinde düzelttim hem de konuları sırf sınavdan iyi
almak için değil kendi kişisel gelişimim için anlamış
oldum.
Türkiye’ye geldiğimde ise daha fazla ders sayısı ile
karşı karşıya kaldım. Fransa’da en yaygın ders bitiş
saati üç oluyordu ve kendi hobilerimize daha çok
vakit ayırmamızı ve dinlenmemizi sağlıyordu.
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Teknolojinin Gelişimiyle
Değerleri Değişecek Meslekler

Teknolojinin yardımı sayesinde neredeyse bütün
işlerimizi internetten kısa bir sürede yapabiliyoruz.
Tabi bu gelişmeler insanlar için çok iyi, fakat bu
teknolojinin gelişimi ile yapılan yenilikler bazı
sektörlerde
çalışan
insanların
işlerinden
alıkoyulmasına
sebep
olabiliyor.
Teknolojik
gelişmeleri uygulamak işçi çalıştırmaktan çok daha
zahmetsiz ve uygun maliyetli olduğu için, şirketler
çoğunlukla
kendilerini
teknolojik
alanlarda
geliştirmeye çalışıyorlar. Bu sebeple günümüzde
birçok sektörde büyük oranda işçi çıkarımları
yapılmaktadır.
Bu meslek gruplarından bazıları şoförler ve
pilotlardır. Günümüzde hava ve kara ulaşımında
yapay zeka adına çok büyük adımlar atılmıştır ve
atılmaya devam ediliyordur. Şu ana kadar çok sayıda
sürücüsüz araç denemeleri yapılmış ve büyük
oranlarda başarılar elde edilmiştir. İHA (İnsansız hava
aracı) denilen belirli bir merkezden kontrol edilen
hava araçları, askeri alanlarda kullanılmaya bile
başlanmıştır. Bunun yanı sıra bazı hava yolu şirketleri
’Bizim uçaklarımız zaten kendiliğinden uçabilir fakat
pilotların yaptığı küçük hamleler insanların
hayatlarını kurtarabiliyor’ gibi açıklamalar yaptılar.

Ata Boğaç KABASAKAL
9-C
Hepimizin bildiği üzere teknoloji her geçen gün
gelişmekte olup üzerimizdeki etkisini giderek
artırmaktadır. Bizler de her gün bu gelişimlere ayak
uydurmaya çalışıyoruz. Teknoloji, gittikçe yerini
büyüten ve olmazsa olmazımız haline gelen bir
kavramdır. Hayatımızın her anında, günlük
işlerimizde, iş hatımızda, eğİtim hayatımızda ve
sosyal hayatımızın büyük bir kısmında etkin rol
oynamaktadır.

Çin de bu projeyi gerçekleştiren ülkelerden biri ve ilk
insansız araç testlerini başarıyla tamamladılar. Çin’in
Pekin kentinden Tianjin şehrine insansız araç
yaklaşık 85 dakikada başarıyla gitti. Bu araç iki şehir
arasındaki 96 km’lik mesafeyi 85 dakikada aldı ve
saatte maksimum 180 km hıza ulaşabiliyor. Bunun
yanı sıra Çin devletinin ‘Tengoen Technology’
adındaki şirketi insansız kargo uçağı hakkında bir
proje üstünde de çalışıyor. Bu uçağın yaklaşık olarak
20 ton yük taşıması ve 2020 yılında kullanılması
öngörülüyor. Bu gelişmeler yüzünden pilotluk ve
şoförlük meslek gruplarının yakın gelecekte
bitebileceğini öngörebiliriz.
Diğer bir meslek grubu da şu sıralar en çok
duyduğumuz banka çalışanları. Artık bankacıların
yaptığı çoğu işlemler geliştirilen birçok yazılım
sayesinde kolay ve kısa bir sürede yapılıyor ve bunun
maliyeti de oldukça uygun bir bütçeye denk geliyor.
Şu an henüz pek etkisini göstermese de bu olay
yakın bir süreçte gazetecilik mesleğini de
etkileyecek, çünkü çeşitli yayınlar, makaleler, dergiler
ve raporlar yazılım şirketlerinin tasarladığı yazılımlar
sayesinde yapay zeka ile oluşturuluyor. Dünyaca
ünlü medya kuruluşu olan ‘Associated Press’ bu
yazımları 2004 yılından beri kullandığını kamuya
açıklamıştır. Bu durum finans sektörünü de derinden
vurdu. Artık finans şirketlerinin finans analistlerine
ihtiyacı kalmadı. Yeni tasarlanan trend analizi
tabloları ile yüksek oranda verimli sonuçlar elde
edilebiliyor. Uzmanların araştırmalarına göre yakın
bir zamanda finans sektöründe büyük bir oranda iş
kaybı olacağı öngörülüyor.
Diğer bir meslek grubu ise neredeyse her gün
karşılaştığımız kasiyerler. Çoğu markette artık sıra
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hakkında tercihler yaparken bu tür durumları
değerlendirmeliyiz ve teknolojiyle onun yan
branşlarının ilgili olduğu meslek dallarına yönelmek,
yapılacak en mantıklı seçim olacaktır. Zamanın
geçmesi ve teknolojinin gelişmesiyle daha birçok
meslek alanında yok olma ya da o alana duyulan ilgi
azalacaktır. Meslek seçimlerini yaparken bu yakın
gelecekte bitebilecek olan mesleklerden uzak
durmalı, teknolojinin gelişimiyle gelen meslek
dallarına yönelmeliyiz.

uzunluğunu azaltmak için insanların ürünlerin
barkotlarını kendilerinin okutup kendilerinin ödediği
alanlar bulunmaktadır. Yakın bir zaman diliminde bu
alanların sayısının artması, bu nedenle kasiyer
sayısının azalması bekleniyor. Ayrıca, internet
alışverişi yapmamızı sağlayan siteler de kasiyerlerin
sayısının azalmasına yol açıyor.
Çok sayıda insanın çalıştığı madencilikte, maden
işçilerin yerini robotların alması bekleniyor. Birçok
insan işsiz kalacak, fakat herhangi bir hatadan dolayı
kaynaklanan bir kaza durumunda can kaybı
olmayacak. Yakın gelecekte, artık fabrikaların tam
otomatik çalışması bekleniyor. Bu teknolojilerin
gelişmesiyle, işçiliğin bitmesi ve yapay zeka yazılımlı
makinelerin kullanılması öngörülmekte. Makineler bir
insana göre daha hızlı hareket etmekte ve bu da
üretim hızını ciddi oranda arttırmakta.
Gelişen teknolojinin yok ettiği meslekler kadar
ortaya çıkardığı ya da çıkaracağı meslekler de var.
Bunlardan biri robot koordinasyon uzmanları. Henüz
sayısı çok olmasa da bu meslek grubunda olan
insanlar, robotların bakım onarım gibi teknik
sorunları ile ilgilenirler.
İnternet harika bir şey fakat harika olduğu kadar da
tehlikeli. Herkesin internet güvenliği için bir şeyler
yapması gerekiyor ve bu nedenle veri güvenliği
uzmanlığı adındaki meslek yakın zamanda çok
değerli ve insanların ihtiyacı olacağı bir meslek
haline gelecek.
Amerika Birleşik Devletleri Federal Soruşturma
Bürosu (FBI) 2019 yılının siber suç raporunu açıkladı
ve 2019 yılında yaklaşık olarak 467.000 fazla suç
şikayeti alınmış ve bu suçlar yaklaşık olarak 3,5
milyar dolar kayba yol açmıştır. Veri dedektifliği de
yakın zamanda özellikle şirketler tarafından çok fazla
değer görecek. Veri dedektifleri, internetten elde
ettikleri verileri çözümleyerek ilgili kurum ya da
şirketklere aktarırılar. Şirketler kendi ekonomik
planlamaları için doğru pazarı analiz etmek isterler,
bu yüzden yakın süreçte ticari olan her kurum veri
dedektifleriyle çalışmak isteyecektir.
Çoğu mesleğin bitmesinin ya da oluşmasının sebebi
yazılım ve yapay zeka kavramlarıdır. Artık gelecekte
bu yazılım ve yapay zeka içeren meslekler boy
gösterecektir, bu yüzden gelecekteki mesleğimiz

Kaynakça:
https://www.mentalup.net/blog/gelecegin-meslekleri
https://www.savunmasanayi.org/insansiz-araclar/
http://www.yeniisfikirleri.net/yakin-gelecekte-yok-olacak-meslekler/
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Zihninizin Neler Yapabileceğini
Keşfedin: Lumosity

Şevval Deniz TAŞ
8-A
içeren ve kolaydan zora doğru giden üç etaptan
oluşuyor. Her etapta cisimlerin görünüşü birbirine
giderek daha çok benziyor ve hangisini önceden
seçtiğinizi hatırlamanız zorlaşıyor.

Günümüzde matematik demek sadece işlem bilgisi
demek değil. Bunun yanında pratiklik, dikkat, analitik
düşünme ve hızlı karar verme de gerekiyor. Artık
sıradan ders çalışma tekniklerinin yanında
beynimizin farklı kısımlarını da kullanmamızı
sağlayan etkinliklere ihtiyaç duyuyoruz. Lumosity
isimli uygulama tam da bu amaca hizmet ediyor. Bu
uygulama beynimizin hafıza, dikkat, işlem yapma
hızı ve problem çözme alanlarını geliştirmemizi
sağlıyor.

Başka bir zorlayıcı olduğunu düşündüğüm egzersiz
ise Train Of Thought (Düşünce Treni) isimli dikkat
alanında bulunan alıştırma. Bu alıştırmada bir
tünelden ardı ardına çıkan farklı renklerdeki trenleri
raylardaki makasların yönünü değiştirerek kendi
renklerinde olan istasyona ulaştırmanız gerekiyor.
Fakat bir tanesini yönlendirirken aynı anda
arkasından gelenlere de dikkat göstermeniz
gerekiyor. Öyle ki aynı anda ekranda farklı istasyona
ulaştırılması gereken 6 tane tren olabiliyor. Bu
alıştırma da farklı seviyelerden oluşuyor. Her bir
seviyede belli bir skora ulaştığınız zaman bir sonraki
seviyeyi açıyorsunuz. Seviyeler ilerledikçe başlarda
tek renk olan trenler, çift renkli kombinasyonlarla
karşınıza çıkıyor ve daha süratli ilerlemeye başlıyor.
Bu tarz farklı beyin egzersizleri sunan uygulamaları
seven arkadaşlarıma Lumosity’i kesinlikle tavsiye
ediyorum.

Kunal Sarkar, Michael Scanlon ve David Drescher
2005 yılında Lumos Labs’i kurdular. 2007 yılında ise
Lumosity.com hizmete girdi. O günden bu yana bilim
insanları tarafından hazırlanmış 40’tan fazla
egzersizle kullanıcılarına her gün farklı bir program
sunuyor. Uygulamanın egzersizleri kendi içinde hız,
hafıza, dikkat, zihinsel esneklik, problem çözücülük,
dil ve matematik olarak 7 alana ayrılıyor.
Bu uygulama, her gün egzersiz programına
başlamadan önce üyeye o gün kendini nasıl
hissettiğini ve bir önceki gece kaç saat uyuduğunu
soruyor. Egzersiz programını hazırlarken de bu
hususlara dikkat ediyor. Her bir egzersiz programı
eğer ücretsiz üyelik kullanıyorsanız 3, ücretli
premium hesabınız varsa 5 alıştırmadan oluşuyor. Bu
alıştırmaların belli bir yaş sınırı yok, uygulama bir
süre sonra sizin egzersizlerdeki performansınızı
değerlendirerek sizin güçlü ve zayıf yanlarınızı tespit
ediyor ve hazırladığı programı biraz daha size özel
hale getiriyor. Ayrıca bazı alıştırmalarda belli bir
skora ulaştığınız zaman bazı illüzyonik göz
yanıltmacaları gibi konularda eğlenceli bilgiler de
veriyor.
Size uygulamanın içinde bulunan alıştırmalardan
birkaç örnek vermek istiyorum. Tidal Treasures
(Gelgit Hazineleri) isimli hafıza alanında bulunan
alıştırma bence uygulamadaki en zor egzersizlerden
biri. Bu alıştırmada karşınıza deniz ve sahille ilgili
mavinin tonlarında cisimler çıkıyor ve sizden birini
seçmeniz isteniyor. Bir sonraki ekranda önceden
seçtiğiniz cisimlere henüz daha seçmediğiniz üç
cisim ekleniyor ve sizden daha önce seçmediğiniz bir
cismi seçmeniz isteniyor. Alıştırma her biri 35 seçim

Kaynakça:
https://www.lumosity.com/en/
https://en.wikipedia.org/wiki/Lumosity
legalmatterblog.com
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Bernoulli İlkesi

Pelin ULAŞ
9-D
oluşur. Bu hava akışı Bernoulli prensibi gereği
kağıdın üstünden etkiyen basıncı azaltır. Fakat
kağıdın alt yüzeyine etki eden hava basıncı
değişmez. Alttan etkiyen hava basıncı yukarı doğru
bir kaldırma kuvveti oluşturur. Böylece kağıdın
tamamı yere yatay bir şekilde durabilir.

Hava araçlarının havada kalmasını sağlayan en temel
kanun ‘Bernoulli İlkesi’dir ve İsviçreli bilim adamı
Daniel Bernoulli tarafından bulunmuştur. Bernoulli
prensibi sıkıştırılamaz bir akışkanın hızındaki bir
artışın, basınçta bir azalma veya sıvının potansiyel
enerjisinde bir azalma ile eş zamanlı olarak
gerçekleştiğini belirtir. Bernoulli Prensibi bir
denklemle ifade edilebilir. Bu denklem aynı zamanda
basınç, hız ve yükseklik arasında yaklaşık bir ilişki
olduğundan uçakların uçma prensibiyle yakından
ilgilidir.
Uçakların uçma prensibinin yanında başka
mekanizmalar üzerinde de Bernoulli ilkelerini
görebiliriz. Açıkçası bu ilkeler sadece tonlarca
ağırlığa sahip olan araçlarda ya da ulaşımda
kullanılmaz. En basit örnekle, bir parfüm şişesinde
ya da sıvı püskürteçlerinde bunu gözlemleyebiliriz.
Şanslıyız ki Bernoulli’yi test etmek için evde de
gözlem yapabiliyoruz. Bu deney için bir bardakta
belli bir seviyede renklendirilmiş su, iki pipet ve bir
beyaz kağıt gerekmektedir. Renkli suyun içerisine bir
pipeti sokuyoruz ve bardağın karşısına beyaz kağıdı
koyuyoruz. Ardından ikinci pipeti bardaktaki pipetin
üzerine doğru üflüyoruz. Bunun sonucunda bardağın
karşısında duran beyaz kağıdın renklendiğini
görüyoruz. Deneyin başlangıcında bardak ve pipetin
hava basıncı bulunduğu ortamla dengeliydi. Lakin
üflediğimiz zaman bardaktaki pipetin basıncı
azaldığı için sıvı pipetten yukarıya doğru çıkıp
kağıda geldi.

Uçaklarda Uçuş
Uçaklar kanatları sayesinde havada kalabiliyorlar. Bu
kanatların yapısı fizik prensipleriyle açıklanabilir.
Kanatlar yarım damla şekline benzetilir. Kanadın üst
kısmı bombeli şekildedir yani kanadın üst yüzeyinin
alanı alt yüzeyinden daha fazladır. Bu yarım damla
şeklinin özel olmasının sebebi uçağa etki eden
kuvvetleri kontrol altına alıp kusursuz bir uçuş
sağlamasıdır. Kaldırma kuvveti uçağın havada
kalmasını sağlar. Uçağın ağırlığıysa yer çekimini daha
kolay yenmesini sağlar. Sürükleme kuvvetinin yani
hava direncinin şiddetli olması, uçağın yavaş
ilerlemesini sebep olur lakin itki kuvveti yani uçağın
ilerleme hareketini sağlayan kuvvet, sürükleme
kuvvetini yenerse uçak hızlanır. Tabii bu kuvvetlerin
uçağa etki eden şiddet miktarının değişmesinin
başlıca sebebi kanatların kuvvetlerin oluşturduğu
basıncı kontrol etmesidir.

Deneyi yapmak için gereken sadece bir şişe, kapak
ve bir bant. İlk önce şişeyi masanın üstüne
bantlıyoruz. Şişenin kapağını şişenin içinden
geçebilecek şekilde büzüştürüyoruz ve şişenin
ağzına koyuyoruz. Ardından şişenin ucundan
üflüyoruz. Deneyin sonunda kapağın şişenin dışına
çıktığını içine girmediğini görüyoruz. Bunun sebebi
üflediğimizde şişenin içindeki basıncın kapak
çevresindeki basınçtan fazla olduğunu bu yüzden de
gazların fazla basınçtan az basınca doğru
ilerlemesini Bernoulli ilkesiyle kanıtlamış oluyoruz.

Bernoulli ilkesine göre bir yüzeyden akan akışkanın
hızı arttıkça yüzeyi etkileyen basınç azalır. Buna
göre; kanadın üst kısmının eğimli olması yani yarım
damla şeklinde olması uçağın kalkışı için uçağın
hızlandığı sırada, kanadın üstünden geçen havanın,
altından geçen havadan daha hızlı olmasını sağlar.
Bununla birlikte, kanadın üstünden geçen hava hızlı

Örneğin bir kağıdı uçlarından iki elimizle tutup üst
yüzeyinden üflediğimizde üst yüzeyde bir hava akışı
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olduğu için kanadın üstünde basınç düşer; kanadın
altındaysa daha kuvvetli bir basınç alanı oluşur. Uçak
kalkış için limit hıza ulaştığında kanadın altındaki
basınç, uçağı kaldıracak kadar güçlü olur ve uçak
kalkar.
Bir de kanatların yanı sıra uçakların pürüzsüzce
ilerleyişini ve doğru yönlerde uçmasına yardımcı
olan pervaneler vardır. Pervaneler de aynı kanatlar
gibi uçağın karşılaştığı basınçları hafifletmeyi
amaçlarlar. Öncelikle uçak pervaneleri uçak
motorlarının
çalışmasıyla
dönmeye
başlar.
Pervaneler uçağın arka kısmında kalan havayı
sıkıştırır, ön kısmında kalan havayı ise seyreltir. Bu
durum pervanelerin arka kısımlarına etkiyen hava
basıncının ön kısımlarını etkiyen hava basıncından
daha büyük olmasına neden olur. Böylece uçağa ileri
yönde net bir kuvvet etki eder ve uçak ilerlemeye
başlar.

Kaynakça:
https://www.tatilbudur.com/ucak-bileti
https://teknokampus.net/bernoulli-deneyi/
https://www.ceyrekmuhendis.com/ucaklar-nasil-ucar/
https://www.elektrikport.com/teknik-kutuphane/ucaklar-nasil-ucar-1-bolum/11433#ad-image-0
https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/ucaklar-nasil-ucar#:~:text=U%C3%A7ak%20ileriye%20do%C4%9Fru%20hareket%20ederken,etmeye
%20ba%C5%9Flar%20ve%20u%C3%A7ak%20y%C3%BCkselir.
https://www.kozmikanafor.com/bernoulli-prensibi/
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Higgs Bozonu Nedir?

Zeynep Ezgi DAĞLIOĞLU
11-D
seviyesindeki
sinyali
doğrulamıştır.
İlerleyen
zamanda Higgs Bozonu’nun varlığından “neredeyse
emin” olunduğu açıklanmıştır ve Nobel Fizik Ödülü
Peter Higgs ve François Englert’e verilmiştir.

Evrenin başlangıcı kabul edilen Büyük Patlama’nın
hemen saniyenin milyonda biri kadar ertesinde ilk
parçacıklar da etrafa saçılmıştır. Bu parçacıklar saf
enerji olarak nitelendirilmiştir ve bir kütleleri yoktur.
Bu parçacıklara kütle kazandıran mekanizmanın
“Higgs Bozonu” olduğu ilk defa 1964 yılında ortaya
atılmıştır. Higgs mekanizması olarak belirtilen şey
Higgs Bozonu’nda gerçekleşmektedir. Parçacık
alandan geçerken alanla etkileşime girmektedir, alan
o anda ortadan kaybolmaktadır, parçacık ise kütle
kazanmaktadır. Bu kütle sayesinde atomlar
oluşmakta ve en nihayetinde insanlar oluşmaktadır.
Higgs’in en büyük etkilerinden biri de ilk atomların
oluşumunu açıklayan ve en geçerli teori olan
Standart
Model’in
yapı
taşlarından
birini
oluşturmasıdır. Evrenin başlangıç koşullarında bir
“süper simetri” olduğuna inanılmaktadır. Bu simetri
bir biçimde, Higgs’in de katkısıyla, bozulduğundan
dolayı evren ve insanlık var olabilmiştir. Eğer Higgs
Bozonu olmasaydı, insanların evrendeki varlığını
açıklayacak, parçacıkların neden ve nasıl kütle sahibi
olduğunu açıklayabilecek yeni bir teori gerekirdi.

Higgs’i çıplak gözle görmek mümkün değildir çünkü
bir parçacıkla etkileşime girdiği an yok olmaktadır.
CERN’deki bilim adamları ancak Higgs’in yok
oluşundan sonra ortaya çıkan etkilerden onun
varlığını saptayabilmektedirler. Dolayısıyla Higgs’in
varlığından %100 emin olmak mümkün değildir. Tam
sayısıyla belirtilmesi gerekirse Higgs’in varlığından
%99.9999426697 oranında emin olunmuştur. %100
emin olunamamasının sebebi kuantum fiziği ile
ilgilidir. Kuantum mekaniğinin belirsizlik ilkesinin
emirleri nedeniyle atom altı parçacıkların konumu ve
hızı aynı anda bilinememektedir. Bu bilinmezlik
nedeniyle
olasılık
teorisinden
ve
onun
matematiğinden yararlanarak ancak kuvvetli
tahminler yapılabilmektedir.
Higgs’in bir diğer adı da “Tanrı Parçacığı” olarak
bilinmektedir. Bu ismin hikayesi de şöyledir: Nobel
Fizik ödülü sahibi Leon Lederman, yıllarca uğraşıp
bir türlü yakalayamadığı Higgs parçacığına ithafen
ona “Tanrı Kahretsin Parçacığı” ismini vermek
isterken; yayımcısının uyarısıyla; “Tanrı Parçacığı”
ismi verilmiştir ve bu isim böyle kalmıştır.

Aralık 2011’de iki ana deneyin sözcüleri birbirlerinden
bağımsız sonuçlara dayanarak Higgs parçacığının
125 GeV/c2 değerinde bir kütleye sahip olabileceğini
açıklamıştır. Ayrıca yapılan açıklamalarda 115-130
GeV/c2 arası hariç Higgs’in bulunmayacağı diğer
kütle
aralıklarının
önemli
ölçüde
elendiği
belirtilmiştir. 4 Temmuz 2012’de CERN (Counseil
Européen pour la Recherche Nucléaire), “Higgs
Bozonu ile tutarlı” bir parçacığın resim keşfini
açıklamaya yetecek nitelikte olan “5 sigma”

Kaynakça:
https://www.lumosity.com/en/
https://en.wikipedia.org/wiki/Lumosity
legalmatterblog.com
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Kitap Okumanın
Beynimize Faydaları

Nesli Işık ANĞ
9-B
Zihinsel ve fiziksel rahatsızlıklara iyi gelmesinin yanı
sıra kitap okumak, hafızayı da güçlendirir. Yani ne
kadar çok kitap okursak hafızamızı o kadar
güçlendirebiliriz. Hayal gücünü ve yaratıcılığı
geliştirdiği de uzmanlar tarafından kanıtlanmıştır.
Anadilimizi düzgün kullanmak, kendimizi doğru
şekilde
ifade
edebilmek,
karşımızdakini
anlayabilmek ve empati kurabilmek için de düzenli
kitap okumalıyız.

Kitap okumanın beynimize yadırganamaz bir faydası
olduğu birçok kişi tarafından bilinir. Kitap okuyarak
zamanımızı doğru kullanmayı, yeni dünyalar
keşfedip eğlenceli vakit geçirmeyi, okuduğumuz her
kitap ile yeni şeyler öğrenmeyi, kelime ve bilgi
dağarcığımızı geliştirmeyi sağlarız. İlk olarak kitap
okumak stresi azaltır.
Yapılan bilimsel araştırmalara göre her gün düzenli
olarak kitap okumak stresi %50 %60 oranında azaltır.
Ayrıca, kitap okumanın beyinde yeni nöron
bağlantıları oluşturduğu için kişiyi daha da zeki hale
getirdiği ispatlanmıştır. Zihinsel aktivitelerin canlı
tutulmasını sağlayarak Alzheimer gibi hastalıklara
yakalanma oranını yarı yarıya azalttığı da
kanıtlanmıştır. Kitap okumak iyi bir uyku
çekebilmemiz için de önemlidir. Uyumadan önce
okunacak birkaç sayfa kitap, stresimizi azaltıp
rahatlamamızı sağlayacağı için kaliteli bir uyku
çekebilmemizde de önemli bir etkendir.

Gün içinde en az yarım saat kitap okumak, yoğun ve
stresli geçen günün olumsuz etkilerini gözle görülür
bir şekilde azaltacaktır. Yaşamımız boyunca belli
dönemlerde önemli kararlar almamız gerekecektir.
Düzenli olarak kitap okuduğumuzda bu dönemlerde
mantıklı kararlar alabilir ve olumsuz durumları
olumlu bir duruma çevirebiliriz.
Kaynakça:
Okumanın Beyne Temel Faydaları (tzv.org.tr)
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Geliştirme Aşamasındaki
Covid-19 Aşıları Nasıl Çalışır?

Gıamour ALİ
9-D
Covid-19 pandemisinden sonra hayatın normale
dönmesi için bir aşıya ihtiyacımız var ve şu an
dünyanın her yanından bir sürü bilim insanı bu aşıyı
arıyor. Peki aşı nedir, ne işe yarar? Aşı, insan
vücudunu belirli hastalıklara karşı koruyan ve
bağışıklığını sağlayan maddelerdir. Genellikle virüs
veya bakterilerin zayıflatılmış, ölü hali ya da belirli
parçaları insan vücuduna enjekte edilir. Bu madde
bağışıklık sistemi tarafından yenildikten sonra, vücut
bu hastalığa karşı özel antikorlar üretir ve bu sayede
hastalıkla yeniden karşılaşıldığında bağışıklık
sisteminin onu yenmesi çok daha kolaylaşır.

aşılar bulundu ancak en etkili ve ön planda olan 2 aşı
vardır. Pfizer BioNTech şirketinin aşısı ve Moderna
şirketinin aşısı sırasıyla yaklaşık %95 ve %94,5
oranında etkili olduğu açıklandı. Bu iki şirket de aynı
yöntemleri kullanarak aşılarını hazırladılar ve bu
yöntemin adı RNA aşısı. RNA aşısı basitçe anlatmak
gerekirse, virüslerin de insanlar gibi genetik kodları
vardır, örneğin; DNA ve RNA. DNA organizmaların
genetik bilgilerini içerir. Buna göz, ten rengi veya saç
rengi ve şekli verilebilir. RNA ise DNA’daki bazı
bilgileri hücrede protein sentezi ile görevli organel
olan ribozoma taşır. Bu sayede ribozom, uygun
proteinler üretebilir. Eğer RNA olmasaydı, protein
üretilemezdi. Artık RNA’nın ne olduğunu bildiğimize
göre bu aşılarda nasıl kullanılabilir, görelim.

Şu an geliştirme aşamasındaki Covid-19 aşılarının da
temel amacı, herkese hastalığa karşı bağışıklık
kazandırmaktır. Hastalığın ilk insanı etkilemesinden
beri bir yılı aşkın süre olduğu göz önünde
bulundurulursa, birçok aşının bulunduğunu kolaylıkla
tahmin edebiliriz. Dünyanın her bir yanından çeşitli

Bu zamana kadar üretilmiş çoğu aşı, hastalığın
taşındığı mikroorganizmanın zayıflatılması veya
öldürülmesinden sonra insanlara enjekte edilmesiyle
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geliştirilmiştir. En etkili 2 Covid-19 aşısında ise mRNA
yani messegner RNA (kurye/mesajcı RNA) yöntemi
kullanıldı. Covid-19 bütün dünyayı etkilemeye
başladıktan sonra virüsün genetik kodu genel bir veri
tabanına yüklendi. Bu sayede isteyen herkes, virüsün
genetik koduna ulaşabilirdi. mRNA yönteminde
virüsün genetik kodundan hücrenin nasıl inşa
edileceğini söyleyen kısım alınıyor ve enjeksiyona
hazır hale getiriliyor. Alınan genetik kod, hücrenin
peplomer denilen kısmının nasıl inşa edileceği
gösteriliyor.
Peplomer,
verilen
fotoğrafta
görebileceğiniz gibi hücrenin dışındaki küçük
çıkıntılara denir ve bir proteindir. Aşı artık enjekte
edilmeye hazır, ancak insan vücudu buna nasıl tepki
verecek?
Aşı, Covid-19’dan alınan RNA ile hazırlandı ve
gönüllüler üzerinde deneniyor. Bu aşı da diğerleri
gibi kolun üst kısmından uygulanır ve ardından
enjekte edilen genetik kod, bağışıklık hücrelerine
ulaşır. Bağışıklık hücreleri hastalıklara karşı bağışıklık
üretmeye yardımcı olan hücrelerdir ve bağışıklık
sistemimizin bir parçasıdır. Genetik kod, hücrelere
ulaşır ve hücrelerimiz aldığı genetik kod ile
ribozomda protein üretmeye başlar. Protein üretimi
bittiğinde hücrenin elinde koronavirüste olduğu gibi
peplomerler oluşur. Peplomerler oluştuktan sonra
hücrenin dışına yer alır ve bağışıklık sistemi
tarafından fark edilir. Vücut Covid-19 semptomlarıyla
karşılaşmasa da bağışıklık sistemi hücreyi inceler ve
sanki Covid-19 ile etkilenmiş bir hücre gibi ona karşı
antikorlar üretir. Antikorlar karşılaşılan biyolojik
maddelerin bilgilerini içeren proteinlerdir ve
neredeyse her biyolojik madde için vücudumuz
antikor üretebilir. Covid-19’a karşı vücutta antikor
üretildikten sonra eğer vücut gerçekten Covid-19 ile
karşılaşırsa virüsü yenmesi çok daha kolay olur.
Aşı üretimi, normal şartlar altında yıllar süren uzun
ve karmaşık bir süreçtir ancak Pfizer ve Moderna
tarafından yeni geliştirilen mRNA sistemiyle aşı çok
daha kısa bir sürede hazır ve şu an gönüllüler
aracılığıyla güvenliği test ediliyor. Aşı üretimi analiz,
aşama 1, aşama 2, aşama 3 ve onaydan sonra halkın
kullanımına sunulabilecek. Şu an, 21 Kasım 2020
tarihinde bu iki aşı da 3. aşamayı başarıyla
tamamladı ve FDA’nın (Amerikan Gıda ve İlaç
Dairesi) onay için sunuldu. Dünya Sağlık Örgütü
aşının yaklaşık 2021’in ortalarında tamamen hazır
olacağını tahmin ediyor. Ancak şu an hâlâ aşılama
başlamadığından ve pandemi devam ettiğinden
dolayı, önlem almaya ve dikkatli olmaya devam
etmeliyiz.

Kaynakça:
https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-54965441
https://www.modernatx.com/modernas-work-potential-vaccine-against-covid-19
https://www.phgfoundation.org/briefing/rna-vaccines
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-(covid-19)-vaccines?gclid=EAIaIQobChMIu6S8-JOU7QIVTxoGAB1_nAAAEAA
YASAAEgLMRvD_BwE
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Covid-19
ve 2020 Olimpiyatları

Defne Göknil YAYLA
9-C
Ayrıca Japon hükümetine 12.6 milyar dolara mâl
olmuş
hazırlık
masraflarının,
olimpiyatların
ertelenmesi sonucu, ülkeye gelecek turizm
gelirinden de mahrum kalmasına ve bu faturayı da
vergi veren Japon halkına yüklemesine neden
olmuştur. Yılın başından beri olimpiyatlara ayrılan
bütçenin büyüklüğünden şikâyetçi olan Japon halkı,
bu durumu hoş karşılamamaktadır.

COVID-19 salgını tüm dünyayı bir anda şaşkınlığa
uğratırken beraberinde birçok zorluk ve değişikliği
de getirdi.
2020 yılının Ağustos ayında yapılması planlanan
“Tokyo 2020 Olimpiyatları”, ‘Korona Virüs’ salgını
dolayısıyla 2021 yılına ertelendi. Bu, müsabakalara
hazırlanan sporcular ve olimpiyatların yapılacağı
ülke olan Japonya için hem duygusal hem maddi bir
sorun oluşturdu.

COVID-19 salgını sadece insan sağlığını tehdit
etmemiş aynı zamanda sosyal ve günlük hayatı da
tümüyle değiştirmiştir ama insanoğlu doğası gereği
her türlü değişikliğe uyum sağlama yeteneğiyle bu
salgını da aşacaktır.

Salgından dolayı neredeyse her ülkede sporcuların
antrenman yapabileceği yerler kapatıldı, bu da
sporcuların olimpiyatlara hazırlanamamasına sebep
oldu. Korona Virüs vakalarının fazla olduğu ülkelerde
sokağa çıkma yasakları ve sınırlamalar daha
katıyken, salgından daha az etkilenen ülkelerde
sınırlamalar daha gevşek tutuldu. Devletler spor
salonu vb. yerleri farklı zamanda açtığı için sporcular
eşit çalışma haklarına sahip olamadı. Bu durum
önceden de adaletsiz olan çalışma koşullarını daha
da adaletsiz hale getirdi.

Sağlıklı günlerde nice olimpiyat ateşlerinin yanması
dileğimle…
Kaynakça:
https://www.timeturk.com/tokyo-olimpiyatlari-nda-maliyet-tartismasi/haber-1143918
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/25/massively-let-down-disappointment-in-japan-after-tokyo-olympics-postponed

Profesyonel sporcuların katılacakları müsabakalara
göre yeme, içme, uyku ve antrenman programları
çok katı kurallarla belirlenir. Müsabaka gününe kadar
ruhsal olarak da kendilerini hazırlamalıdırlar. Bu
disiplin bazı sporcularda psikolojik sorunları da
doğurur. Depresyon, kaygı bozukluğu veya yeme
bozukluğu olan sporcular için olimpiyatların
ertelenmesi ve spor yapma imkânının olmaması
onların ruhsal sağlığını kötü yönde etkiler.
Olimpiyatlar için alınan önlemlerin ve programının
hâlâ tam olarak belli olmaması da sporcular için bir
endişe kaynağıdır.
Olimpiyatların 2021’e ertelenmesi, sporculara
2024’te Paris’te olacak olimpiyatlara hazırlanmak
için üç sene bırakmaktadır. Bu durum dört sene
sürecek antrenman planı yapan sporcular ve
antrenörler için kaygı verici bir durum yaratır. Her yaş
ve müsabaka için hazırlanan antrenman programları,
oluşan belirsizlikle sporcu ve antrönerlere daha çok
yük bindirir.
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Bisikletin
Hayatımızdaki Yeri

Bade DİKEÇ
9-B
yolları şeritlerle ayrılmıştır, bu da bisiklet sürmeyi çok
daha güvenli hale getirmiştir. Bisikletçilerin arabalara
göre öncelikli olduğu ve arabaların misafir olarak
görüldüğü yollar bile vardır. İşte buna ‘bisiklet
devrimi’ denir.

Bisiklet, toplum için geniş çaplı yararları olan bir spor
aletidir denebilir. Çocukluğumuzdan yetişkinliğimize
kadar neredeyse hep yanımızda olmuş ve bir sürü de
güzel anı biriktirmemize yardımcı olmuştur. Peki biz
bisikleti bir aktivite yerine, günlük yaşantımızda
kullanabileceğimiz bir ulaşım aracı olarak da
görebilir miyiz?

Bisikleti ulaşım aracı olarak kullanırken aklınıza
yokuşları, düzgün olmayan yerleri nasıl çıkacağınız
geliyor olabilir ve bunun çözümü de elektrikli
bisikletlerdir. Elektrikli bisikletler, yokuş çıkarken
insanın bacaklarının yorulmamasını sağlar ve bu
şekilde de kolayca ve pek de zorlanmadan
ulaşımımızı sağlamış oluruz.
Sonuç olarak bisiklet hem rahat bir şekilde
ulaşımımızı sağlar, hem ekonomiktir hem çevre
dostudur. Önemini göremediğimiz bu mükemmel
aracın gelecekte hayatımızın içinde çok daha önemli
hale gelmesi bence kaçınılmaz bir durum olacaktır.v

Bisiklet, pek çok farklı amaç için kullanılabir. Bunların
başında ulaşım gelir, daha sonra bacak kaslarını
güçlendirmek, istediği vücuda ulaşmak isteyenler
için ise spor amaçlı kullanılabilir ve özellikle de
çocuklar için tam bir eğlence kaynağıdır. Bunlara ek
olarak beyin fonksiyonlarını iyileştirdiği, uyku
kalitesini arttırdığı, stresi azalttığı ve kalp sağlığımızı
iyileştirdiği gibi birçok olumlu etkileri de olduğu
bilinmektedir.
Bisikletin tarihçesine baktığımızda ise, ilk bisiklet
patenti 1645 yılında Fransız Jean Theson’a, iki kişinin
oturarak hareket ettirdiği dört tekerlekli küçük bir
alet yaptığı için verilmiştir ve günümüze gelene
kadarki yıllar içerisinde de bisiklet, birçok değişikliğe
uğramış ve gelişmiştir. Gördüğünüz üzere 1645
yılından yana, yani tam 375 yıldır bisiklet
hayatımızdadır ama bisiklet Türkiye’de diğer Avrupa
ülkelerinden farklı olarak bir ulaşım aracı değil de,
çocuklara eğlence olsun diye alınan, hatta bazen
sadece ‘Benim de bir bisikletim var’ demek için
alınan, insanlara göre basit ama aslında hiç de o
kadar küçümsemememiz gereken önemli bir araçtır.
Peki bunun nedeni nedir?

Kaynakça:
http://www.mtbtr.com/ https://www.nkfu.com/ https://www.cyclistmag.com.tr/

Türkiye’de bisikletin bir ulaşım aracı olarak
görülmemesinin başında ülkemizde diğer çoğu
ülkelerde olduğu gibi bisiklet yollarının olmaması
gelir. Ana yolda giderken önümüzde bir bisikletli
görünce bunu garipseyebiliyoruz. Çünkü buna alışık
değiliz, onun yerine arabalar, otobüsler veya
motorlar çok daha normal geliyor. Aslında bisikletin
de trafikte olması diğerleri kadar normaldir. Bu
konuda örnek alınabilecek bir ülke, Hollanda’dır.
Hollanda dünyanın bisiklet başkenti olarak tanınıyor
ve ülke şu anda mükemmel bir bisiklet altyapısına
sahip. Hollanda’daki şehirlerin çoğunda bisiklet
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Ekrandan Uzak Hayaller

Ege AKSU
7-B
Ben yedinci sınıf öğrencisi olarak bilgisayar oyunları oynamaktan büyük keyif alıyorum.
Ancak hayatım boyunca okuduğum birçok kitap oldu ve bu kitapların üzerimdeki etkisi büyük.
Arkadaşlarıma tavsiye edebileceğim bazı kitaplar seçtim. Bu kitaplar benim yaşımdaki arkadaşlarımın
okuyabileceği türden kitaplar. İçinde engellilere karşı duyarlı olunması gerektiğini anlatan “Petey”,
büyük devletlerin gelişmekte olan ülkelere karşı geliştirmiş olduğu politikaları konu edinen “Kapiland’ın
Kobayları”, soykırımın insanlık için acı sonuçlarını anlatan “Çizgili Pijamalı Çocuk”, genetik biliminin
kapılarını aralayan “Mo’nun Gizemi” ve fantastik bir kitap olan “Gölgelerin Efendisi” yer alıyor.
Kitap seçmek zordur. İlgi alanlarınıza hitap eden kitapları bulursanız kitap sizi sürükler götürür.
Eğer bulamazsanız okumak pek de keyifli olmaz. Bizler hayatın tüm tehlikelerine karşı okuyarak
ve bilgi edinerek güçlü olabiliriz. O halde haydi önerdiğim kitapların tanıtımına geçelim…

Petey
Ben Mikaelsen tarafından yazılan kitap 1922 yılında doğmuş olan Petey’in zorlu yaşam
hikâyesini anlatmaktadır. O dönemin doktorları Petey’e “spastik” teşhisi koymuştur.
Spastik, hem beyninde hem de vücudunda sorun olan insanlara denir. Ancak doktorlar her
ne kadar Petey’in spastik olduğunu söyleseler de aslında o sadece fiziksel engellidir ve
beyninde bir sorun yoktur. Ancak ailesi bu gerçeği bilmeden onu bir akıl hastanesine
yatırır. Bu hikâyede Petey’in akıl hastanesinde geçirdiği günler, anıları ve dostlukları
anlatılmış. Dostları, onun bakımını üstlenen hastabakıcılar, Petey’in sadece fiziksel engelli
olduğunu ve zihinsel engelli olmadığını anlamıştır. Çünkü bu serüvende Petey kendini çok
iyi ifade edebilmiş ve çok iyi dostluklar kurmuştur. Kitabın son bölümünde ise kendisinden
çok daha küçük olan bir kişiyle bile dostluk kurmuştur. Bu kitap bize, insanlara karşı ön
yargılı olmanın ne kadar yanlış olduğunu öğretir. Kitabımızın en önemli özelliklerinden biri
ise Trevor Ladd isimli karakterin aslında yazarımızın ta kendisinin olmasıdır. Bu kitabın
gerçek bir yaşam hikâyesinden uyarlanarak yazılması son derece dikkat çekici…

Mo’nun Gizemi
Kitabımız, Defne (Daphne) ve Burç’un yaşadığı maceraları anlatmaktadır. Bu iki gençten
Defne Amerikalı, Burç ise Türk’tür ve Maldivler’de tatil yaparken tanışmışlardır. Tatilde
“Gizemli Dörtlü” olarak adlandırdıkları yabancıları çocukça bir heyecanla tatil boyunca
izlemişlerdir. Gizemli dörtlünün lideri olan Yuma, Maldivler’e ekibiyle gelmiştir çünkü
bilimsel araştırmalarını yaptığı, yaklaşık olarak 2500 yıl önce nesli tükenen “Mo” canlısının
izini bulmak istemektedir. Defne ve Burç bu adamları takip ettiklerini belli edince onlar da
bizim iki gencin peşine düşerler. Bu sırada Naho-Bi de meraklı gençlerimize “Mo” canlısıyla
ilgili efsaneleri anlatmıştır. “Mo” canlısı çok özellikli bir canlıdır. Çok uzağı görür, çok
akıllıdır, uçabilir ve denizde yüzebilir. Bu gibi nedenlerden dolayı efsanelerde tüm
insanlığın ve tüm canlıların “Mo” canlılarından türediği söylenmektedir. Kitabın sonlarına
doğru ise gizemli dörtlü, Defne ile Burç’u kaçırır ve onları deney faresi gibi kullanırlar.
Yuma, Defne ve Burç’un üzerinde çeşitli deneyler yapıyorsa bu demek oluyor ki Defne ile
Burç “Mo” canlısının özelliklerini kazanmış olabilirler… Gülten Dayıoğlu’nun yazmış olduğu
bu heyecan dolu hikâyeyi merak edenlere dört kitaptan oluşan seriyi tavsiye ederim.
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Çizgili Pijamalı Çocuk
Kitabımız, 2. Dünya Savaşı’nın yaşandığı yıllarda, Almanya’da, iki çocuğun başından
geçenleri anlatmaktadır. Savaş zamanında, bildiğimiz kadarıyla, dönemin Alman hükümeti
Yahudilere çok ağır baskılar uygulamıştır. Bruno, bir Nazi subayı olan babasının görev yaptığı
yerin değişmesiyle başka bir eve taşınmak zorunda kalır. Bruno, bir şeyler keşfetmeyi çok
sevdiği için yeni mahallesinde gezmeye çıkar ve o upuzun tel örgüyü görür. Bruno, tel örgünün
ardında üzerinde mavi beyaz pijama olan çok zayıf bir çocukla tanışır. Bu çocuk, Samuel adında
bir Yahudi çocuğudur. Bruno onunla çok iyi arkadaş olur ve her gün gizli gizli görüşmeye
başlarlar. Birlikte satranç oynamayı çok severler. Bu buluşmalarda Schmuel telin ardında neler
olduğunu, herkesin neler yaptığını ve kendisinin nereli olduğunu hatta hangi şartlarla buraya
geldiklerini bile anlatmıştır Bruno’ya. Bruno duyduklarına inanmakta çok zorlanır. Arkadaşı için
çok üzülür. Bir gün tellerin ardında neler olduğunu kendi gözleriyle görmek isteyen Bruno,
Schumel’in kıyafetlerinden birini giyerek tel örgünün diğer tarafına geçer. Bruno’yu tanımayan
askerler ikisini de ışık girmeyen zifiri karanlık bir odaya götürürler ve… Günümüzde bu tür
savaşlar ve soykırımlar bulunmamaktadır. Kitabımızın da belirttiği gibi Bruno ve Schumel
bunları çok önceden yaşadı ve artık bu tür şeylerin yaşanması imkânsızdır! John Boyne
tarafından gerçek yaşam hikâyelerinden esinlenilerek yazılan bu eser Tudem Yayınlarından
çıkmıştır. Filme de uyarlanan eseri önce okumanızı sonra da filmini izlemenizi öneririm.

Kapiland’ın Kobayları
Kitabımız, Marjinal ve Mehtap isimli iki arkadaşın yaşadıkları maceraları anlatmaktadır.
Marjinal ve Mehtap’ın okullarında “Anti-Row” adlı Kapiland’da üretilen ve Türkiye’ye ihraç
edilen şuruplar dağıtılmaya başlanmıştır. Okul bu ilacın içilmesi için bir zorunluluk
getirmiştir çünkü Kapiland’ın dediğine göre şurup insanları adı bilinmeyen bir virüsten
korumaktadır. Marjinal ise yaptığı bazı gözlemler sonrası Anti-Row şurubunun yan
etkilerinin olduğunu belirler. İlk önce bunları arkadaşlarına anlatır ve bir plan yaparak bu
şuruba ve Kapiland’a karşı adeta bir savaş ilan ederler. Kapiland’ın amacı Türkiye’yi bölüp
parçaladıktan sonra yönetmektir. Fakat maceranın bu bölümünün sonunda Kapiland’ın
Marji ve ona en çok yardım eden arkadaşı olan Mehtap ile hesapları daha kapanmamıştır
ve bu intikamı sonraki kitapta alacaktır…
Yazarımız Miyase Sertbarut bizlerin ilgisini çekebilecek çok güzel bir macera serisi
yazmıştır. Kapiland’ın Kobayları serisi de toplamda dört kitaptan oluşmaktadır. Keyifle
okuyacağınıza inanıyorum…

Gölgelerin Efendisi 1 (Gorlan Harabeleri)
Kitabımızda, gerçek dünyada görülemeyecek türden, fantastik, olaylar bulunmaktadır. Ana
karakterimiz olan “Will” Araluen Krallığı’nda yaşayan ailesi ölünce yetim kalmış bir çocuktur.
Yetim kalan çocuklar krallık tarafından belirli bir yaşa gelene kadar büyütülür sonrasında ise
krallıktaki bazı mesleklere yönlendirilirlerdi. Bu mesleklerin zanaatkârları onlara birtakım
sorular sorulur. Çocuklar bu soruları doğru cevaplarlarsa o işe ustalarının yanında çırak
olarak başlarlardı. Ana karakterimiz Will, ‘Savaş Okulu’na gidip şövalye olmak istemektedir
fakat fiziği buna el vermediği için orman muhafızlığına katılmak zorunda kalır. Orman
muhafızları ise kalenin dışında kalır ve etrafı ormanlarla çevrili olan kaleyi korurlar, savaş
çıktığındaysa rotadaki engelleri, pusuları ve düşmanın nereden geleceğini saptarlar. Bu
bilgileri orduya taşır ve hücum yapıldığında orduya yardım ederler. Savunulması gereken
bölgeleri de korumakla görevlidirler. Will, ustası “Halt”tan eğitim alır ve çok iyi bir orman
muhafızı olma yolunda adımlar atar. Will, orman muhafızı olmak istemese de bu işten keyif
almaktadır. En sonunda ise “Moragarth” taraflarında “Kalkara” ismi verilen canavarlarla
savaşırlar ve bu savaşta orman muhafızı olan Will ve ustası Halt’a çok büyük bir görev
düşer… Yazarımız ise ‘John Flanagan’ın bu anlatımları, toplamda on iki kitaptan oluşan
seride devam etmektedir. Kitapların hepsi Beyaz Balina Yayınlarından çıkmıştır.
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1984

Öykü KOÇ
9-C
1984, George Orwell tarafından yazılmış, yazarın
gelecek hakkındaki tahminlerini anlatan distopik kurgu
örneğidir. George Orwell ya da asıl adıyla Eric Arthur
Blair 25 Haziran 1903’te Bihar’da doğup 21 Ocak
1950’de Londra’da hayata gözlerini yummuştur.
“Hayvanlar Çiftliği” ve “1984” yazarın en çok bilinen
kitapları arasındadır. Ayrıca Orwell, bu iki kitabını da
yayımladıktan sonra 40 yıl boyunca kitapları en çok
farklı dile çevrilen yazar olma rekorunu elinde
tutmuştur. 1948 yılında yazdığı ‘1984’ kitabı ise
edebiyat tarihinin en çok okunan kitaplar arasına
girmiştir. George Orwell bu kitabın adını koyarken 1984
yılını baz almamış sadece yazarken bulunduğu yılın son
iki hanesini değiştirip kitabın adını koymuştur, yani
kitap George Orwell’ın 1984 yılındaki tahminlerini
içermediği gibi belki de günümüzden bahsetmektedir.
George Orwell bu kitabı yazarken aynı zamanda
tüberküloz hastalığı ile mücadele ediyordu ve gözetim
altındaydı. Yazarın bu kitabı yazmasındaki temel amacı
gelecekte neler değişeceğini anlatmak ve dünyanın tek
bir merkezden yönetileceğini düşünmesidir.

Kitapta belirtilen başka bir şey ise düşünce polisleridir.
Düşünce polisleri insanların günlük yaşantısında onların
düşüncelerini, hareketlerini ve tutumlarını izleyen
kuruluşlardır. Düşünce polislerine yardımcı olarak
insanların evlerinde ve iş yerlerinde tele-ekranlar
bulunur. Bu tele-ekranlar günün belirli saatlerinde
Büyük Biraderin söylediği şeyleri tekrardan insanlara
dinletir ve gün boyu insanları izler. Yani insanların bütün
hayatı, hem izlenip hem de kontrol edilmektedir. Eğer
izlendiğimizi düşünürsek ve düşüncelerimizin farklı
yönlerde olmasının güzel karşılanmayacağı bir
toplumda yaşıyorsak doğal olarak düşüncelerimiz ve
hareketlerimizde kısıtlamalar meydana gelir, bir süre
sonra da artık düşünemeyiz ve sorgulamadan, başka
insanların düşünceleri altında yaşamaya başlarız. Bütün
bunların amacı ise insanların düşünmesini engellemek,
insanların büyük biradere karşı her zaman olumlu
düşünceler beslemesini sağlamak ve fikir ayrılıklarını
ortadan kaldırıp insanları sadeleştirmektir. Her
toplumda olduğu gibi bu toplumda da her denilene
uymayıp kendi kafasına göre hareket eden insanlar
vardır. Fakat bu toplumda sorgulayan insanlar, özgürce
seçim yapanlar düşünce polisleri tarafından tespit
edilip ‘buharlaştırılır’. Buharlaştırılmanın tam anlamı
bilinmese de toplumdan uzaklaştırılma anlamına
geldiği düşünülüyor. Üst kesime karşı gelecek
insanların bulunması toplumda sorgulamaya yol
açacağından başkaldıran insanların toplumdan
uzaklaştırılması gerekir.

Özet olarak romanda vurgulanan 3 slogan kitabın
yapıtaşlarını oluşturuyor; savaş barıştır, cahillik güçtür
ve özgürlük köleliktir. Kitapta bütün dünyada sadece 3
büyük devlet olduğunu ve bu 3 devletin de aynı şekilde
yönetildiği anlatılıyor. Daha detaylandırmak gerekirse
her devletin bir lideri ve her 3 liderin de birer partisi var.
Bu partilerin dışındakiler devletin yöneticisi ve partisi
tarafından sahip olduğu mesleklere ve statülere göre
sınıflandırılıyor. Kitabın ana kahramanı olan Winston
Okyanusya’da yaşıyor ve devletin kontrol merkezi yani
lideri Büyük Birader.
Bu üç devlet sürekli savaş halinde ve kimin kimle
savaştığı çok da önemli değil çünkü asıl amaç savaşı
kazanmak değil de savaşın devamlılığını sağlamak.
Savaş bir toplumu beraber tutmanın en kolay
yollarından biri hele de bu toplumdaki insanların
kendilerine ait bir düşünesi yok ise. Savaşlar alt kesimin
üst kesime olan inancını arttırırken üst kesime olan
bağlılığı da pekiştirir. Bu nedenle savaşlar her zaman
sürekliliğini korur ve toplumlar daha kolay kontrol edilip
istenilen düşünceye sürüklenebilir.

Winston, diğer insanlara göre daha fazla sorgulayan
merak eden ve özgürlüğün temel bir ihtiyaç olduğunu
savunanlardır. Azınlık olsa bile toplumda Winston gibi
düşünen insanlar vardır fakat düşünce polislerinden
korktukları için fikirlerini özgürce ve çekinmeden dile
getiremezler. Ayrıca Winston bilinçlenmek için
başkaldırmaları gerektiğini fakat başkaldırmadan da
bilinçlenemeyeceklerinin farkındadır. Tabi Winston
bunları düşünürken ve bazı insanları etkilemeye
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çalışırken düşünce polisi tarafından yakalanır ve bazı
işkenceler görür. Romanın sonunda hiç beklenmedik bir
şekilde Winston işkencelerden ve gördüğü psikolojik
şiddetlerden dolayı Büyük Birader’e tanrıya tapar gibi
tapmaya başlar. Umutla sonuna kadar okunan kitabın
bize vereceği mesaj Winston gibi düşüncelerimizi
özgürce ifade etmemiz gerektiği sonucundan çok uzak
bir şekilde perde kapatıyor.

şu an? Baktığımız zaman cadılar bayramının bile
partiler ile kutlanması ya da başka ülkelerin yemeklerini
kendi yemeklerimizmiş gibi sıkça tüketilmesi bizi
küreselleştiriyor ve bizi bizden uzaklaştırıyor. Peki,
kitaplar yasaklanacak ya da haber ve bilgi kaynakları
bizden gizlenecek mi? Bence kitaplar kaldırılmayacak
ya da haber ve bilgi kaynakları bizden gizlenmeyecek.
Günümüzde kitap okuyan insan çok da fazla yok,
okusalar bile okuduklarını çok fazla irdelemiyorlar. Yani
gelecekte kitapların kaldırılmasına gerek kalmayacak
çünkü insanlık artık kitap okumayacak. Haber ve bilgi
kaynaklarına gelmek gerekirse, teknolojinin de
yardımıyla sadece bir tık ile istemediğimiz kadar bilgi
kaynağına ulaşabiliyoruz hem de hiç zaman
kaybetmeden. İstemeden bu kadar bilgiye maruz
kaldığımız için neyin yanlış, neyin doğru olduğunu
anlayamıyoruz. Diğer bir konu ise acıya maruz
bırakılarak mı kontrol altına alınacağız yoksa insanlık
sınırsız zevke teşvik edilerek mi kontrol altına alınacak?!

Ayrıca Orwell’in kitapta her türlü işkenceye maruz
kalabileceğiniz bir yer olarak adlandırdığı ve
Winston’un da bizzat işkence çektiği ‘101 nolu odayı’
BBC’de yer alan ofisinden ilham almıştır. Bence bunun
nedeni BBC’de bazı yazarların düşünce özgürlüğünün
olmaması, psikolojik şiddet görmeleri ve onların da
kontrol edilmeleridir.

Şu dönemlerde zaten kontrol edilip kolayca istenilen
düşünceye sürüklenebiliyoruz. Sosyal medyada
paylaştığımız yorumlar ile zaten duygularımız analiz
ediliyor ve analizinden sonra herkese farklı gönderiler
çıkıyor ve bu gönderiler her insanın karakterine göre
değişiyor. Orwell’ın büyük ekrandan kastı bu olsa gerek.
Bunun en büyük örneği de Amerika başkanlık
seçimlerinde bir siyasi danışmanlık firmasının seçimin
gidişatını değiştirmesidir. Bunu nasıl yapmıştır?
İnsanların bilgilerini, düşüncelerini ve hareketlerini
sosyal medyada analiz ederek hangi oyu atma
potansiyelinin yüksek olduğunu tespit ederek
yapmıştır. Tespit ettikten sonra ise karşılarına analizlere
göre farklı farklı videolar koymuşlardır. İnsanlar da
sanki kendi fikirleriymiş gibi gidip oylarını
kullanmışlardır. En acısı ise kendilerine empoze edileni
fark etmeden, kişilerin sanki özgür iradeleri ile oy
kullandıklarını düşünmelerini sağlamışlardır. Sosyal
medya, Orwell’in gün boyunca casus gibi insanları
izleyen tele-ekranı olma yolunda değil mi sizce de?
Kitaptaki gibi buharlaşmasak da benliklerimizin hâlâ
yerinde olduğu söylenemez.

Peki, Gerçekten Gelecek Orwell’in Tahmin Ettiği Gibi
mi Olacak?
Kitaplar yok mu olacak, haber ve bilgi kaynakları
engellenecek mi, gerçek bizden gizlenecek mi, tutsak
bir kültüre mi mecbur bırakılacağız, acı mı bizi kontrol
altına alacak, nefret ettiğimiz şeyler mi sonumuzu
getirecek? Yoksa sonuçları aynı olup bu sonuçlar farklı
şekillerde mi gerçekleşecek. Yani hâlâ kitaplar olacak
fakat okuyacak insan mı kalmayacak, çok fazla haber ve
içeriğe maruz kalıp gitgide tepkisizleşecek miyiz,
gerçek sıradanlaşacak mı, sevdiğimiz şeyler mi bizim
sonumuzu getirecek?
Bence Orwell’in dedikleri yine gerçekleşecek fakat
başka yollarla. Şu an teknoloji çağındayız ve sosyal
medya sanki bir temel ihtiyaçmış gibi ona bağımlıyız.
Neredeyse dünyanın yarısı gününün 6 saatini sosyal
medya da geçiriyor. Sosyal medya, hem iletişimi hem
de insanların etkileşimini çokça arttıran ve birçok
örneği olan bir medya sistemidir. İnsanlar kolayca yeni
kişilikler oluşturup kendilerini hiç olmadıkları gibi
tanıtıp yani benliklerini kaybedip sosyal medyada yeni
bir kimlik oluşturuyorlar. Fakat bu oluşturulan yeni
kimliklerin birbirinin aynısı olduğunu anlamak pek de
güç değil. Konan fotoğraflar, gidilen yerler ve sosyal
medyada insanların davranışları neredeyse aynı.
Eskiden her milletin kendi özgü bir kültürü vardı çünkü
farklı bölgelerde yaşayan insanlar arasında iletişim bu
kadar kolay değildi. Evet, yine savaşlar ve göçler
sayesinde kültürel etkileşim yaşansa da miktarı
günümüz ile kıyaslanamaz. Kültürel etkileşim ve iletişim
çok fazla olmadığı için her ülkenin kendine göre bir
giyim tarzı ya da gelenek ve görenekleri vardı. Peki ya

Kaynakça:
https://kidega.com/yazar/george-orwell-002253
https://www.sozcu.com.tr/2014/genel/george-orwell-kimdir-667500/
https://www.dmy.info/1984-george-orwell/
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Bana Göre Aşk Nedir?

Ertan Arda AKALTUN
10-A
Bildiğimiz gibi dünya üzerinde yüzlerce duygu ve
düşünce vardır. Bu düşüncelerin hayatımıza büyük
etki ettiği su götürmez bir gerçektir. Fakat bazı
duygular vardır ki herkes o duygudan aynı mesajı
alamayabilir. İşte o duygunun en büyüğü ve kadim
olanı aşktır. Aşkın kelime anlamı: Aşırı sevgi ve
bağlılık duygusu, sevi, sevda, amor diye
geçmektedir. Fakat kelime anlamı herkes için aynı
olsa bile, yaşanan duygu hiç kimseyle aynı değildir.
Rainier her ne kadar çabalarsa çabalasın eşini o
tutkuya yeniden kavuşturamadı. Daha sonra iki
çocukları olunca eşi iyice bunalıma girdi ve bir daha
bunun pençesinden kurtulamadı. Arabasıyla
giderken başlayan bir baş ağrısı nedeniyle görme
netliğini kaybetmiş, arabayı şarampole sürmüş ve
hayatını kaybetmişti.

Bunu bir parmak izi gibi düşünün. Herkeste bir tane
var fakat hiç birisi birbirine benzemiyor. Mesela, kimi
insan çok sever ama hiçbir zaman açılacak cesareti
bulamaz. Fakat bir diğer âşık, sevdiğini ve sevgisini
dünyanın her yerine yazmak ister. Sığdıramaz onu
hiçbir yere adeta, fakat çok garip gerçek de var:
İnsan bu duygunun karşılığını alamayabilir. Çünkü
aşk tek kişiliktir hiçbir zaman iki taraf sevdiği ile eşit
duygular yaşamaz bu duyguda terazinin
kefesinin biri mutlaka diğerinden daha
ağırdır. İşte bu örnek benim daha önce
söylediğim cümleye denk geliyor. ‘’Aşk
bir parmak izi gibidir herkeste
bulunur ama hiçbiri aynı değildir.’’
Fakat ilginç olan kısım ise bu
benzersiz güzellikte olan duygunun
içinde bile kötü olan yaşanmışlıklar ve
insanda derin yaralar bırakan hatıralar
bırakabiliyor. Buna bir örnek olarak
Grace Kelly ve Prens Rainier çiftinin
hikâyesini size örnek gösterebilirim.

Dünyada bunu gibi birçok örnek dünya
bulunmaktadır. Bana göre aşk, çok
kadim bir duygu. Eğer öyle olmasaydı
yıllarca kalıcı izler bırakan, üstüne
şiirler yazılan, uğruna kan dökülen,
gözyaşı deryası olamazdı değil mi?
İşte tam olarak bu yüzden aşk bu
kadar sevilen ve arzulanan bir
duygudur bence. Çünkü o duyguyu
hissettiği anda yukardaki çoğu kavramları
uygulamak çok benzersiz hissettirir insana
kendini. Belki bunun sebebi aşkın içinde her
duyguyu barındırmasıdır. Son olarak unutmayın ki
herkes çok sever ama sadece bir kez âşık olursunuz
ve bunun kim olduğuna siz değil duygunuz ve
kalbiniz karar verecektir…

Grace Kelly 1929 yılında doğmuş Amerikan aktrisi idi.
Kendisi zarif görünmesine karşın isyankâr bir
kadındı. Birçok kez âşık olmuş fakat hepsi kendinden
büyük ve evli olan insanları sevmiştir. Üniversitede
hocasına ve uluslararası moda tasarımcısı olan,
üstelik aralarında 16 yaş fark bulunan Cassini’ye âşık
olmuştu. Fakat en sonunda onu bırakmak zorunda
kalmıştı. Bir süre sonra Grace Amerika’dan ayrıldı ve
Monako Prensi Rainier ile buluşma gerçekleştirdi.
Rainier ve Grace yedi aydan uzun bir süre
mektuplaştıktan sonra evlendiler ve bu vesile ile
Grace, bir prenses oldu. Fakat bir sorun vardı. Grace,
Hollywood’u özlüyordu ve aşk tutkusunu yitirmişti.

Sonuç olarak: Aşk dünyanın en güzel duygusudur
fakat insanın canını her yaktığında sen bu duyguyu
daha çok seveceksin. Zaten aşk tam olarak bu değil
midir? Canının yandığını ve yanacağını bile bile
eskisinden daha çok sevmek…
Kaynakça:
https://www.posta.com.tr/zarif-prenses-grace-kelly-ve-prens-rainier-askinin-hikayesi-2268445
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Edebiyat Tarihi

Elanur MUTLU
9-B
Teknoloji gün be gün gelişiyor bunla beraber kültürel
değişikliklerimizde farklılık ve eksiklik gösteriyor.
E-Kitap diye bir şey geliştirmişler, çevrim içi kitap
gibi el boyutunda, sayfaları ekranı kaydırarak
değişen bir kitap görseli.

Edebiyat, kişinin duygu ve düşüncelerini, kendine
özgü bir dil kullanarak, estetik kurallar çerçevesinde,
yazılı veya sözlü olarak dile getirmesidir.
Bildiğimiz üzere edebiyat dünyaca bilinen bir sanat
dalıdır. ‘Edebiyatın tarihi’ kullanımı edebiyatımızda
18. yüzyıla dayanır ve Şinasi, ‘lenn-i edeb’ terimiyle
bunu kullanmıştır. Daha önce ‘şiir ve inşa (nesir)’
olarak kullanılan bu tanım yerine Şinasi, böylece
edebiyatı ilk kez ‘’iyi ahlak öğretme amacında ortaya
konulan ürünler’’ olarak tanımlar.

Zamanla belki de kağıda basılan kitapların yerini
alacaklar ve edebiyatta bu anlamda köklü bir
değişim yaşanacak.
Kaynakça:
https://hthayat.haberturk.com/hayatin-sesi/haber/1059459-gunumuz-turk-edebiyati
https://www.turkedebiyati.org/edebiyat.html
https://tr.wikipedia.org/wiki/Edeb%C3%AE_ak%C4%B1m
https://www.google.com/search?q=edebiyat+ak%C4%B1mlar%C4%B1&oq=edebiyat+ak%C4%B1mlar%C4%B1&aqs=chrome..69i57j0l3j0i22i30l4.8077j0j7&s
ourceid=chrome&ie=UTF-8
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0brahim_%C5%9Ein%C3%A2s%C3%AE

İbrahim Şinasi, Türk gazeteci, yayımcı, şair ve oyun
yazarıdır. Türk toplumunda Tanzimat’ın ilanı ile
başlayan Batılılaşma sürecinin ilk ve en önemli
yazarlarındandır. Türk toplumunu Batı tarzındaki
şiirle tanıştıran ve tiyatro, makale gibi Batılı edebi
türlerin ilk örneklerini veren Şinasi, yenilikçi fikirleri
ve edebiyat sahasındaki çalışmalarıyla kendi
döneminin aydınlarını etkilemiş önemli bir isimdir.
Edebi akım; belli bir tarihsel süreçte edebiyatı, tür ve
yazarın milliyeti bakımından herhangi bir ayrım
olmadan şekilsel ve içeriksel olarak etkileyen belli
üslup, duygu ve düşünce dizisine denir. Klasisizm,
romantizm,
realizm,
natüralizm,
parnasizm,
sembolizm, empresyonizm gibi dünyaca bilindik
akımlardır. Bu akımlar, genelde doğdukları çağın
toplumsal yapısını, bu yapıya bağlı düşünüş
biçiminin, ideolojinin ürünüdürler.
Günümüzde Edebiyat
Günümüzde edebiyat tarihi, geçmişte gördüğü ilgiyi
yitirmeye başladı. Bana kalırsa bunun sebebi yayın
evleri ve gelişmekte olan teknolojidir.
Yayın evleri artık günümüz kitaplarına öncelik
veriyor, bu olanaklı bir şey aslında bir bakımdan ama
dış dünyaya yönelik şeyler düşünülmelidir. Örneğin,
‘dünya klasikleri’ bizim gibi, daha hayata yeni
alışanların bilmesi ve öğrenmesi, fikir edinmesi
gereken kitap türleridir.
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Çizgi Filmlerin Tarihi

Defne YILDIRIM
7-B
Günümüzde herkesin severek izlediği sayısız çizgi
film vardır. Bunların içinde yapımı eski, henüz yeterli
ekipmana sahip olmayan animasyonlar da vardı, yeni
ve birçok efekt ile göz kamaştıran animasyonlar da.
Ben de çizgi filmlerin tarihsel gelişimlerini merak
ettim ve onlar hakkında araştırmalar yaptım. Bu
araştırmalarımdan ilginç olan bazı örnekleri sizlerle
paylaşmak istedim.
1899 yılında Arthur Melbourne Cooper, “Matches An
Appeal” adlı eserinde, ilk olarak stop-motion
tekniğini kullanmıştır. (Stop-motion, durağan üç
boyutlu objeleri hareket ediyormuş gibi gösteren bir
animasyon türüdür.) İlk hazırlanışında reklam olarak
kullanılması amaçlanan video, ilerleyen yıllarda
içerdiği teknikle çizgi filmlerin oluşmasını
sağlamıştır. İlk çizgi filmler, kurşun kalemle yapılan
yaklaşık sekiz bin çizimin birleştirilmesiyle oluşmuş
animasyonlardır.
Dünya’daki ilk çizgi film “Humorous Phases of Funny
Faces”dir. 1906 yılında yayınlanmış ve Amerikalı
James Stuart Blackton tarafından yapılmıştır. Bu
çizgi film kara tahta üzerinde yapılmış ve
“stop-motion” tekniği kullanılmıştır. Filmin başında,
sanatçının ellerinin kara tahtaya çizikler attığı
gözlemlendikten
sonra,
çizilmiş
insanlar
kendiliğinden hareket etmeye başlarlar. Bu çizgi
filmin konusu, çember içinden geçen köpek,
şapkasını savuran palyaço gibi çizimi basit ve
anlatımı kolay konulardır. İlk hayvan çizgi film
karakteri ise “Old Doc Yak” olmuştur. Yak’ın ilk filmi
1913’te çekilmiş ve büyük ilgi görmüştür. İlk renkli
çizgi film de New York’ta Bray Pictures tarafından
çekilen ve 8 Şubat 1920’de gösterime giren “The
Debut of Thomas Kat”tır.

Yıllar sonra çekilen ilk sesli film için Walt Disney, “bir
yığın patırtı” diye yorum yapmıştır. Bu durum
sonunda hırslanan Walt Disney, 1 Kasım 1928’de
kendisinin ilk sesli çizgi filmi olan
“Steamboat
Willie”yi 18 Kasım 1928 günü gösterime sokarak,
Mickey Mouse’u seyirciye tanıtmıştır.
Hayal dünyanızı geliştiren ve sizi eğlenirken
düşündüren filmleri izlediğiniz, mısır patlaklarının
dişlerinize takıldığı, mutluluk dolu anlarda
sevdiklerinizle birlikte doyasıya güldüğünüz sağlıklı
günler dilerim…

Kaynakça:
https://onedio.com/haber/dunyanin-ilk-cizgi-filmi-humorous-phases-of-funny-faces--650317
https://blog.gittigidiyor.com/hobi-eglence-ve-sanat/dunyanin-ilk-cizgi-filmleri
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Tutankhamon

Zeynep DÜLGAROĞLU
9-B
İlk adı Tutankhaten olan ama sonradan ismini güneş
tanrısı Aten’e tapmadığı için Tutankhamon olarak
değiştirmiş Antik Mısır’ın en ünlü firavunlarından
biridir. Babası, tek tanrılı Aten dinini kuran
IV.Amenotep’ti. Annesi hakkında pek bir bilgi
bulunmamasına karşın Krallar Vadisinde bulunan
“Genç Kadın” olarak da bilinen IV.Amenotep’in üvey
kız kardeşi olduğu düşünülmektedir. Kendi de babası
gibi üvey kız kardeşi olan Ankhesenamun ile evlendi.
9 yaşında tahta çıkan Tutankhamon, nihai halefi
Ay’ın eşi görülmemiş vezirliği altında 9 yıl boyunca
yönetti. Tahta çıktığında ülke hâlâ ölen babası
Akhenaten’in Mısır’ı geleneksel çok tanrılı dininden
tek tanrılı bir dine geçirmeye yönelik verdiği yanlış
kararın yarattığı kaos ile çalkalanmaktaydı. Ay
ismindeki
kraliyet
danışmanı,
Akhenaten’in
politikasını tersine döndürmek, eski tanrıları
tapınaklarına geri getirmek için genç kralı adeta bir
kukla gibi kullanmıştı. Bu şekilde Aten dini
Tutankhamon ile bir son buldu. Aten dininden

memnun olmayan halk bu durumdan çok memnun
oldu ve Tutankhamon dönemi barış içinde geçti. 18
yaşında hayata gözlerini kapatan genç kral, 3500 yıl
sonra, 26 Kasım 1922 tarihinde Howard Carter’ın
mezarı keşfetmesine kadar tarihin tozlu sayfalarında
kaybolmuştu. İnsanları bu denli büyüleyen genç
kralın mumyalanmış bedeni dışında, onunla birlikte
gömülen diğer dünyada gerekli olduğuna inanılan
paha biçilemez eşyalarıydı. Mezar hırsızlarının
bulamadığı bu eşsiz ve büyüleyici mezardan 5398
parça eşya çıkarılmıştı. Eşyalar ve resimler bize genç
kralın yaşantısı hakkında birçok ipucu vermektedir.
Kralın mezarında bulunan özel yapım ayakkabılar ile
bastonlardan genç kralın ayaklarıyla ilgili sıkıntısının
olduğunu anlaşılmaktadır. Yapılan tomografi ve
röntgen çalışmaları sonucunda, yumru ayak
rahatsızlığı tespit edilen Tutankhamon’un yaşıtları
kadar dinç olmadığı ve yürümekte zorlanıp acı
çektiği anlaşılıyor.

40

Gömütlerin içinde Tutankhamon’un hazinesinin en
paha biçilemez parçalarından biri olan paslanmayan,
homojen metalden yapılmış olan bıçakta süslü bir
altından sap bulunmuştur. Altından kılıfın bir
tarafında zambak çiçeği deseni, diğer tarafında da
tüy şekli resmedilmiş ve çakal başı ile sonlanan bir
tasarım yapılmış. Bıçağın metal kısmı ise
süslemesinden daha büyük bir gizem barındırıyor.
Demir meteoritler çoğunlukla demir ve nikelden
yapılmış ve az miktarda kobalt, fosfor, kükürt ve
karbon içeriyorlar. Demir madeninden yapılan
çıkarmalarda en fazla %4 olarak bulunan nikel içeriği,
söz konusu hançerde %11’e yakın oranda
bulunmuştur. Bıçağın meteorik kaynaklı olduğu
kobalt içeriğinden anlaşılmakta ve bu bileşimi, bu
bıçağın uzaydan geldiğini doğrulamaktadır. Bıçağın
Tutankhamon için bu kadar değerli olmasının sebebi,
muhtemelen gökten düşen bu demiri tanrısal bir ileti
olarak kabul etmeleriydi.
Diğer çok önemli parçalardan biri ise, tüm dünyanın
bildiği Tutankhamon’un ölüm maskesidir. Tabutun
içinde kralın yüzünü kaplayan bu maske Mısır’ın ince
işlemeciliği ve sanatının en güzel örneklerindendir.
Bu maske 10 kilo altından genç kralın bir büstü
şeklindedir, kaşlarının üstünde akbaba ve kobra
tanrıçaları bulunmaktadır. Boynunda ise işlemeli
camlar ve yarı değerli taşlardan oluşan geniş bir
gerdanlık bulunmaktadır. Howard Carter’ın bu eşsiz
mezarı ve Tuthankhamon’un trajik hayat hikayesini
gün yüzüne çıkardıktan bir süre sonra bu konu ile
ilgilenen kişilere ait lanetli söylentiler ortaya
çıkmıştır. Carter'ın çok sevdiği, uğurlu kanaryası
nereden geldiği belli olmayan bir kobra yılanı
tarafından yendi. Kobra yılanı Mısır hükümdarlarının

simgesi
olarak
kabul
edilir.
Mezarlığın
bulunmasından birkaç hafta sonra kazıların finansal
desteğini sağlayan İngiliz Lordu Carnavron'un kan
zehirlenmesi olduğu açıklandı ve kısa bir süre sonra
vefat etti. Lord'un ölümüyle birlikte lanet
dedikoduları da şiddetlendi. Lord Carnavron'un
arkadaşı da cenazeye katılmak için geldiği Mısır'da,
firavunun mezarını görmeye gitti ve 12 saat sonra
yüksek ateşten öldü. Amerikalı milyarder George Jay
Gould, mezarı ziyaret etti ve aynı gün aniden
ateşlenerek öldü. Radyolojist Archibald Reid,
Tutankamon'un kaç yaşında olduğunu bulmak için X
ışınları ile mumyada incelemeler yapıyordu.
İngiltere'ye döndükten kısa bir süre sonra öldü. Bu
dedikoduların en temel dayanağı ise Firavun'un
mezarındaki hiyeroglif yazısıydı. Yazı şöyle diyordu:
“Firavunun mezarına her kim dokunursa ölümün
kanatları onu saracaktır.”
Kaynakça:
http://192.168.2.1/main.html
https://www.internethaber.com/tutankhamunun-bicagi-bilim-dunyasini-sarsti-1598544h.htm
https://tr.pinterest.com/pin/31363356153
https://belgesel.site/tutankhamunun-hazineleri-tutun-olum-maskesinin-gizemi/
Say yayınları Eski Mısır kitabı
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Eşek Kulaklı
Kral Midas

Nehir YILDIRIM
9-A
Kral Midas, MÖ 738- MÖ 696 yılları arasında,
Frigya’nın Gordion kentinde krallık sürmüştür.
Krallığı, yaşamı, ölümü hakkındaki efsaneleri tarihe
damga vurmuştur. Çok zor zamanlar atlatan Midas,
eşek kulaklarıyla ve dokunduğu her şeyi altına
çevirmesiyle tarihte ilginç bir yer edinmiştir.

Midas artık hayatı boyunca bu eşek kulaklarıyla
beraber yaşamak zorundadır. Midas kulaklarını
herkesten gizlemeye çalışır fakat bir gün berbere
gittiğinde berber Midas’ın kulaklarını fark eder ama
bunu hiç kimselere anlatmaz. Ta ki dayanamayacak
bir hale gelir ve anlatması gerektiğini düşünür, bir
kuyuya gider ve içini döker. Efsaneye göre kuyunun
yanındaki sazlar her rüzgârda berberin cümlesini
yankılar. Bu sayede Kral Midas’ın sırrını bütün halk
öğrenir.

Eşek kulaklarının hikayesi, Yunan Tanrısı Apollon ve
Kır Tanrısı Pan arasında yapılacak olan bir müzik
yarışması için Kral Midas’ın yargıçlardan biri olarak
seçilmesiyle başlar. Yarışmacılar çalgılarını çaldıktan
sonra sıra yargıçların oy vermesine gelmiştir. Midas
oyunu Pan’a verirken diğer yargıç ise oyunu
Apollon’a vermiştir. Apollon Midas’a sinirlenip güzel
müzikten anlamayan birine ancak eşek kulakları
yakışır diyerek Midas’ın kulaklarını eşek kulaklarına
çevirmiştir.

Kral
Midas
bu
kulaklara
daha
fazla
dayanamamaktadır, kulaklarını kestirmeyi düşünür
ve bunu yapar da, bir süre sonra kulaklarının daha
kötü bir hale geldiğini fark eder. Tanrı’ya yalvarır.
Tanrı Midas’ı affedip kulaklarını geri vermiş fakat onu
sessizce öldürüp mezara gömmüştür.

Kaynakça:
https://tarihinderyasi.blogspot.com/2016/08/esek-kulakl-kral-midasn-hikayesi.html)
https://www.bilgiustam.com/kral-midas-kimdir-midasin-kulaklari-efsanesi-nedir.html)
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Fatih Sultan Mehmet
Zehirlendi Mi?

Naz KANAT
10-E
Hemen hemen Osmanlı hükümdarlarının pek
çoğunda görülen nikris yani damla hastalığına, Fatih
Sultan Mehmet de yakalanmıştı. Fatih, Ortanto Seferi
(İtalya) öncesinde Gebze yakınlarında bu hastalıktan
dolayı yatağa düşmüş ve Başhekimi Lari, hemen
müdahale etmişti. Ancak başarılı olamayınca eski
Başhekim Yakup Paşa, Fatih Sultan Mehmet’in
tedavisiyle görevlendirildi. Yakup Paşa, şarab-ı fariğ
adı verilen diğer hastalarını tedavide kullandığı ağrı
kesici şurupla Fatih’in sancısını dindirmeye çalışsa da
tedavide başarılı olamadı ve Fatih Sultan Mehmet 31
Mart 1481’de henüz 49 yaşında iken vefat etti.

Bazı tarihçilerin Fatih’in zehirlendiği manasını
çıkarttıkları Âşık Paşazâde Tarihindeki manzum
parça şu şekildedir:
“Tabibler şerbeti kim verdi Hana
O Han içdi şarabı kana kana
Ciğerin doğradı şerbet o Hanın
Hemin-dem zari etdi yana yana
Dedi niçün bana kıydı tabibler
Boyadılar ciğeri canı kanı
İsabet etmedi tabib şarabı
Tımarlaru kamu vardı ziyane
Tabibler Hana çok taksirlik etdi
Budur doğru kavl düşme gümana
Dua et Aşıkı bu han hakkında
Ki nur-u rahmete canı boyane”

Fatih’in sefere çıktığı esnada Gebze’de Hünkâr Çayırı
adı verilen yerdeki ani ölümü gerek akademik, gerek
popüler tarihçiler arasında bir tartışma konusu
yarattı. Fatih’in ölüm nedenini pek çok araştırmacı
damla hastalığı olarak göstermiş olsa da Franz
Babinger, ‘Âşık Paşazâde Tarihi’ndeki manzum bir
metin ve Venedik arşivinde bulduğu bir makaleyi
çıkış noktası kabul ederek, Fatih’in zehirlenerek
öldürüldüğünü ileri sürdü. Daha sonrada popüler
tarihçiler, Fatih Sultan Mehmet Han’ın zehirlenme
teorisi konusunda araştırmalarını derinleştirdiler.

Bütün araştırmalara rağmen Fatih’in ölümündeki
esrar halen çözülmüş değildir.

Bu konuda iki teori ortaya atılmıştır. Bunlardan
birincisi Amasya Valisi Şehzade Bayezid’in,
Veziriâzam Karaman Mehmet Paşa’nın kardeşi Cem
Sultan’ı tahta çıkartmasından korktuğu için
başhekim Lari’yi (İranlı) kullanarak babasını
zehirlettiği iddiasıdır. Diğeri ise yıllarca Fatih’in
yanında olan ve vezir rütbesine getirilen Yahudi
hekimbaşı Yakup Paşa’nın, Fatih Sultan Mehmet’i
yavaşa yavaş zehirlediği iddiasıdır. Bu iddiaya göre
Papa ve Venedikliler Fatih’e karşı yaklaşık yirmi
civarında suikast girişiminde bulunmuşlardır.
Hekimbaşı, Venedikler tarafından satın alınarak,
zehirlenme hadisesinin gerçekleştirilmesini zaman
içerisinde sağlamıştır

Kaynakça:
Erhan Afyoncu, Sorularla Osmanlı İmparatorluğu I, Yeditepe Yayınları,
İstanbul,2004.s.49-70
https://www.google.com/search?q=fatih%27in+%C3%B6l%C3%BCm%C3%BC&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiU_Zrs8KXtAhXE2qQKHZhttps://www.google.com/search?q=fatih%27in+%C3%B6l%C3%BCm%C3%BC&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=
https://www.google.com/search?q=fatih+in+%C3%B6l%C3%BCm%C3%BC&tbm=isch&ved=2ahUKEwiigKyahttps://tr.pinterest.com/pin/479211216593697586/

Fatih’in ölümü ile ilgili detaylı araştırma yapan
Şehabettin Tekindağ, Fatih’in zehirlenmediğini ifade
etmektedir. Dönemin kaynaklarında da ‘Âşık
Paşazâde Tarihi’ndeki parça dışında Fatih’in
zehirlenmesi ile ilgili herhangi bir belge
bulunmamaktadır.
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diyen Rudrick sözlerinin devamında, bir noktada
levha hareketlerinin başlayarak, manto tabakasına
çok miktarda su indirdiğini söylüyor.

Levhalar Olmasaydı

Peki ya levhalar olmasaydı neler meydana
gelebilirdi? Öncelikle tek bir parçanın üstünde
olurduk, tüm gezegenimizi kaplayan bir parça. Eğer
bu parça hiç çukursuz ve tepesiz olsaydı tüm yüzey
sular ile kaplı olur, ayrık levhalar olmadığı için
aralardan volkanlar patlayamaz ve kara parçaları,
adalar ya da dağlar oluşmazdı. Dağlar olmasaydı,
muson yağmurları oluşamazdı. Tektonik hareketlerin
olmayışı okyanus dolaşımını ciddi derecede sekteye
uğratırdı. Bu da hava ve iklim koşullarını oldukça
etkilerdi. Belli bir sınıra kadar su bulunur ve belirli
yerlerde insanların yaşayabileceği kara parçaları su
sınırının üstünde belirirdi. Volkanik aktivite
olmayacağı için yeni adalar oluşmazdı ve depremler
hayatımızdan çıkmış olurdu. Yükseklik farkı dağların
oluşmaması ile çok azalır ve tüm karalar neredeyse
deniz seviyesinde olurdu. Deniz seviyesine bu kadar
yakın olunması gelgit olaylarında ve şiddetli
yağışlarda günümüzden çok daha büyük yerleri su
altında bırakabilirdi. İklim yükseklik gibi faktörlerden
etkilenmez ve sadece kutuplara gidince oluşacak
sıcaklık farkından etkilenirdi. Bitki örtüsü aynı
paraleller boyunca aynı kalır ve tarım çeşidi azalır,
tek düze hale gelirdi. Sonuç olarak, canlı çeşitliliği bir
hayli azalırdı.

Uzay IŞIK
9-C
Levha, yerkabuğunu oluşturan parçalardan her
birine verilen isim. Yerkabuğu tek parça halinde
değil, dev bir yapboz şeklindedir. Levhalar diğer adı
ile tektonik plakalar, litosferi oluşturan dev boyuttaki
kaya parçalarıdır. Toplamda 12 levha bulunmaktadır
ve bu levhaların alçak kısımları su ile dolu
okyanusları, yüksek kısımları ise kıtaları oluşturur.
Tüm plakalar diğerleri ile temas halindedir ve yıl
boyunca hareket ederler. Plakalar hareket olarak
birbirinden uzaklaşabilir, birbirine yakınlaşabilir veya
birbirleri ile çarpışabilir ve paralel ama zıt yönde
olacak şekilde sürtüşebilir. Plakalar bir alt
katmandaki magmanın hareketi sonucunda hareket
eder, plakalar birbirlerinden uzaklaşınca bu magma
yükselir ve yeni plakalar oluşturur, tam tersi şekilde
ise küçük plakalar altta kalarak yok olur. Plakaların
birbirine değdiği noktalarda dağlar ve hareket
esnasında depremler ve volkanik aktiviteler
meydana gelir.

Yine sera gazı karbondioksitin atmosferdeki
miktarını dengeleyen bir süreci aydınlatan bilim
insanları, “levhalar olmasaydı dünya bitmeyen bir
kışa girebilirdi” diyor. Nasıl mı? Karbon, Dünya
üzerindeki sıcaklığı dengede tutar. Karbon çevrimini
ayakta tutan tektonik hareketler olmasaydı karbon,
volkanik patlamalarla salımından ziyade, toprakta
daha çok tutulurdu ve bu da uzun dönemde
Dünya’nın soğumasına neden olurdu.
Varlıklarını deprem ya da volkan gibi olayların nasıl
oluştuğunu merak ettiğimiz zamana kadar
bilmediğimiz levhalar, dünyamızın şekillenmesinde
ve bugünkü hayatımızın oluşumunda çok büyük rol
oynuyorlar. Levhalar hep hareket halinde ve
dünyamızı şekillendiriyorlar, bazen biz bunları bir
sallantı ya da bir yanardağ patlaması ile hissediyor
bazen hissetmiyoruz bile.

Okyanuslar dolusu suyu, ve atmosferi olması
gerektiği gibi özellikleriyle birlikte aktif levhalarının
bulunması da dünyayı özel bir gezegen yapıyor.
Gezegenimizin tektonik levhaları, üstlerindeki
okyanus tabanı ve kıtalarla birlikte hareket eden,
hızları yılda 150 milimetreye varabilen büyüklü
küçüklü parçalar. Bu parçalar, levha hareketleriyle
yerkabuğunu yeraltına çekilip eriyor. Örneğin, bir
okyanus levhası başka bir okyanus levhasına ya da
kıta levhasına yaklaşırsa, biri diğerinin altına dalıyor.
Yavaş yavaş manto tabakasına kayan bu levha
derinlere iniyor ve eriyor.
ABD’nin
Maryland
Üniversitesi’nden
bilim
insanlarının ünlü akademik dergi Science’ın 2016
Ocak sayısında yayımlanan araştırmaları, levha
hareketlerinin aşağı yukarı 3 milyar yıl önce
başlayarak kıtaların oluşmasına yol açtığını gösterdi.
Araştırmayı yürüten Prof. Roberta Rudrick ve
ekibinin çalışmasına göre, 3 milyar yıl önce
yerkabuğunun ağırlıkça yaklaşık yüzde 11’i
magnezyum oksitten oluşuyordu. Ancak yarım
milyon yıl içinde bu oran yüzde 4’e düştü. Kıtaların
temel maddesi olan granit, magnezyum açısından
fakir bir kaya. “Granit olmadan kıtalar olmaz, suyu
dünyanın derinlerine indirmeden de granit olmaz.”

Kaynakça:
https://www.atlasdergisi.com/kesfet/doga-cografya-haberleri/levhalarin-gucu.html
https://evrimagaci.org/superkita-pangaea-hic-kirilmamis-olsaydi-ne-olurdu-4316
https://www.ensonhaber.com/teknoloji/tektonik-nedir
https://kurious.ku.edu.tr/haberler/levha-tektonigi-yeniden-yaziliyor/
https://www.tzv.org.tr/#/haber/5700
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Deprem Nedir?

Gülsün PAMUK
9-A
Deprem, yer kabuğunda oluşan kırılmalar sonucunda
ani oluşan titreşimlere denir. Sanılanın aksine bu
olay, yer kabuğunun hareketsiz değil hareketli
olduğunun bir kanıtıdır. Depremi inceleyen bilime
sismoloji, inceleyenlere de sismolog denir.
Yerkabuğunda oluşan dalgalanmalar da sismometre
adı verilen aletlerle ölçülüyor

radyasyon
salarak
dengeli
hale
gelmesi).
Radyoaktivite arttıkça sıcaklık ve ısı artmakta olup
konveksiyon akımlarına sebep olmaktadır. Oluşan
akımlar, litosferde gerilmelerle küçük levhaların
kırılmasına yol açar. Bu levhalar astenosferde
yüzmektedir, ayrıca insanların hissedemeyeceği bir
hızda hareket halindedir.

Deprem Oluş Nedenleri ve Türleri
Jeolojik ve jeofizik çalışmalarından elde edilen
bilgilere göre bir yeryüzü modeli oluşturulmuştur.
Yerkürenin “litosfer” denilen 70-100 km kalındığında
bir tabakası vardır. Okyanus ve kıtalar burada
bulunmaktadır. Diğer bir bölgeye ise “manto” adı
verilir. Manto genelde katı olmakla birlikte yeryüzüne
yakın yerlerde sıvı katmanları da vardır. Mantonun
altında bulunan çekirdek, demir-nikel karışımına
sahiptir. Çekirdeğe gidildikçe sıcaklık artmakta olup,
enine dalgaların yayılabilmesi için çekirdeğin sıvı
olması gerektiği sonucu ortaya çıkmaktadır.

Konveksiyon akımlarının yüksek olduğu yerlerde
levhalar birbirinden uzaklaşır ve magma ile okyanus
ortası sırtları oluşturur. Levhalar hareketli olduğu için
sürekli birbirleriyle temas halindedirler. Bu temas
sırasında sürtüşme ve sıkışmalar olmakta, sürtünen
levhalar aşağı mantoya batmaktadır. Bu olay kendini
tekrar eder ve sürtünmenin olduğu bölgelere
deprem bölgesi denir.
evhaların hareketlerine bakacak olursak, biri
diğerinin altına giren iki levha arasında, hareketi
engelleyen bir sürtünme kuvveti mevcuttur.
Levhanın hareket etmesi ancak bu sürtünme
kuvvetinin aşılması sonucunda gerçekleşir.

Litosferin altında “astenosfer” dediğimiz katman
bulunmaktadır. Yumuşak üst manto olarak da bilinen
astenosferde konveksiyon akımları (katı yüzey ile
akışkan arasında gerçekleşen ısı transferinin bir
çeşidi) nedeniyle oluşan kuvvetler, taş kabuğu
parçalayarak levhaları (yerkabuğu oluşturan
parçalardan her birine verilen isim) meydana getirir.
Bu konveksiyon akımlarının ana nedeni ise
radyoaktivitedir(kararsız
atom
çekirdeklerinin

Sürtünme kuvvetini aşan levhalar bir hareket
meydana getirir ve bu hareket sonucu sarsıntılar
ortaya çıkar.
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Depremlerin bu şekilde oluşumu 1911 yılında
Amerikalı Reid tarafından incelenmiştir. Reid’in
“Elastik Sekme Kuramı” adını verdiği bu olgu
sismologlar
tarafından
defalarca
incelenip
kanıtlanmıştır. Bu kurama göre depremler,
çoğunlukla deprem sırasında faylarda esnek geri
sekmeler şeklinde, yani fayın her iki tarafında ve ters
yönlü olmak üzere gerçekleşir.

Deprem Türleri
Tektonik Depremler:
Tektonik depremler yukarıda anlattığım sebeplerden
meydana gelmektedir. Dünyada ve ülkemizde oluşan
depremlerin yüzde 90’ı tektonik depremdir.
Genellikle levha sınırlarında meydana gelir.
Volkanik Depremler:
Volkan patlamasından önce ve sonra oluşan
depremlerdir.
Çöküntü Depremleri:
Yeraltında olan boşlukların çökmesi sonucunda
oluşan depremlerdir
İnsan Kaynaklı Depremler:
Taşocağı patlamaları vb…

Çöküntü deprem şeması

Deprem sonrasında mümkünse elektrik, su,
doğalgaz vanalarını yaşanabilecek yangınları ve su
taşmalarını önlemek için kapatmak gerekir. Ardından
bulunduğunuz binadan hızlıca çıkıp önceden
ailenizle belirlediğiniz toplanma alanına gitmelisiniz.
Deprem çantası hazırlarken içine kişisel eşyalarınız,
bozulmayacak yiyecek, su, iklime uygun birkaç giysi,
hijyen malzemeleri ve fener, ilk yardım çantası,
düdük gibi eşyaların konulması gereklidir.

Deprem Öncesinde, Sırasında Ve Sonrasında Hangi
Tedbirler Alınmalı?
Ülkemiz, yüzde 98’i aktif deprem bölgelerinin
üzerinde bulunuyor, bu yüzden var olduğu günden
beri çok deprem görmüş ve yüksek sayıda can kaybı
olmuştur. Ancak yaşanan bazı ölümler, maalesef
bilinçsizlikten ve panikten dolayı meydana gelmiştir.
Depremden önce oturduğunuz binanın sağlamlığını
kontrol etmek, deprem sırasında düştüğünde hayati
risk oluşturacak her eşyayı sabitlenmek, bir deprem
çantası hazırlanmasına dikkat etmek çok önemlidir.
Deprem esnasında en önemli şey, panik yapmamak
ve koltuk, dolap, çamaşır makinesi, masa, küvetlerin
kenarlarına
çömelerek
yıkılma
durumunda
betonların üzerinize düşmesinden korunmaktır.

Deprem esnasında kendimizi ve ailemizi nasıl
koruyacağımızı bilirsek ve bu konuda bilgilenirsek
can kayıplarını en aza indirebiliriz.
Kaynakça:
https://www.afad.gov.tr/deprem-oncesi-ani-ve-sonrasi-alabileceginiz-onlemleri-biliyor-musunuz
https://bianet.org/bianet/yasam/233635-deprem-nedir-sebep-olan-doga-yasalari-nelerdir
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Türkiye’de Deprem

Emre Bilgütay
9-B
Deprem, yer kabuğunda beklenmedik bir anda
ortaya çıkan enerji sonucunda meydana gelen sismik
dalgalanmalar ve bu dalgaların yeryüzünü sarsması
olayıdır. Türkiye, deprem bölgesinde bulunan bir
ülke. Her yıl birçok deprem yaşanıyor. Her ne kadar
bazılarını hissetmesek de bazılarını korkutucu
derecede hissediyoruz.

Peki biz ne yapıyoruz ya da yapmıyoruz da
depremlerden böyle etkileniyoruz?
Öncelikle depremi umursamıyoruz. İlk olarak inşa edilen
yapıları denetlemiyoruz, kontrol etmiyoruz. Uzmanlar
deprem konusunda yöneticilerin ve halkın üstüne düşen
görevler olduğunu ancak hiçbirinin bu görevleri yerine
getirmediğine dikkat çekerek Türkiye’de bu konuda
uluslararası kalite ve standartlarda çalışmaların
olmadığını belirtiyorlar.

Depremin gücü ya da “boyutu” iki yolla
ölçülmektedir. Bunlardan biri depremin “şiddeti”
diğeri
ise
“büyüklük”lüğüdür.
Bir
deprem
oluştuğunda, bu depremin herhangi bir noktadaki
şiddetini belirlemek için, o bölgede meydana gelen
etkileri gözlenir. Bu etki, depremin büyüklüğü, odak
derinliği, uzaklığı, yapıların depreme karşı gösterdiği
dayanıklılığa göre değişir. Şiddet depremin
kaynağındaki büyüklüğü hakkında doğru bilgi
vermemekle beraber, depremden dolayı oluşan
hasar yukarıda belirtilen etkenlere bağlı olarak
değişir. 2020‘de dünyada gerçekleşen depremlere
bakıldığında ülkemizde görülen depremlerin şiddeti
verdiği hasar ve ölümlerle dünyada ilk sıralarda
görülmektedir.

Bu sorunu nasıl çözebiliriz?
Öncelikle yapım aşamasında olan her yapı düzenli olarak
eğitimli kişiler tarafından kontrol edilmeli, bunun için bir
eğitim olmalı o eğitimi geçtikten sonra mütahit
olabilmeli, imar izni verilen yerlerin uygunluğu kontrol
edilmeli, imar afları kalkmalı. Binalarımız destekli olmalı,
raylı sistem kullanılmaya başlanmalı. Bu tür önlemler
alınırsa depremden ölen kişi sayısını azaltabiliriz.

Tablodan da anlaşılacağı gibi Türkiye dünyaya göre
depreme hazırlıksız. Sadece 2020 yılında bütün
dünyada yaşanan ölümlü depremlerde ölen kişi
sayısı 193. Bu 193 kişinin 147’si Türkiye’den. Bu rakam
bizim depreme karşı savunmasız olduğumuzu
gösteriyor.

Kaynakça:
https://www.yenicaggazetesi.com.tr/2020de-tum-dunyada-depremden-olen-193-kisiden-kaci-turk-biliyor-musunuz-veriler-aci--312737h.htm
http://www.yapi.com.tr/haberler/istanbul-depreme-karsi-savunmasiz-durumda_175076.html
https://www.afad.gov.tr/depremin-buyuklugu-ve-siddeti-ayni-kavramlar-midir
fotoğraf_1: https://www.milliyet.com.tr/gundem/son-depremler-24-ocak-son-dakika-deprem-haberleri-elazig-ve-malatyadan-aci-haberler-6129889
fotoğraf_2:https://www.fanatik.com.tr/son-dakika-deprem-haberi-istanbulda-deprem-mi-oldu-marmara-denizinde-deprem-2157888
47

Depremler

büyük ölçüde hasar görmüştür. Bu yıl ise Elazığ
depremi (6.8) insanları oldukça korkutmakla birlikte
Körfez’de yaşanan Gölcük depreminden bu yana
yeterli önlem alınmadığının bir kanıtıdır.
Bir diğer büyük deprem ise geçtiğimiz haftalarda
yaşanan İzmir depremidir. 6.6 şiddetinde hissedilen
bu deprem büyük yıkımlara ve can kayıplarına sebep
olmuştur. Önlem almak çoğu yerden fedakarlık
yapmayı gerektirir. Apartmanların duvarlarını
sağlamlaştırmak, eski apartmanları yenilemek, evin
içindeki eşyaları duvarlara sabitlemek hem maddi
anlamda fedakarlık gerektirir hem de zamanımızdan
çalar. Ülkemizde, bu şekilde düşünüp nasıl olsa bir
şey olmaz diyerek güvensiz apartmanlarda yaşamını
sürdüren bir sürü insan bulunmakta. Taşınıp
taşınmamak onların elinde fakat devlet bu konuda
vatandaşı bilinçlendirmeli. Eğer bilinçlendirilmezlerse
tıpkı geçtiğimiz depremler gibi hayatlarını
kaybedebilirler.

Ece FEDA
9-B
Deprem, yerkabuğunun kırılmasıyla meydana gelen
ani titreşimlerin yeryüzünü sarsma olayına denir.
Maalesef dünyada sıkça görülen, hafife alınmaması
gereken bir doğal afettir. Hafife alındığı takdirde
büyük can ve mal kayıplarına sebep olabilir.

“Önlem nasıl alınmalı?” sorusu var hepimizin aklında.
Önlem almak sadece “paradan kayıp” şeklinde
görülmemelidir aslında. Deprem anında, deprem
sonrasında ve öncesinde yapılması gerekenleri
okullarda öğretmek yeterli olacaktır. ‘Ülkenin
ekonomik durumunun bu önlemleri almaya gücü
yok, çünkü bu işe para harcanacak’ gibi bir düşünce
yapısına sahibiz. Fakat eğer önlem alınmazsa
ekonomimiz çok daha kötüye gidecektir. Kurtarma
çalışmaları, bina kayıplarında yeterince para
kaybettik ve bu değişmezse sadece para değil, can
kayıpları yaşamaya devam edeceğiz.

Depremlerin dereceleri vardır ve bu dereceler
arttıkça sarsılma şiddeti de bir o kadar artar.
Geçtiğimiz yıllarda büyük Japonya depremi 9.0
şiddetinde olmuştur ve bu deprem 15 bin can
kaybına sebep olmuştur. Tıpkı Japonya gibi Şili,
Meksika, Yeni Gine ve Türkiye deprem ülkelerinden
birkaçıdır. Ülkemizin deprem ülkeleri içinde yer
alması nedeniyle sürekli şiddetli veya düşük şiddette
depremler yaşanmaktadır.
1999 yıllında yaşanan büyük Gölcük depremi şiddetli
depremlere örnektir. 7.5 şiddetine sahip bu
depremde alınan önemler yetersiz kaldığından,
resmi bilgilere göre 17 bin ölüm, 23 bin yaralanma
meydana gelmiştir. 285 bin ev, 42 bin iş yeri ise

Kaynakça:
www.haberturk.com / www.sabah.com.tr
www.bbc.com / www.milliyet.com / deprem.afad.gov.tr
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Depremde Kaybedilen Tüm Canların Anısına…
Bir Parçam Enkazda
Sallantı durduğunda sımsıkı kapattığım gözlerimi
hızlıca açtım ama hem ben bulanık görüyordum hem
de her yer toz bulutuydu. Kalkmaya çalışıyordum
ama kalkamıyordum çünkü ayağım sıkışmıştı.
Ayağımı çekmeye çalışıyordum ama nafile sanki
bütün
bina
ayağımın
üstüne
düşmüştü.
Sakinleşmeye çalıştım ve kollarımın arasındaki küçük
kardeşimi kontrol ettim. Kardeşim küçük küçük
nefesler alıyordu ve iyi gözüküyordu ama yine de
ona iyi olup olmadığını sordum ve o da bana iyi
olduğunu belirtti. Anneme döndüğümde annemin
vücudundan kanlar akıyordu ama annem de
uyanıktı. Anneme “Nasılsın anne? Şimdi ne
yapacağız?” diye sordum. Annem ise iyi olduğunu ve
babamı aramamı söyledi. Zar zor kolumun yanında
duran telefonumu alıp babamı aradım. Babam da
şoktaydı ama apartmanın önünde olduğunu ve bizi
kurtaracağını söyledi. Bunu söylediğimde annem de
çok mutlu oldu. Ama sanki gözleri ufalıyor yavaş
yavaş kapanmaya yelteniyordu.

Serra Ece MERMER
10-A

Anneme yardım etmek istiyordum ama nasıl
edebilirdim ki sıkışmıştık. Annem bana sakince,
kardeşini sakın bırakma ve yavaş yavaş nefes alın,
dedi. Anneme sadece bakıyordum. Annemin gözleri
yavaşça kapanıyordu ve ben bir şeyler söylemek için
ağzımı araladım lakin ağzımdan sadece bir cümle
döküldü “Anne bizi bırakma!’’ Ama annem artık beni
duyamazdı çünkü tümüyle bayılmıştı.

O gün çok normal bir gündü. Çok sakin başlamıştı ve
babam her zamanki gibi işe, ablam da her zamanki
gibi okuluna gitmişti. Ben, küçük kardeşim ve annem
evdeydik. Yüzü koşuşturmaktan kızarmış küçük
kardeşim avangart koltuklarımızın bulunduğu
salonda kendine oyuncaklarından bir parkur yapmış
arabalarını yarıştırıyordu. Hatta annemin kızdığını
bilmesine rağmen bembeyaz, üzerlerinde düğme
desenleri bulunan annemin o çok sevdiği koltuk
minderlerini yere indirmişti ve onları da oyununa
dahil etmişti. Annem odasında bir yandan kitap
okuyor bir yandansa düşünceli düşünceli uzaklara
dalıp gidiyordu. Ben ise her zamanki gibi odamda
sakince oturup ders çalışıyordum.

Kardeşime daha sıkı sarıldım. Dakikaları sayıyordum
ama zaman geçmiyordu ve içimde hâlâ annemi
kurtarabileceğim umuduyla ayaktaydım. Yukardan
sesler geliyordu. Saat kaçtı hiç bilmiyorum. Yukardan
bir adam sesi ‘’Burada biri var mı?’’ dedi. Ben ve
küçük kardeşim ciğerimiz çıkana kadar bağırıyorduk.
Sonra telefonum çaldı arayan babamdı. Telefonu
açtım lakin konuşan o değildi. Bir adam sesiydi,
itfaiye eriymiş ve bizi kurtarmaya gelmiş.
Durumumuzu anlattım hızlı bir şekilde, alabildiğim
zor nefeslerle. Birkaç dakika sonra bir ışık huzmesi
gördük ve hem küçük kardeşim hem ben bağırmaya
başladık. Adam bizi görmüştü.

Dersime dalmışken başımın döndüğünü düşündüm
çünkü bir sarsıntı hissetmiştim ve sanki kendimde
değildim. Annemin “Asya!” diye bağırarak odama
girmesiyle kendime geldim. Annemin yanında
ağlamakta olan küçük kardeşim vardı. Olayları idrak
etmeye çalışırken çatırtı sesleri duyuldu ve
kütüphanemde özenle sıraladığım kitaplar yere
düşüyordu. Annem bu sırada bizi büyük dolabın
yanına oturtmuş kendi de üstümüze siper olmuş gibi
duruyordu. Anneme “ne oluyor anne?” bile
diyemedim çünkü şoktaydım. Annem ise “sadece
dua edin annem!” diyordu. Artık anlıyordum deprem
oluyordu, peki ya biz ne yapacaktık hiç bilmiyordum.
Hayatımda kim bilir kaç tatbikat görmüştüm ama
yine de ne yapacağımı bilmiyordum. Tam o sırada
büyük bir sarsıntı ile bina yere çökmeye başlamıştı
ve ben gözlerimi sanki bir daha hiçbir şey görmek
istemeyecekmişim gibi sımsıkı kapadım. Kardeşim o
kadar korkmuştu ki bana sadece sarılmıyordu sanki
tek bir vücut oluyorduk. O kadar uzun sallandık ki
evdeki her şey üzerimize yıkılıyordu sanki.
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Önce kardeşimi çektiler yavaşça ardından da beni.
Ama beni çıkarmak çok kolay olmadı ayağımdaki
enkazı kaldırdılar ve ardından beni de iki kişi sakince
çekti. Sıra artık annemdeydi. İtfaiye eri annemi de
yavaşça çıkardı. Artık hepimiz dışarıdaydı. O kadar
çok insan vardı ki dışarıda, babam ve ablamı
seçmeye çalıştım aralarından sonra bize koştular.
Ablam iyi olup olmadığımı soruyor elimi sıkı sıkı
tutuyordu keza babam da öyleydi. Ablama
‘’Annem…’’ dedim. Ablam da “İnşallah hepiniz iyi
olacaksınız’’ dedi. Ama yüz ifadesi çok kötüydü.
Hastaneye gittik ve bir süre orada istirahat ettik.
Ablama ve babama ‘’ Annem nerede?’’ diye
soruyordum. Onlar da mütemadiyen geçiştiriyorlardı
beni. Sonra bir doktorun konuşmasına şahit oldum.
Doktor “Kadın resmen çocuklarına siper etmiş
kendini eğer öyle durmasaymış iki çocuğu da şu an
aramızda olmayacaktı. En azından bunun
mutluluğuyla verebilmiştir belki son nefesini.” dedi.
Doktor annemden bahsediyordu, çok barizdi. Birkaç
gün sonra hastaneden çıktık ama kimse bu konuyu
konuşmuyordu. Babam arabayı bilmediğimiz bir
yere sürüyordu. ‘’Geldik’’ dedi ve ben de etrafıma
baktım. Her yer mezarlıktı. Anneme gelmiştik.
Enkazda bıraktığım bir parçama gelmiştik.
Kokusuna, sesine, gülüşüne doyamadığım anneme
gelmiştik. Artık bir parçam eksikti ve o parçam
enkazda kalmıştı.
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Cezerî, İsmâil B. Rezzâz
(XII.- XIII. Yüzyıl)

Ali AYSU
10-E
“Mekanik Alanında Eser Veren Bir İslâm
Bilgini.”

hemen girişine bir köprü inşa etmek istiyordu, ancak
köprünün ayakları çok geniş olduğu için yapımı son
derece yavaş ilerliyordu. Bir süre sonra bu yavaşlığa
dayanamayan Sultan, yapının daha hızlı nasıl
biteceğini düşünmeye başlamış ve bir sonuca
varamayınca belki bir fikri vardır diye Cezeri’ye
danışmaya karar vermiştir. Cezeri Sultan Nurettin
Bey’e: “Köprünün ayak açıklıkları son derece geniş
ve alçak konumlanmış. Bunun için ara ayak
açıklıkları oluşturarak köprünün yüksekliğini
arttırarak bir çare bulabilirim.” demiştir.

El-Cezeri, yani tam adıyla Ebu’l İz İsmail İbni Rezzaz
El Cezeri çoğumuzun duyduğu fakat kendisi
hakkında çok az fikre sahip olduğu Türk ve
Müslüman bir bilim insanıdır. Cezeri, tahmini 1136’da
Cizre şehrinde doğmuştur. Cezeri lakabını da
yaşadığı bu şehirden almıştır. Kendisi günümüzde
robotik ile ilgili yazılmış en eski kitabın sahibidir.
Otomasyon ve sibernetik üzerine çalışmıştır. Hatta
dış kaynaklarda bu iki dalın (Otomasyon ve
Sibernetik) kurucusu olarak da adlandırılır.

Bir süre sonra kafasındaki fikirleri toparlayarak
köprünün inşaatı için düzenlenen toplantıya katılarak
düşüncelerini
yetkililere
anlatmıştır.
Böylece
köprünün inşası beklenenden çok daha kısa sürede
bitmiştir.

Cezeri, otomasyon bilgisini ve becerisini ilk kez
Artuklu Beyi Sultan Mahmud’a sunmuştur. Artuklu
kralı Sultan Mahmud onun anlattıklarını çok
beğenmiş ve çalışmalarını yürütmesi için ona
sarayında bir oda vermiştir.

Bir süre sonra Nurettin Bey, Cezeri’den Artuklu
sarayına görkemli bir kapı inşaa etmesini istemiştir.
Cezeri de bu teklifi büyük bir onurla kabul ederek
hemen çalışmalara başlamıştır. Kapının orta kısmı
altıgen şekiller ve sekizgen motiflerden oluşan bir
kafes şeklindedir. Bu kafes bazı yazılar ve dekorları
taşıyan pirinç bir levha ile çevrelenmişti.

Artuklu Sultanı Nurettin Mahmut, mimari konulara
da son derece önem vermekteydi. Kendisi şehrin

Kapının en tepesinde ise: “Mülk Tek Ve Kadir-i
Mutlak Olan Tanrı’nındır” yazıyordu.
Kapı yerine takıldığında tüm halkın beğenisini
toplamıştır. Sultan Nurettin, Cezeri’ye teşekkür edip
iltifatlar yağdırmıştır.
Sultan Nasıreddin Mahmut Sökmen, sarayda güzel
bir saatin olmadığından bahsedince Cezeri ortaya
muhteşem bir saat çıkarmıştır. Saatin en altında bir
fil bulunduğu ve suyla çalıştığı için Cezeri bu saate
“Fil Su Saati” adını verdi. Bu saat Cezeri’nin en
önemli eseridir. Fil şeklinde olan saatin üstünde kare
biçiminde bir kürsü, kürsünün sütunları üzerinde
küçük bir kubbe, kubbenin üzerinde ise bir kuş
bulunmaktadır.
Hisarın filin başı yönündeki tarafında bir balkon,
balkonda ise oturan bir adam, adamın sağında ve
solunda iki şahin, balkonun sütunları arasında
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uzanan ve üzerinde iki yılan sarılmış bir mil, kürsünün
orta kısmında bir yarımküre ve üzerinde elinde
kalem tutan bir katibin oturduğu platformun
üzerinde, 7.5 dereceye bölünmüş bir yay, filin
boynuna oturmuş, sağ elinde balta, sol elinde sopa
tutan bir bakıcı ve filin boynunun iki yanından iki
vazo bulunmaktadır.
Saraydaki herkesin son derece beğendiği bu su saati
sarayın en orta yerine yerleştirilmiştir. Bu çalışmalar
neticesinde Artuklu Sultanı Cezeri’yi huzuruna
çağırarak ona şöyle demiştir: “Bak Cezeri, bugüne
kadar ne kadar araç yaptın, bilmiyorum, onların
hepsini, gücünle işler duruma getirdin. Seni yoran
ve kusursuz biçimde inşa ettiğin bu şeyler
kaybolup gitmesin. Benim için icat ettiğin bu
araçları bir araya toplayan ve her birinden ve
resimlerinden seçmeler kapsayan bir kitap yazmanı
istiyorum”
Cezeri bu teklifi kabul etti ve yazılarına başladı. Kitap
bittiğinde ise adını “El-Cami Beyne’l-‘İlm ve “L’-Amel
En-Nafi’ Fi Eş-Şinaa Ti’l-Hiyel” (Makine yapımında
yararlı bilgiler ve uygulamalar) koydu.
Mısır Sultanı Selahaddin Eyyubi’nin Artukluların
bulunduğu yer olan Diyarbakır’ı ele geçirmesi
üzerine Cezeri artık burada yaşayamayacağını
anlayarak kenti terk etti.
Ancak bir süre sonra yaşının da verdiği etki
nedeniyle tekrar Cizre’ye döndü. Burada 1206 yılında
hayata gözlerini yumdu. Ancak o öldükten sonra
geriye yaptığı mucizevi eserleri kaldı.
O, dünya tarihinde bilgisayarın, robotların,
teknolojik saatlerin, su makinelerinin babası olarak
kabul edilen tek insandır.
Kaynakça:
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı
Cezeri Kitabı
Babil Kitap yayınları Cezeri’nin
Olağanüstü Makineleri Kitabı
İslam Ansiklopedisi- Cezeri
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Altın Oran
ve Matematik

Zeynep Ecem ARIKAN
8-A
Matematik her ne kadar zorlayıcı, sabır ve uğraş
gerektiren ve çoğu kişi için ulaşılması çok zor olsa da
öğretmenlerimiz,
büyüklerimiz
tarafından
hayatımızın her noktasında karşımıza çıkıp bize yol
göstereceği söyleniyor. Peki, matematik gerçekten
hayatın her noktasında var mıdır?
Çoğu insan tarafından bilindiği üzere
makine, araba, elektronik cihaz üretirken,
belli bir şeyin boyutunu, mesafesini
ayarlarken, ev dekorasyonunda ve hatta
sıradan bir gün markette ihtiyaçlarımızı
karşılamak
istediğimizde
hep
matematiği kullanıyoruz. Peki ya
matematiğin günümüzde görsel olarak
güzel olduğunu düşündüğümüz canlı,
cansız çoğu varlıklarda da olabileceğini hiç
düşündük mü?
Türk mimarisi ve sanatı da Altın Oran’a ev sahipliği
yapmıştır. Mimar Sinan’ın da birçok eserinde Altın
Oran görülmektedir. Mesela Süleymaniye ve Selimiye
camilerinin minarelerinde de bu oran görülmektedir.
Ayrıca Mısır’daki Keops Piramidi’nde, Paris’in ünlü
Notre Dame Katedrali’nde de Altın Oran’ın izlerini
görmek
mümkündür.
Kısacası
matematik
hayatımızın her yerinde ve her anında hep yanı
başımızdadır.

Altın Oran kelimesi size ne ifade ediyor? Altın Oran,
1.618 sayısı olarak bilinir ve insan bedeni, insan yüzü,
akciğerler, kalp atışları ve mimari olarak birçok
alanda karşımıza çıkmaktadır. Altın Oranın gizeminin
ne olduğunun cevabı ise Fibonacci lakaplı İtalyan
matematikçinin bulduğu bir dizi sayıda gizlidir.
Fibonacci sayıları olarak da adlandırılan bu sayıların
özelliği, dizideki sayılardan her birinin kendisinden
önce gelen iki sayının toplamından oluşmasıdır.
Günümüze kadar popülaritesini kaybetmeden
gelmeyi başaran Altın Oran, şimdi de insan yüzünde;
yüzün boyu, yüzün genişliği, burun boyu, burun
genişliği, ağız boyu, göz kapağı genişliği gibi birçok
oranla gündemde. Yüzü altın orana yakınlık gösteren
kişilerin de diğerlerine göre daha çok dikkat çekici ve
güzel olduğu düşünülüyor.
Eski tarihlerde de görülebileceği gibi sanatçılar da
Altın Oran’ı kullanıp göze güzel görünen eserler
meydana getirmişlerdir. Örneğin Mona Lisa
tablosunun boyunun enine oranı Altın Oran’ı verir.
Mona Lisa’nın yüzünün etrafına bir dikdörtgen
çizdiğinizde ortaya çıkan dörtkenar bir Altın
Dikdörtgendir. Bu dikdörtgeni, göz hizasında
çizeceğiniz bir çizgiyle ikiye ayırdığınızda yine bir
Altın Oran elde edersiniz. Resmin boyutları da Altın
Oran oluşturmaktadır.

Kaynakça:
www.sanatteorisi.com / muhaz.org / onedio.com
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Mona Lisa

Ceren YARIMKAŞ
9-A
Mona Lisa, İtalya’nın Floransa şehrindeki Rönesans
sırasında Leonardo da Vinci tarafından kavak bir
pano üzerine Sfumato tekniği ile resmedilmiş 16.
yüzyıl yağlı boya portresidir. Resim halen Paris’teki
Louvre Müzesi’nde Francesco del Giocondo’nun
karısı, Lisa Gherardini Portresi başlığı altında
sergilenmektedir. Ölçüleri 77cm x 53cm olan resimin
oluşturulma tarihi 1503’tür.
Tabloda oturmuş bir kadın resmedilmiştir, kadının
yüzünün kime ait olduğu hâlâ gizemini
korumaktadır.
Yüz
ifadesindeki
belirsizlik,
atmosferdeki ilginçlikler, tablo hakkındaki çalışmaları
devam ettirmektedir. Mona Lisa, geniş ölçüde
tanınmış, karikatürleri yapılmış, araştırılmış ve
Louvre Müzesi’nin en önemli eseri olarak
düşünülmüştür. Ayrıca Mona Lisa birçok belgesele ve
filme gizemli yapısı sayesinde konu olmuştur. Öne
atılan bir gizemli konu ise Mona Lisa’nın kendisini
görmeye gelenleri takip eden gözleriydi. Yapılan
araştırmalar sonucunda bunun resmin durduğu
açıdan kaynaklı olduğu açıklandı. Sanat eserlerine ve
antikalara değer biçme uzmanı Elsa Gody Mona
Lisa’nın değerinin 2 milyar dolardan daha fazla
olduğunu dile getirdi. Aynı işi yapan Pierre Blanchet
ise eserin değerinin sorulması sonrasında neden 10
milyar dolar olmasın?’’ cevabını verdi. Mona Lisa’yı
ziyaret eden meraklıların şaşırdığı en büyük konu ise
resmin büyük olmasını tahmin ettikleri halde oldukça
küçük olmasıdır.
Gizemli duruşunu sürdüren tahmini 2 milyar dolar
değerindeki eser Louvre Müzesi’nde meraklılarını
ağırlamaya devam ediyor.
Kaynakça:
https://www.louvre.fr/en
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14 Kez Büyük İkramiyeyi
Kazanan Matematikçi

Anday ŞENYILDIZ
10-A
onlardan biletleri almak için para aldı. Bu para ile
kazanma ihtimali yüksek olan biletleri almaya karar
verdi. Artık yapması gereken tek şey beklemekti.
Yaptığı algoritmalar ve uğraşları sonuç vermeye
başlamıştı. Küçük ikramiyeler ile beraber 19.000
dolar kazandı. Akrabalarından aldığı borcu ödediği
için kendisine sadece 5.000 dolar kaldı. Bu kazanç
yeni bir hayata başlamak için yeterli miktardaydı.
Ailesi ile toplanıp Avrupa’dan Avustralya’ya taşındı.
Bu sırada çalışmalarına devam ediyor ve büyük
ikramiyeye adım adım yaklaşıyordu. Avustralya’da
vatandaşlık alması ile beraber İngiliz Milliyetler
Topluluğu kaynaklarına erişmeye hak kazandı.
Romanya Piyango sisteminin aksine İngiltere
Piyango sistemi çok daha basitti. Bu yüzden
gündüzünü geceye katarak durmadan çalıştı. Bir
süre sonra aklına onu milyoner yapacak bir
algoritma fikri geldi.

Daha önce hiç Milli Piyangoyu kazandınız mı veya
kazanan birini tanıyor musunuz? Millî Piyangoyu bir
kere bile kazanmak çok uçuk bir fikir gibi gelse de
Mendel adlı matematikçi 30 yılda tam 14 kere büyük
ikramiyeyi kazanmıştır. Romanyalı Stefan Mendel,
1960 yılında bir muhasebeci olarak çalışıyordu. Boş
zamanlarında matematik ile uğraşıp formüller
bulmaya çalışıyordu. Her şey ailesini doyuramaması
ile başladı. Ayda 88 dolar kazanması ailesine ve ona
yetmiyordu, Mendel her gün gazete ilanlarına baksa
da daha fazla maaşı olan bir iş bulamadı. Nasıl para
kazanabilir diye düşünürken Mendel’in aklına
‘Piyango’ oynamak geldi. Fakat o herkesin aksine
parasını şansa bırakmak istemiyordu. İşten kalan
zamanında ‘nasıl büyük ikramiyeyi kazanabileceği’ni
düşünüyordu.
Bu algoritmayı oluşturmak tam olarak bir yılını aldı.
Uzun uğraşlar ve incelemeler sonunda kendi
algoritmasını oluşturabildi ve algoritma ya
“Kombinasyonel Sıkıştırma” adını verdi. Bu
algoritmanın nasıl çalıştığını anlatmak istemese de 6
ikramiyeden 5 tanesini tutturabileceğini iddia
ediyordu. Akrabalarını ve arkadaşlarını ikna ederek

Bu algoritma şu şekilde işliyordu. İlk olarak
çıkabilecek kombinasyonların sayısını hesaplamak
gerekiyordu. Örneğin: Sayısal Loto’da 1’den 49’a
kadar 6 sayı bilinmesi lazım. Bu da toplam 13 milyon
983 bin 816 kombinasyon eşdeğer oluyor. İkinci
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Bu olay ABD’nin piyango kurallarını değiştirmesine
neden oldu. Artık kimse onun yaptıklarını
yapamayacaktı. Daha fazla para kazanmak için
2004’te İsrail’e gitti fakat girişimi başarısız oldu, bu
girişim yüzünden 20 ay hapis cezasına çarptırıldı.
2006’da hapishaneden çıktı, artık rahat bir hayat
yaşamak istiyordu, bu yüzden Avustralya
kıyılarındaki tropikal adalarda yaşamını sürdürüyor.
Kaynakça:
https://www.youtube.com/watch?v=DraHNWhOL7E
https://sertsesli.com/buyuk-ikramiye-14-kez-matematikci-loto-kazanma-formulu/
https://onedio.com/haber/14-kere-buyuk-ikramiyeyi-tutturdu-unlu-matematikci-kazanmanin-6-maddelik-formulunu-acikladi-848244
https://www.dailymotion.com/video/x6wxfj3

olarak milli piyangonun ikramiyesinin değeri,
kombinasyonun 3 katı olması gerekiyordu. Örneğin
az önce bulduğumuz kombinasyon sayısı 13
milyondu bu yatırımda zarara girmemek için
kombinasyonun 3 katı olan 39 milyon dolarlık bir
ikramiye olması gerekiyordu. Aksi takdirde hiçbir şey
kazanamaz veya para kaybederdi. Üçüncü ve en zor
adım, biletleri almak için para toplaması
gerekiyordu. İnsanları algoritmasına inandırdı ve
sponsorlarına belli bir miktar pay vereceğine söz
veriyordu. Bu yüzden bir sürü kişinin dikkatini
çekmeyi başarmıştı. Sponsorları ile beraber
alabildikleri kadar bilet aldılar. Ama bu, Mendel’in
sadece büyük ikramiyeyi değil ayrıca 2. ve 3.
İkramiyeleri kazanmasını da sağlamıştı. Ama
sponsorların parasını ve çeviresine vermesi gerek
para ile kendisine pek bir şey kalmıyordu.
Yıllar sonra ‘Loto Sendikası’ adlı bir projeyi başlattı.
O ve ona inan yatırımcıları toplayıp işe koyuldu.
1980’de bilgisayar çağının gelmesi ile işleri daha çok
kolaylaşmaya başladı. Oluşturduğu algoritmayı
uygulayan birkaç bilgisayar aldı, 1980’lerin sonunda
kendisi ve sendikası ile 12 Milli Piyango kazanmayı
başardı. İşleri ne kadar yasal olsa da bu planları
yetkilileri
rahatsız
etmeye
başladı.
Avustralya’da piyango yasaları 2 kez
değiştirildi ve toplu piyango alışını
yasakladılar. Bu yasaklamalar Mendel’i
Batı’ya yöneltti. 1992’de büyük ikramiye 27
milyon dolardı, Mendel’in tam istediği sayı
da buydu. Önceki başarılarını göstererek
yatırımcıların ilgisini ve güvenini
kazanmayı başardı. Bütün çalışanlar
durmak bilmeksizin bilet alıyorlardı, 7
milyon bilet alamasalar da 5 milyon
bilet almayı başardılar. Mendel’in
tek korkusu büyük ikramiyenin
alamadıkları 2 milyon bilette
olmasıydı. Gün geldi ve sonuçlar
açıklandı sendikası sadece büyük
ikramiyeyi değil ayrıca bir sürü
küçük ikramiye de kazanmayı
başardı. Toplam kazançları 30 milyon
dolar oldu ve dünyanın dört bir yanında
bilinmeye
başladı.
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Ölüm Tarihini Hesaplayan
Moivre

Dilara CAN
10-A
Moivre, ‘’Çan eğrisini’’ Gauss’dan önce (Alman
matematikçi 1777-1855) ilk kullanan kişidir.
Trigonemetriye en büyük katkısı kendi adıyla anılan
De Moivre formülü ile karmaşık sayılar konusunda
olur. Matematik dışında astronomiye yönelik
çalışmaları da vardır. 1705’te de Moivre, sezgisel
olarak, “herhangi bir gezegenin merkezcil kuvvetinin
doğrudan kuvvetlerin merkezinden uzaklığı ile ilişkili
olduğunu ve karşılıklı olarak evolut çapının (tüm
eğrilik merkezlerinin odağı) ve tanjant üzerine dik
olan küpün çarpımı ile ilişkili olduğunu keşfeder.”

Abraham De Moivre, en çok olasılık üzerine yaptığı
çalışmaları ile bilinir. 26 Mayıs 1667’de Fransa’nın
Champagne kentinde doğar. Protestan olmalarına
rağmen ailesi tarafından verildiği Katolik okulu, dini
sebeplerden dolayı bir süre sonra kapatılır. Bu
sebeple Saumur’da mantık okumaya başlar. Fizik ve
matematik alanındaki çalışmalarına College de
Harcourt’da devam eder ve ünlü matematikçilerden
özel ders alır.
Protestan inanışın Katolik Fransa’da baskı altında
olmasından dolayı tutuklanır. 1688 yılında, ailesinin
zorunda olarak göç etmesinin sonucunda
İngiltere’ye yerleşir. Geçimini özel dersler vererek,
kumarbazlara olasılık hesapları yaparak ve hatta
satranç turnuvalarından para kazanır.

Aynı zamanda, ölüm istatistikleri analizleri ve yıllık
gelir teorisi üzerinde de çalışır. Kendi ölüm gününü
hesaplayarak tarihe geçer. Her gün bir önceki
günden 15 dakika daha fazla uyuduğunu keşfeder ve
ölüm tarihini bu süreleri kullanarak hesaplar. Haklı
çıkarak hesaplamış olduğu günde de vefat eder.

Analitik geometri ve olasılık kuramı alanlarının
gelişmesinde öncü çalışmalar yapar. Newton'a
yönetilen bir matematik sorusuna Newton'un "Mr. De
Moivre'a gidin sorun, o bu konuları benden daha iyi
bilir" dediği belgelidir. Isaac Newton, onun en yakın
arkadaşlarından biridir. Doğuştan İngiliz olmadığı
için akademik kariyerinde herhangi bir unvana sahip
olamamasına rağmen 1697 yılında Royal Society
üyeliğine seçilir. 1711 yılında en ünlü eseri olan ‘’Şans
Doktrini’’- “The Doctrin of Changes”i yayınlar. Bu
eserinde standart sapmanın ne olduğunu anlatır.
Aynı zamanda bu eserinde, istatiksel bağımsızlık
kavramını ilk kez anlatan da kendisidir.

Abraham De Moivre, hiç evlenmemiştir. Yoksullukla
mücadele ederek ve görme engelli olduğunda bile
bilime hizmet etmeye devam ederek sürdürdüğü
hayatını Londra’da 27 Kasım 1754’te kaybeder.

Olasılık teorisi üzerine ikinci önemli çalışması 1730
yılında yayınladığı “Miscellanea Analytica” adlı
eseridir. “Herhangi bir meblağı kaybetme riski,
beklentinin tersidir. Bu riskin gerçek ölçümü,
tehlikeye atılan meblağın, kaybetme olasılığı ile
çarpımına eşittir.” diyerek ‘’beklenen kayıp değerin’’
formülünü verir. Moivre’nin bulduğu ve daha sonra
geliştirilen merkezi limit teorisi ise şu şekilde
anlatılabilir. ”Büyük bir sayıda bağımsız ve aynı
dağılım gösteren rassal değişkenlerin (değeri bir
deney sonucu belirlenen değişken) (eğer sonlu
varyans
değerleri
bulunuyorsa)
aritmetik
ortalamasının, yaklaşık olarak normal dağılım (yani
Gauss dağılımı) göstereceğini ifade eden bir
teoremdir.”
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Kaynakça:
https://www.matematiksel.org/de-moivre-olum-tarihini-hesaplayan-bilim-insani/
https://sinemsgtcu.wordpress.com/2019/01/26/kendi-olum-tarihini-hesaplayan-de-moivre/

Büyük Maya Uygarlığının
Düşüşü

Defne Deren KÖSE
9-C
Mayalar; evlerini, uygarlıklarını terk ederek sadece
tarihin bir parçası haline gelmişlerdi. Bu kadar
görkemli ve ileri bir toplumun bir anda
yıkılması tarihçilerin bu güne kadar
esrarını çözemedikleri bir gizemdir.
Fakat Mayaların düşüşünün
kesin
bir
nedeninin
bilinmemesi
teoriler
olmadığı
anlamına
gelmez.

Şu an Meksika olarak bilinen, Güney Amerika’nın
tropikal ovalarında kurulmuş Antik Maya Uygarlığı,
milattan önce altıncı yüzyılda zirvesine
erişmiş, ondan 200 yıl sonra bile Güney
Amerika’nın en büyük uygarlığı
olmayı başarabilmişti. Bu büyük
uygarlık
matematik,
astronomi, takvim bilimi,
hiyeroglif yazımı gibi
sayısız alanda başarılı
olmuştur. Son yıllarda
fazlaca
ilgi
gören
Chichen
Itza’da
bulunan
dev
piramitten
bugüne
kadar inşa edilmiş en
büyük sualtı mağara
sistemine
kadar
yüzlerce nefes kesici
kalıntıları
bulanan
Maya
Uygarlığı,
o
zamanların en akıllı
toplumu
olarak
görülmüştür.

Mayanın Uygarlığının
çöküşü
hakkında
araştırmaların
başlarında
bu
görkemli topluma ne
olduğuyla ilgili her
yönden
teoriler
sunulmuştur. Hastalık,
sosyal devrim, kuraklık,
kıtlık, yabancı istilası,
aşırı
nüfus,
ticaret
yollarının
bozulması,
depremler
ve
hatta
kasırgalar
sorumlu
tutulmuştur. Mayaların geride
bıraktıkları yazıtlarda da maalesef
bu konu hakkında garip bir şekilde
sessiz
oldukları
görüldükten
sonra
arkeologlar üç temel teori geliştirmişlerdir: şehir
devletleri arasında savaş, aşırı nüfus ve kuraklık,
yönetim sisteminin çökmesi.

Fakat
‘Coğrafi
Keşifler’
zamanında, İspanyollar Güney
Amerika’ya
yelken
açtıklarında
kireçtaşından yapılmış görkemli ve boş
şehirlerden başka bir şey bulmamışlardır. Kendi
zamanlarına göre en ileri uygarlığı kabul edilen

Şehir devletleri arasında geçen savaş, Mayaların ilk
kuruluşundan beri görülen bir olaydır ve hüküm
sürdüğü tüm yıllarda patlamıştır. Ancak görürüz ki
hemen çöküşünden önce savaşın ölçeği büyük bir
oranda artmış, iki tarafa verdiği zararlar da.
Mayaların yazıtlarından ve kalıntılarından görülüyor
ki önceleri, savaş az oranda şahısların esir
alınmasıyla ve şehirlere az bir zarar verilmesiyle
sonlanırken Mayaların yıkılışının son yıllarında,
öncelikler tamamen değişmiş, tek hedef kendi ırkını
katletmek olmuştur. Arkeologların, kalıntıların bazı
bölgelerinde yüzlerce ok başı bulması ‘Geç Klasik
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Döneme’ gelindiğinde şehirlerin giderek daha
güvencesiz hale gelmesinin kanıtıdır aslında.
Arkeolojik buluntular da destekliyor ki Maya yerleşim
yerlerinin ve çevresinin nüfusu önceden tahmin
edilene göre fazlaca bir miktarda artmıştır. Aşırı
nüfus Mayaların tarımsal üretim sistemini zorlu bir
çıkmaza sokmuştur. Kıtlığın eşiğine gelmek
yetmiyormuş gibi bilimsel araştırmalar gösteriyor ki
Mayalar 250 yıl boyunca ovalarında aralıklı olarak
ciddi kuraklık sıkıntısı çekmişlerdir. Bu sorunların
görüldüğü fakir şehirlerde; yağmurun olmaması,
göllerin kuruması, üst üste gelen yiyecek kıtlıkları
toplumun alt tabakası olan çiftçileri ağır biçimde
etkilemiştir.
Sosyologlara göre, nüfusun neredeyse %90’ının
oluşturan çiftçilerin kendi kötü yaşam şartları
nedeniyle yöneticilere isyan etmesi öngörülebilir ve
tarih içinde daha önce de yaşanmış bir durumdur. Bu
isyanlar sonucu sosyal yapının ve yönetim sisteminin
tamamen çökmesi, toplumun kuzeydeki ve
güneydeki komşu uygarlıklara göç etmesine yol
açmış olabilir. Nüfustaki bu ani inişin kaçınılmaz
olarak Maya Uygarlığının sonunu getirmiş olması da
diğer teorilerin yanında yerini alır.
Sonuç olarak tarih bilimciler diyor ki: “Antik Maya
Uygarlığının yıkışının en mantıklı açıklaması tüm bu
teorilerin birleşimidir. Savaş, kuraklık, kıtlık, sosyal
yapının çöküşü bunların her biri Mayaları bir yönden
etkilemiş ve onları kaçınılmaz sonlarına bir adım
daha yaklaştırmıştır. Ancak yıkılış nedeni ne olursa
olsun bu görkemli uygarlık tarih sayfalarında her
zaman takdirle anılacaktır.”

Kaynakça:
https://www.bbc.com/turkce/haberler/2016/04/160428_vert_ear_mayalar
https://t24.com.tr/haber/2000-yillik-maya-medeniyeti-nasil-yikildi,338254
https://tr.wikipedia.org/wiki/Maya_uygarlığı
https://www.cnnturk.com/kultur-sanat/2000-yillik-maya-medeniyeti-nasil-yikildi?page=5
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anlaşılabilir. Kente İnki Punktu adı verilen kapıdan
(Güneş Kapısı) girilmektedir. Tapınak bölümüne 200
basamakla varılır. Bu kadar gelişmiş bir mimari
olmasına rağmen nasıl yapıldığı bilinmemektedir.
Şehrin içinde yer alan 3000 basamak bugüne
sağlam gelebilmiştir. Kentin merkezindeki ana
tapınakta astrolojik hareketleri izledikleri “Güneş
Taşı” adı verilen bir yapı yer almaktadır. Bu antik
şehir 7 Temmuz 2007 tarihinde ise “Dünyanın Yedi
Harikası”ndan biri olarak seçilmiştir. Bu medeniyet
kalıntıları dağların tepesinde ve ulaşımı çok zor bir
bölgede olmasına rağmen ziyaretçisi çoktur. Dünya
Seyahat ve Turizm Konseyi’nin paylaştığı verilere
bakılırsa 2017 yılında 2 milyon turist alan ülkenin,
2024 yılına kadar tahminen 5,8 milyon turist
ağırlayacağı beklenmektedir.

Machu Picchu-Peru

Buse CESUR
9-A

Kalıntıların zarar görmemesi adına UNESCO
tarafından ziyaret edecek günlük kişi kotası
azaltılmıştır. Aynı zamanda da UNESCO tarafından
Machu Picchu dünya mirası olarak ilan edilmiştir.

Dünya’nın 7 harikasından biri olan Machu Picchu,
Peru’dadır. Aynı zamanda İnkaların Kayıp Şehri
olarak da isimlendirilir. Bin kişinin rahatça
sığabileceği bu antik kent 15. yy’da 2380 metre
yükseklikteki Manchu Picchu dağının zirvesine inşa
edilmiş, yüzyıllardır maruz kaldığı depremlere
rağmen hâlâ sağlam kalabilmeyi başarmıştır.
Harç malzemesi olmadan şehir surlarında kullanılan
100 ton ağırlığındaki taşları birbirine geçmeli olarak
kombine eden İnkalar mükemmel hesaplama ve
işçilikle bu sismik hareketlere karşı önlem almışlardır.
Bu medeniyetin yazısı olmadığı halde hesaplamaları
nasıl yaptığı, tekerleğin bilinmediği bir dönemde,
nehirden bu taşları yerleşim bölgesine nasıl
taşıdıkları bugün cevapsız kalmaktadır.
İlk defa 24 Temmuz 1911’de yerel bir çiftçinin dağın
tepesinde kalıntılara rastlamasıyla Amerikan kâşif
Bingham bölgeyi araştırmaya gider ve Machu Picchu
Antik Şehri keşfedilir. Araştırmalarına göre bölgenin
400 yıl önce terk edildiği anlaşılmıştır. Kapsamlı
araştırmalar ve kazılarından sonra yerin 9 fit altında
Machu Picchu kenti ortaya çıkarılmıştır. Machu
Picchu’nun iki fay hattı üzerinde olduğunu belirtirsek
çalışmaların ne kadar kapsamlı ve zor olduğu da

Kaynakça:
https://www.hurriyet.com.tr/seyahat/galeri-machu-picchu-antik-kentinin-ilginc-gizemi-40704048/22
https://www.yolculukterapisi.com/machupicchu/
https://gezimanya.com/
https://www.topragizbiz.com/konular/dunyadaki-11-gizemli-yer-9-gunes-kapisi-tiahuanaco-bolivya.6824/
https://yilmaztekin.pro/2019/11/11/tesadufen-bulunan-kent-machu-picchu-peru/
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Bermuda Şeytan Üçgeni’nin
Gizemi

Ege ÖTĞEN
9-C
Dünyanın gizemlerinden biri olan Bermuda Şeytan
Üçgeni, hemen hemen herkesin ilgisini çekmiştir.
Atlas Okyanusu üzerinde bulunan bu bölgenin
isminde üçgenin geçme sebebi ise uçlarının Miami,
Bermuda ve Porto Riko’dan geçen bir üçgen
oluşturmasıdır. Açıklamalara göre bu bölgede son
500 senede 50 gemi, 20 uçak ve binin üzerinde
insan kaybolmuştur. Tabii bunlar sadece bilinen ve
kaydedilen değerler. Bu kadar olaydan sonra insanlar
kayıp şehir Atlantis’in burada bulunduğuna inanmış
ve araştırmaya koyulmuşlardır.

üzerinde yaşanmıştır. Bu bölgenin kendine ait bir
gizemi olduğu ortada fakat kaydedilen değerlere
baktığımızda bu kadar çok kayba neden olan bir yer
değildir. Bunların hepsi bir tesadüfte olabilir fakat
ben burada kayda geçmemiş daha birçok kayıp
olduğunu düşünüyorum.
Bölgenin
gizemlerini
çözmek
için
yapılan
araştırmalara göre bütün bunlara neden olanın
okyanus tabanından çıkan doğal gazlar olduğu
söylenmiştir. Gazlar da ortamın sıcaklığına göre hal
değiştirmektedirler. Bu bölgeden Gulf Stream sıcak
su akıntısı geçtiği için de Bermuda Şeytan
Üçgeninde sular kimi zaman sıcak kimi zaman da
soğuk olmaktadır. Normal zamanda katı halde
bulunan bu gazlar, sıcak suyun etkisiyle gaza
dönüşüp yüzeye yükselmektedir. Böylece suyun ve
havanın yoğunluğunu düşürerek cihazlara zarar
vermektedirler. Geminin yüzmesini sağlayacak
yoğunluğa sahip olmayan su ve uçağın uçmasını
sağlayacak kadar oksijen yoğunluğuna sahip
olmayan hava yüzünden, araçlar tıpkı bir kuyuya
düşer gibi dibi boylamıştır.

Rivayete göre 1881 yılında Ellen Austin gemisi seyir
halindeyken okyanusta boş bir gemi bulur.
Mürettebatlarından 4 kişi bu gemiye geçerek
arkalarında sürüklemek üzere gemiyi kendi
gemilerine bağlarlar. Yolculuklarına bu şekilde
devam ederler. Fakat bir süre sonra halat kopar ve
gemi Ellen Austin gemisinden ayrılarak ortadan
kaybolur. Kısa bir zaman sonra gemi tekrar bulunur
fakat içerisindeki 4 mürettebat yerinde yoktur. Bu
olaya mantıklı bir açıklama getirilemez.
Carroll A. Deering gemisinin başına gelenler de bu
olaya benziyor. O da tıpkı diğer gemi gibi
mürettebatsız, başıboş bir halde bulunur. 1918 yılında
bir Amerikan gemisi 309 mürettebatıyla birlikte
ortadan yok olur. Amerikan uçaklarının yaptığı bir
talim uçuşu sırasında da 5 uçak birden yönlerini
bulamadıklarını söylerler. Uzun bir süre bu şekilde
devam eden pilotların en sonunda yakıtı biter ve
hiçbiri üsse geri dönemez. İşte bütün bu olaylar ve
benzerleri tam da Bermuda Şeytan Üçgeni bölgesi

Araştırmacılar bu şekilde gayet mantıklı bir açıklama
yapıp konunun bir nebze de olsa kapanmasını
sağlamışlardır. Fakat ne kadar doğru olduğu
tartışılabilir, çoğu insan burada başka bir gizemin
olduğuna inanıyor. Küçük görünen ama oldukça
büyük olan bu alan hâlâ gizemini korumaktadır.
Kaynakça:
https://www.aksehirpostasi.com/yazarlar/ceyda-cakir/bermuda-seytan-ucgeni-gizemi/2069/
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İmparatorluğun
En Uzun Yüzyılı

Serra Ece MERMER - Alara ÇINAR- İpek COŞKUN / 10-E
Kitabın arka kapağında da değinildiği gibi;
“Günümüz
Türkiye’sinin
sorunlarını
ve
dinamiklerini
kavramak,
ülkenin
dünya
konjonktüründeki
yerini
olanca
açıklığıyla
görebilmek için başvurulabilecek en vazgeçilmez
kaynak, 19. yüzyıl’da Osmanlı İmparatorluğu’nun
yaşadığı serüvendir.” denir.

“İmparatorluğun En uzun Yüzyılı” kitabı, İlber Ortaylı
tarafından kaleme alındıktan sonra ilk 1983 yılında Hil
yayınları tarafından basılmıştır. 1995’e kadar çok dar
bir çerçevedeki tarih meraklıları
haricinde ilgi
görmemiş olan bu kitap, Türkiye Cumhuriyeti’nin 9.
Cumhurbaşkanı olan Süleyman Demirel ve eşi
Nazmiye Demirel'in de katıldığı ‘Osmanlı’nın 700. Yılı
Kutlamaları’ndan sonra büyük bir ilgi uyandırmıştır.
1983’ten 1995’e kadar 3 baskı yapmış olan bu kitabın
1999–2020 arası dönemde 51 baskı yapması da
bunun ispatı gibi görünmektedir.

Kitabın giriş bölümünde Osmanlı modernleşmesinin
Tanzimat devri ile sınırlanamayacağı, daha eskiye
uzanan bir süreç olduğu belirtilir. Her toplumun
zaman akışı içinde değişim geçirdiğini, Osmanlı’nın
doğuşu ve yükselişinin ise tarihin hızlandığı bir
döneme rastladığını, devletin klasik dönemi diye
ifade edilen ilk dört yüz yılda bile dil, kültür, din, idari,
askeri ve mali yapıda değişmeler olduğu vurgulanır.
“Osmanlı modernleşmesinin sadece Osmanlı
Türkiye’sini değil diğer Müslüman toplumları da
kapsadığını” ifade eden yazar, Osmanlı toplumun
modernleşmesinin
“gelişmiş
toplumun
özelliklerinin gelişmemiş toplum tarafından
alınması” gibi bir tümce ile anlaşılamayacağını
savunur.
Modernleşme olgusu kaba bir deyişle var olan
değişmenin değişmesidir. Osmanlı ülkesinde
yaşanan modernleşmenin yalnız buhar medeniyeti,
limanlar, demiryolları ve bankaların eseri olmadığını
Şark’ın kendi bilincinde ve yaşadığı zaman çizgisinin
etkisiyle dünyayı fark ettiğine değinir.
18. yüzyıldan beri Osmanlı insanının yabancı dil
öğrendiğini, zaman ve mekân algısının değiştiğini,
bu durumun ise yeni bir aydın kesimin oluşmasına
neden olduğuna değinen yazar bu aydınların da
dünya tarihi ve coğrafyasını tanımaya, çevresini
değiştirmeye başladığını belirtir.

Osmanlı
tarihi
ile
ilgilenenler
genellikle
imparatorluğun en görkemli dönemiyle ilgilenirler,
devletin son dönemi alelacele kapatılmak istenir.
Oysa imparatorluğun son dönemde gerçekleştirdiği
parlamentarizm, üniversite, eğitim sistemi, maliye
sistemi, basın gibi pek çok kurum cumhuriyete miras
olarak kalmıştır.

Osmanlı insanında modernleşme kavramı Avrupa ile
alakalı bir mesele olarak algılandığından Batı –
Batılılaşma kavramı önem kazanıyor. Bu konuda İlber
Ortaylı: “Batı nedir? Bugün bu soruya Avrupa diye
cevap verenlerin yanında Amerika, dahası Japonya
diye
cevap
verenler
var.
İşe
sanayi
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imparatorluklarının bilânçolarıyla bakınca Japonya
Batı’ya girer. Parlamentarizm diye bakınca
Şarklılığın prototipi diye gözlenen Hindistan niye
Batı olmasın ki? Kavram kalıplarını böylesine
yaymaya devam edince en sarsılmaz mütearifelerin
bile yetmezliği görülür. En yaygın tarif şu: Batı
uygarlığı Helen-Hıristiyan bir uygarlıktır. O zaman
Ortadoğu’daki Nasturileri ne yapalım? Kendileri
Batı’nın en eski Hıristiyanları kadar Hıristiyan olup,
Helen dili ve düşünce yöntemiyle de Avrupa’dan
çok daha önce temasa geçmişlerdir ve hatta o dilin
ardındaki düşünce ve yöntemle de.. Hele yanı
başlarındaki Süryaniler için bu keyfiyet hiç tartışma
götürmez. [..] Batı uygarlığının Hıristiyan kanadını
Protestanlıkla özdeşleştirme yanlıları da var. Ancak
bu
görüş
sahiplerinin
talihsizliği
şudur:
Protestanlık ortaya çıktığında Batı uygarlığı denen
şey çoktan tarihin fırınından çıkıp kalıplara
dökülmüştür. (s.18)
Kitap sonuç kısmıyla birlikte 8 bölümden oluşuyor.
Bunlar sırasıyla: “Alemdar Sultan Mahmud ve
Kavalalı”, “Osmanlı Uluslarının Yeniçağı”, “Osmanlı
Tarihinde Babıâli Asrı”, “Aydın Mutlakıyet ve
Merkeziyetçi Reformlar”, “Laik Hukuk ve Eğitim
Gelişimi”, “Reformcuların Çıkmazı”,
“Tanzimat
Adamı ve Tanzimat Toplumu” ve “Sonuç”.
Sonuç bölümde Genç Osmanlılara da değinen
Ortaylı, kitabı şu cümlelerle bitiriyor: “Tanzimat
dönemi XI. yüzyıldan beri Batı ile ilişkide olan,
çarpışan bir toplumun, iktisadi, sınaî Batı uygarlığı
karşısındaki bir direnişidir. Örnek yoktu, bu alanda
da ecdadımız bir öncülük yapmak ve yeni dünyanın
şartlarına uymak zorundaydı. [..] Uzun ve sancılı bir
asır halen sürmektedir. Hüküm vermek tarihçi için
zordur, çünkü Tanzimat devri tarihinin geniş
coğrafya üzerindeki kavimlerin tarihidir, kapanmış
bir bilinç değil, dramatik gelişmelerle halen
yaşayan bir tarihtir.”
IB programı içinde yer alan 20. yüzyılda Türkiye
Dersi (TITC) kapsamında yaz ödevi olarak okumuş
olduğumuz bu kitapta anlatılanlar, Osmanlının çok
önemli olan bir dönemine ışık tutuyor. Otokratik bir
modernleşme
olarak
tanımlanan
Osmanlı
modernleşme çabalarının aşamalarını ve bu süreçte
yaşamış olduğu sorunları anlaşılır ve kapsamlı bir
biçimde analiz ettiği için 20. yüzyıl Türkiye’sini
anlamak isteyenlere çok faydalı olacak nitelikte.
Kaynakça:
İlber Ortaylı, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, Timaş Yayınları, İstanbul, 51.Baskı
http://politikaakademisi.org/2013/05/24/ilber-ortaylidan-imparatorlugun-en-uzun-yuzyili/
https://www.google.com/search?q=ilber+ortayl%C4%B1&tbm=isch&ved=2ahUKEwibxp3hh
https://www.google.com/search?q=osmanl%C4%B1+modernle%C5%9Fmesi&tbm=isch&ved=2ahUKEwivkNHuhqbtAhXo2
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Maya’nın merkezde olduğu romanda her yan
karakterin aslında olayların akışına ne kadar yön
verdiğini gözlemliyoruz. Maya’nın abisi Necdet’te
askeri sistemi ve milliyetçilik - sınıfsal ayrımını, Ermeni
asıllı babaannesi Semahat ile Ermeni sorununu, Kırım
Türk’ü olan anneanne Ayşe’yle Mavi Alayı, Maxmilian
ve Nadia aşkında Yahudi soykırımını ve belki de en
önemlisi her şeye rağmen bitmeyen bir aşkı okuyoruz.
Günümüze geldiğimizde Maya’nın kocası Ahmet ve
oğlu Kerem arasındaki ilişkisi ile günümüz baba-oğul
ilişkisine ve bir iş kadını, anne olmaya çalışan Maya’nın
çıkmazlarına ne yazık ki üzülmekle kalacağız.
Okudukça insan denen varlığın içindeki bencilliğin
nasıl sonuçlar doğurduğunu kavrayacağız.

Bir Aşk ve Sanat Dersi:
Serenad

Kitapta kötülüklerin anası gibi yaşanan tüm kötü
olaylara sebebiyet veren ‘ön yargı’ çok yumuşak bir
dille anlatılmış. Belki yazar, ön yargıyı çok net
anlatsaydı güdümlü okuyacağım bir kitap olarak
kalacaktı. Farkında olmadan yargıladığım çoğu şeyi
kitabı okuduktan sonra anladım. Yumuşak bir dille
dememin sebebi bize mesajı doğrudan vermemesi ve
bizim olaylar arasında bağlantı kurup çıkarım
yapmamızı sağlaması. Bununla beraber ırkçılık,
cinsiyet ayrımı, toplum baskısı ve din sorunsalları baş
gösteriyor kitabımızda.

Hiranur YOLCU
Hz.-B
İlk bakışta Schubert' in Serenad parçasıyla ilgili müzik
türünde bir kitap olduğu düşünülse bile kitabımız tek
bir türe sığmayacak kadar çeşitlendirilmiş konuları
harmanlıyor ve okuyucuyu Zülfü Livaneli’nin usta
kalemiyle buluşturuyor. Devletin ve toplumun baskısı
altında kalmış bir aşkın, tarihin tozlu raflarına
kaldırılmadan önce yeni bir nesle aktarılışını anlatan
kitabımız, aynı zamanda Osmanlı’dan Nazi
Almanya’sına ve de günümüze dek devletler arası
ilişkileri ve toplumun değer yargılarını analiz
etmemize yardımcı oluyor. Birbirinden farklı milletlerin
tarihlerini ana karakterlerimizle bağdaştırarak
okudukça yeni sürprizlerle karşılaştığınız bir kitap
çıkıyor karşınıza.

Kitabı okuduktan sonra daha eleştirel ve bir o kadar
hoşgörülü bir bakış açısı kazandığımı düşünüyorum.
Zülfü Livaneli ile bazı görüşlerimizin aynı olmadığını
da fark ettim ama bu, insanları fikirlerinden dolayı
yargılayacağım anlamına da gelmiyor. Farklı
pencereler açıyor bana. İnsanı sadece etten kemikten
yaratılmış, kalbi ve hisleri olan bir canlı olarak görmek
gerektiğinin vurgulanması ile okuyucuların kişilikleri
üzerinde bir etkisi olduğuna inanıyorum. Bu da kişisel
gelişim için de yararlı bir kitap olduğunu gösteriyor.

Uzun zaman sonra ilk defa sıkılmadan ve heyecanla
peşinden gittiğim nadir kitaplardandı. Maya ve
Maximilian’nın yollarının kesişmesi, eserin dönüm
noktası. ‘İstanbul Üniversitesi’nde çalışan, özgür ruhlu,
orta yaşlarda, dul ve modern bir anne olan Maya ve
onun hayatına giren Profesör Maximilian ile değişen
fikirleri, yaşam tarzı ele alınmış. Maximilian’ın
hikayesinde ise Yahudi asıllı Nadia adlı bir kadınla
yaşadığı aşkın faşist ülkeye ve döneme denk
gelmesiyle yaşadığı sıkıntılar ele alınıyor. Kitap, tarihin
tozlu sayfalarında kalan aşkı, utanç yıllarını, örf ve
adetleri, dinler çatışmasını bir kez daha yüzümüze
vuruyor.

Maya’nın babaannesinin dedikleri kazındı aklıma: “Bu
dünyada sana kötülük yapmak isteyen insanlar
çıkacak karşına ama unutma ki iyilik yapmak isteyenler
de çıkacak. Kimi insanın yüreği karanlık, kimi insanınki
aydınlıktır. Gece ile gündüz gibi! Dünyanın kötülerle
dolu olduğunu düşünüp küsme, herkesin iyi olduğunu
düşünüp hayal kırıklığına uğrama!.. Kendini koru kızım
insanlara karşı kendini koru.”
Okudukça şaşıracağınız, sorgulayacağınız, kızacağınız,
yaşamadığınıza şükredeceğiniz, ‘ben de böyleyim’
diyebileceğiniz, neden diye durup düşüneceğiniz bu
güzel kitabın sizde de farkındalık uyandırması
dileğimle…
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Karikatür Üzerine Söyleşi…

Naz ÇOLAK
Hz.-B
Savaş araçları kaldırılsa savaş biter mi? Sanmam!
Sorun bu değil. Esas sorun kalemi de silahı da
canlıların haklarını gasp etmek gibi nice kötülük
uğruna yaratmış, özünü yitirmiş, kirli beyinlerde.
İnsanları manipüle ederek buna iten, temeli bir
ırktan, bir inanıştan, bir idealden beslenen ayrımları
kürsülerden işaret eden sistemde. Peki çözüm
nerede? Çözüm; sistemi besleyen top, tüfek ve her
türlü silaha karşı kalemin kavgasında...

İnsanlık tarihinde ‘silah’ın yeri nedir, hiç düşündünüz
mü? Silah, neleri yıkmıştır, nelere son vermiştir? Bu
yaşananlarda kimlerin utancı ya da suçu olmuştur?
Silah, sahip olduğu güçle savaşarak kazanmayı
kolaylaştırmıştır. Kimileri savaş başlattı, kimileri
kıyımları bitirdi dedi. Silah, ölümcül bir savaş aracı
olsa da kan akıtarak ve zorbalık yaparak sağlanan
üstünlüğü temsil etme lekesini taşımaya var olduğu
süre boyunca mahkûmdur. Ancak kalemin
kullanılması ile sağlanan üstünlük, silahının aksine
ilmin, bilginin ve fikirlerin üstünlüğünü kanıtlar.

İnandığımız doğruların yolunda, bilimin ışığında
kendimizi geliştirmeyi ilke edinerek yaşamayı
başarabilirsek,
düşüncelerimiz
kurşunlardan,
kalemlerimiz yani bilgilerimizi aktarma araçlarımız
ise en iyi silahlardan çok daha değerli ve vurucu
olacaktır.

Ne olduğu fark etmeksizin tüm savaş araçlarının
etkisi belirli bir zaman zarfına esir olurken kalemin ve
beraberinde temsil ettiği kavramların etkisi evrensel
ve ebedidir. Hayatlarımıza dahil olan silahın, kötü
olayları anımsatan basit ve trajik bir metafor olarak
kalabilmiş olmasını dilerdim. Bir an için düşünün
çocuklara tanklardan papatyalar atılıyor, aç insanlar
doymuş, savaşlar son bulmuş, uğruna kan akıtılan
para anlamını yitirmiş, koskoca dünya mutluluk
işgalinde…

Üretilmiş veya üretilecek her savaş aracı sonunda
bilginin gücü karşısında boyun eğmek durumunda
kalacaktır. Çünkü sözler yerine kaba kuvvet kullanılsa
da kelimeler kudretini her zaman koruyacaktır.
Zira fikirler, kurşun geçirmezdir
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Dünya’nın Çevresi

Defne ÇALLI
7-B
Dünya’nın çevresinin uzunluğunu en basit şekilde
nasıl hesaplayabiliriz?
Günümüzde Dünya’nın uzunluğunu bazı cihazlar ve
uydularla bulabiliyoruz. Ancak bir gezegeni ölçmek
için öyle değişik cihazlar ya da araçlara ihtiyacımız
yok. Erathosthenes’in bundan 2000 yıl önce yaptığı
şeyin aynısını yapabilirsiniz: O, çalıştığı kütüphanenin
sınırlarını terk etmeden Dünya’nın çevresinin
uzunluğunu doğru tahmin etmişti. (Eratosthenes
Yunan bir matematikçidir.)
Erastosthenes, bazı gezginlerden, İskenderiye’nin
güney ucunda bir şehir olan Asvan’da gördükleri
ilginç bir şey duymuştu. Öğle vakti, yazın ilk ve yılın
en
uzun
gününde,
Syene’de
gölgeler
kayboluyorlardı. Güneş dosdoğru tepede duruyor,
ışınları dümdüz aşağı vuruyordu. Derin bir kuyuya
baktığınızda, dipteki suyun üzerinde Güneş’in
yansımasını görebilirdiniz. Ancak İskenderiye’de
Eratosthenes aynı gün öğle vaktinde, müze
duvarlarının gölgesinin vurduğunu görmüştü. Bu
basit gözleme dayanarak, tüm gezegenin
büyüklüğünü
hesaplayabilmişti.
Şöyle
ki;
Eratosthenes Güneş Dünya’ya çok uzak olduğu için,
ışınlarının İskenderiye’ye ve Asvan’a yan yana,
paralel huzmelerle ulaştığını biliyordu. Dünya düz
olsaydı, o zaman 21 Haziran’da gölgeler yerde
kaybolurdu. Ama çıkarımlarına göre, Dünya yuvarlak
olduğundan, Asvan’ın yaklaşık 800 km kuzeyinde
olan İskenderiye’de duvar ve sütunlar Dünya’nın
yüzeyinden farklı bir açıda dışarı uzanıyorlardı.
Dolayısıyla yazın ilk günü öğle vaktinde,
Eratosthenes müze dışındaki bir dikey sütun ile
gölgeyi ölçtü. Dikey sütunun uzunluğunu bildiği için,
taşın en üst kısmından gölgenin ucuna kadar
kafasında hayali bir çizgi çizerek bir üçgen oluşturdu.
Eratosthenes üçgeni oluşturduktan sonra, basit bir
geometri kuralı kullanarak, dikey sütunun Güneş’ten
7 dereceden biraz daha fazla uzağa baktığını buldu.
Asvan’da yazın ilk günü hiç gölge olmadığından, açı
0 derece olmalı, daha doğrusu hiç açı olmamalıydı.
Bu da şu anlama geliyordu: İskenderiye, Dünya’nın
çevresi göz önüne alındığında Asvan’dan 7
dereceden biraz daha fazla uzakta kalıyordu. Tüm

daireler 360 derecedir. Dünyanın çevresi de bir
istisna değildir. İki şehir arasındaki 7 derecelik bir açı,
bir dairenin 1/50’si kadardı. Böylece Eratosthenes,
Asvan ve İskenderiye arasındaki mesafeyi – yaklaşık
800 km- 50 ile çarparak Dünya’nın çevresinin
40.000 km olduğunu bulmuştur. Modern uzay
bilimciler Dünya’nın çevresinin gerçek uzunluğunun
yaklaşık 40.063 km olduğunu söylerler.
Kaynakça:
Kathy WOLLARD, Peki Nasıl?, Dinozor Çocuk Yayınları
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Dünya Çöpe Dönüyor

Ceyla YADİGAR
9-D
Dünya’yı daha ne kadar kirleteceğiz? Türkiye'de
ortalama bir insan günlük 1,2 kg çöp üretiyor ve
bunun %16'sı geri dönüştürülebiliyor, geri kalanı ise
sokaklara, plajlara, denizlere hatta okyanuslara sanki
bir çöplükmüşçesine atılıyor. Özellikle yaz aylarında
okyanus ve plajlardaki çöp miktarı kışa göre çok
fazla artıyor.

bu gönüllü eğitmenler, devletle ve polislerle bağlantı
kurabilirse çöplerini yere atan insanların tespit
edilmesi daha kolay olacaktır. Çöpleri çöp kutusu
dışındaki yerlere atanlara da daha caydırıcı cezalar
vermek, bu çöpleri atanlara daha ağır para cezaları
vermek yerlere atılan çöp miktarını belki biraz
azaltacaktır.

Yapılan bir araştırmalar, okyanustaki çöplerin suyun
30 metre kadar altına ulaştığını gösteriyor ve bu da
biriken çöplerin miktarının tahmin edilenden 2,5 ila
27 kat fazla olabileceğini gösteriyor. Ayrıca okyanusa
ulaşan plastik miktarının yaklaşık 8 milyon ton
olduğu hesaplandı ve bu da İstanbul’un yarısı kadar
bir alanı tamamen kaplayabilecek bir miktara denk
geliyor. Artık bunun önüne geçebilecek çözümler
bulunması gerekiyor. Örneğin bilinçsiz insanlara bu
konuda eğitim vermek isteyecek gönüllüler
bulunabilirse çeşitli okullarda ya da iş yerlerinde
küçük eğitimler vererek insanları bilinçlendirebilir.
Özellikle bu şekilde eğitimlerin küçük yaş gruplarına
verilmesi onların büyüdükleri zaman daha bilinçli
olmasına yardımcı olabilir.

İnsanları bilinçlendirsek bile bugüne kadar oluşan
çöpleri ne yapacağız? Şu an bunun için
ayrıştırmadan başka bir çözüm bulunamıyor. Var
olan çöplerden ayrıştırılanlar geri dönüştürülüyor
ama geri kalanı maalesef yakılıyor. Bu çöplerin
yakılmamasını
sağlamak
önce
evlerimizde
ayrıştırmaktan geçiyor. Çöplerimiz kağıt, metal,
plastik… olmak üzere evlerimizde ayırmaya
başlarsak geri dönüşümlerine çok büyük katkıda
bulunmuş oluruz.
Kaynakça:
http://atiksahasi.com/Ne-kadar-Cop-Uretiyoruz--13#:~:text=Ki%C5%9Fi%20Ba%C5%9F%C4%B1na%20%C3%9Cretilen%20At%C4%B1k%20Mikt
ar%C4%B1,1%2C2%20kg'd%C4%B1r.
https://www.sozcu.com.tr/2015/dunya/okyanuslarda-cop-adalari-olustu-743153/
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fdenizkartali.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F06%2F%25C2%25A9Milos-BicanskiWWF-1-1024x683.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fdenizkartali.com%2Fokyanuslard
aki-atik-plastik-isgali.html&tbnid=dUOHvYyRnGDjDM&vet=12ahUKEwigrOzx0svtAh
WN6aQKHVLdBjAQMygyegQIARA8..i&docid=EP2U-GUzeSmZHM&w=1024&h=683&
q=denizlerdeki%20%C3%A7%C3%B6pler&ved=2ahUKEwigrOzx0svtAhWN6aQKHVL
dBjAQMygyegQIARA8

Ailelerin de bu konuda çocuklarına yardımcı olması
ve onlara örnek olarak onları eğitmesi onların
davranışları bakımından çok yardımı olacaktır. Ayrıca
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Plastik Dünya

Alanur HEPER
9-A
Plastik, düşük ağırlığına rağmen sahip olduğu
mekanik direnci sayesinde çok tercih edilen bir
malzeme olmuştur. İşlenebilmeye olan yatkınlığı,
çoğu alanda insanların yardımına koşmuştur.
Organik ürünlerden elde edilen plastiğin ham
maddesi çoğunlukla selüloz, kömür, ham petrol gibi
ürünlerdir. Türkiye’nin önemli sivil toplum
kuruluşlarından PAGEV de çalışmalarını plastik
üzerine yapmaktadır. Modern plastiğin tarihi, 1855’te
Alexander Parkes’in selüloid olarak bilinen maddeyi
keşfiyle başlamıştır. Başlıca plastik türleri ise PETE,
HDPE, V, LDPE, PP ve PS olarak sayılabilir.

Günümüzde sağlık, ambalaj, ulaşım, tarım, spor,
tasarım, yapı, inşaat ve daha birçok alanda
yararlandığımız plastiklerin geçmişi 100 yıldan daha
öncesine kadar dayanmaktadır. Terim olarak ise,
Yunanca’da döküme uygun anlamına gelen plastikos
sözcüğünden türemiştir. Hepimizin bildiği plastik
çeşitlerine örnek olarak PVC ve NYLON verilebilir.
Plastikler, çevreye zararlı olmalarıyla da bilinir.
Örneğin plastik bir poşet 1000, plastik bir tabak 500,
bir pet şişe ise 400 yılda doğada tamamen
çözülmeyi gerçekleştirir. Bu nedenle de geri
dönüştürülmelidir. Plastik hakkında genel olarak
bahsedilmesi gereken üç özellik; plastiğin yapısı,
kullanım alanları ve çevreye yarattığı zararlar olarak
sıralanabilir.

Bugün
çevremize
baktığımızda
hayatımızı
kolaylaştıran birçok eşyanın plastiği barındırdığını

68

görmek mümkündür. İyi bir yalıtkan olmasıyla
prizlerde,
ışığı
yansıtmasıyla
aydınlatma
gereçlerinde, yorulma direncinin yüksekliğiyle
otomobillerdeki küçük parçalarda, hafifliği ve diğer
malzemelere karşı olan dayanıklılığıyla da
ambalajlarda ve daha nice yerlerde karşılaştığımız
bu madde düşük maliyetiyle beraber birçok firmanın
ilk malzeme tercihi konumundadır. Ancak plastiklerin
çevreye ve insanlara zararları da mevcuttur. Örneğin
pet şişelerin içinde uzun süre bekleyen içeceklerin
insan sağlığına olan zararları saptandığından son
zamanlarda pek kullanılmaması önerilmektedir.
Zaman içerisinde cam şişe ve pet şişeyi bir araya
getiren yenilikçi çözümler bile ortaya çıkmıştır.

Plastik, oldukça fazla alanda hayatımızı kolaylaştıran
fakat gerekli kurallara uyulmadığında büyük
zararlara yol açabilen bir maddedir. Bu zararları
önlemek için kullandığımız plastikleri, plastik geri
dönüşüm kutularına atabilir, birden fazla kere
kullanmaya çalışabilir ve çevreye bırakmaktan
kaçınabiliriz. Veya pet şişelerde uzun süre içecek
bırakmayıp, güneşin altında bekletmeyebiliriz. Eğer
temiz bir şekilde kullanırsak plastik birçok konuda
daha hayatımızı kolaylaştıracaktır.

Plastiğin son zamanlarda adından söz ettirmesinin
sebeplerinden bir tanesi de denizlerde yaşayan
canlılara verdiği zarar olarak biliniyor. Denizlere
atılan plastik çöpler, her yıl 1 milyona yakın deniz
canlısının ölümüne sebep oluyor. Başta su
kaplumbağaları, fok balıkları, yunuslar, balinalar
olmak üzere birçok hayvan nesli, plastiklerin yol
açtığı kirlilik sebebiyle tükenme tehlikesiyle
yüzleşiyor. Hayvan sever ve çevreci vatandaşların
gönüllülüğüyle oluşturulan sivil toplum kuruluşları
bu konuda insanları bilinçlendirmeye yönelik
organizasyonlar düzenliyorlar.

Kaynakça:
https://pagev.org/plastik-kullanimi
https://pagev.org/plastik-nedir
https://pagev.org/tarihce
https://pagev.org/plastik-nasil-uretilir
https://www.arcelik.com.tr/su-aritma-blog/pet-siseden-su-icmenin-zararlari
https://www.onegreenplanet.org/animalsandnature/marine-animals-are-dying-because-of-our-plastic-trash/
https://www.makinaegitimi.com/plastiklerin-kullanim-alanlari/
https://malzemebilimi.net/plastik-nedir-plastik-malzemelerin-ozellikleri-ve-siniflandirilmasi.html
https://www.webtekno.com/plastikler-tehlike-sacmaya-devam-ediyor-vucuda-giren-plastikler-obeziteye-neden-oluyor-h62342.html
https://www.baskentgazete.com.tr/cevre/dunyanin-yeni-coplugu-turkiye/haber-19669
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Bakış Açısı

olduğumuz bu süreçten ziyade yaşamakta
olduğumuz bu fikir ayrılığının hayatımızda çok daha
belirleyici bir etken olduğu düşüncesindeyim. Çünkü
bu husustaki düşüncelerimiz sıradan bir görüş
olmaktan ibaret değiller, eğer konuya dikkatle
bakarsanız göreceksiniz ki onlar hayata bakış açımızı
bir ayna misali gözler önüne seriyorlar. Sürece
kötümser
bir
bakış
açısıyla
yaklaşanlar
çoğunluktayken sadece küçük bir azınlık iyimser bir
tutum sergiliyor. Ben, bu durumu en az içinde
bulunduğumuz süreç kadar endişe verici ve içler
acısı görüyorum. Bunun sebebi ise süreci tamamı ile
bir kayıp olarak gören insanların hayatta karşı
karşıya kalacakları tüm zorluklar karşısında benzer
bir biçimde kötümser ve takıntılı bir tavır
sergileyecek olmalarıdır.

Zeren HAKTANIRLAR
9-A
Hem ülkemizi hem de dünyayı ciddi boyutlara ulaşan
etkileriyle sarsan pandemi süreci, hepimiz için birçok
sorun getirse de ben süreci tamamı ile bir sorun
olarak görmeme, aksine birçok da faydası olduğunu
vurgulama taraftarıyım. Her ne kadar çoğunluk bu
süreci ‘evde kapana kısılma’ olarak algılasa da ben
bu sürecin özgürlüklerimizi kısıtlamak bir yana bize
normal yaşantımızda yapmaya vakit bulamadığımız
şeyleri
yapabilme
özgürlüğü
tanıdığını
düşünüyorum. Bu görüşümde bana katılan ve bu
sürece olumlu bir bakış açısıyla yaklaşmaya
çabalayan insanlar azınlığı oluştururken çoğunluk ise
aylardır dışarı çıkamadıkları bu zaman dilimini tam
bir fiyasko olarak değerlendiriyor.

Tüm suçu içinde bulunulan duruma atmak ise onlar
için geçerli bir bahane değildir zira iyimser bir tutum
sergileyen kişiler de onlarla tıpa tıp aynı
konumdadırlar, tek farkları ise hiçbir durumun sırf
kötü olamayacağını anlamaları ve ‘kötünün içindeki
iyiyi bulma çabaları’dır. Aylarca evde dört duvar
arasına tıkılıp kalan bizleri tel kafeslere hapsedilen
bülbüllere benzeten bu insanları anlamak her ne
kadar bardağın boş tarafını görmekte ısrarcı olsalar
da çok güç değil. Onların unuttukları bir şey var.
Yaşam boyu yapacak her şeyden yoksun bir şekilde
kafeste yaşamaya mahkûm bırakılan bülbüller dahi
şakımayı asla bırakmıyorlar. Biz insanlar ise
keyifli zaman geçirmek için birçok
olanağımız olmasına rağmen gerçek
mutluluğun, hiçbir zorlukla karşılaşmamak
değil, tüm zorluklara göğüs gererken
karşımıza çıkan en ufak bir iyiliğin
yüzümüze yansıttığı hafif bir tebessümden
ibaret olduğunu ne çabuk unutuyoruz!

Sürecin yarattığı karmaşık duygulara da birbirinden
oldukça farklı bu iki bakış açısına da empatiyle
yaklaşmak mümkün. Ancak ben yaşamakta

Bizler henüz genciz ve önümüzde uzun bir
hayat var hepimiz mutlu bir ömür geçirmek
istiyoruz ama çok azımız bize mutluluk
verecek kişinin bizzat kendimiz olduğunu
biliyoruz. Önce kendi kendimizi mutlu
edebilmeyi öğrenmeliyiz çünkü hayat
kimseye mutluluğu altın tepside sunmaz.
Çok zorlu bir süreçten geçtiğimiz inkâr
edilemez ama bu, hayatın karşımıza
çıkardığı ilk zorluk olmadığı gibi sonuncu da
olmayacak. Önemli olan tek şey ise hayatın
karşımıza
çıkarmaktan
asla
vazgeçmeyeceği zifiri karanlıkları kendi
umut ışığımızla aydınlatabilecek kadar
güçlü ve yenilmez olabilmektir.
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Keder Adamı Chopin

Defne GACAL
9-B
Chopin 1 Mart 1810 yılında Polonya’nın Varşova
yakınlarında Wola’ya bağlı Zelazowa kasabasında
dünyaya gelmiştir. Ailesinin tek erkek çocuğudur. Bir
ablası iki kardeşi vardır. En küçük kardeşi Emilia,
henüz 14 yaşındayken 1827’de tam olarak bilinmese
de verem(tüberküloz) nedeniyle Varşova da vefat
etti. En genç ikinci kardeş Izabel, 1811’de doğup
1881’de vefat etmiştir. En büyük kardeş Ludwika,
Chopin’in hayatı boyunca en yakın olduğu
insanlardan biri olmuştur ölüm eşiğinde yanında
olan sınırlı insanlardan biridir ve o da 29 Ekim 1855
yılında hayata veda etmiştir. Chopin ise
verem(tüberküloz) nedeniyle 39 gibi erken bir yaşta
17 Ekim 1849’da aramızdan ayrılmıştır.
Frederic ilk piyano derslerini ablası Ludwika ile
birlikte annesinden almıştır. Her ne kadar annesinden
ders alarak başlamış olsa da, 1816-1821 yılları arasında
onun profesyonel hocası Çek piyanist Wojciech
Zivny olmuştur. Sıklıkla ablası da Zivny’den ders
aldığından birlikte çokça düet yapmışlardır.
Frederic’in “harika çocuk olduğu da o zamanlarda
anlaşılmaya başlandı. Daha 7 yaşındayken biri sol
minör diğeri si bemol majör olmak üzere iki Polonez
besteledi. Ayrıca Zivny’den ders aldığı son senede
ona adanmış olan 1821’de yayınlanmış la bemol
majör Polonezini bestelemiştir. Bu Polonez Chopin’in
günümüze ulaşan ilk el yazmasıdır. Peki Chopin
neden hasretin kederin adamı. 1817’de Frederic ve
ailesinin yaşadığı Sakson Sarayı’na Varşova’nın
Rus valisi tarafından “askeri amaçlar” gerek
gösterilerek el konuldu ve o bina Varşova
lisesi, şu anda ise Varşova Üniversitesi’nin
rektörlük binası olarak kullanılmakta.
Frederic belli bir dönem Dük için de
piyano çalardı ve onun için bir marş
bestelemişti. Ayrıca Polonyalı şair Julian
Ursyn Niemcewicz “Bizim söylevlerimiz”
adlı
eserinde
“küçük
Chopin”in
popülerliği doğruluyordu.
Frederic, Kasım 1830 İsyanı’ndan önce
Polonya’dan ayrıldı. Frederic 21
yaşındayken Paris’e yerleşti. Çok
seyircili
konserlerden
pek
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hoşlanmadığından dolayı daha çok kapalı mekanları
ve daha az seyirci karşısında performans sergilemeyi
tercih etti. Bu sebeple Paris’te geçirdiği 19 yıl
içerisinde sadece 30 açık hava konseri vermiştir.
Chopin 1835 yılında Fransız vatandaşlığı aldı.
Fransa’da yaşadığı dönemde Franz Lizst ile tanıştı ve
onun fikirlerinden etkilendi. Lizst ile dost olsalar da
aralarında fazlaca fikir ayrılığı yaşarlardı. İkisi de aynı
dönemlerde öğretmenlik yapıyordu. İkisinin de genel
olarak kadın öğrencileri vardı. Kadınlar o dönemde
ne kadar yetenekli olsalar da ünlenemiyordu bu
yüzden genelde eğlendirmek amaçlı piyano eğitimi
alırlardı. Chopin, öğrencileri ile daha profesyonel bir
ilişki sürdürürken; Lizst öğrencileri ile daha
arkadaşça iletişim kurardı. Fakat ikisinin de hem fikir
oldukları bir okta vardı. İkisi de parçaların duygu ile
çalınması gerektiğini savunurdu.
Chopin, Polonya’lı sanatçı Maria Wodzinska ile
1836-1837 yılları arasında geçen bir nişanın ardından,
Fransız yazar Goerge Sand ile sıkıntılı birilişki
sürdürmüştür. George zamani kadınlarından daha
farklı fikirlere sahipti. Asıl adı Amandine Aurore
Lucile Dupin’dir. Büyük çapta ünlenen ilk kadın
Fransız yazar olarak da bilinir. Erkek kıyafetleri
giyerdi çünkü daha rahat olduklarını düşünürdü.
Ayrıca sigara içerdi, yine zamanında daha erkeksi bir
davranış gibi görünen davranışlardan biri. Bir kızı bir
de oğlu vardı kızı Chopin’i severdi ve yine ölüm
eşiğinde yanında olan insanlardan biriydi. Chopin’in
Sand ile birlikte 1838’de Mayorka’ya yaptığı kısa
ziyareti onun müzik açısından en verimli
dönemlerinden biri oldu. Son yıllarında, hayranı Jane
Stirling’den parasal destek aldı. Stirling onu daha
sonra 1848 yılında İskoçya’ya götürdü.

Chopin 17 Ekim 1849 yılında hayatını kaybetti. Son
dileği ise kalbinin hasret kaldığı ülkeye, Polonya’ya
gömülmesiydi. Bu dileğini ölüm eşiğinde yanında
olan kardeşi Ludwika yerine getirdi. Kalbi bir
kavanozun içerisinde Polonya’ya taşındı ve oraya
gömüldü.
Kaynakça:
https://youtu.be/wRuxWOSr3S4
https://youtu.be/NKh0KKURthE
https://youtu.be/DD6QnVWbaE4
https://youtu.be/3PhxJJ3cIeQ
https://www.fikriyat.com/galeri/muzik/chopin-kimdir-chopinin-hayati
https://youtu.be/3YgokG078sE
https://www.polonyadan.com/2012/02/02/frederic-chopin-kimdir/#:~:text=1%20Mart%201810'da%20Zelazowa,tam%20anlam%C4%B1yla%20r
omantik%20bir%20sanatkard%C4%B1r.
https://youtu.be/8Uc2vtj7vvs
Evin İlyasoğlu’nun “Zaman İçinde Müzik” kitabı
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John Goddard

Tuna Mert TANGAY
9-C
uygarlığın belirsiz uygarlıklara etkisini inceledi. Bunların
yanında dünyanın en büyük dağlarının 12’sine tırmandı,
en tehlikeli nehirlerin 15’inde seferler yaptı ve 14 büyük
sefere katıldı, dünyadaki neredeyse bütün ülkeleri ziyaret
edip 260 ilkel kabileyi araştırdı. Bütün bu seyahatlerinin
toplamı sonunda Goddard yaklaşık olarak hayatı
boyunca 45 kere dünyayı turlamış kadar seyahat etti.

Dünyanın en ünlü antropolog, kaşif ve maceracısı olarak
bilinen John Goddard 29 Temmuz 1924 tarihinde Salt
Lake City, Utah, ABD’de dünyaya geldi. Küçüklüğünde
neredeyse hemen her çocuğun yaptığı gibi bir sürü hayal
kuruyordu. Fakat neredeyse kimsenin yapmadığı bir şey
yapıp 12 yaşındayken bütün hayallerini bir yapılacaklar
listesi haline çevirdi adını da “yaşam listem” koydu. Tamı
tamına 127 maddeden oluşan bu liste, 8 ana başlığa
ayrılıyor. Bu başlıkları: keşfedeceğim yerler, eğitim
alacağım yerler,
tırmanacağım yerler,
fotoğrafını
çekeceğim yerler, keşfedeceğim sular (deniz, nehir vb.),
seyahat edeceğim yerler, başarmak istediğim şeyler,
olarak sıralayabiliriz.

Bu sefer, seyahat veya keşiflerde tabi ki de zorluklar oldu.
Bunların bilinenleri ise; Goddard’ın suaygırları ve
timsahlar tarafından saldırıya uğraması, zehirli bir yılan
tarafından ısırılması, öfkeli bir fil ve gergedan tarafından
saldırıya uğraması, neredeyse kör edici bir kum
fırtınasına gömülmesi, Mısır nehir korsanları tarafından
vurulması, düşman yerlilerden oluşan bir grup tarafından
taşlanması, sıtma ve dizanteri ile karşılaşması ve
bataklıkta hapsolması, bir uçak kazasından kurtulması,
depremlere yakalanması ve derin deniz dalışı yaparken
neredeyse dört kez boğulma tehlikesi yaşamasıdır.

LA Times tarafından “gerçek İndiana Jones” olarak
adlandırılan John Goddard 88 yıllık hayatı boyunca
hayallerinin peşinden koştu ve çoğunu başardı ama
bunları başarırken birçok kez ölüm ile burun buruna
geldi. Bundan dolayı da insanlar John’u ‘dünyanın en
büyük hedeflerini gerçekleştiren ve hayatta kalan adamı’
olarak hatırlıyorlar. Yaptığı çoğu macerasını fotoğraf veya
video ile belgeleyip dünyadaki çoğu gence ve yetişkine
bunları gösterip onları hayallerinin peşinden koşmaları
için teşvik etmeye çalışıyordu. Sloganı ise “Cesaret etmek
yapmaktır, korkmak başarısız olmaktır.” Maceralarını
belgelemek için kitap da yazmıştır, bu kitaplardan en çok
bilineni ise “The SURVİVOR” kitabıdır.

Ayrıca Goddard, Encyclopededia Britannica tarafından
"Hayatta Başarı Ödülü"nün sahibi olarak onurlandırıldı.
Los Angeles Maceracılar Kulübü'nün ömür boyu bir
üyesiydi (şimdiye kadar kabul edilen en genç üye) ve
ayrıca Chicago Maceracılar Kulübü, New York Kaşifler
Kulübü, Londra Savage Kulübü, Kraliyet Coğrafya
Topluluğu, Fransız Kaşifler Topluluğu (sadece Amerikan
üyesi), Arkeoloji Topluluğu, Mach II kulübü ve Sigma Chi
Kardeşliğine de üyeydi. Goddard, National Geographic,
Life, People, Reader's Digest gibi dergilerde çok sayıda
makaleye de konu oldu. 200'den fazla televizyon
konuşma ve macera programında da yer aldı. Bob Hope,
Johnny Carson ve David Frost gibi televizyon program
sunucularının da konuğu oldu.

Goddard yazdığı listedeki neredeyse her şeyi yapmayı
başardı. Bunlardan bazıları, Los Angles Times’ın “bu
neslin en şaşırtıcı keşfi” olarak adlandırdığı Nil Nehri’ni
sadece bir kano ile boylu boyunca gezdi. Bu yolculuk
yaklaşık olarak 9 gün sürdü ve toplam 7.000 kilometrelik
bir yol kat etti. Bu seferinden sonra Kongo Nehri’ni de
sadece kano ile keşfeden ilk kişi oldu. Ayrıca birçok
uzmanın imkansız olduğunu söylemesine rağmen
Matterhorn Dağı’ndaki şiddetli bir kar fırtınasını
ölçeklendirdi… ve bunun gibi bir sürü imkansız veya
tehlikeli denilen şeyi başardı. 2. Dünya Savaşı’nda 15.
Hava Kuvvetleri 463 Bombardıman Filosu’nda görev
yaptı. 2. Dünya Savaşı’ndan sonra birçok ödül kazanması
ile sivil pilot oldu ve birçok rekora imza attı. Bunlardan
biri F-111 bombardıman uçağı ile yaptığı hız rekoruydu.
Bir sürü macera yaşarken eğitimini ve araştırma
duygusunu da ihmal etmedi.
Güney Kaliforniya Üniversitesi’nde
psikoloji alanında eğitim aldıktan

Bunca macera ve hareketlilik içinde kendisine bir aile
kurmayı da başarmıştır. (zaten bir hedefi de evlenip
çocuk sahibi olmaktır.) Karısı Carol’dan 6 çocuğu ve 12
de torunu vardır ve hepsi de hayattadır.
John Goddard 17 Mayıs 2013 tarihinde Glendale,
Kaliforniya, ABD’de Waldenström Makroglobulinemisi
adlı çok nadir görünen bir kanser türüne karşı olan
mücadelesini kaybedip hayata gözlerini yumdu. Hayatı
boyunca gençlere vermek istediği 5 ders vardı. Bunlar:
büyük düşünün, hedeflerinizi yazın, herkese yardım edin,
herkesi sevin, adaletli olun, olmuştur.
Kaynakça:
http://www.ilancilik.com/PDF/13.pdf
https://www.johngoddard.info/bio.htm

antropoloji ve
sonra modern
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Koloni kuracak bir yer bulduktan sonra erkek termit
dişi termiti döller ve krallıkları başlar. İlk jenerasyon
işçi termitler çıkana dek kral ve kraliçe termit
beklerler, kraliçe termit başlarda sadece birkaç tane
yumurta yumurtlar zamanla kraliçenin karnı büyür
ve yumurtlama kapasitesi artar. İlk yavrular
oluştuktan sonra işçilere dönüşürler, bu işçiler yuvayı
genişletirler ve kraliçenin yumurtalarını güvenli bir
odaya taşırlar. Kraliçe daha fazla yumurta
yumurtladıkça hareket kabiliyetini yitirir ve bir
yumurtlama makinesine dönüşür ve günde 36.000
yumurta yumurtlayabilecek hale gelir ama bu yuva
kurulduktan 5 ya da 6 sene sonra olur.

Termitlerin İlginç
Dünyası

Koloni büyüdükçe yuvayı korumak için asker
termitlere duyulan ihtiyaç artar ve yavru termitler
askerlere dönüşürler. Asker termitler iki boyutta
gelir. Biri işçilerden çok daha büyük ve kocaman
çenelere sahiptir, diğeri ise işçi termitlerin boyutuna
yakındır ve yarı işçi yarı asker termit
konumundadırlar. Başka bir termit türü olan Nasute
termitleri ise asit fışkırtabilen boynuzlara sahiptir.
İşçiler kolonideki önemli bireylerdendir kolonide her
şeyi yaparlar yuvayı büyütürler, yemek getirirler ve
kraliçenin yumurtalarını taşırlar.

Albert Ahmet YOLDAŞ
9-A

Bu kocaman dünyada boyutu küçük ama nüfus
olarak kalabalık olan böcek dünyası, ilginç örneklerle
doludur, bunlardan biri ise termitlerdir. Siz tahtadan
yapılmış evinizde otururken termitlerin evinizi canlı
canlı yediğinin farkında bile olmayabilirsiniz. Çoğu
kişi termitleri karıncalara benzetir, bunun nedeni
termitlerin üç koloni kuran böceklerden biri oldukları
için (arılar, karıncalar, termitler) benzetirler ama
aslında termitler hamamböceklerinden türemiştir.

Peki termitler ne yer? Termitlerin çok garip bir diyeti
vardır. Diyetleri genellikle silüloz içeren şeylerden
oluşur ve genellikle bu besini tahta, çimen ve
yapraklardan alırlar. Termitler asla karıncalar gibi
başka canlıları yiyerek beslenmezler tamamıyla
vejeteryandırlar. Bazı termitler ise bazı karıncalar
gibi mantar yetiştirip yerler bunu da mantarı başka
şeylerle besleyip (genelde yapraktır bu) büyütürler.
Yaprak ve çimenle beslenen bazı termitler, işçilerden

Bir termit kolonisinin yaşam döngüsü erkek kanatlı
ve dişi kanatlı termitlerin kendilerine eş bulup koloni
kurmak için yuvadan ayrılmasıyla başlar. Bir akşam(
bazıları sabahları) eşlenme uçuşu yaparlar. Eşlenen
çift, yuva kurabilecek bir yer için genelde bir ağacın
içi ya da kazabilecekleri yumuşak toprak ararlar.
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ve askerlerden oluşan arama gurupları oluştururlar
(nasute termitleri buna bir örnek).
Termitlerin yuvaları nasıldır peki? Termit türüne göre
değişen termit yuvaları vardır bazı termitler ağacın
içine tüneller açarak yuva kurarlar bazıları ise devasa
kaleler inşa eder. Afrika’da bu termit kaleleri boldur
bazıları 30 metreye kadar çıkabilir. Bu kaleleri bir
baca gibi düşünün. Bu baca, yuvadaki tüm ortaya
çıkan gazları dışarı çıkartır aynı zamanda yuvanın iç
iklimini korur. Termitler sıcak ve karanlık yerleri çok
severler, genelde termitler ışıktan kaçınır çoğu termit
de kördür. Termitler yönlerini minik antenleriyle
bulurlar. Eğer bir termit kalesini bozarsanız termitler
onu yeniden inşa etmeye koyulur ve her gece
termitler kalelerini uzatır.
Termitler özel bir sıvı ile inşa çalışmalarını yaparlar
bu sıvıyı işçiler salgılar. Eğer Afrika’nın savanalarına
giderseniz, bol bol termit kalesi bulursunuz. Bazı
canlılar örneğin ateş böceği larvaları terk edilmiş
termit kalelerini, avlayacakları böcekleri çekmek için
parlayan bir ölüm tuzağına çevirirler.
Bu koca dünyada her canlının bir avcısı ve düşmanı
olur termitlerin de baş düşmanlarından biri
karıncayiyenlerdir.
Karıncayiyenler
karınca
yemeleriyle ünlüdür ama termitleri de yerler.
Karıncayiyen önce termitlerin kalesini yıkmaya
başlar ama termitler buna kafalarından fışkıran asit
ile karşılık verirler ve sonra karıncayiyeni ısırırlar ama
bu genelde karıncayiyeni korkutmaz ve karıncayiyen
büyük hasara yol açıp bir sürü termiti midesine
indirip gider. Kraliçe hayatta kaldığı süre koloni
ölmez ve karıncayiyenin yarattığı hasarı onarırlar
zamanla. Termitlerin karıncayiyenden çok daha
büyük bir düşmanı vardır bu düşman da
karıncalardır. Böcek dünyasında aynen bizde olduğu
gibi büyük savaşlar vardır ve iki farklı tür ordu
birbirleriyle karşılaşınca daha büyük bir savaş olur.
Bir karınca gözcüsü yemek ararken bir termit yuvası
ile karşılaşır ve oradaki sulu sulu termit yumurtalarını
almak
için
orayı
feromonlarıyla
işaretler.
İşaretledikten sonra devasa bir karınca ordusu termit
yuvasına yaklaşmaya başlar. Termit yuvası karınca
ordusunu görünce alarma geçer. İşçiler kraliçeye
giden tünelleri kapatır ve askerler karıncaları
durdurmak için hazırlanır. Termit askerleri karınca
askerlerinden kat ve kat büyüktürler ama karıncalar
sayıca fazladır. İşçiler tünelleri kapatırken askerler
çok daha fazla sayıda olan karıncalarla savaşır. En
sonunda karıncalar yense bile termit yumurtalarına
giden yollar kapanır ve amaçlarına ulaşamazlar ama
bazen karıncalar hızlı davranır ve tüm yuvayı öldürüp
yumurtaları yuvalarına götürüp yerler.
Çoğu insan termitleri haşere olarak görse de
termitler doğaya büyük faydalar sağlar. Termitler
minik canlılar olmalarına rağmen dünyaları oldukça
ilginçtir ve beni hep büyülüyordur, peki ya sizi?
Kaynakça:
https://tr.wikipedia.org/wiki/Termit
https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/51976/mod_resource/content/0/4
B%C3%B6cek Taksonomisi.pdf
https://www.ankailaclama.com/haberler/235-termit-nedir-termit-tahribat%C4%B1,-izmir-den-video.html
https://tr.gdfszjw.com/difference-between-ants
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Tanımadığımız
Hayvan Dostlarımız

Duru KAYIRA
6-A
Çok yakın olduğumuz ama belki de çoğu özelliklerini bilmediğimiz o gizemli dostlarımız…
Tabii ki köpeklerin mutlu olduklarında kuyruk salladıklarını, kedilerin hayatlarının yaklaşık
126 ayını uyuyarak geçirdiklerini biliyoruz. Ama bilmediklerimiz var!
Asıl o bilgiler belki de bizleri onlara olduğumuzdan da yakın hale getirecek.

Örneğin: Sadece papağanların ve
tavşanların kafalarını çevirmeye gerek
bile duymadan arkalarını
görebildiklerini biliyor muydunuz?
Tabii ki her hayvanın görüş açısı çok
geniştir. Bu nedenle çok küçük bir baş
hareketi ile arkalarını görebilirler. Ama
tavşanlar ve papağanlar bundan biraz
daha farklı. Onlar başlarını çevirmeden
arkalarını görüyorlar çünkü gözleri
diğer hayvanlardan farklı olarak
başlarının yan taraflarında bulunuyor.

Peki ipek böcekleri
ile ilgili bilginiz var
mıydı? İşte bir tane:
İpek böcekleri 56
günde kendi
ağırlıklarının
86.000 katı kadar
beslenirler.

Yusufçuk böceklerinin ömrü
yaklaşık 24 saattir. Yani çarşamba
günü gördüğünüz yusufçuğu
perşembe günü göremezsiniz.
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Şimdi de çok
sevdiğimiz,
çoğumuzun en iyi
arkadaşı olan
köpeklerle ilgili bir
bilgi verelim.
Köpeklerinizin
rüyalarına misafir
olmak ister misiniz?

Şimdide zürafalar gibi uzun bir
bilgiye gelelim: Zürafaların dili
yaklaşık 53 cm’dir. Bu nedenle
dilleri ile kulaklarını
temizleyebilirler. Bir de zürafalar
susuzluğa develerden daha çok
dayanabilirler.

Uzun boylulardan
devam edecek olursak
devekuşları…
Devekuşlarının
gözlerinin
beyinlerinden daha
büyük olduğunu
biliyor muydunuz?

Bir diğer ilginç bilgi: Yarasalar
her mağaradan çıkışlarında
önce sola dönerler.

Suyun altından birkaç bilgi:
• Denizyıldızları midelerini tersyüz edebilen
tek canlı türüdür.
• Yunuslar bir gözleri açık uyurlar.
• Japon balıklarının hatırlama süreleri yaklaşık 3 saniyedir.
Yani bir diyalog kuracak olursanız bunu
üç saniyeden kısa sürede yapmalısınız.
• Bilinen en yaşlı Japon balığı 41 yaşındaydı ve adı Fred’di.
Köpek balıkları iki gözünü de kırpabilen tek balıktır.

Karaya dönecek olursak;
Biliyor muydunuz?
• Her kuş mavi rengi göremez. Sadece ve sadece baykuşlar
mavi rengi görebilir.
• Eğer bir su aygırı üzgünse teri kırmızı renk akar.
• Dünyada yaşayan tavuk sayısı insan sayısından fazladır.
• Çekirgeler arka ayaklarındaki delikler yardımı ile duyarlar.
• Karasinekler fa notasında vızıldarlar.
• İneklerin çoğu müzik dinlerlerse daha çok süt verirler.
Kaynakça:
https://alemnedio.com/basini-cevirmeden-arkasini-gorebilen-canlilar-nelerdir/#:~:text=Tav%C5%9Fan%20ve%20Papa%C4%9Fan&text=An
cak%20sadece%20tav%C5%9Fanlar%20ve%20papa%C4%9Fanlar,tarafta%20de%
C4%9Fil%20yan%20tarafta%20bulunur.
https://hthayat.haberturk.com/yasam/guncel/haber/1032404-bugune-kadar-hic-duymadiginiz-100-ilginc-gercek
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Denizanaları

Karmen Ela TÜRKOĞLU
7-B
Bazı denizanaları karanlıkta parlayabilir. Bu özelliğe
biyolüminesans denir. Biyolüminesans özelliği olan
canlılar ışık üretebilir ve bu ışığı yayabilirler.
Denizanaları bu özelliği, avlarını kendine çekmek
veya avcılarını rahatsız etmek için kullanır.

Denizde yüzerken kimsenin karşılaşmak istemediği
denizanaları, tüm dünya denizlerinde yaşayan bir
canlı türüdür. Son yıllarda sayılarında büyük bir artış
gözlemlenen bu canlılar bilim insanlarının
çalışmalarına göre 650 milyon yıldır aramızdalar ve
bu da dinozorlardan çok öncesine giden bir tarih.

Karanlıkta parlama özelliği bilim insanlarının çok
ilgisini çekmiş ve araştırmaları sonucunda
denizanalarının vücutlarında ürettikleri floresan
proteini kodlayan gen başka canlılara aktarılmış.
Bakteri, maya hücreleri, bazı bitkiler, zebra balığı,
fareler, maymunlar ve kediler üzerinde yapılan
deneyler sonucu başarılı sonuçlar almış. Genetik
yapılarına eklenen bu kod gereğince mavi veya mor
ışığa maruz kalınan bu canlılar yeşil ışık saçarak
parlıyorlar.

Denizanaları aslında balık değildir. Onlar hidralar ve
mercanlarla beraber Knidliler sınıfından omurgasız
canlılardır ve oldukça fazla türleri bulunmaktadır. Bu
canlılar denizlerde zemine bağlı olmadan, suda
hareket halinde yaşarlar ve ana besin kaynakları
planktonlardır. Büyük olan bazı türleri ise küçük
balıkları avlayabilir. Bu avları, dalgalanma yaratarak
yakalarlar. Denizanalarının vücutlarının yaklaşık
%90’ından fazlası sudan oluşur. Bu nedenle eğer
karaya çıkarlarsa vücutları buharlaşmaya başlar ve
bir zaman sonra yok olur. İlkel bir sinir sistemleri
vardır; beyinleri, kalpleri, kanları ve kemikleri yoktur.
Denizanalarının vücutlarının uç kısmında çok sayıda
zehir kapsülünün bulunduğu uzantılar vardır, o
nedenle denizanası sokmaları olabilmektedir. Bazı
türlerinde zehir etkisi hafiftir, sadece kaşıntıya ve
yanmaya sebep olur ama bazı türlerinde ise bu zehir,
dokunduğu canlıyı felç edebilir hatta öldürebilir.
Üstelik denizanaları ölü bile olsa sizi sokarlar. Bunun
sebebi, sokmalarının refleks olmasıdır. Zehir
kapsüllerinin bulunduğu dokunaçlar bir canlıyla
temasa geçtiğinde hemen harekete geçer ve
sokarlar.
Dünyadaki en zehirli denizanası, bir insanı 90 dakika
içinde öldürebilen kutu denizanasıdır (Chironex
fleckeri). Bu canlının dokunaçlarının boyu 3 metreye
kadar uzanabilir ve Hint Pasifik Okyanusu’nda yaşar.
Turritopsis dohrnii, biyolojik olarak ölümsüz bir
denizanası türü olarak bilinen bu canlı, fiziksel bir
şiddete maruz kalmadıkları sürece asla ölmez. Bu tür,
denizanalarının son yaşam evresi olan medusa
evresine ulaştıktan sonra denizanalarının yaşam
döngüsündeki ilk aşama olan polip formuna geri
dönebilir. Bu sayede ölümsüz olur. Ölümsüz
denizanası, Akdeniz ve Japonya sularında yaşar.

Kaynakça:
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kutu_denizanası
https://rasyonalist.org/yazi/denizanalari-hakkinda-bilinmeyenler/
https://www.neoldu.com/denizanasi-hakkinda-bilinmeyenler-5468h.htm
https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/denizanalari
https://tr.wikipedia.org/wiki/Turritopsis_dohrnii
https://www.chemlife.com.tr/bilim-insanlarinin-ozelliklerini-insana-aktarmaya-calistigi-olumsuz-canliturritopsis-dohrnii
https://www.youtube.com/watch?v=9z8ujpPgUjI
https://docplayer.biz.tr/10684726-Ozlem-kilic-ekici-dr-bilimsel-programlar-basuzmani-tubitak-bilim-ve-teknik-dergisi-biyoluminesans-isilday
an-canlilar-biyolojik-isildama.html
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Müziğin İnsan
Duygularına Etkileri

Derin YALÇIN
9-B
Müziğin insan üzerindeki etkilerine genel olarak
baktığımızda; beyin dalgalarını yavaşlatabilme ve
düzenleyebilme, nefes alış verişini etkileme, kalp
atışını, nabzı ve kan basıncını etkileme, beden ısısını
etkileme vücudumuzda işlevleri vardır. Müziğin
psikolojik etkileri, tahmin edebileceğimizden daha
güçlü ve geniş kapsamlı olabilir.

Yüzyıllardır yapılan araştırmalar bize müziğin insan
duygularına etkisini kanıtlıyor. Müzik, halk arasındaki
anlayışa göre genellikle bir eğlence aracı olarak
algılansa da müzikal seslerin ve melodilerin fizyolojik
ve psikolojik etkileri, bilim adamları tarafından bize
uzunca bir süredir aktarılmaktadır. Çünkü müzik,
duygu ve düşünceleri seslerle anlatan ya da sesleri
düzen ve estetik anlayış içerisinde ifade eden bir
sanattır.

Müzik terapisi, bazen duygusal sağlığı desteklemek,
hastaların stresle başa çıkmasına yardımcı olmak ve
psikolojik iyileşmeyi sağlamak ya da hızlandırmak
için kullanılan bir girişimdir. Örneğin, insanlar ruhsal
ve bedensel rahatsızlıkları ortadan kaldırabilmek için
yüzyıllar boyunca çeşitli tedavi yöntemleri
kullanmışlardır, bunlardan biri de müzikle terapidir.
Sonuç olarak müziğin bilimsel açıdan da göz ile
görülür bir iyileşme sağlayarak insan bedenine ve
psikolojisine iyi anlamda etkileri olduğu bilinir.

Müziğin bu özelliği ile sadece bir eğlence aracı
olmadığı, insanın ruh, duygu ve düşünce dünyasını
da yansıtan bir kavram olduğunun anlaşılması,
müziğin insanlar üzerindeki etkileri, birçok bilimsel
araştırmaya konu olmuştur.
Müzik tarihi; müzik sanatının doğuşundan günümüze
kadar olan evrelerini ve farklı kültürlerde aldığı
biçimleri, sosyal ve siyasi değişimlerin müziğe olan
etkilerini ve neden sonuç ilişkilerini inceleyen bilgi
dalıdır. Dünya üzerinde bulunan ilk şarkı
Sümerlere aittir ve 3400 yaşındadır.
1950'lerde antik Ugarit kentinde
ortaya çıkarılan tabletlerin üzerinde
yer alan bu şarkı bir duadır.
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Günümüzde, tedavi yöntemiyle uygulanan müzik birçok gruba ayrılır.
Sık görülen bir tedavi çeşitlerinden biri de “Çalgılarla Meşguliyet”
tedavisidir. Bu tedavi, motor sinir sistemi bozukluklarının tedavisinde
kullanılan bir yöntemdir. Bu tedavi yönteminde, hastaların bireysel ve
grupla birlikte çalgı çalmaları, güven duygusunu arttıran en önemli
sebeplerden biridir. Bir diğer göze çarpan etkili müzik tedavi yöntemi ise
“İmaj Tedavisi” yöntemidir, bu yöntem pasif bir tedavidir. Yere sırt üstü
uzanılarak gerçekleştirilen seans sırasında zihnin, düşünce ve sıkıntı gibi
etkenlerden arındırılmış olması gerekmektedir.
Terapi sırasında seansa katılan kişilerden, dinlettirilecek olan su sesine
konsantre olmaları ve kendilerini akarsuyun büyük koluna ulaşmaya
çalışan küçük bir su akıntısı gibi düşünmeleri istenmektedir. Terapi
sırasında müziğin zihinde oluşturdukları, terapistlerce aktarılmakta ve
bunların nedenleri araştırılmaktadır.
Müziğin insan duygularına etkisi bir yana başka canlılarda da birçok
etkisi vardır. Bir araştırmaya göre, Amerika’nın Nevada ve California
eyaletlerinde yaşayan Washo Peyote tarikatı üyeleri, vınlama, davul ve
çıngırak seslerinden oluşan müzik ve titreşimleri kullanarak insanların
ruh sağlığı üzerinde olumlu etkiler bırakmaktadırlar. Diğer bir yandan
Amerika’daki Naskapi yerlileri ormanda avlanmaya çıkmadan hemen
önce transa girmek için ayin yaparak, müziğin ve yapılan dansların
ritminden yararlanmaktadırlar. Bu trans sonucunda, bazı hayvanları
yakalayabilmek
için
hypnotik
güçlerini
kullanabileceklerine,
avlayacakları hayvanların kolaylıkla kendilerine teslim olacaklarına
inanmaktadırlar.
Son olarak, günümüzden geçmişe, müzik tarihi ile birlikte müziğin
sadece bir melodi ile sınırlı kalmayıp tedavi aracı ve aynı zamanda insan
duygularını da çok etkilediği gerçeğini birçok araştırma beraberinde
getirmiştir.

Kaynakça:
http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fsoc.2017.00008/full
http://dspace.balikesir.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12462/5058/ozge-gencel.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Enstrüman Çalmanın
Beyine Etkisi

Öykü Su OKUMUŞ
9-B
Enstrüman çalmak beyinde nasıl etkilere yol
açıyor?

beynin ritim ve melodiyi ayrıştırması ve süreç
sonunda ayrışan parçaları tekrar birleştirip, birleşik
bir müzik deneyimi oluşturdukları öne sürüldü. Kısa
sürede gerçekleşen bu olaylardan sonra ise
sinirbilimciler tarafından katılımcıların ayakları ile
tempo tuttuklarını gözlemlendi.

Sinirbilimciler tarafından araştırılan bu konunun
cevap bulması için FMR’i ve PET tarama aletleri
kullanıldı. İnsanlardan tarama aletlerine bağlanarak
bu sürede kitap okumaları, matematik problemleri
çözmeleri istenildi. İnsanların bu faaliyetleri
gerçekleştirdiği esnada sinirbilimciler tarafından
insanların beyinlerindeki oluşan sinyaller incelendi.
İncelenen sinyallere bakıldığında, insanların bu
faaliyetleri gerçekleştirirken genellikle beyinlerinin
sol loblarını kullandıkları fark edildi.

inirbilimciler tarafından yapılan deney geliştirilip
müzisyenler ile çalışma yapılmaya başlandı.
Müzisyenler ile yapılan çalışmada, enstrüman
çalmanın beyinde bütün bir vücut egzersizi ile
eşdeğer olduğu sonucuna ulaşıldı. Enstrüman
çalmanın beynin sağ tarafından yaratıcı, sol
tarafından ise matematiksel özeliği alarak bir melodi
yaratması olduğu öngörüldü. Bu öngörü ile birlikte
müzisyenlerin akademik ve sosyal ortamlarda
karşılaştıkları problemlere karşı daha yaratıcı ve etkili
çözüm getirdikleri gözlemlendi.

Sinirbilimciler tarafından aynı deney,
insanlar
tarama aletlerine bağlıyken, müzik dinletilerek
yapıldı. Yapılan bu deney sonucunda ise insanların
beyinlerinin birçok bölümünün aynı anda kullanıldığı
gözlemlendi. Gözlemlenen bu durumun nedenini ise
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Sübliminal Mesajlar

bir şekilde alabiliriz hatta bazı fotoğraflarda verilmek
istenen mesaj, apaçık ortada olur. Sonuç olarak
yapılmak istenen yine aynıdır: Mesajı alıcının
bilinçaltına yerleştirmek!..

Öykü Sude ERGİN
10-A

Gelelim reklamcılık ve pazarlama ile subliminal
mesajlara. Bu alandan bahsetmemizin nedeni,
sübliminal mesajları en çok burada görmemizdir.
Subliminal mesajlar beynimize girdiği anda insana
birçok etkide bulunuyor. Bazı insanlar da davranış
bozukluğuna yol açıyor bazen de insanlar ile
ilişkilerini bile etkiliyor. Ancak en çok satın alma
kararlarımızı etkilediği görülüyor. Kullanılan bu
yöntemin bilimsel deneyler sonucunda işe yaradığı
görülüyor. Aslında bu mesajların kullanılması
TBMM’nin 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların
Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un
9.maddesinin 2. fıkrası gereği “ Ticari iletişimde
bilinçaltı teknikleri kullanılamaz” şeklinde dense de
çokça kullanıldığı görülmekte olan bir yöntem.

Reklamcılık nedir? Reklamcılık, bildiğimiz üzere bir
ürünü pazarlamak için kullanılan alandır. Subliminal
mesajlar
dediğimiz
bilinçaltımızı
kullanarak
beynimize bazı mesajlar yollama işlemi reklamcılıkta
çok kullanılır.
Subliminal mesajlar nelerdir? Bu mesajlar özellikle
kurgulanıp hazırlanan beynimize bazı mesajları
görsel veya işitsel olarak sokmaya çalışan
işaretlerdir. Bu iş farkında olmadan yapılır. İki çeşit
subliminal mesaj vardır. Bunlardan biri işitsel diğeri
ise görsel olanlardır.
İşitsel subliminal mesajlar MP3 formatlı dosyalardır.
Bir sesi işitmemiz için gereken frekansların yanı sıra
beynimiz daha düşük ya da daha yüksek frekansa
sahip bazı sesleri de algılayabilir. Bu mesajlar
dediğim gibi özel olarak hazırlandığı için biz fark
etmeden beynimiz onları algılar bazen bir şarkının
veya bir videonun içinde gizlenmiş olabilirler. Sonuç
olarak bize ulaştırılmak istenen mesajı da algılamış
oluruz.

Pazarlama ve reklamcılık alanının dışında da
subliminal mesajlar birçok noktada hayatımızın
içinde
bulunmakta.
Örneğin,
televizyon
programlarında, sosyal medyada ve daha çok fazla
yerde. Günümüzde bu mesajlar insana olumsuz
yönde pek çok etkisi olsa da bazı zamanlarda işe
yarayabilecek şekilde kullanılabilir bir öğretim ve
algılama yoludur.

Görsel subliminal mesajlar da bir diğer yoldur ve
bunların işitsel subliminal mesajlara çok benzeyen
çalışma politikası vardır. Beynimizin yine bir
görüntüyü görmesi ve algılaması farklı “göz kırpma
hızları” ile olur. Bu subliminal mesajları
gördüğümüzü anlamadan bir fotoğrafa saklanmış

Sonuç olarak subliminal mesajlar, biz fark etmeden
beynimize girmeye ve reklamcılıkta kullanılmaya
devam etmektedir.
Kaynakça:
http://dspace.marmara.edu.tr/handle/11424/36484
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Fiziksel Duruşumuz
Duygularımızı Etkiler mi?

İnci YAKUPOĞLU
9-D
Bedenimiz, ruh halimize dair birçok şey anlatır.
Örneğin karşınızda düşük omuzları, kambur duruşu
ve konuşurken gözlerini yere çeviren bir insan olsa
düşüneceğiniz şey muhtemelen şunlar olurdu:
Üzgün, bıkkın, kendinden emin olmayan, ruh hali
sıkıntılı depresyonda bir kişi. Peki, bu şekilde duran
kişi gerçekten böyle hissediyor mu? Yoksa duruşu
mu onu böyle hissetmeye itiyor?
Bedenimiz ve duygularımız her zaman birbiri ile
iletişim içerisindedir. Duruşumuz, bakışlarımız,
mimiklerimiz dış dünyayı duygularımıza bağlar.
Duruşumuz sadece kendi duygularımızı değil karşı
tarafa hissettirdiklerimizi de etkiler. Bir insanın
karşısında kambur bir şekilde durup bir şeyler
anlatırsanız, karşıdakinin ilk izlenimi muhtemelen
kendinize güvenmediğiniz yönünde olacaktır. Ancak
dik bir şekilde düşüncelerinizi ifade ederseniz tam
tersine, özgüveni bol, kendinden emin bir izlenim
yaratmış olacaksınız. Bu durum sadece duruşunuzla
karşınızdaki kişiye nasıl hissettirdiğimize dair bir
örnek. Daha önemlisi ise duruş şeklinizin sizi nasıl
hissettirdiği.
Birçok bilim adamının bu konu ile ilgili çeşitli
çalışmaları mevcut.
Fark
ettiniz
mi?
Dik
durmak
olumsuz
duygulanımların tam da zıttı yönünde duyguları bize
hissettiriyor.

Bunlardan bir tanesi, Harvard Üniversitesi öğretim
üyesi sosyal psikolog konuşmacı-yazar Amy
Cuddy’nin dik duruş ve duygular üzerine araştırması.
Araştırmaya göre dik duruş sayesinde kişinin kortizol
ve testosteron seviyelerinin etkilendiği, sonrasında
ise kişinin kendine daha güvenli bir ruh hali içine
girip olumlu duygulanım yaşadığı sonucuna varılmış.
Denemenizi isterim, kambur bir duruş pozisyonuna
geçtikten sonra duygularınıza bakacak olursanız;
depresif, mutsuz, bıkkın bir duygu haline geçtiğinizi,
her ne yapıyorsanız ondan sıkıldığınızı ve peşi sıra
şikayet içeren birkaç cümlenin de içinizden geldiğini
fark edeceksiniz.
Ve bu deneyimden sonra tekrar denemenizi isterim.
Arkanıza yaslanın, omuzlarınızı geriye alın, omurga
kemiğinizden dik durduğunuza emin olun ve
hislerinize bir bakın; özgüven, huzur, bir parça
neşeyle aslında her şey o kadar da kötü değilmiş
tebessümü yüzünüze eşlik edecek.

Yukarıda attığım başlıktan farklı olarak bir dip not
bilgisi daha sunmak isterim. Dik durmak sadece
duygularımızı değiştirmekle kalmaz. Önceden
bahsettiğim gibi izlenimimizi değiştirir, yanı sıra
daha sağlıklı nefes almamızı, boyumuzun uzun,
bedenimizin ince gözükmesini sağlar. Vücut
ağrılarının azalmasına olumlu etkide bulunacağını da
unutmamak gerekir.
Düşünsenize sadece omuzlarınızı geri alarak tüm
bunlar değişmeye başlayacak!..
Kaynakça:
https://www.haberhayat.com.tr/durus-her-sey/
Sosyal Psikolog Amy Cuddy:
https://www.kigem.com/amy-cuddy-vucut-dilin-benligini-sekillendiriyor.html
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Toplum ve Güzellik
Anlayışı

olduğunu anladım. Hiçbir zaman bu yetersiz görmeyi
özgüven düşüklüğü ve çekinmeye vurmadım, hiçbir
şartta vurmam da. 6-7 aylık sıkı spor ve beslenme
kontrollüyle geçen bir süreçten sonra kendimi
beğendiğim daha önemlisi “mutlu olduğum” bir hale
gelmeyi başardım. Size kendinizi değiştirin
demiyorum, sadece bunu kafaya takıp dert
edinmeyin çünkü siz görünüşünüzden çok daha
önemlisiniz.

Ada AYDIN
9-B
Bir insana baktığınızda onu sizin gözünüzde güzel
yapan özellikler nelerdir? Bakımlı saçlar mı, incecik
bel mi, renkli gözler mi, ideal bir kilo mu yoksa
muazzam bir yüz şekli mi? Ne yazık ki günümüzde
verdiğim örnekler ve çok daha fazlası kalıplaşmış bir
güzellik unsuru oluşturuyor. Bu düşünce insana
doğumundan beri aşılanıyor, öyle bir anda ‘bak kızım
bak oğlum güzellik böyle olur’ diye de gösterilmiyor
yani. Güzellik anlayışının kalıplaşması, üzülerek
söylüyorum ki çok normalleştirilmiş, hayatımızın bir
gerçeği olarak kabul edilmiş vaziyette. Peki sizce bu
ne kadar doğru? Bu bakış açısı insanları incitmez mi,
hep yetersiz hissettirmez mi?

Kısacası demeye çalıştığım şey evet ne yazık ki
toplumumuzda belki de değiştirmesi çok uzun
sürecek bir güzellik kalıbı var, bu kavram değişene
kadar oturup mutsuz, özgüvensiz bir şekilde hayata
devam mı edeceksiniz? Hiç sanmıyorum, siz de
lütfen sanmayın. Başkaları, hatta bu başkaları
özellikle sizin önem verdiğiniz arkadaşlarınızsa ve
sizi bu yüzden yargılıyorsa onları hayatınızdan
çıkarın. Hayata bir kez geliyorsunuz ve bir saniyenizi
bile üzülmek için harcamayın.

On beş yaşında tam ergenlik çağında olan bir
çevreye sahip bir genç kız olarak çok fazla “güzel”
diye ayrılan ve güzelliğe erişmeye çalışan akranlarımı
görüyorum. Ne yazık ki aynı kişilerde herkes güzeldir
veya beni olduğum gibi kabul etsinler görüşleri
ortaya çıkmıyor. Bu “güzel” olarak ayrı kılınan
kişilerde tabi ki özgüven fazlalığı, arkadaş ve sosyal
çevre farklılıklarını açıkça görmek mümkün.
Kendilerine “güzel” denilen kişiler durumdan
memnun tabi ki peki ya bu anlamsız kalıba girmeye
başaramayanlar ya da kendini hep diğerlerine göre
yetersiz görenler ne yapsın? İlk olarak bence kendini
eksik görme, başkaları güzel demediği için kendini
güzel
bulmamanın
sonuçları
çekingenlik,
özgüvensizlik ve toplum içinde sessiz kalmayla
başlıyor. Kendilerini hep yetersiz hissediyorlar, belki
olmak istedikleri görünüşleri saatlerce izliyorlar,
ağlıyorlar. Onlar için üzülen anneleri ve babaları
dışında belki de onlara destek çıkan kimseleri
olmuyor ama bilmiyorlar ki aslında kendileri gibi
olmak onların hatası değil, cahil toplumun belki de
düşüncenin yanlışlığından bile farkında olmadığı
yapısı ve kısıtlamaları yüzünden ortaya çıkıyor.

Her şey bir şekilde yoluna girer. Kendinizi sevin,
kendinizi beğenin, asla güzellik kalıbından çekinip
korkmayın. Hep dik durun çünkü biz bir şeyler yapıp
bu duruma karşı gelmezsek milyonlarca insan bu
asılsız kalıp yüzünden kendini harcayacak, ya da
kendine zarar verecek. Bir insan hangi renkte, hangi
boyda, hangi kiloda, hangi milliyetten, renkli veya
kahverengi gözlü, büyük ya da küçük burunlu, ince
veya kalın dudaklı, düz saçlı ya da kıvırcık saçlı olsun
dünya üzerindeki her canlı güzeldir ve siz de
onlardan birisiniz.

Tam olarak büyüme çağında olan bir genç kız olarak
tabi ki ortaokul sonundaki halime göre benim de
boyum, kilom gibi dış görünüşüm değişti. Karantina
başlangıcından itibaren bu duruma çok takılan ve
kendini bazı zamanlarda yetersiz gören ben,
zamanla görünüşümü insanlar güzel bulsun diye
değiştirmeye çalışmanın ve durum için çok
çabalayıp, akla takmanın yarasız ve anlamsız

Kaynakça:
https://www.shutterstock.com/tr/search/wonder
https://tr.123rf.com/klipart-vekt%C3%B6r/cinsiyet.html?sti=lil6i1da3mph3blos9|
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“Mükemmellik” Algısı

Duru KAMAY
9-C
bel, güzel bir gülüş, pürüzsüz bir surat mıdır
mükemmeliyet? Hiç sanmıyorum! Sosyal medyada
gördüğümüz o insanlar belki telefonunuzdan size
“mükemmel” geliyor ama o insanları öyle “kusursuz”
gösteren şey aslında ışık, filtreler, duruş ve
uygulamalarda
yapılan
düzeltmeler.
Sizler
fotoğraflarınızda düzeltmeler yapabiliyorsanız, onlar
bunu profesyonel bir ortamda hayli hayli yapar.
İnsanlar sizi nasıl görecek diye umursamadan
yaşayın, çünkü herkesin kusurları var. Sizi yargılayan
insanlardan, o sosyal medyada imrendiğiniz
insanlara
kadar
hepsinin
kusurları
var.
“Mükemmellik” bir bakış açısından başka bir şey
değildir.

“Çok kısa”, “çok uzun”, “ Kapı gibisin”, ”ne kadar
şişko, patates gibisin biraz az ye”, “çubuk gibisin,
biraz yemek yemelisin”… “Sosyal medyadaki o kadını
gördün mü fiziği çok güzel, ben de onun gibi olmak
istiyorum”, “Ben bugün yemek istemiyorum,
diyetteyim de!”, “Keşke benim de o kadar kasım
olsa.”, “Suratına bak, ne kadar pürüzsüz, benimki ise
böyle pütürlü, ben de öyle olmak istiyorum.”…
Bunlar günlük hayatta duyduklarımız. Bazen
kendimize söyleriz bunları, bazen de başkaları bizi
aşağılamak için söyler. Vücudumuzu eleştiriler;
suratımızı, duruşumuzu, gülüşümüzü, oturuşumuzu
… Birinin vücudu ince diye kemiğe ya da çubuğa
benzetirler onu, bir vücut büyük beden diye öbürünü
patatese benzetirler… Ancak bu insanları eleştirenler
kusursuz mu? Herkes, ‘ağzı olan konuşur’ halinde.
Bu yorumlara takılırsak mutsuzluktan başka bir şey
elde edemeyiz. Asıl biz eleştiririz kendimizi, onlar
gibi olmak isteriz, insanların gözündeki o
“mükemmel” kavramı olmak isteriz. “Mükemmelliğe”
ulaşmak isteriz, toplumun gözünde, arkadaşlarımızın
gözünde yargılanmamak isteriz.

Ne büyük beden olmanız ne de çok ince olmanız; ne
karnınızdaki çizgiler ne de doğum lekeleriniz; ne
suratınızdaki pütürler ne de vücudunuzdaki yağlar;
ne insanların “mükemmeliyet” algısı ne de insanların
sizi nasıl gördüğü sizin kim olduğunuz gerçeğini
değiştirir.
Kim olduğunuzla gurur duyun, bedeninizi sevin,
kendinizi sevin, sizi diğer insanların yanında
güvensiz hissettiren şeylerinizi sevin ve akıllardaki
“mükemmellik” algısını yıkın…

Toplumun
ve
sosyal
medyanın
gözünde
"mükemmellik algısı” nedir ki? Renkli gözler, ince bir
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Kozmetiğin Diğer Yüzü

Ayşe BÜLBÜL
9-C
midelerine bazen de göz çevresine bu testleri
enjekte ediyorlar.

Geçmiş nesillerden beri bildiğimiz ve fazlasıyla
değişmemiş olan sayılı şeylerden biri de kozmetiktir.
Dizilerden, filmlerden gördüğümüz kadarıyla
fazlasıyla aşina olduğumuz bir şeydir. Kozmetik
denince akla sadece makyaj ürünleri gelir, fakat
aslında kozmetik sadece makyajı kapsamaz. Kremler,
bebek pudraları, ağız suları, şampuanlar ve saç
boyaları… Kozmetik geniş kapsamlı her yaştan
kendine alıcı çekebilen bir sektördür. Peki bizim bu
renkli ve canlı olarak adlandırdığımız kozmetik
reklamları bizi büyülerken aslında ne tür
aşamalardan geçtiğini bilir miyiz bu ürünlerin?
Çoğunlukla hayır çünkü medya bize kozmetiğin bu
yüzünü göstermez. Farkında olmadan düştüğümüz
bir oyunun parçası haline dönüşürüz.

Böyle yazınca ne kadar vahşice olduğunu anlasak da
bu hayvan katliamını bugün hâlâ çoğumuzun
tükettiği tanınmış ve kaliteli sayılan markalar yapıyor.
Çağımızın karanlık yüzü olan bu testler göz göre
göre de devam ediyor.
Duyarlı bir insan olarak yapmamız gereken ilk şey,
hayvanlarda test edilmemiş ürünler kullanarak
uyarabileceğimiz kadar insanı uyarabilmek.

İnsanoğlu, her zaman kendi türünün tek var olduğu,
sadece onların yaşama hakkı olduğunu düşünür.
Hayvanlara zarar verir, bitkiyi evine süs olsun diye
götürmek için toprağından sökerken tereddüt etmez
bile. Onu mutlu eden bir olayın veya nesnenin hangi
aşamalardan geçip, kimlerin canının yakıldığını
düşünmez. Fakat onlar da bizimle yaşayan hatta bu
dünyaya daha fazla yardımı dokunan canlılardır.
Belki de insanoğlu bu yardımı çok yanlış yerlere
çekip kendi çıkarları üzerinde kullanmak olarak
anlamış olabilir.
2017 yılında birtakım uzmanlar tarafından yapılan
araştırmalara göre bir yılda ortalama 115 milyon
hayvan bu testler yüzünden hayatını kaybediyor. Bu
sayının çoğunluğunu tavşanlar ve fareler kaplıyor.
Onları hayatları boyunca karanlık bir kafeste
büyütüp ardından onların istemleri dışında,

Kaynakça:
https://www.bestepebloggers.com/kozmetik-dunyasinin-karanlik-yuzu/
https://kimyaca.com/kozmetiklerin-siniflandirilmasi/
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Omuzdaki Yük: Hayat
gönderebilecek paraları yoktu. “Hayır, anne hayır! Benim
tüm amacım onun hedeflerine ulaşmasıydı o benim gibi
olmayacak, gerekirse geceleri de çalışırım yeter ki o
okusun.’’
Aradan belli bir zaman geçmiş lise kayıt dönemleri
başlamıştı. Kasım’sa bu dönem başlayana kadar önce
sabahları simit satıyor ardından tamirhaneye gidiyordu.
Bu da yetmezmiş gibi iş düştüğünde akşam saatleri
evlere nakliyat işlerine gidiyordu. Belki çok yoruluyordu,
beli ağrıyor, elleri nasır tutuyordu ama eve gelip
kardeşinin mutluluğunu görünce bütün ağrıları
geçiyordu.

Mehmet ÇETİNER
10-E

İki yıl içerisinde düzenleri ilk defa oturmuşken Kasım’ın
annesi amansız bir hastalığa yakalandı. Sadece bir kez
doktora götürebilmişlerdi onu ve doktorun sadece
“verem’’ demesi her şeye yetiyordu çünkü bu hastalıkla
savaş verebilecek bir maddi durumları yoktu. Anneleri
gözlerinin önünde ölüyordu ama kimse bir şey
yapamıyordu. İki ay içinde anneleri öldükten sonra
yapayalnız kalan iki çocuğa hayatın bir diğer tekmesiyse
annelerinin akrabalarından gelmişti. Artık daha fazla
burada kalamayacaklarını söylemişti akrabaları Kasım’a.
Artık iki kardeş yalnız başlarınaydılar. Bu durum Kenan’a
da ciddi bir şekilde yansıdı. Parklarda yatıp kalkıyorlardı.
Bir süre sonraysa Kasım patronundan tamirhanenin
anahtarını almıştı. Artık dükkanı o açıp kapıyordu bu
sayede orada kalıyorlardı.

Her sabah evden erken çıkar, eve ekmek götürmek için
çabalardı. Babası, 2 çocuğuna da bakmaz üstüne karısının
eve getirdiği parayı alır dosdoğru kumar oynamaya
giderdi, üstelik para vermediği zamanlardaysa hıncını
eşinden alırdı. İşte böyle bir evdeydi Kasım.
Evin en büyük çocuğuydu, hep okumak istiyordu ancak
ne maddi durumları buna el veriyordu ne de babası.
Küçük yaşta kardeşi için baba olmayı öğrendi o, daha 11
yaşındayken okulu bıraktı, tamirhaneye çalışmaya girdi.
Oradan aldığı yevmiyeyle evine ekmek götürüyor,
kardeşinin okuması için çaba gösteriyordu. Kendi
ideallerini gerçekleştirememişti belki ama kardeşi için hep
en iyiyi isterdi. Bunları yapmaya devam etmek, birazcık
aileye katkıda bulunmak için parasını babasından
saklamalıydı. Ancak belirli bir zaman sonra Kasım’ın bir
işte çalıştığı anlaşıldı, bu sefer babasından dayak yiyen o
olmuştu ama yine de direnmiş, parayı vermemişti.

Aradan bir yıl daha geçmiş Kenan’ın üniversite zamanı
gelmişti. Sınav sonuçları açıklanmadan bir gün önce
annelerinin mezarına gidip helallik almışlardı. Bu iki
yavrucağızı evden kovan annelerinin akrabalarıysa hata
yaptıklarının farkına varmıştı. Çocuklara yeniden evlerini
açmışlardı. Kenan’ın mutlu olacağını düşünerek sınav
sonuçlarının açıklanacağı gün onun en sevdiği yemekleri
yaparak ona sürpriz yapmak istemişlerdi. Ancak bu mutlu
günde babalarının da olmaları gerektiğini düşünmüşlerdi
ki annelerinin akrabaları babalarını aramıştı. Oğulları ve
eşinin dört yıl yokluğunda kalan babanınsa gözünü kan
bürümüştü sinirden sağa sola saran baba, eşinin
öldüğünü de öğrenince iyice sinirlenmişti.

Bu durum mahalle halkı tarafından duyulunca o ve
kardeşine lakap takılmaya onlarla dalga geçilmeye
başlanmıştı. Artık 17 yaşına gelip genç bir delikanlı
olduğundaysa annesine yapılan zulme dayanamamış, ilk
defa babasına sesini yükseltmişti. O gece evde kıyamet
kopmuştu ama artık Kasım bir şeyin farkındaydı evden
kardeşini, annesini de alarak kaçmalıydı. Tüm gece
uyumayıp evde babasının zulasını aradı, buldu da.
Ardından annesi ve kardeşlerini alıp Gaziantep Otogarı’na
gitti, ilk İstanbul seferine üç bilet aldı. Uzun bir yolculuğun
ardından İstanbul’a vardığında annesinin kuzenlerini
aradı, orada kısa bir süre kalacak oda ve yemek buldular
ama Kasım hemen çalışmak zorundaydı. Tüm ailenin yükü
omuzlarındaydı. Aslında o da istiyordu 17 yaşındayken
arkadaşlarıyla maç yapmayı, sinemaya gitmeyi… Bu zor
zamanlarında ona kardeşinin okuma hırsı ve çöpten
bulduğu 3-5 kitap yardımcı oluyor, onunla sohbet ediyor,
tecrübe katıyordu.

Sınav evlere postayla gidiyordu ancak Kenan sınava
gireceği zaman tamirhanede kaldığı için sonucunu oraya
istemişti. Kağıdı kalbi hızlı hızlı çarparken açtı İstanbul
Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanmıştı. Koşar
adımlarla ağabeyine bu haberi vermeye gidiyordu.
Ağabeyi ise hem heyecanlı hem de kardeşini okuttuğu
için bir o kadar mutluydu. Ancak eve tam geldiğinde
kapıda babasını görmüştü. Bir anlık şaşırmayla “Senin ne
işin var burada? Git buradan” dedi. Onca emeklerinin
boşa gitmesine gönlü razı olmayacaktı. Düzen(!) dedikleri
her şeyi büyük çabalarla elde etmişlerdi. İki oğul ve baba
bir süre yaşanan donukluk ve sinirli bakışların ardından
sımsıkı sarıldı. Babaları yaptığı tüm eziyetlerin, hataların
farkına varmıştı. Şimdiye kadar evlatlarına bir faydası
dokunmamıştı ama bundan sonra onlar için yaşayacaktı.
Kasım ve babası evlerini derleyip toparlarken çalışkan
kardeş Kenan, yine çok çalışarak önce okulunun sonra da
yaşamın üstesinden gelecekti.

Hayatın en ağır tecrübesi hamurundaydı ama sevgiyi
Anna Karenina’dan, düşünmeyi Küçük Prens’ten,
ihanetiyse Fareler ve İnsanlar’dan öğrenmişti. Okuduğu
her kitap ona ilham veriyor ve adeta onu hayata
bağlıyordu. Bir de onu daha da mutlu edecek gelişmeler
yaşanınca hayat, tadından yenmiyordu... Kardeşinin
Kabataş Erkek Lisesi’ni kazandığını duyunca sevinçten
havalara uçmuştu ama kısa bir süre sonra annesi gelip
tüm bu sevincini bozmuştu çünkü Kenan’ı liseye
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Bin Muhteşem Güneş

Mehveş GÜNAY
9-C
gitmeleri yasaklanıyor, tırnaklarını boyadıkları
takdirde bir parmakları kesiliyor. ‘Burka’sız gezen,
yüzünü gösteren kadın şiddetle kırbaçlanıyor,
erkeklerle göz göze gelmeleri, onlarla konuşulmadan
konuşmaları yasaklanıyor, gülen kadın kırbaçlanıyor,
kadınlar birey olarak görülmüyor.

“Bu kentin ne çatısını sayabilirsin ne de duvarlarının
gerisine gizlenen bin muhteşem güneşi.”
Khaled Hosseini
Bin Muhteşem Güneş kitabının yazarı Khaled
Hosseini’dir. Kitap konusu, yazarın anavatanı olan
Afganistan’da geçer. Hosseini,
Kabil’de bir
diplomatın oğlu olarak doğar. Afganistan Dış İşleri
Bakanlığı’nda görevli olan babasının 1970 yılında
elçilik görevlisi olarak gönderilmesiyle İran’ın Tahran
şehrine
yerleşirler.
Hosseini
ailesi
1973’te
Afganistan’a döndükten birkaç ay sonra kırk yıllık
Afgan lider Zahir Şah, kuzeni Davut Han tarafından
tahttan düşürülür.

Kitap Afganistan’da savaş sırasında yaşananları,
kadınların nasıl muamele gördüğünü, ailesini ve
sevdiklerini kaybeden insanların hayatlarını konu
ediniyor ve size şunu sorgulatıyor: Kadın nedir?

1976 yılında Khaled’in babası Paris’te kendine bir iş
bulur ve bütün ailesini Paris’e taşır. Hosseini ailesi
Kabil’de o dönem yaşanan komünist baskı yüzünden
Paris’i tercih eder. Ardından Hosseini ailesi,1980
yılında ABD’den siyasi sığınma hakkı kazanırlar ve
Kaliforniya’ya yerleşirler. 1984 yılında Independence
Lisesi’ni bitiren Khaled, Santa Clara Üniversitesi
Biyoloji bölümüne kabul edilir. 1988 yılında mezun
olan Khaled, ertesi sene Kaliforniya Üniversitesi tıp
bölümüne girer. 1993 yılında cerrah olan Hüseyni
eğitiminin son kısmını 1996 yılında Los Angeles’daki
Cedars-Sinai Medical Center’da tamamlar.
Khaled doktorluk mesleğine, çok ses getiren ilk
kitabı Uçurtma Avcısı’nı yazdıktan sonra (2003), bir
buçuk yıl daha devam eder. Ardından kendini
tamamen yazmaya adayan Hosseini 2007 yılında
ikinci kitabı Bin Muhteşem Güneş’i yayınlar.
Kitaplarında doğduğu yer olan Afganistan’ı ele alır.
Kendi yaşamından, gördüklerinden esinlenerek bu
kitapları
yazmıştır.
Khaled
bugün,
Kuzey
Kaliforniya’da İran asıllı Amerikalı eşi Roya ve iki
çocuğu ile hayata devam etmektedir ve Birleşmiş
Milletler Mülteciler Yüksek Komisyonu’nda UNHCR
iyi niyet elçisi olarak mültecilere yardım etmektedir.
Yazarın anlattıklarına göre Afganistan’da kadın
oldukları için kadınların hayatları zindan ediliyor ve
hayat onlara hiç güler yüz gösterilmiyor. Kadınlar
insan değilmişçesine aşağılanıyor, hor görülüyor,
erkek bir akrabası olmadan sokağa çıkan kadına
işkence ediliyor, kadınların çalışmaları, okula
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Kadın nedir? İnsan neslini devam ettiren bir makine
mi ya da erkeklerin istediği zaman kullanıp
atabileceği, istediği zaman dokunabileceği, hiç
düşüncesi - duygusu olmayan, her daim suçlu olan
mı? Yoksa burkaların altında gizlenmesi, hiçbir tarafı
gözükmemesi gereken, hatta bu dünyaya gelmesi
hata olan bir materyal mi?
Afganistan’ın Kabil şehrinde iki kadının hayatları
kesişir, Meryem ve Leyla, ve o dönemin şartları,
savaşın zorlukları, kadınların hayat şartları Meryem
ve Leyla’nın hayat hikayeleriyle anlatılmıştır.
Başlarda Leyla’dan nefret eden Meryem bir müddet
sonra kendini Leyla’yla her şeyini paylaşır bir halde
bulur. Leyla bir kız çocuk doğurur. Raşit Leyla’nın kızı
doğduğunda Azize’nin kendi çocuğu olmadığını
anlar ve ona babalık yapmaz. Raşit, erkek çocuk
istemeye devam eder. Bir süre sonra Leyla tekrar
hamile kalır ve erkek çocuk doğurur. Leyla doğuma
Meryem ile birlikte gider. Bu dönemde hastanelerin
çoğu erkeklere hizmet etmektedir. Ülkede çok az
kadın hastanesi vardır. Bu dönemde çocuk
doğurmak Leyla için çok zor olur. Hastanede narkoz
bittiği için narkozsuz doğum yapmak zorunda kalır.

Meryem Nana ve Celil’in gayri meşru çocuğudur. Celil
Herat şehrinin en zengin iş adamlarından biridir.
Nana ise Celil’in evinde çalışan bir hizmetçidir. Nana
Celil’den hamile kaldıktan sonra Celil ile beraber
yaşayan üç karısı ve dokuz çocuğu Nana’yı evde
istemez ve Celil Nana’ya, iki büyük oğlu ile beraber
dağ başında bir kulübe yapar. Meryem, bu kulübede
on beş yaşına kadar, ona ‘harami’ diye seslenen,
psikolojisi sağlıklı olmayan, kadınların değersiz
olduğuna kendini inandırmış ve hayatının on beş
yılını o kulübede tutsak olarak yaşamış bir anne ile
yaşar. Nana’nın “Hep kuzeyi gösteren bir pusula
ibresi gibi, erkeğin suçlayan parmağı da mutlaka bir
kadını işaret eder. Her zaman. Bunu aklından
çıkarma, Meryem” sözlerinden kendini ne kadar
değersiz gördüğünü anlayabiliriz.

Kadınların yanlarında kocaları veya ailelerinden biri
olmadan sokağa çıkmaları yasaklanır. Burka giyme
zorunluluğu getirilir. Kadınlara daha bir sürü yasak
getirilen bu dönemde Raşit gibi kapalı zihniyeti olan
bir adamla beraber yaşamak Meryem ve Leyla için
çok zor olur. Kadınlar sadece biyolojik bir makine
gibi görülmektedir.

Bir gün Meryem’in Celil’in evine gitmek istemesiyle
olayın seyri tamamen değişir. Nana, Meryem evden
gidince intihar eder. Celil de Meryem’den utandığı ve
onu eve almak istemediği için Meryem’i, Kabil’den
Raşit adında kırkını geçmiş işi gücü yerinde bir
adamla evlendirir. Meryem’in hayatının dönüm
noktası Raşit olur. Raşit başta Meryem’e duruma
alışması için bir hafta kadar süre tanır. Kabil’e ilk
geldiğinde Meryem yatakta sabahtan akşama kadar
sessizce yatar fakat zaman geçtikçe Raşit bu
durumdan çok sıkılır ve Meryem’den artık ona bir eş
gibi davranmasını ister. Meryem Raşit’in bütün
işkencelerine, dövmelerine, kötü davranışlarına
rağmen ayakta kalmayı başarır fakat onun için hayat,
artık sadece nefes alıp vermekten ibaret hale gelir.

Bu sırada Meryem ve Leyla birbirlerine iyice
kenetlenirler. Babası Leyla’nın hep okumasını
istemiştir. Leyla aydın bir ailede büyümüştü, ona çok
iyi davranan bir babası vardı. Bu yüzden de
Meryem’e göre daha cesaretli ve bilgiliydi. Meryem
ise hayatı boyunca etrafındakilerden sadece eziyet
görmüştü. Sevgi ne demek bilmezdi. Ama zaman
içinde Leyla onu çok değiştirdi. Meryem de artık
kendini koruması gerektiğini, kaderine razı
gelmemesi gerektiğini biliyordu.
Bir gün Tarık ile Leyla’nın yolları kesişir. Tarık’ın
başına neler geldiğini öğrenen Leyla, kendi başına
gelen her şeyi Tarık’a anlatır. Bunu öğrenen Raşit,
Leyla’yı öldüresiye döver. Bunun üzerine Meryem
daha fazla dayanamaz eline sert bir cisim alır, Raşit’in
kafasına vurarak onu öldürür. Kaçmaları için Leyla ve
Tarık’a yardımcı olur. Daha sonra Zalmay’ın(Raşit ve
Leyla’nın oğlu) babasını öldürdüğü için kendini çok
suçlu hissettiğinden kendini ihbar eder ve asılarak
idam edilir.

Savaşların, kadına baskının, erkek egemenliğinin ön
planda olduğu bu dönemde Raşitlerin yan
komşusunun Leyla adında bir kızları olur. On dört
yaşındayken Leyla, çocukluk aşkı Tarık’tan hamile
kalır fakat Tarık savaşa gider ve bebeği olacağından
haberi yoktur. Bir gün Leylaların evine bomba düşer.
Hem annesini hem de babasını aynı gün kaybeden
on dört yaşındaki Leyla yaralanır. İki hafta boyunca
Meryem ona evinde bakar. Meryem’den yıllardır
çocuğu olmayan Raşit artık bir çocuk istemektedir.
Leyla’yı ikinci karısı olarak almak koşuluyla ona rahat
bir yaşam vereceğini söyler. Kadınların erkeklere
muhtaç yaşadıkları bir hayatta Leyla’nın, karnındaki
çocuğu sağlıklı büyütebilmek için, Raşit’in bu teklifini
kabul etmekten başka şansı kalmaz. Meryem zaten
çok kötü anılar yaşadığı bu evde Raşit’e zor
hizmetlenirken artık Leyla’ya da hizmetlenmek
zorunda kalır.

Tarık ve Leyla, iki çocuğuyla beraber Kabil’den,
savaştan uzak bir şehirde yaşamışlardır. Fakat Leyla
onun için çok anlam ifade eden Kabil’e bir gün
dönmeye karar verir ve dönmeden önce de
Meryem’in çocukluğunun geçtiği Herat’a uğramak
ister. Nana, kulübelerinde yaşarken Meryem’e
Kuran’ı, kitabı Molla Feyzullah öğretmiştir. Leyla da
Molla Feyzullah’ın oğlunu bulur. Molla, Leyla’ya bir
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Bu size de böyle anlatılınca çok tuhaf gelmiyor mu?
Bu kötü ve gerici davranışları sergileyenler, kadınlar
açık giyindiği için haklı olduklarını ve ne isterlerse
yapabileceklerini söylüyorlar peki küçük kız
çocuklarına hangi sebepten haklı olarak bu şekilde
davranıyorlar? Günümüzde bu tür olayları
televizyonlarda gazetelerde görüyoruz. Sonuç olarak
yapan gene yapıyor; o saçını açtı, bu şort giydi…
Bunların hepsi bahane. Kadın ne giyerse giysin ister
burkayla dolaşsın, yapmak isteyen gene bir sebep
bulup yapıyor.

mektup verir. Bu mektupta Celil Meryem’den ona
yaşattıkları için özür dilemiştir. Celil ölmeden önce
Meryem’e başka mektuplar da göndermiştir fakat
Meryem hiçbirini okumamıştır. Leyla mektubu
okuduğunda çok üzülür. Celil yaptıklarının yanlış
olduğunu anlamış ve çok pişman olduğunu anlatmış,
Meryem’den af dilemiştir. Celil yaşlanmaya
başladıkça çok değişmiştir.
Tarık ve Leyla hayatlarına Kabil’de devam eder. Tarık
savaşta yaşadıklarından gördüklerinden sonra olgun
bir adam olmuştur ve döndüğünde ailesine tek
bacağının protez olmasına, her türlü zorluğa rağmen
sahip çıkmıştır. Leyla’nın tek acısı abilerinin savaşta
ölmüş olmasıyken bir anda hem kendi hayatının hem
de Meryem’in hayatının bütün yükünü omuzlarına
alıp çok zor zamanlar geçirmiştir. Sonunda Leyla ve
Tarık çok mutlu bir aile kurmayı başarmıştır.

Herkes
canı
istediği
zaman
kadınlara
dokunamayacağını öğrenmek zorunda. Hiçbir kadın
buna maruz kalmak zorunda değil, utanç duymak,
insan içine çıkamayacak hale gelmek, depresyona
girmek, hayatlarını karartmak, hayatlarına son
vermek gibi şeyler yaşamak zorunda değil. Bu
zamana kadar kadınların başına çok fazla kötü şey
geldi.
Dayak
yediler,
istismara
uğradılar,
sömürüldüler ve hatta öldürüldüler. Toplumdan
dışlanma korkusu ile çoğu zaman yaşadıklarını itiraf
bile edemediler. Biz akşam ayağımızı uzatmış
haberleri izlerken ya da kahvemizi yudumlayıp
internetten haberlere bakarken onların nasıl acılar
çektiğini uzaktan görüyor, onlara acıyıp geçiyoruz.
Daha kim bilir okumadığımız, bilmediğimiz ne kadar
çok haber vardır. Halbuki onlar da diğer herkesle
aynı haklara sahipler, onlar da kendi ayakları
üzerinde durup kendi geçimlerini sağlayabilecek
güçteler. Hiçbir kadın kimsenin himayesinde
yaşlanmak hayatını ona teslim etmek zorunda
değildir.

………………………………………..
Bu hayatların geçmişte kaldığını, artık çok daha
modern bir dünyada yaşadığımızı düşünüyoruz çoğu
zaman, çünkü gerçeklerle yüzleşmek istemiyoruz.
Günümüzde, çok uzağa gitmeye gerek yok,
Türkiye’de bir kadına nasıl davranılıyor ? Türkiye’de
bir kadın nasıl yaşıyor? İstediği her şeyi yapabiliyor
mu ya da istediğini giyip dışarı istediği saatte
çıkabiliyor mu? Ya hep üstüne başına dikkat etmek
ya da evden çıkma saatlerini kontrol etmek zorunda
kalıyor. Peki neden? Kadınlar neden kısıtlamalarla
yaşıyor? Mesela otobüste şort giyen kadın istismar
ediliyor.

Kaynakça:
https://tr.wikipedia.org/wiki/Halit_H%C3%BCseyni
https://kitap.yazarokur.com/bin-muhtesem-gunes

“Kadınlar istediği gibi giyinemez, her kadın
kapanmak zorundadır, çünkü başlarına kötü bir şey
gelmemesi için kimsenin dikkatini çekmemeleri
gerekir. Yani eğer bir kadına ahlaksız davranışlarda
bulunulursa bu kadının suçudur çünkü giymemesi
gereken kıyafetler giymiş ya da geç saatte sokağa
çıkmıştır.”
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kaptırdım. Benim için, dünyadan güzel bir kaçış oldu.
Besteler yaptım ve bu bana öyle güzel bir moral kaynağı
oldu ki, anlatamam. Ama bir o kadar da kendimden
uzaklaştım gibi hissediyorum. Çünkü kitap okumayı çok
seven ben, kendimi bu bitmek bilmeyen karantina
günlerinde tembelliğin kollarına bıraktım. Uzun bir süre
hiçbir şey yapmadan sadece duvarlara baktığımı
hatırlıyorum. Kitap okumayı çok istedim fakat kitabı
elime alacak o gücü kendimde bulamadım.

Beklenmeyen
Değişimler

Bir akşam, edebiyat öğretmenimin okumamız için verdiği
bir kitapla kendime geldim. Elime “Fareler ve İnsanlar”
kitabını aldım ve bir solukta bitirdim. Kitabın büyüsünden
midir yoksa kitap okumaya olan özlemimden midir
bilmiyorum ama kitabı bitirdiğimde ağladım. Karakterler
çok etkilemişti beni. Bir sonraki dakikalar kitabın
etkisinden çıkamadım. Bu duyguyu özlediğimi fark ettim.
Hâlâ eski zamanlardaki gibi okuma rutinime dönebilmiş
değilim, ama bu çok güzel bir başlangıç oldu.

Yaren YILMAZ
9-D

Evde geçirdiğimiz her bir saniye aslında kendimizi
tanımamız için bize verilen bir şans. Bunu daha da iyi
anladım. Tam kendimi bu sürece alıştırmışken hiç
beklemediğim bir şey oldu. Yakın çevremden sevdiğim
insanları kaybettim, onlara son bir kez hoşça kal
diyemeden. Oysaki birkaç hafta öncesine kadar
tamamen farklı şeyler planlıyorduk. Hayat işte, yarın ne
olacağını asla bilemezsin. Demişler ya hani ‘hayat biz
planlar yaparken karşımıza çıkanlardır’ diye. Belki
planladığımız gibi ilerlemiyor, fakat hayat devam ediyor.
Ne kadar kötü, olumsuz bir olayın içinde olursak olalım, o
durumu tam tersine çevirmek bizim elimizde.

Korona diye adlandırılan bir virüsün, tüm dünyaya
yayılmasıyla bir anda dünyamız değişti. Alışkın
olduğumuz o düzenli hayatımızdan vazgeçmek zorunda
kaldık. Okulların tatil olacağını ve bir süre online devam
edeceğini öğrendiğim o ilk günü hatırlıyorum, çok farklı
hissetmiştim. Online eğitim hakkında hiçbir fikrim yoktu
ve onlinedan eğitim görecek olma fikri bana, geçmişte
“Acaba gelecekte okula gidecek miyiz?” sorusunu
birbirimize sorarak hayaller kurduğumuz o zamanları
hatırlattı.
Sevinmiştim bu duruma tıpkı her öğrencinin sevineceği
gibi ama kar tatili sevinci gibi değildi o anda duyduğum
sevinç. Tarihe yazılacak bir olayın içinde olmanın
getirdiği bir duygu demek isterdim fakat o zamanlar
bunun farkında bile değildim. Nereden bilebilirdim ki, bu
sürecin 2 haftadan daha fazla süreceğini? Kim tahmin
edebilirdi ki? Eğer birkaç sene önce bana tarihsel bir
olayın içinde bulunacağım bilgisi verilseydi, inanmaz
güler geçerdim. Şimdi ise neredeyse bir yıl olmak üzere.
Peki, neler oldu şimdiye kadar?

Her zaman, mutlu olunabilecek, küçük de olsa yüzünüzü
güldürebilecek etkenler vardır hayatta. Sadece etrafınıza
bakıp o etkenlerin farkına varın. Dün geçmiş, yarın
gelecek, bugün ise bize verilen bir hediye. Bu süreç, bana
zaman kavramının ne kadar değerli olduğunu ve
sevdiklerimizle geçirdiğimiz her bir saniyenin hayattan
bize verilen bir lütuf olduğunu bir kez daha gösterdi.
Motivasyonunuzu kaybetmeyin ve sizi mutlu eden
hobilerinizle uğraşın. Geçmişte olduğu gibi, bugünler de
geçecek.

Kendimle ilgili birçok şey keşfettim, özellikle şu son
zamanlarda kendimi müziğin o eşsiz büyülü dünyasına

Tek yapmanız gereken: ümidinizi kaybetmemek.
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Agatha Christie
ve Kayıp 11 Günü

Arda KOŞTU
9-D
Polisiye romanlarının ölümsüz ve usta yazarı Agatha
Christie, 15 Eylül 1890 tarihinde Torquay İngiltere’de
Frederick Alvah ve Clarissa Miller’ın çocukları olarak
dünyaya gelmiştir. Agatha, babasını henüz 11 yaşında
kaybetmiş ve ona yıllarca annesi Clarissa Miller
bakmıştır. Yalnız bir çocukluk geçiren Agatha, kendini
öyküler yazmaya vermiş, 16 yaşına geldiğinde piyano
ve şan dersleri almak için Fransa’nın başkenti Paris’e
gönderilmiştir. Burada daha fazla kalmak istemeyen
Agatha, evine dönmek istemiştir. Yazı yazmaktan bir
türlü kopamayan Agatha, duygusal içerikli öyküler
yazmaya yoğunlaşmış ve bu alanda ilk eserlerini
yazmıştır.

Nil’de Ölüm, gibi tüm bu ölümsüz eserlerin yazarı
olan muhteşem yazar Agatha Christie, arkasında
bıraktığı eserlerle, gizemlerle ve hayranlarla 12 Ocak
1976’da hayata veda etti.
Agatha'nın Kayıp 11 Günü Ve İstanbul
Agatha Christie, 1926 yılında kocasından boşanmıştır
ve aynı yıl içerisinde kimsenin bilmediği, bulamadığı
11 gün ortadan kaybolmuştur. Bununla ilgili türlü türlü
söylentiler var ama en çok söyleneni bizim ülkemizi
de yakından ilgilendiriyor. Agatha’nın sık sık
İstanbul’a gelip gittiği ve Pera Palas otelinde kaldığı
biliniyor. Kitaplarını yazmak için geldiği ve hep 411
numaralı odada kaldığı söylenir. Hatta ‘Şark
Ekspresi’nde Cinayeti’i bu odada yazmıştır.

24 yaşındayken Doktor Archibald Christie ile
evlenmiş ve tekrar Fransa’nın yollarını tutmuştur.
Fransa’da kaldığı dönemde okuduğu romanlardan
daha iyilerini yazabileceğini düşünüp, ‘Styles’daki
Esrarengiz Olay’ kitabını yazmıştır. Aynı zamanda
Agatha Christie'nin en bilindik karakterlerinden olan
‘Hercule Poirotta’ ilk defa bu romanda karşımıza
çıkar. Fakat kitap dönemin yayınevleri tarafından
birçok kez geri çevrilmiş ve bir türlü
yayınlanamamıştır.

Agatha Christie’nin kayıp 11 gününün sırrı bu odada
saklı olduğu düşünülür. Ölümünden sonra Warner
Brothers şirketi bu gizemin peşine düşer ve bir
medyum tutar. Medyum 11 günlük kaybolmanın
odada gizli olduğunu ve bir günlük olduğunu söyler,
bunun üstüne dünya basını gözlerini buraya çevirir.
Agatha’nın ruhu başka şeyler de söyler. Bir anahtar
olduğunu ve bu anahtarın dönemin otel sahibi
Misbah Muhayyeş’in yalısında bir odayı açtığı ve
günlüğün orada olduğu söylenir. 7 Mart 1979’da
gazeteciler ve film şirketi bu odada buluşurlar ve
aramaların sonucunda bir anahtar bulurlar. Herkes
sevinir ve dünyaya bu haberi yayarlar. Fakat otelin
yetkilisi anahtar için para ister ve bir takım şartlar
söyler. Bu şartları film şirketi kabul etmez ve olay
çıkmaz bir duruma girer. İki taraf aralarında
anlaşamadığı için bu gizem hâlâ çözülemedi. Şu an
bahsettiğim yalı Boğaz’ın en değerli yalılarındandır
ve günümüzde Sabancı ailesi oturmaktadır. Bu gizem
hâlâ çözülmeyi bekliyor.

1919 yılında ilk ve tek çocuğu olan Rosalind Hicks’i
dünyaya getirmiş ve annelik yaptığı için kitaplar
üzerinde uğraşmaya ara verince bir süre kitabından
umudu kesmiş, onunla hiç ilgilenmemiştir. Sadece bir
yıl sonra Bodley Head Yayınevi'nin Agatha’nın
yazılarını beğenmesiyle ilk kitabı ‘Ölüm Sessiz Geldi’
okurun karşısına çıkmıştır. Okurun büyük beğenisini
toplayan Hercule Poirot karakteri ve kitaplar,
Agatha’yı daha çok yazmaya teşvik etmiştir. 1926
yılında kocasının başka bir kadını sevdiğini öğrenir ve
Archibald’dan boşanma kararı alır.
1928 yılında 2. evliliğini arkeolog Max Mallowan ile
yapmıştır. Eşinin arkeolog olması nedeniyle onunla
birlikte ülke ülke dolaşmış ve bu olay romanlarına
yansımıştır. Yeni diyarlar ve insanlar görmesinden
dolayı kitapların içeriği daha da zenginleşmiştir.
Ölüm Sessiz Geldi, Gizli Düşman, Dersimiz Cinayet,
Kahverengi Elbiseli Adam, Mavi Tren’in Esrarı, Ölüm
Çığlığı, Doğu Ekspresi’nde Cinayet, Gece Gelen Ölüm,

Kaynakça:
https://paratic.com/agatha-christie-kimdir/
https://www.posta.com.tr/huzunlu-kadinlarin-yalisi-145408
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Atatürk ve Coco Chanel

Dilara CAN
10-A
Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin
kurucusu ve ulu önderidir. Yeni kurduğu Türk
Devleti’ni geliştirmek için birçok farklı alanda yeni
çalışmalar yapmıştır. Halifeliği kaldırmış, eğitim ve
öğretimi birleştirmiş, ‘Şapka Kanunu’nu çıkarmış aynı
zamanda takvim ve ölçülerde değişiklik yapıp
Anadolu Ajansı’nı ve 50’ye yakın yeni fabrika
kurmuştur...

de burada tasarlayan Chanel, ileri yıllarda küpe, gece
kıyafetleri, takım elbise gibi ürünler de yaratarak bir
dünya devi haline gelmiştir.
Vizyon sahibi ve modaya olan ilgisiyle çok zarif
giyinen Atatürk de özellikle öyle bir dönemde
ordumuz için üniformanın değerini bilir. Chanel’in
dünyayı yavaş yavaş saran ünü, Atatürk’ün de ilgisini
çeker ve 1930’larda Türk Silahlı Kuvvetleri’nin
üniforma tasarımını yapmasını ondan rica eder. Coco,
subaylardan sonraki bütün üst düzey merasim
giysilerini tasarlar. Atatürk’ün katafalkının etrafındaki
generallerin
giysilerine
ve
1930’ların
balo
fotoğraflarına bakarsanız, hepsi bir tiyatro kostüm
tasarımcısının elinden çıkmış gibi muhteşemdir.
Bunların tümü de Chanel’in tasarımıdır. Paris’te
tiyatro kostüm eğitimi alan ünlü Türk tasarımcımız
Vural Gökçaylı da Bibliotheque National’de
Atatürk’ün Chanel’e verdiği siparişlerin belgelerini
gördüğünü belirtir. Atatürk bu hamlesiyle, özellikle
çok fazla göz önünde olan üst düzey subayların
üniformaları ile bir güç mesajı verme amacı güder.

Atatürk’ün ülkemize kazandırdığı yenilikler ve
değerler ülkemiz adına altın değerindedir ve
saymakla bitmez. Atatürk; ileri görüşlü, sabırlı,
disiplinli, açık sözlü, idealist, çok yönlü ve yönetici bir
liderdir. Aynı zamanda da bir askeri dehadır. Ancak
onu bu kadar ayrı ve özel kılan özelliği yalnızca askeri
dehası değil; aynı zamanda kültür, sanat ve sanatçıya
verdiği değerdir. Ayrıca herkesin rahatlıkla
anlayabileceği üzere, Atatürk giyimine hayatı
boyunca çok önem vermiştir. Bunu Atatürk’ün
fotoğraflarından da anlamak mümkündür. Çok şık ve
etkileyici giyinmeye özen göstermiştir. Modaya olan
düşkünlüğü onun yolunu Coco Chanel ile kesişmesini
sağlamıştır. Fransız modasını yakından takip eden
Atatürk, Türk ordusunun üniformalarını ünlü Fransız
moda tasarımcısı olan Coco Chanel’e (1883-1971)
tasarlatır. Ordumuz 1945’lere kadar o tasarım
üniformaları giyer.
Kariyerine, arkadaşlarına şapkalar dikerek başlayan
Coco Chanel, bugün dünyada adını en çok duyurmuş
markalardan birisidir. Kendisi, 1883 yılında Fransa’da
doğmuş, 1971 yılında hayatını kaybetmiştir.
Yetimhanelerde çocukluğu geçen ve anne babasız
büyüyen Chanel, dikiş işlerini yetimhanede rahibeler
tarafından öğrenmiştir. Bu dönemlerde arkadaşlarına
diktiği şapkalarını apartmanının zemin katında
satmaya başlayan Chanel, ilk mağazasını zengin
girişimci arkadaşlarının da desteğiyle 1910’lu yıllarda
Paris’te açmış ve burada şapka ve çeşitli kadın spor
kıyafetleri tasarlayıp satmaya başlamıştır. 1921’de çok
basit bir parfüm şişesi tasarlamış ve birçok parfüm
arasından kendisi için uğurlu sayı olan beşinci
sıradaki parfümü seçmiştir. Dünyanın en tanınmış
kokusu olan Chanel No.5 böyle piyasaya çıkmıştır.
Markanın simgesi haline gelen meşhur siyah elbiseyi
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Kaynakça:
https://books.google.com.tr/books?id=GnIsAQAAIAAJ&q=coco+chanel+atat%C3%BCrk&dq=coco+chanel+atat%C3%BCrk&hl=tr&sa=X&ved=2a
hUKEwiaiq_fxLHtAhWNy6QKHZ3HBIMQ6AEwAnoECAAQAg
https://www.jurnal.net/2017/10/16/yeni-coco-chaneller-adanadan-kacak/
https://fikir.news/yazarlar/ali-fuat-kalyoncu/turk-subayini-giydiren-isim-coco-chanel/
https://www.google.com.tr/amp/s/tugcegunaydiin.wixsite.com/fashionewspaper/single-post/2018/11/02/COCO-CHANEL-VE-T%25C3%259CRK-O
RDUSU%3f_amp_

Rüya Nedir?

Emre UĞUR
10-A
Rüya, birçok insanın her gece uyurken gördüğü ve
zihninde canlanan olaylara ve görüntülere denir.
Bilimsel verilere dayanarak, bir insanın bir yılda
ortalama gördüğü rüya sayısı 1460’tır bu da günde 4
rüyaya denk geliyor emektir. Ne yazık ki insan,
ortalama gördüğü 1460 rüyanın sadece %90’nını
hatırlayabiliyor. Bazı insanlar rüyaların bilinçaltının
yansıması olduğunu düşünürken bazı insanlar ise
bunların önemsiz ve saçma olaylar olduğunu
düşünür. Ayrıca rüya görmek ile alakalı birçok
komplo teorisi de ortaya atılmıştır ve birçok insan da
yukarıya yazdığım iki düşünceden farklı düşünebilir.
Bence bilinçaltımızda oluşan derin ve normal
hayatımızda aklımıza bile gelmeyecek düşünceleri
rüyalar ortaya çıkarır ve bize kendimizi biraz daha
tanıtır ve bence hatırladığımız rüyalar da bizi çok
şaşırtan ve derinden etkileyen rüyalardır.

Rüya ya da düş, uykunun genel ve karakteristik
özelliklerinden biri olup, uykunun hızlı göz hareketi
adlı evreleriyle yakından ilişkili bulunan, görsel ve
işitsel algı ve duygulardır. Birçoğumuz rüyaları niçin
ve neden gördüğümüzü de merak ederiz. Bazı
uzmanlar, rüya görmenin hafızayla ilgili bir durum
olduğunu
belirtip
gün
içinde
yaşadığımız
durumlardan elde ettiğimiz önemli bilgileri ayırt
etmek için rüya gördüğümüzü söylemektedir. Ayrıca
uzmanlar, rüya görmemizin hafızamızda da bilgiyi
tutmak gibi bir görevi olduğunu da belirtir. Bununla
beraber uzun süre rüya uykusu uyumayan kişilerde
kısa, orta ve uzun zamanlı hafıza kayıpları görülebilir.
Kısacası, rüya ya da düş görmek, zihnimizin bize gün
içinde yaşadığımız durumların ya da olayların
yansımasıdır ve çoğu insana göre bilinçaltımızın
görüntülü aynasıdır. Bununla beraber çok az rüya
gören birinin hafızasında çeşitli sorunlar ortaya
çıkabilir.

Rüya görmenin farklı bilim insanları tarafından farklı
bilimsel açıklamaları olabilir ama bilindik bilimsel
açıklaması şu şekildedir:

Kaynakça:
https://www.neoldu.com/ruya-nedir-ve-nicin-ruya-goruruz-11215h.htm
https://www.acunn.com/haber/bir-insan-yilda-kac-ruya-gorur-ruya-nedir-127663-haber
https://tr.wikipedia.org/wiki/R%C3%BCya
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Tek Bir Şans
Sonsuz Var Oluş

Irmak KAYKUSUZ
10-C
oluşur. Kendi biyolojik yapımızda bile görünen
aslında ters bir şekilde bize geliyor. Bu iki kavramı
birbirine sentezleyebilmek için bu kavramları
bilmemiz gerekiyor.

Hayatı nasıl anlam kazanır? Hayatımıza yeni biri
girdiğinde mi aşık olduğumuzda mı yoksa evrenin
işleyişini anladığımızda mı? Hayatımız bir çember;
başlangıcı ve bitişi aynı nokta olan bir döngüdür.
Başladığımız yer, varacağımız ve yeni bir başlangıç
yapacağımız yerdir. Her seferinde, başlangıç ve bitiş
noktasına vardığımızda yeni bir kişi olarak yeni bir
anlama dayanarak yolculumuza tekrar başlıyoruz ve
çemberi tamamlıyoruz.

Evrenle
ilgili
bilgimiz
artıkça
hayatımıza
sentezleyebileceğimiz bilgiler ve öğretiler de
artmakta. Peki bilgimizi nasıl arttıracağız? Bize
sunulan sonsuz olanaklar var. Bilgi o kadar sonsuz bir
kavram ki kendindeki bilginin artışıyla beraber
aslında eksik olan bilgi seviyeni fark ediyorsun.
Bildikçe kendi cahilliğin gözüne çarpıyor fakat bu
cahilliği fark edebilmek
için
bilgiyi
ezberlemek
değil
gerçekten anlamak
gerekiyor.
Öğrenmek
bir
kavramı gerçekten
anlayabilmek;
aşk,
sevda ve sevgi gibi
emek
isteyen
bir
uğraştır. Bu bilgi, sözel ya
da sayısal olsun, zamanı
geldiğinde bir matematik ya
da bir fizik problemine
günlerini,
haftalarını
harcamanı isteyecek bir
yoldaştır insana. Bu yoldaş
seni
hayatı
boyunca
bırakmayacak ve hayatın
boyunca
seni
destekleyebilecek
bir
dosttur. Bilgiye ‘yoldaş’
demek değişik gelebilir ama o
da bir canlı gibi doğar, büyür,
gelişir ve sonsuzlukta yerini alır.
Canlılar
ölümsüz
değildir
diye
düşünebilirsiniz ama o bir bakış açısıdır.

Kimi âşık olduğunda yeni biri oluyor kimi de evreni
anladıkça. Evreni anlamak nasıl bir açılım yapıyor
olabilir ki neyi değiştiriyor? Bu dünyada var
olabilmenin bir kolay yolu olmalı. İnsanları anlamanın
daha kolay yolu olmalı. Bu dünyaya hiçbir ipucu
olmadan mı gönderildik, yoksa aslında var olan
bilgiyi biz mi görmüyoruz? Evrenin var oluşu,
insanların ilişkilerinin var oluşu hepsi birbirine
paralel bir şekilde ilerliyor. Evren bize ne
yapacağımızı söylüyor zaten, ipuçları
evrende saklı. Önemli olan o şifreleri
çözmek.
İnsanlar
her
zaman
hissettikleri
duyguları
yansıtmıyorlar.
Dışa
vurdukları
duygularının
altında ‘beni gör’ diye
bağıran ama dışa çıkmaya
cesaret edemeyen asıl
duygu
varlığını
sürdürüyor. Onu görmek
için
görünenin
arkasındakine odaklanmak
gerekiyor.
Bir buz dağını oluşturan suyun
üstündeki bölümü, onun tamamı
değildir; suyun altındaki görünmeyen tarafı,
onu ayakta tutar ve oluşturur. İnsanların da içinde
görünmeyen bir taraf vardır. Belki asıl duygu
aktarılanın tersidir. Tıpkı bizim görme duyumuz gibi,
göz bebeğinden kırılarak gelen ışık göz merceğine
ulaşır ve ikinci kez kırılarak retinaya geçiş yapar.
Retinaya gelen ışık sarı lekede ters görüntü olarak

Bizim canlı oluşumuzun sebebi içimizdeki ruhtur.
Bedenimiz bize sadece bir süreliğine ödünç verilen
bir maddedir. Maddelerle iletişime ve etkileşime
geçmemizi sağlayabilecek bir araçtır. Hayatımız da
bilgi gibi tam bir çemberdir. Öldüğümüzde, bu
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öğrenmek en büyük zevklerinden, hobilerinden biri
haline gelir. O yüzden okulları sınava odaklı değil de
gerçekten öğrenmeye yönelik düşündüğünde
gerçekten derslerden ve öğrenmekten zevk almaya
başlar. Bu nedenle gereken tek şey bakış açımızı
değiştirerek öğrenmeye bir şans daha vermek.

bedeni terk edip başka bir boyutta yeni bir
başlangıca geçtiğimizde yine var olmaya devam
ederiz. Canlının ve bilginin her gelişimi yeni bir kapı
aralar ve her seferinde onu edinene bir yeni boyut
kazandırır. Bilginin destekçiliği başka boyuta
geçtiğimizde de var olmamızı sağlar. Ünlü bilim
insanlarının bedenlerinde olan yolculukları bitmiş
olsa da yoldaşı olan öğretiler ve bilgiler onların hâlâ
hayatımızda olmasını sağlamaktadır. Tarihteki ünlü
bilim insanları Einstein, Newton, Blaise Pascal,
Joseph-Ignace Guillotin ve daha nicelerini bu gün
bile anmamızın nedeni bize sağladıkları bilgidir. Onlar
bu yolla varlıklarını sürdürmeye devam etmektedirler,
bunu için bedenen var olmalarına gerek yoktur.

Belki de asıl gerekli olan budur, tek bir şans sayesinde
yetiştirilebilecek sonsuz tohum, bilgi, umut...

Bir fizik sorusu çözerken Newton’u yanında
hissedebilirsin, o yanındadır çünkü. Bilgi senin
çemberini genişletir. Kendi edindiğin bilgiyi
başkasıyla paylaştığında artık sen bedenen olmasan
da frekans boyutunda onun yanındasındır. Yanında
olabilmen için muhteşem bir bilim insanı ya da bir
mucit olmana gerek yoktur; bilmen yeterlidir. Senin
bildiğin küçücük bir bilgi, başkası için çok değerli bir
tohum olabilir. O tohumun atılması için tek yapman
gereken, o kişiye senin bildiğin o küçücük bilgiyle
dokunmandır. Okulda da öğretmenlerin yaptığı
budur. Bize tohumlar atmaktadırlar. Bu tohumları
ağaca çevirmek isteyenler uygun ortamları ve gerekli
olan ek besinleri sağlar ve gelişir.
Her bir öğreti yeni bir çember başlangıcıdır. Sınavlar
okulun kaçınılmaz gerçeğidir. Çoğu öğrenci sınavların
varlığı yüzünden öğrendiği bilgiyi sindirmeden dışarı
atmaktadır ama bilgiyi gerçekten evrendeki
kavramları anlamak yolunda öğrenmek istediğinde
kişi için okul çok keyifli bir yer haline gelir. Bu süreçte
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Çalışmak

Efe Can TÜYDEŞ
10-A
Karşılaştırma yapmamalıyız demiştim ama bu
durumun da farkında olmamız lazım diye de
düşünüyorum. Çalışmaya başlamak için ise kendimizi
müzik dinleyerek motive edebiliriz. Herkes kendini
uygun gördüğü şekilde motive edip çalışmaya
başlayabilir.

Çalışmak bir zorunluluk mudur yoksa bir tutku
mudur? Hedeflerimize ulaşmak için çalışmak
zorunda değil miyiz? Yeryüzünde yaşayan bütün
insanların hatta canlıların bir hedefleri var ve bu
hedefler, olduğumuz yerde durarak gerçekleşmiyor.
Eğer kendi hayatlarımızda bir yerlere gelmek veya
kendimizi mutlu etmek istiyorsak çalışmak
zorundayız. Bazı insanlar ise çalışmayı tutku haline
getirmişlerdir ve hayatlarında çalışmak günlük bir
rutin gibidir. Bizler de her gün çalışarak çalışmayı
kendimize bir hobi olarak edinebiliriz. Emin olun ki
bizlerin özenerek baktığı kişiler oraya yatarak
gelmedi. Onlar her gün oldukları yere gelmek için
sabah akşam demeden çalıştılar. Bunları asla
unutmamamız lazım onlar da bizler gibi birer insan.
Demek ki aynı çabayı biz de gösterebiliriz.

Çalışmak için yanımızda birisinin olmasını
aramamalıyız, tıpkı çoğu kişinin aramadığı gibi.
Çünkü çalışmaktaki amacımız vakit geçirmek veya
kendimizi eğlendirmek değil, geliştirmek olmalıdır.
Eğer bu düşünceyi benimsersek istediğimiz hedefe
ulaşamasak bile elimizden geleni yaptığımız için
pişman olmayız.
Günümüzde birçok insan çalışmak istiyor fakat
üşendiği için çalışmıyor ya da bugün dinlenip yarın
çalışırım deyip kendini kandırıyor. Eğer bizim bu
insanlardan farkımız olursa işte o zaman biz
yaptığımız çalışmada en iyisi olursunuz. Hayatımızda
istediğimiz yere sadece çalışarak ulaşabiliriz.
Çalışmayı kendimize dost edinmeliyiz.

Kendimizi diğer insanlarla karşılaştırırsak çalışma
tutkumuzu kaybedebiliriz, bu yüzden hiçbir zaman
diğerlerini geçmek için değil, daha iyi hatta en iyi
olmak
için
çalışmalıyız.
Eğer
oturuyorsak
unutmamalıyız ki diğer insanlar çalışıyorlar.

97

Kayıp Kıta Zelandiya

Emir ORHAN
10-C
Dünya’nın geçirdiği jeolojik süreçler sonucunda
oluşan ve ilk süper kıta özelliğine sahip olan
Pangea, çeşitli evrelerden geçerek günümüzdeki
kıtaların oluşumuna da katkıda bulunmuştur.
Pangea ilk kopmalarını gerçekleştirdiği zaman
kuzeyinde ve güneyinde de süper kıtalar belirmiştir.
Kuzeyinde Gondvana, güneyinde de Laurasia...

1982 yılında bu bölgede Avustralyalı ve Yeni
Zelandalı petrol şirketleri, bazı sondaj çalışmaları
yapmaya başladılar ve bu çalışmalar sırasında çok
ilginç bilgiler elde etmişlerdir. Öncelikle okyanus
dibindeki kayaç yapısının çok farklı olduğunu,
genellikle yeryüzünde yapılan kazılar esnasında
buldukları toprak katmanlarına benzediğini fark
etmişlerdir. Daha sonrasında bu araştırmayı bilim
insanları üstlenmiştir. Bilim insanları bölgede
yaptıkları çalışmalarda çok genç fosiller ile
karşılaşmış bunun yanı sıra, bu fosillerin yeryüzünde
buldukları fosiller ile ciddi benzerliklerinin olduğunu
fark etmişlerdir. Ancak bu kıtanın yüzde doksan
dördü tahminen üç yüz ila beş yüz kilometre
arasındaki derinlikte sular altında kalmıştır.

Gondvana’nın
parçalanmasıyla,
Antartika,
Avustralya, Güney Amerika ve Afrika kıtaları,
Laurasia’nın parçalanmasıyla da Kuzey Amerika ve
Avrasya ortaya çıkmıştır. Yakın bir geleceğe kadar
birçok insan, kıtaları ve okyanusları Dünya’nın
yüzeyinde birbirlerinden ayrı bulunan kara ve su
parçaları olarak düşünmekteydi. Ancak kıtaların
bilinenin aksine okyanus tabanında da devam eden
dev toprak parçaları olduğu öğrenilmiştir.
Günümüzde bilim insanlarının kabul ettiği yedi adet
kıta vardır. Ancak son yıllarda başka bir kıtanın da
var olabilmesi ihtimali bilim insanlarının dikkatini
çekmiştir. Bu yüzden 20 yılı aşkın süredir bu
konudaki çalışmalar, Avustralya’nın yakın çevresine
odaklanmış ve 2017 yılında Zelandiya hakkında çok
değerli veriler elde edilmiştir.

Zelandiya’nın okyanus tabanına gömülmesinin
nedeni, günümüz yer bilimcileri tarafından
Avustralya ve Antarktika olduğu düşünülmektedir.
Yapılan araştırmalara göre Zelandiya kıtası yaklaşık
seksen beş milyon yıl önce yeryüzündeydi ve diğer
kıtalar ile aynı özellikleri göstermekteydi. Fakat
seksen beş milyon yıl ile elli milyon yıl arasında
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geçen
süreçte,
bugünkü
Avustralya’yı
ve
Antarktika’yı oluşturan plakalar yavaş yavaş
Zelanda’yı Pasifik plakasına itip sıkıştırmaya
başlayınca, plaka ciddi anlamda sıkışmış ve su altına
itilmeye başlamıştır. Bu durumdan geriye sadece,
volkanik patlamaların etkisiyle yükselmeyi başaran
Yeni Zelanda ile Yeni Kaledonya kalabilmiştir.

Bir diğer önemli bilgi ise; projenin baş
araştırmacılarından Gerald Dickens ve ekibinin
yapmış olduğu okyanus dibindeki araştırmalarda 8
bin kadar canlı türünü incelendiklerini ve yüzlerce
fosil bulduklarını belirtmiş ve şunları dile getirmiştir:
"Normalde sığ ve ılıman sularda yaşayan bazı mikro
organizmaların ve kara bitkilerine ait polen, spor
gibi kalıntıların bulunması Zelandiya'nın geçmişte
çok farklı bir coğrafya ve iklime sahip olduğunu
kanıtlıyor. Zelandiya’yı bir adalar topluluğu yerine
bir kıta olarak tanımlamak, Dünya’nın bu
tarafındaki coğrafyayı daha doğru sergiliyor.”

Hamish Campbell adındaki bilim insanı Zelandiya’nın
kıta olduğunu ilk dile getiren kişidir. Amerikan
Jeoloji Topluluğu dergisinde yayımlanan son
çalışmalara göre, Zelandiya coğrafi anlamda bir kıta
olma özelliğine sahiptir. Yeni Zelanda'ya ait Kuzey ve
Güney Adalar ile diğer adalardan oluşan kara kısmı
ile yaklaşık 5 milyon kilometrekarelik alan
kaplamaktadır. Zelandiya’nın yer tabanının okyanus
tabanından daha yüksekte yer alması, farklı kaya
tiplerinin görülmesi ve alanı çevreleyen sınırların
küçük bir kıtadan ziyade normal bir kıta gibi olması,
bilim insanları tarafından kendisini “Kıta” statüsünde
yer alabileceğini düşündürüyor.

Kaynakça:
https://www.sciencealert.com/we-just-discovered-that-earth-s-hidden-continent-zealandia-was-forged-in-a-ring-of-fire
https://www.geosociety.org/gsatoday/archive/27/3/article/GSATG321A.1.htm
https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/zealandia/
https://www.youtube.com/watch?v=0agu_eWQHqU
https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-39002401
https://tr.wikipedia.org/wiki/Zelandiya
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800 Ayrı Dil Konuşulan
Papua Yeni Gine

Dilara CAN
10-A
ile bilinirler. Bunun dışında Avustralyalılar,
Polinezyalılar ve Çinliler de bu ülkede yaşayan farklı
kültürden insanlardır. Halkın genelinin kendi özgü
inanç ve adetleri vardır. Aynı zamanda da Katoliklik
ve Protestanlık da yangın olarak görülür.

Papua Yeni Gine toprakları insanlık tarihinin bilinen
ilk göç alanlarından biridir. Burası, Afrika’dan
yeryüzüne yayılmaya başlayan ilk toplulukların göç
ettiği bölgelerdendir.
Birçok kişi tarafından
bilinmeyen bir ülke olan Papua Yeni Gine, Okyanusya
kıtasında bulunur. Batısında Endonezya, güneyinde
ise Avustralya’yı görürüz. Ülkenin büyük bir bölümü
dağlar ile kaplıdır. Birçok volkanik dağ grubundan
Lamington Dağı 1951 tarihinde çok şiddetli bir
püskürme ve patlama göstermiştir. Papua Yeni Gine,
ekvatorun yaklaşık olarak 10 derece altındadır.
Birbirine yakın iki dönence bölgesinde bulunmasıyla
iki mevsimli sıcak ve nemli bir iklime sahiptir.

Resmi 3 ayrı dilleri vardır. Bunlar; Tok Pisin, Hiri Motu
ve İngilizcedir. Ülkenin resmi dili İngilizcedir ancak
toplumun yalnızca %1’i İngilizce konuşabilmektedir.
Tok Pisin ise Papua’da yaklaşık olarak 120,000 kişi
tarafından konuşulmaktadır. Tok Pisin, Pidgin
İngilizcesi olarak da bilinir. Bunun sebebi ticaret dili
olarak kullanılmasıdır. Hiri Motu ise adanın üçüncü
resmi dilidir buna rağmen konuşan insanların sayısı
gitgide azalmaktadır. Asıl şaşırtıcı olan ise, ülkede
halk arasında yaklaşık olarak 800’ü aşkın farklı yerel
dil olmasıdır. Papua Yeni Gine, ülke dil çeşitliliği
açısından tüm dünyada birinci sırada yer alır. Aynı
zamanda ülkede birçok izole dil ve küçük dil aileleri
bulunur. Papua Yeni Gine, içerisinde 800 ayrı dil
konuşan insan topluluğunu bulundurarak en ilginç
ülkelerden birisi haline gelmiştir.

Ülkenin yaklaşık olarak nüfusu 8,606 milyondur.
Yıllık nüfus artışı %3’tür. Papua Yeni Gine insanları
genel olarak adada yaşarlar. Neredeyse nüfusun
%90’ı adada yaşarken %10’u şehirlerde yaşar.
Ülkenin en dikkat çekici yanı ise çok farklı
kökenlerden birçok insanı içinde barındırmasıdır.
Farklı kültürlerden çok insan olduğu için insan
çeşitliliği çok fazladır. Ülkenin güney ve iç
bölgelerinde Papua’lar, kuzeyinde ve doğusunda
Malezyalılar, batılı bölgelerinde ise Pigmeler yaşarlar.
Pigmeler, yuvarlak kafalı ve çok küçük boylu olmaları

Kaynakça:
https://www.hurriyet.com.tr/seyahat/yazarlar/halil-kaya/800-dilin-konusuldugu-dunyanin-en-ilginc-ulkesi-papua-yeni-gine-41215535
https://gezimanya.com/papua-yeni-gine/papua-yeni-gine-konusulan-diller
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Venüz Bize
Ne Anlatıyor?

Duru EĞİLMEZ
9-B
olarak adlandırılan Venüs;
astroloji, mitoloji,
astronomi gibi birçok alanın da ilgi odağı olmuştur.

Gece gökyüzüne bakarken küçük fakat parlak bir
yıldız hiç gördünüz mü? Görünen parlak nokta
aslında aslında bir yıldız değil, çoban yıldızı olarak da
adlandırılan Venüs gezegenidir. Venüs güneş
sisteminde Güneş’e uzaklık durumuna göre 2. sırada
yer almaktadır. Dünya ile benzer büyüklükte ve
yapıda olan Venüs, güneş sistemindeki diğer
gezegenlerden farklı olarak
kendi etrafında
doğudan batıya doğru dönmektedir. Başka bir
farklılık da Venüs’ün kendi etrafında dönüş süresidir.
Venüs, Güneş etrafındaki dönüşünü 225 Dünya
gününde, kendi etrafındaki dönüşünü ise 243 Dünya
gününde tamamlamaktadır. Dünya ile birçok
benzerliği varken birçok farklılığı da bulunmaktadır.
Güneş ve Ay’dan sonra Dünya’dan görünen en parlak
3. gök cismi olan ve Dünya’nın kardeş gezegeni

Gökyüzünün yazılı bir evren olduğuna inan
Sümerlere göre Merkür, Satürn, Mars, Jüpiter ve
Venüs’ten oluşan beş gezegen kendilerine özgü bir
yol üzerinde gitmekte ve giderken hem geleceği
hem
de
tanrıların
düşüncelerini
insanlara
aktamaktaydılar. Her gezegenin farklı bir anlamı
vardı. Venüs sevgi, barış ve savaşı simgeliyordu.
Eskiden
gökyüzünde
incelemeler
yapan,
gökyüzündeki hareketlere anlam veren kişiler olan
kâhinlere göre de Venüs’ün görüldüğü bir günde
doğan bir çocuğun hayatının rahat ve bolluk içinde
olması, gittiği yerde kalması ve günlerinin uzun
olması beklenmekteydi.

Venüsün Doğuşu (Sandro Botticelli tarafından yapılmış tablo)
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Gökyüzü gözlemlerinden doğan, gezegenlerin
hareketlerini izleyip tahminlerde bulunan bir ilim
olan astrolojiye göre ise Venüs; aşk, romantizm,
duygusal ilişkilerdeki uyum, evlilikler, arkadaşlıklar
ve diğer birliktelikler (iş partnerlikleri vs.) ile
ilgilenmektedir. Astrolojide insanlar arasındaki
iletişim ve sosyalleşme Venüs’ün enerjisiyle
bağdaştırılmaktadır. Estetik ve sanat da aynı
zamanda Venüs ile bağlantılı olarak gösterilmektedir.
Ayrıca
Venüs,
parasal
isteklerle
de
bağdaştırılmaktadır. Yani kısacası Venüs aşkın ve
paranın gezegeni olarak kabul görmektedir.
Venüs adını ayrıca Antik Romalılar tarafından en
parlak gezegen olması nedeniyle Yunan Tanrıçası
Afrodit olarak da bilinen aşk ve güzellik tanrıçası
Venüs’ten almıştır. Venüs, adını bir Yunan
tanrıçasından alan tek gezegendir. Venüs’te coğrafik
alanlara verilen adlar, kadın devler ve titanlar, ünlü
kadınlar veya tanrıçalar gibi kadın adları arasından
seçilmiştir. Bu nedenle Venüs isminden dolayı aşk,
feminenlik ve romantizmle bağdaştırılmaktadır.
Çoğu kadın adı yanı sıra, gezegen üzerindeki en
yüksek dağa İskoç bilim insanı James Clerk
Maxwell’in adının verilmesi tek istisna olarak göze
çarpmaktadır.
Venüs eski zamanlardan beri parlak görünüşüyle
insanların ilgisini çekmektedir. Bu ilgi mitoloji,
astroloji ve astronomi ile buluşunca ortaya
günümüze kadar gelen birçok varsayım çıkmaktadır.
Bu varsayımlara inansak da inanmasak da geceleri
hep o parlak noktayı, Venüs’ü görüyoruz ve Venüs,
hayatımızda büyük bir yer tutmaya devam
etmektedir.

Kaynakça:
https://solarsystem.nasa.gov/planets/venus/overview/
https://theplanets.org/venus/
https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/venus-neden-dunyanin-tersi-yonde-donuyor
https://www.astrology.com/astrology-101/planets/venus
https://bilimveutopya.com.tr/mezopotamyada-astronomi
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göstergesidir. Bazı akordeonlarda sadece sağ
kısımda
değiştireçler
bulunurken,
kimi
akordeonlarda iki bölümde de değiştireç yoktur.
Ayrıca, akordeonun sağ ve sol bölümlerinde, seslerin
çıkmasını sağlayan ve iç mekanizmayı koruyan
kapaklar bulunur. Akordeonun arka kısmında iki adet
kemer bulunur. Bu kemerler sağ ve sol omuzlar
içindir, çalacak kişinin bu kemerleri kendi vücuduna
göre ayarlaması ve takması gerekir. Böylece
akordeon rahat bir şekilde çalınabilir. Bunlara ek
olarak, körüğü hareket ettirebilmek için, akordeonun
sol kısmında bir el kemeri bulunmaktadır. Bunun
sayesinde körüğün kolayca açılıp kapanması
sağlanır.

Akordeon

Ilgaz MEHMETOĞLU
9-D
Akordeon, ilk olarak 1820'lerde ortaya çıktığı bilinen,
çok farklı çeşitleri olan, bir körüğün harekete
geçirilmesi ve hava akımının metal dilleri
titreştirmesi ile ses çıkaran bir körüklü çalgıdır.
Konçertina, Bandoneon, Mızıka ve kimi başka
çalgılar, aynı şekilde çalıştıkları dolayısı ile akordeon
ailesine dahil olmuşlardır. Metal dillerin titreşmesi ile
çalışan klasik akordeonlara ek olarak, 1960'larda ilk
kez üretilmiş olan dijital akordeonlar da mevcuttur.

Akordeonun içinde, sıra sıra düdükler (metal diller)
bulunur. Her bir sıra düdüğe "kütük" adı verilir. Bu
düdükler, (metal diller) körükle yaratılan hava
akımının, tuşlara basılıp kapakların açılması ve
içlerinden geçmesi ile farklı tonlarda ses çıkarırlar.
Değiştireçler yardımı ile farklı kütüklerin ses vermesi
sağlanabilir. Aynı anda farklı kütüklerden hava akımı
geçmesi ile farklı tonlarda ses kombinasyonları
yapılabilir. Dolayısı ile bir akordeonun kaç "kütüklü"
olduğu, sesin ne kadar zengin olduğunu gösterir.
Akordeonun sahip olduğu kütük sayısı arttıkça,
değiştireç sayısı da doğal olarak artacaktır. Aynı
şekilde ağırlığı, ve boyutu da artacaktır.
Bir
akordeonun ne kadar bas düğmesi olduğuna
bakarak, akordeonun ağırlığı ve boyutu az çok
tahmin edilebilir. Bir akordeonun sahip olabileceği
en fazla bas düğmesi, 120 tanedir, bir akordeonun en
büyük boyutudur. Sol klavyedeki tüm akorlar "Hazır
akor" sistemine göre yapılmıştır. Başka bir deyişle,
bir düğmeye basıldığında, birden fazla ses
duyulmaktadır.

Piyano Akordeonu

Bandoneon

Konçertina

Akordeon sağ, sol olmak üzere 2 ana bölümden
meydana gelmektedir. Bu iki kısmı birleştiren,
akordeonun tam merkezinde bulunan körüktür. Her
iki bölümün de klavyeleri bulunmaktadır. Sağ
bölümde melodiyi çalmak üzere, siyah ve beyaz
tuşlardan oluşan, aynı bir piyanodakine benzer bir
klavye bulunur. Sol bölümde ise, küçük düğmelerden
oluşan Bas ve Akorlar sistemini klavyesi mevcuttur.
Sağ bölümdeki klavyenin farklı türleri vardır. Piyano
klavyesi ve düğmeli klavye olarak ikiye ayrılabilir. Sağ
bölümü düğmeli olan akordeonlara bazı ülkelerde
(Almanya, Rusya..) "Bayan" denmektedir. Çoğu
akordeonlarda, sağ ve sol kısımda ses değiştireçleri
(register) bulunmaktadır. Bu değiştireçler sesin
tonunu değiştirir. Bir akordeonda fazla sayıda
değiştirecin
bulunması,
ses
zenginliğinin
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Resimde numaralandırıldığı gibi, Bas düğmelerinin 2.
sırası, ”Esas” sıra olarak adlandırılmaktadır. Bu
sıradaki bas düğmeleri, sesler herhangi bir
değişikliğe uğramamıştır. Esas sırada bulunan tüm
basların "Majör, Minör, 7’Li, Eksik 7’Li” akorları
bulunur. Akor, belirli aralıklarla üst üste yazılmış ve
aynı anda duyulan seslere denir. En az üç sesten
oluşmaktadırlar. Yani 2. sıra (esas sıra) ve 1. sıra
(yardımcı sıra) dışında, akordeonun bütün bas
sıralarındaki düğmeler, birden fazla sesin karışımı
olan sesleri çıkarır. Başka bir deyişle akor yapmış
olurlar.

Bir akordeonu alırken belli başlı birkaç şeye dikkat
etmek gerekir. Enstrümanın dıştan temiz görünüşü,
kaliteli ve iyi durumda olduğunun göstergesidir.
Körüğün hava kaçırmaması gerekir. Bu kontrol,
herhangi bir tuşa basmadan körüğü güçlü bir şekilde
açıp kapayarak yapılabilir. Körükte herhangi bir
yırtık, delik olmamalıdır. Enstrümanın dışı kadar içi
de önemlidir. Tüm tuşlara tek tek basarak, her
düdüğün sorunsuzca çalıştığından emin olunmalıdır.
Aynı şey baslar içinde geçerlidir. Bir sıradan başlayıp,
tek tek tüm düğmelere basarak ses kontrolü
yapılmalıdır. Her şeyden emin olunduktan sonra,
akordeon alınabilir.
Bir akordeon iyi koşullarda
saklanır, dikkatli, temiz bir
şekilde
çalınır
ve
korunursa,
çok
uzun
zamanlar
kullanılabilir.
Enstrümanın
ömrü,
tamamen
kullanıcıya
bağlıdır.
Akordeon
çalındıktan sonra, düz, dikey bir biçimde sert bir
zemine konulmalıdır. Tuşlarının tozlanması ve aletin
içinin tozlanması iyi olmayacaktır, dolayısı ile üzerine
aleti kaplayacak bir şekilde, tozlanmasını engellemek
için herhangi bir örtü örtülebilir. Eğer akordeonun
kutusu mevcut ise, içerisinde de muhafaza edilebilir.

2. sıra ‘esas sıra’dan aşağıya doğru olacak şekilde,
Majör, Minör, 7’li, eksik 7’li akorları mevcuttur. Bir
akordeonun ne kadar bas düğmesine sahip
olduğuna göre bu değişebilir. Bazı akordeonlarda,
7’li, veya eksik 7’li bas sıraları bulunmayabilir. 120 bas
akordeonlar, her türlü akor varyasyonuna sahiptirler.
Akordeonu çalacak kişinin aleti rahat çalması, ve
dengeyi sağlayabilmek için omuz kemerlerinin
doğru ayarlanması gerekir. Kemerler yeteri kadar sıkı
olmazsa, enstrüman çalınırken sallanabilir. Aynı
şekilde, kemerler fazla sıkılırsa baskı yapar ve her iki
durumda kişinin aleti rahat bir şekilde çalmasını
engeller. Bundan dolayı, enstrüman çalınmadan
önce kemerlerin kişiye göre uygun bir biçimde
ayarlanması gerekmektedir. Sağ kemerin sol kemere
kıyasla daha gevşek bırakılması gerekmektedir.
Böylece enstrümanı çalan kişi, çalarken sağ eliyle
klavyeye daha rahat bir şekilde erişebilir.

Kaynakça:
https://tr.wikipedia.org/wiki/Akordeon , “İvan Çelak Akordeon Metodu” Kitabı,
sayfalar 1,2,3 ve 17’den yararlanılmıştır.
İnternet üzerinden alınan görseller:
http://media.musiciansfriend.com/is/image/MMGS7/D40-Concertina/420559000000000-00-290x290.jpg https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/41/Bandoneon-curved.jpg
http://www.bradfordaccordionband.org.uk/wp-content/uploads/2012/02/Bass-reeds-in-4-voice-72-bass--300x159.jpg
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Sokak Sanatı

Demir DALKILIÇ
9-A
Bir diğer tanım ise küçük duvardır. Küçük duvarlı
çalışmalar anlamlı ve öz olmalıdır ve bir mesaj
içermelidir. Küçük duvarda da örnek aldığım sanatçı
Banksy’dir, kendisi kısa ve öz anlatımlı duvar
çalışmaları yapıyor. Ben, bu sanata ilgi duyduğum ve
hemen hepsiyle ilgili bilgi sahibi olduğum halde
sadece ise mural yapıyorum.

Sokak sanatı sokakları güzel göstermek ve
sanatçının içindeki duyguyu ifade edip bir nesneden
güzel sanat eseri çıkaran sanat dalıdır. İnsanların
akıllarında yanlış bilinen bilgi ise graffiti ve sokak
sanatının aynı kategoriye girmemesidir. Sokak sanatı
ve graffiti ayrı kategorilerdendir. Graffiti sprey
boyaları kullanarak duvarlara yazı yazma sanatıdır ve
graffiti sanatçılarının neredeyse hepsi bu işi illegal
yapar, her graffiti sanatçısının kendi lakabı yani
kısacası tagi vardır. İllegal yapmalarının sebebi ve
gizli lakaplar kullanmalarının sebebi ise siyasi
partileri, siyaset adamlarını yani kısacası siyaseti
protesto etmektir. Fakat sokak sanatı sanatçıları bu
işi legal yapar.

Birçok sokak sanatçısı, kendine özgü çalışmalar
yapmakta ve bu çalışmalarını anlatacak farklı
terimler bulmaya çalışmaktadırlar. Sokak sanatı,
insanın duygularını duvarlara yazması ile başlamıştır
ve şu an günümüzde başka boyutları çıkmış ve
şehirlerin o bomboş duvarları artık renklenmiştir.
Sokak sanatı, çok önemlidir ama yerinde ve uygun
anlatımla yapılmalıdır. Örneğin, sen sokak sanatını
ıssız bir yerde yaparsan kimse görmez. Sokak sanatı
görünür yerlere yapılmalıdır ki oradan geçen herkes
duvarını, duygularını ve mesajını görmelidir.

Siyasi içerikli şeyler çizilmediği sürece bu iş rahatlıkla
yapılabilir. Sokak sanatçıları isimlerini rahatça
kullanabilir fakat bazılarının kendi markası olduğu
için o markanın ismini kullanır ama çoğu sokak
sanatçısı kendi ismini rahatlıkla kullanabilir. Sokak
sanatını, bütün duvar boyalarıyla yapabilirsiniz bu
yüzden fiyat olarak daha makuldür.
Sanat, aslında ilk insanların duvarlara resimler
yapmasıyla başlamıştır fakat sokak sanatının
tarihçesi 1920’li yıllarda sokak çeteleri tarafından bir
şeyleri protesto etmek amacıyla graffitimsi yazılarla
başlamış gibi görünse de tarihçesi çok daha eskiye
dayanır. Sokak sanatı daha çok 1980’li yıllarda dikkat
çekmeye başlamıştır. Günümüzde de sokak sanatı
ilgi görüyor ve ayrıca galerilerde de yer almaya
başlamıştır ve son dönemlerde bu sanatın en büyük
sanatçısı Banksy’dir.
Banksy’in eserleri birçok ülkede tanınır ve saygı
duyulur. Ben de legal bir sokak sanatçısıyım ve
Banksy’in yaptığı çalışmalara saygı duyuyorum.
Ayrıca sokak sanatının duvar terimleri vardır,
bunlardan bir tanesi de ‘mural’dır. Mural, büyük
duvar demektir. Bu çalışma
genellikle büyük
apartman duvarlarına, büyük alt geçit ve köprü
duvarlarına yapılır. Benim muralda örnek aldığım
sanatçı ise Kiptoe’dur. Kendisi murallarını insan ve
hayvanın karışımı ile ilgili karikatürvari şeyler yapıp
ortaya çok güzel sanat eserleri çıkarabiliyor ve bütün
dünyada tanınıyor.

Kaynakça:
https://listelist.com/dunyadan-sokak-sanati/
https://tr.wikipedia.org/wiki/Sokak_sanat%C4%B1
https://kiptoe.com/murals
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Asal Sayıların Sonsuz Oluşu

Zeynep Ezgi DAĞLIOĞLU
11-D
Asal sayılar, yalnızca iki pozitif tam sayı böleni olan
doğal sayılardır. Bu sayılar sadece kendisine ve 1’e
kalansız olarak bölünebilirler. En küçük asal sayı 2’dir
ve bu sayı aynı zamanda asal sayılar içerisindeki tek
çift sayıdır. Asal sayılarda en küçük sayı bilinse de en
büyük sayı bilinmemektedir. Bunun sebebi asal
sayıların sonsuz olmasından kaynaklanır.

=F(k+1) elde edilmektedir. Fark edildiği üzere
F(0)F(1)F(2)F(3)…F(n-1)+2=Fn eşitliğinde herhangi
bir n tamsayısı için; F(n) ile F(n)’den küçük herhangi
bir tamsayı aralarında asaldır. Buradan herhangi iki
fermat sayısının aralarında asal olduğu sonucuna
kolaylıkla varılabilir. Asal sayıların sonlu sayıda ‘m’
tane olduğu varsayıldığında F(0), F(1), F(2), F(3),…,
F(m) sayılarının herhangi ikisinin aralarında asal
olduğu bilindiğinde bu sayıların sahip olduğu asal
çarpanların birbirinden farklı olduğu anlaşılır. Çünkü
öyle olmasaydı bu sayılar aralarında asal
olamazlardı. Dolayısıyla m+1 tane tam sayı olmasına
rağmen ‘m’ tane asal sayı var, bu durum da en az iki
sayının aynı asal çarpana sahip olduğunu gösterir. Bu
durum çelişki yaratır ve sonuç olarak sonlu sayıda
asal sayı olamayacağı ispatlanmış olur.

Asal sayıların sonsuz oluşunun birkaç ispatı
bulunmaktadır. Asal sayıların sonsuzluğunun ilk
ispatı Öklid tarafından yapılmıştır. Öklid’in ispatına
göre: Asal sayıların sonlu olduğu varsayılırsa ve
bunların sayısı ‘n’, gösterilişleri de ‘p’(1), p(2), p(3),
…,
p(n)
olarak
ifade
edilebilir.
A=
p(1)p(2)p(3)…p(n)+1 sayısı incelendiğinde eğer A
sayısı
asal
olarak
nitelendirilebilseydi,
p(1),p(2),p(3),…,p(n) asallarından farklı olmalıydı
çünkü kalanların hepsinden büyük, bu durum da
n’den fazla asal sayı olduğunu kanıtlar niteliktedir.
Öte yandan asal olmasaydı bulunan ‘n’ tane asaldan
en az birine bölünmesi gerekmekteydi. Bunlardan
biri p(m) olarak belirlendiğinde pm asal sayısı hem
A’yı hem de p(1)p(2)p(3)…p(n) çarpımını dolayısıyla
1’i de bölmelidir ki bu mümkün değildir. Çelişki
oluştuğundan dolayı asal sayılar kümesinin sonlu
olmadığı ispat edilmiştir.

Sonuç itibariyle, asal sayıların sonsuz oluşu iki türlü
ispatlanabilir. İskenderiyeli matematikçi Öklid’in
ispatı ve Fransız matematikçi Fermat’ın ispatları
farklı dönemlerde ortaya çıksa da asal sayıların
sonsuz olduğunu kantılar niteliktedir.

İkinci ispat ,adını Fransız matematikçi Fermat’tan
alan Fermat sayıları ile ispatlanabilir. Fermat sayıları;
Fn=2^(2^n)+1 şeklinde ifade edilir. n= 0,1,2,3,4
değerleri için asaldır fakat n=5,6,…11 için asak
değildir. Bu sayıların içinde kaç tane asal sayı olduğu
bilinmemektedir.
Bu
sayılar
arasında
F(0)F(1)F(2)F(3)…F(n-1)+2=F(n) eşitliği doğrudur.
Bu eşitliği öncelikle tümevarım tekniğini kullanıp
ispat
ettikten
sonra
sayıların
sonsuzluğu
ispatlanabilir. n=1 için doğrudur. n=k için doğru
olduğu kabul edildiğinde n=k+1 için doğru olduğu
ispatlanabilir.
F(0)F(1)F(2)F(3)…F(k-1)+2=F(k)
denkleminin doğruluğu bilinmektedir. Denklem F(k)
ile çarpıldıktan sonra her tarafa 2-2F(k) eklendiğinde
F ( 0 ) F ( 1 ) F ( 2 ) F ( 3 ) … F ( k-1 ) F ( k ) + 2 = F k 2 – 2 F k + 2
denklemi elde edilmektedir. Sağ tarafın F(k+1)
sayısına eşit olduğu gösterildiğinde eşitlik ispatlanır.
Sağ tarafta F(k) yerine 2^(2^k)+1 koyulduğunda
Fk2–2Fk+2=(Fk-1)2+1=(2^(2^n)+1-1)2+1=2^(2^(n+1))+1

Kaynakça:
https://www.matematiksel.org/
https://medium.com/betamat/asal-say%C4%B1lar%C4%B1n-sonsuzlu%C4%9Fu-4b617804f571#:~:text=Asal%20say%C4%B1lar%C4%B1n%20sonsuzlu%
C4%9Funun%20ilk%20ispat%C4%B1n%C4%B1,%2Cp(n)%20olsun.
https://mathzeus7.wordpress.com/2018/10/14/asal-sayilarin-sonsuzlugu/
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Astronatların
Uzayda Bir Günü

Alara CEYLAN/7-A
Aleyna CEYLAN/7-B

kirlenmesi önlenir. Tuvalet suyla değil hava üflenerek
temizlenir. Tuvalete giren kişi, tuvalete özel bir poşet
takar ve çıkarken poşetin ağzını kapatıp katıların
saklandığı kaba koyar. Bu poşetler ince gözenekli
olduğu için katılar vakumlanarak kurutulurken dışarı
su sızmaz, su buharı çıkar. Metal kapta saklanan
kurutulmuş atıklar dünyaya getirilir. Astronotlar
istasyonu kontrol etmek için uzay elbisesiyle
istasyon dışına çıkar. Uzay elbiseliyken tuvalet
ihtiyacı için çocuk bezi gibi sıvı emici iç çamaşırı
giyilir.

Yer çekimsiz ortamda her şey daha farklı. En basit
ihtiyaçlar için bile en uygun yöntemler düşünülmüş.
Öncelikle, astronotların yer çekimsiz ortama adapte
olup olamayacağını anlamak için aylarca deneyler
yapılıyor, bunun sonucunca bünye ve psikolojik
açıdan en uygun olanları göreve katılmaya hak
kazanıyor. Uzun vadeli göreve katılacak astronotlar
dört yıl eğitime tabi tutuluyor.
Uluslarası Uzay İstasyonunda Uyku
Astronotlar uzay aracında sabahları, suyla
nemlendirilen kağıtla el ve yüzlerini temizler,
uyurken yüzlerinin çevresinde biriken karbondioksit
vantilatörle uzaklaştırılır.

Uzayda Duş Almadan Yapılan Vucüt Temizliği
Uzay istasyonunda duş yoktur. Sabunlu bezle
vücudunu silen astronotlar, ıslak kağıtla sabunu
temizleyip kurulanırlar. Saçlar, su ile durulamaya
gerek olmayan özel şampuanla yıkanıp kağıt
peçeteyle kurulanır. İstasyonun içinde suyun
uçuşmasına izin verilmez. Çünkü elektrik sistemine
kaçan su yangına neden olur. Tişört, iç çamaşırı ve
çoraplar iki günde bir, pantolon haftada bir
değiştirilir.

Uzay istasyonu dünya çevresinde yaklaşık 90
dakikada bir tur attığı için astronotlar günde 15 kez
güneşin doğuşunu ve batışını izlerler. Astronotların
uykusu dünyaya göre düzenlenir ve dünyada akşam
saat 9.30 olunca astronotlar uyur ve sekiz saat sonra
zil sesiyle uyanırlar. Böylece dünyaya dönünceye
kadar uyku düzenleri bozulmaz. Klimalar havayı
emerken oluşan akım nedeniyle sağa sola
çarpmamak için astronotlar uyku tulumunda ve
duvara bağlı olarak uyurlar. Klimalar havayı
temizleyip tekrar içeri verir. İstasyondaki her
astronot günde 1 kilogram karbondioksit üretir.

Uzayda Beslenme
Uzayda kurutulmuş yiyecek ve konserve bol, taze
meyve azdır; bu nedenle astronotlar kurutulmuş
yiyeceklerin olduğu plastik poşetlere sıcak veya
soğuk su ekleyerek yemek yerler. Taze meyveleri
sadece uzay aracıyla yeni gelenler getirir ve
buzdolabı küçük olduğundan birkaç günde tüketilir.

Uzayda Günlük Temizlik ve Suyun Geri Kazanılması
Astronotların en önem verdiği konu, suyu iktisatlı
kullanmaktır. Sabah kalkan astronot su dolu plastik
poşeti sıkarak birkaç damla suyla kağıt peçeteyi
nemlendirip el ve yüzünü siler. Diş fırçasına bir iki
damla su ve macun sıkıp dişlerini fırçalar ve
yenilebilir diş macununu yutar. Yutmak istemezse
ağzında kalan diş macununu peçeteye siler. Diş
fırçasını da peçeteye silerek temizler. Tıraş sabunu ve
jiletle tıraş olduktan sonra yüzünü ve tıraş makinesini
kağıt peçeteyle temizler. Tuvalet ihtiyacı için
istasyonda iki ortak tuvalet vardır. İdrar için ucunda
vakumlu huni olan hortum kullanılır. Kadın ve
erkeklerin kullandığı hunilerin rengi ve yapısı
farklıdır. Depoda toplanan idrar damıtılarak tekrar
kullanılır. Oturarak kullanılan tuvalete bağlanmaları
gerekir. Tuvalet vakumla çalışır ve çevrenin
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Menü, astronotların sevdiği yiyeceklerden
günde
üç
öğün
için
hazırlanır.
Astronotların görev yapacağı süre
boyunca yetecek kadar yemek stoklanır.
Acil durum için üç haftalık yedek yemek
depolanır. Yirmi yıl önce astronotlar kurutulmuş
toz gıdalara su ekleyip pipetle içerdi. Günümüzde,
yiyecekler kurtulmuş olsa da su eklenince dünyadaki
gibi çatal ve kaşıkla yenilebilecek yapıdadır. Bazı
yiyecekler konserve şeklindedir. Yemek masası vardır
ama sandalyeye gerek yoktur. Yemek poşetleri,
peçete, çatal ve kaşıklar masaya yapışık kalır. Çatal
ve kaşık nemli peçeteyle silinip kaldırılır. Astronotlar,
sabit kalmak için yemek masasının altındaki metal
boruya ayaklarını takar. Tuz uçup filtreleri tıkar diye
yemeğe suda çözülmüş tuz atılır. Mayonez, hardal ve
ketçap kullanılır. Yiyecek ambalajları sıkıştırılarak
saklanıp dünyaya getirilir. Yer çekimi olmadığı için
yemeklerin kokusu uçar ve tatları tam alınamaz.
Astronotların vücut sıvıları dünyadakine oranla baş
bölgesinde daha fazla toplanır. Bu nedenle burunları
tıkalıdır ve koku alma duyuları azalır. Astronotlar,
insanların uzayda rahat yaşayacağı koşulların
gelişmesini sağlıyorlar.

NASA’dan James ve Jereffy’nin Bir Günü:
06.00: Yataktan kalkış, gerinme ve sabah sporu.
07.00: Kahvaltı tabletlerinin yutulması.
08.00: Yerçekimsiz ortama uyum hareketleri
ve tamirat planlaması.
09.00: İstasyonun dış yüzeyine çıkış
ve tamirat bölgelerinin tespiti.
10.00: Tamirat, yıkama yağlama, civataların sıkılması.
11.00: Kahve molası.
11.25: Yeniden tamirat, dış yüzey cihazlarının
dayanıklılık testleri.
12.00: Öğle yemeği tabletlerinin yutulması
ve ihtiyaç molası.
12.30: Tamirat, bozuk ampullerin değiştirilmesi vs.
13.00: Tamirat, gıcırdayan malzemelerin
yağlanması, onarılması.
15.00: İstasyonun üzerinde hatıra fotoğrafı çektirme,
yerçekimsiz ortamda tebessüm denemeleri.
16.00: İkindi vakti mehtaba karşı oturabilme keyfi .
17.00: Beş çayı.
18.00: İstasyonun içine geri dönüş, sistem kontrolleri.
19.00: Akşam tabletlerinin yutulması.
19.30: Dizi saati.
20.00: Kabin içi ayarları, bozuk chiplerin tamiri.
21.00: Uydu kanalıyla CNN’den
“Larry King Live” terennümü.
22.00: Yakınları ile telefon konuşması.
23.00: Sohbet vakti.
23.30: Uykuya hazırlık.
24.00: Uyku saati.
Kaynakça:
http://www.uralakbulut.com.tr/wp-content/uploads/2014/08/UZAYDAK%C4%B0-ASTRONOTLARIN-G%C3%9CNL%C3%9CK-YA%C5%9EAMI-%C5%9EU
BAT-26-2013.pdf
https://www.yenisafak.com/yazarlar/gokhanozcan/uzayda-vakit-nasil-gecer-51996
108

Hiçliğin Sembolü:
Sıfır

Nehir GÖYMEN
8-A
Daha önce hiç düşündünüz mü, insanlar hiçliği neden
sembolize etmek istemiş olabilir diye? Eğer
düşündüyseniz ve cevabını bulamadıysanız, bu
yazıda bulabileceksiniz! O halde başlıyorum
anlatmaya...

“Sıfır, insanların sıklıkla hissettiği sayıdır, birden
fazladır.” - Anthony Liccione
“Sıfırın kendisi hiçbir şey değildir, ancak sıfır olmadan
hiçbir şeyi sayamazsınız; bu nedenle, sıfır bir şeydir,
yine de sıfırdır.” - Dalai Lama

İşte insanların yokluğunda zorluklar çektiği,
bulduktan sonra ise "Şeytanın Göstergesi" olarak
suçladığı "sıfır" sayısının hikayesi:
Sıfır saysının keşfi insanlık için büyük bir öneme
sahiptir. Ancak bu sayının kim tarafından keşfedildiği
ya da hangi uygarlık tarafından ilk olarak
kullanılmaya başlandığı kesin değildir. Bazı
araştırmacılar, sıfır sayısını ilk kullanan kişinin
Harezmi olduğunu söylemektedir. Yapılan bazı
araştırmalar ise, sıfır sayısının kökeninin Hindistan
olduğunu göstermektedir. Alex Bellos, “Hiçbir şeyin,
bir şey olduğu fikrinin, onların kültüründe zaten köklü
bir yeri vardı. Örneğin "nirvana" bir hiçlik halidir; tüm
endişe ve arzularınızdan arınmışsınızdır. Öyleyse
hiçliği ifade eden bir sembol neden olmasın?"
şeklinde bu durumu ifade etmiştir. Sıfır sayısına ilk
olarak Hindistan'da “şunya” adı verilmiştir. Bu
kavramın bugünkü kelime anlamı “hiç”tir. Bunun
yanında, yapılan araştırmalar sıfır sayısının Avrupa'da
oldukça geç kullanılmaya başlanmasına karşın, Antik
Çağ'ın birçok uygarlığında sıfır kavramının var
olduğunu göstermektedir. Örneğin, Eski Mısır'da sıfır
sayısı için bir sembol kullanılmıştır. Diğer yandan,
Babiller sıfır sayısı için herhangi bir sembol kullanmak
yerine sıfır sayısının gelmesi gereken yeri boş
bırakmıştır. Bu durum ise 11 ve 101 gibi sayıların
birbirinden ayırt edilmesini zorlaştırmıştır. Yaklaşık
yüz yıl sonra, Babilli tüccarlar sıfır sayısı yerine
birbirine paralel iki çizgiden oluşan bir sembol
geliştirmiştir.
Sıfır sayısının matematiksel bir sayı olarak kabul
görmesi yaklaşık 2000 yılı almıştır. Bana kalırsa bu
olay da “0” sayısının, uğursuzlukla suçlanan “13"
sayısından bile daha çok konuşulduğunu ve dikkat
çektiğini gösterir! Şimdi siz de bir kez daha bakın, bu
yuvarlak, hiçliğin sembolü olan sayıya... Sizce de
hiçlikten fazlasını ifade etmiyor mu?
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Kaynakça:
https://www.kigem.com/sifir-sayisi-nasil-kesfedildi.html
https://www.matematiksel.org/0-sifir-rakaminin-sancili-dogumu/
https://www.twitsozler.com/guzelsozler/s%C4%B1f%C4%B1r-s%C3%B6zler-ve-al%C4%B1nt%C4%B1lar-1138
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fst2.depositphotos.com%2F3746989%2F8909%2Fv%2F600%2Fdepositphotos_8909243
6-stock-illustration-people-form-number-zero.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Ftr.
depositphotos.com%2Fvector-images%2Fortografik-sembol%25C3%25BC.html&t
bnid=YwWZkSRaQT2e8M&vet=1&docid=eskIT1KqSV5ocM&w=600&h=600&itg=1&
source=sh%2Fx%2Fim

Hip-Hop Dans Kültürü
ve Geçmişten Günümüze Gelişimi
uluslararası
Hip-Hop
yarışma
ve
festivalleri
düzenlenmeye başlanmış (Örn. Battle of the Year) ve
böylece Hip-Hop dansının önlenemez yükselişi
başlamıştır. Ayrıca müzik kanallarının yaygınlaşması ve
dansa olan ilginin artmasıyla birlikte popülaritesi her
geçen gün artmıştır. Günümüzde popüler kültürü
şekillendiren Hip-Hop, her kültürdeki gençlerin ilgi odağı
haline gelmiş ve dünyada büyük bir endüstriye
dönüşmüştür.

Nehir ÖCAL
9-C

Hip-hop Dans Türleri:
• Sokak dansları kategorisinde bulunan Hip-Hop dansının
birçok türü vardır. Ancak genel anlamıyla bakıldığında
aşağıda belirtilen türler en yaygın Hip-hop
danslarındandır.

Hip Hop Kavraminin Kelime Anlamı ve Dilsel Kullanımı:
Hip hop kavramı İngilizce “to hop” "sıçramak, hoplamak"
eyleminden türemiştir. Ayrıca Hiphop kelimesinin değişik
yazım türleri de vardır. Bir bütün olarak kültürün
kendisinden bahsederken “Hiphop”, kültürün insanlar ve
insanların yaşam tarzına yansıması olarak kullanırken
“Hip hop”, bu yaşam tarzının bir ürününden bahsederken
de “Hip-hop” olarak üç farklı şekilde kullanıldığı görülür.
Ben de bu yazıda, bu yaşam tarzının bir ürünü olan
danstan bahsedeceğim için kelimeyi Hip-hop olarak
kullanacağım.

• Robot ya da manken olarak adlandırılan stilde, tıpkı bir
robot gibi hareketler mekanik ve kademeli bir görüntüye
sahiptir. Burda en yaygın kullanılan 'Dime Stopping'
tekniğidir. Yani bir hareket bir anda başlamalı ve bir anda
bitmelidir.
• B- boying /girling
veya breakdancing olarak
adlandırılan stil vücudun yüksek performansına dayalıdır.
Hip-Hop müzikte, şarkıların melodi ve söz kısımlarının ara
verdiği ve perküsyon ağırlıklı ritim kısımlarının devam
ettiği bölümüne “break” denir. Dansçılar şarkının bu
bölümünde yere inerek, ellerinin üzerinde footwork adı
verilen çeşitli hareketler yaparlar. Bu nedenle dansın adı
breaking’dir. Kuplu, makas ve kafa kopter bu stilin en
bilinen teknik hareketlerindendir.
• Krumping ya da popping olarak adlandırılan stilde ise,
göğüs kabarması ve kol hareketleri gibi pek çok figür
bulunur. Bu stil dansçının kaslarını ani bir şekilde kasıp
gevşeterek vücudunda oluşan sarsıntılarla ritme uygun
şekilde hareket etme tekniğidir.

The Eastwood Rockers breakdancing on the sidewalk. 1984.

Hip-hop Nasıl Doğdu?
Hip-hop, 1970’li yıllarda New York’ta ortaya çıkmaya
başlamış ve daha sonra yıllar içerisinde bütün dünyaya
yayılarak insanları etkisi altına almıştır . O yıllarda
Bronx’da yeni yapılan yol çalışması şehri ikiye ayırmış ve
bu ayrım toplumu sosyoekonomik statülerine göre ikiye
bölmüştür. Genelde göçmenlerden oluşan düşük gelirli
aileler Bronx gibi kenar mahallelerde yaşamaya
başlarken sokaklar çeteler tarafından ele geçirilmiş ve
binalar bazı çeşitli nedenlerden dolayı yakılıp yok
edilmiştir. Yaşaması oldukça zor olan bu şartlar altında
gençler kendilerini ifade edebilecekleri ve seslerini
duyurabilecekleri alanlar aramaya başlamışlardır.
Bulundukları zor duruma bir tepki göstermek ve
eleştirmek amacıyla tepkilerini sanatsal bir hale
büründürerek Hip-hop dansının doğmasına öncülük
etmişlerdir. Amerika’da siyahi gençlerden oluşan
gettolarda doğan bu başkaldırı hareketi, zaman
içerisinde dünya genelinde adından bahsettirmeyi
başaran Hip-hop dans kültürünün doğmasına sebep
olmuştur.
Hip-hop Dansının Gelişimi:
1980’lerde resmi ve gayriresmî şekilde düzenlenen
yarışmalar, Hip-Hop dans kültürünün popüler kültürün
bir parçası olmasına öncülük etmiştir. 1990’larla birlikte

• Hip-Hop dansta bilinen bir diğer stil ise house dance
olarak adlandırılır. Footwork, Skating, Stomping,
Shuffling, Lofting gibi birçok teknik ve alt stil
barındırmaktadır.

Kaynakça:
https://www.mynet.com/gecmisten-gunumuze-hip-hop-kulturu-190101142624
https://coffeemag.com.tr/
http://www.art-izan.org/artizan-arsivi/dunyada-hip-hop-kulturu/
http://academicrepository.khas.edu.tr/bitstream/handle/20.500.12469/2163/0080254Selen Gurmen.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.etimolojiturkce.com/kelime/hip-hop
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II. Viyana Kuşatması ve
Osmanlı Devleti’nin Avrupa’ya Etkileri

Azra NOYAN
10-E
Osmanlı Beyliği’nin
Bursa idi. Ardından
gözler Belgrad’a
alınmasından sonra
Devleti’ne açılınca
çevrildi.

Osmanlı ordusunun Viyana’ya yönelmesi bütün
Avusturya’da büyük bir heyecan uyandırdı. İmparator
Leopold, Osmanlı askeri gelmeden on gün önce
20-25 bin kişilik bir kuvvet bırakarak şehirden ayrılıp
Linz’e sığındı. Osmanlı ordusunun Viyana’yı
kuşatmasının ilk gününde (14 Temmuz 1683) Viyana
düşme tehlikesi geçirdi. Ancak Viyana 14
Temmuz’dan 11 Eylül’e kadar Osmanlı ordusuna karşı
direnmeyi başardı. 12 Eylül’de Jan Sobiesky
idaresindeki
Hristiyan
birlikler,
Viyana’nın
kuzeybatısındaki tepeleri ele geçirince Kahlenberg
(Alaman Dağı) mevkiinde iki ordu savaşa başladı.
Osmanlı ordusunun ilk olarak sağ kanadı çöktü.
Bozgun önlenemedi. Düşman askerlerinin Osmanlı

ilk yıllarındaki hedefi İznik ve
gözler önce İstanbul’a sonra da
çevrildi. 1522’de Belgrad’ın
Orta Avrupa’nın kapısı Osmanlı
bu defa gözler de Viyana’ya

Osmanlı hükümdarlarının en haşmetlisi olarak kabul
edilen Kanuni Sultan Süleyman 1529’un Eylül ayında
Viyana’yı kuşatmış olsa da kışın yaklaşması ve
kuşatmaya ağır topların getirilememesi nedeniyle
kuşatma kaldırıldı. Ancak Türklerin aklı hep Viyana’da
kaldı. Çünkü Osmanlı ordusunun Avusturya seferleri
Habsburgluların kurduğu savunma sistemi yüzünden
yoldaki kalelerle uğraşmayla geçtiğinden Viyana’ya
kadar bir türlü gidilemedi. Ancak 1670’li yıllarda
Avusturya hâkimiyetindeki Protestan Macarlar
ayaklandı. Habsburglularla yalnız başlarına mücadele
etmek yerine Osmanlı Devleti’nden yardım isteyen
Macarlar (Tökeli İmre) o dönemde Osmanlı
sadrazamı olan Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nın
desteğini almayı başardılar.
Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa dönemin
padişahı IV. Mehmet’i (Avcı) Avusturya seferine ikna
etti. Merzifonlu, padişahı Avusturya’ya karşı sefere
ikna ettiğinde seferin hedefi Yanık (Raab) ve
Komaron kaleleri olarak belirlenmişti. Ancak yol
boyunca Reisülküttap Mustafa Efendi, sadrazamın
hırsını sürekli tahrik ederek, onu Viyana kuşatması
macerasına yönlendirdi. Fakat sadrazam son ana
kadar fikrini kimseyle paylaşmadı. Sadrazam
Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’ya, Kırım Hanı ve
Budin Beylerbeyi dışında karşı çıkan da olmadı.
Ancak Sadrazam Viyana alınmadıkça bütün
Avusturya
bile
ele
geçirilse
bir
fayda
sağlanamayacağını, eğer Viyana alınırsa bütün Macar
ve Avusturyalıların Osmanlı Devleti’ne itaat
edecekleri fikrindeydi. Sadrazamın kendisine
danışmadan Viyana’yı kuşatmaya gitmesindeki
cüretine hayret eden IV. Mehmet, onun bu davranışı
için: “Kastımız Yanık ve Komaron kaleleri idi. Viyana
dilde yoktu. Paşa ne tuhaf saygısızlık edip bu sevdaya
düşmüş. Şimdi Allah kolay getirsin. Lakin önceden
bildirseydi, rıza vermezdim” demiştir.
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ordusunun merkezine girmeye başlaması üzerine
Kara Mustafa Paşa, iki aydan beri Viyana’yı kuşatan
Türk birliklerine Budin’e çekilme emri verdi. Osmanlı
ordusu panik halinde dağılarak, Viyana önlerinden
çekilirken bütün ağırlıklarını geride bırakmıştı.
Düşmanın ele geçirdiği ganimet 600 torba dolusu
altın tutarındaydı. Ayrıca sayısız mücevher, değerli
silahlar, som altından çekmeceler, saatler ve halılar
vardı. 15 bin çadır, 10 bin manda, 5 bin deve, 10 bin
koyun ile Osmanlı ordusunun toplarının hemen
hemen tamamını ele geçirmişti.
Sadrazamın muhteşem otağı da Viyana önlerinde
kalmıştı. Bugün Viyana, Krakow, Karlsruhe gibi
şehirlerdeki müzelerde Osmanlılardan kalan çadırlar,
silahlar, bayraklar sergilenmektedir. Osmanlı topları
ise Saint Stephan Kilisesi’nin büyük çanının
dökümünde kullanıldı. Bu çan daha sonra kilisenin
üzerine düşerek parçalandı. 1952’de kilisenin
restorasyonu sırasında kalan parçalar tekrar
eritilerek, yeniden çan yapıldı.
Osmanlı ordusunun arkasında bıraktıklarının içinde
yüzlerce çuval kahve de bulunuyordu. Türk
ordugâhında casus olarak dolaşıp çeşitli söylentiler
çıkaran ve Viyana’nın dışarıdaki kuvvetlerle irtibatını
temin eden Leh asıllı Koltschitzky, yaptığı hizmetler
karşılığında mükâfat olarak bu kahve çuvallarını
almıştı. Bunlarla Viyana’nın ilk kahvehanesi olan Mavi
Şişe’yi kurdu. Kahvenin Avrupa’ya yayılması Osmanlı
ordusundan kalan bu kahveler ile oldu. Kahve o
zamana kadar sadece Türklere, dolayısıyla
Avrupa’nın gözünde “şeytan” kabul edilen bir millete
mahsustu. Dindar Hristiyanlar, kahveden uzak
duruyorlardı. Daha sonra kahve, din adamları
sayesinde rağbet gördü. Papa VIII. Clement, bir
iddiaya göre de III. Vincent kahveyi tattı, hoşuna
gidince de “Böylesine lezzetli bir içeceğin sadece
Müslümanlara ait sayılması utanç verici bir iştir” dedi
ve böylece kahve Hristiyanlar için de “helal” sayıldı.
Avrupa işte bu sayede ilk defa kahveyle tanışmıştı.
Ama kahvenin tadı oldukça sertti, yumuşatılması
gerekirdi. Rivayete göre bu işi de papaz Marco di
Aviano yaptı. Çekilip kaynatılmış kahveye süt ve bal
ilave etti. Avrupa, bu şekilde hazırlanan kahveyi
Viyana’nın kurtarıcısı kabul edilen Marco’ya olan
saygıdan dolayı Marco’nun bağlı olduğu “Capuchin”
mezhebinin ismiyle anmaya başlandı ve “cappucino”
demeye başlandı.
Kaynakça:
Erhan Afyoncu, Sorularla Osmanlı İmparatorluğu I, Yeditepe Yayınları, İstanbul,
2004 (sayfa,103-117)
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ftarihportali.net%2F1-viyana-kusatmasihttps://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ftr.euronews.
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ftr.wikipedia.org%2Fwiki%2FAziz_Stefan_Katedrali_(Viyana)&psig
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fislamansiklopedisi.org.tr%2Fmerzifonlu-kara-mustafa-pasa
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Bazı kuşlar sabah, bazıları ise gece göç ederler.
Küçük kuşların çoğu gece göç eder çünkü yırtıcılara
karşı daha güvenlidir. Bazı büyük yırtıcı kuşlar da
gece göç eder, çünkü bu kuşlar sabahları göç için
avlanırlar ve vücutlarına gerekli olan yağı ve besini
depolarlar. Bunun bir başka nedeni de gecelerin daha
serin olmasıdır. Güneş ışınları, uçuş sırasında kuşların
kanatlarının aşırı ısınma riskini oluşturur. Kuşlar da
gecenin serinliğinden yararlanıp su kaybını azaltırlar,
böylece su kaybının düşmesi onların uçuş verimliliği
artırır. Bazı kuşlar ise sadece gündüz uçar, bunun
nedeni ise kanat yapıları ve uçuş şekilleri ısının
yayılmasına ve dağlara çarpan rüzgârların onları
sürüklemesine izin vermesidir.

Göçmen Kuşlar

Duru SIRT
9-A

Kuşların göç döneminde biz de onlara yardımcı
olabiliriz. Özellikle ilkbahar ve sonbaharda yer fıstığı,
fıstık ezmesi, ayçiçek çekirdeği gibi yüksek yağlı
gıdalar ve tohum, kuruyemiş, nektar gibi doğal
gıdaları
bahçenize
veya
pencere
önlerine
koyabilirsiniz. Doğayı ve kuşların yasam alanını
korumak, yerel habitata sahip çıkmak için çok
önemlidir. Yine bahçeye ve pencere önlerine su
koymak da kuşların göç zamanı için önemlidir.

Her yıl milyarlarca kuş göç eder, küçük ya da büyük,
bazıları en iyi yemek ve yaşam ortamı için bazıları en
uygun hava koşuları için göç eder. Kuşlar, gözlerini
toplu halde ve genellikle ‘V’ şeklinde uçarak yapar,
lider kuşlar başta olur ve diğer kuşlar da bu açıyı
tamamlayacak şekilde sıralanır. Bunu yapmalarının
önemli nedenlerinden biri, hava akımının oluşturduğu
kuvveti kaldırarak daha kolay uçmalarıdır.

Bazı kuşlar ise göç etmez. Kuşlar, bilinçli olarak göç
etmezler, bu onlar için içgüdüseldir. Bunların başlıca
nedenleri ise: İlk olarak taşınma ile gelen
tehlikelerden kaçınmak, örnek olarak fırtına, habitat
kaybı ve avlanmak. Sonra diğer kuşlar göçteyken geri
gelecekleri için yuvayı korumak, enerji tasarrufu ve
yavruları için daha fazla zaman harcayabilmek.

Sonbahar geldiğinde kuşlar en iyi yaşam şartları için
sıcak, ılıman bölgelere göç ederler. Göç süreleri
gittikleri yere göre değişir ancak genellikle göçler
uzun ve zor şartlar altında yapılır, bu nedenle kuşlar
göçten önce vücutlarında gerekli besin ve yağı
depolarlar. Kuşların göçten önce artık üreme için
gerekli olmadığından testis ve yumurtalıklarının
olabilecek en küçük hale kadar küçüldüğü
gözlemlenmiştir. Bu olaya ‘Gonad Büzülme’ denir ve
böylece iç organlarının ağırlığı azalır ve fazla enerji
harcamadan kolayca uçabilirler. Kuşlarda göçten
önce görülen bir başka olay ise ‘hemoglobin artışı’dır.
Göçten önce kuşlar fazlaca hemoglobin üretmeye
başlar. Bu, kuşların kaslarına oksijen verilmesini
sağlayarak vücutlarındaki herhangi bir olumsuzluğu
önlemesiyle daha kolay uçmalarını sağlar.

Peki göç etmeyen kuşlar buna nasıl uyum sağlıyor?
Göç etmek yerine kuşların yaptığı birkaç adaptasyon
da şunlardır: Mevsime uygun olan gıdaları tüketmek,
yani sıklıkla gıda değiştirmek, yazlık meyve, tohum
vb. gıdaları saklamak. Tüyleri soğuktan sıcağa veya
sıcaktan soğuğa maruz kalan kuşlar da vücut ısısını
korumak için ekstra olarak yalıtıcı bir deri tabakası
kazanabilirler.
Kaynakça:
https://tr.insterne.com/kuslar-goec-icin-nasil-hazirlanir/
https://www.youtube.com/watch?v=YTAN30i4fqs
https://tr.insterne.com/neden-tuem-kuslar-goec-etmiyor/
https://www.bilgiustam.com/kuslarin-goc-etmesinin-nedeni-nedir/
https://www.egitimsistem.com/gocmen-kuslar-sizce-neden-goc-eder-65698h.htm
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Elektro Kaplama Tekniği
devreye bağlanan güç kaynağı veya bataryanın
bağlanıp, elektrik akımı devreden geçtiğinde
elektrolit çözeltisini elektrolize edip anottan
kopardığı metal iyonlarını katoda taşıyarak katotta
ince bir katman oluşmasını sağlar. Bu yöntemle bir
çok metal kaplanabilir. Örnek vermek gerekirse: altın,
gümüş, kalay, bakır, kadmiyum, krom, nikel, platin ve
kurşun.

Furkan ÇAVUŞLAR
9-A

Elektrokaplamanın birçok kullanım alanı vardır. Bu
uygulama alanlarına örnek olarak otomobiller,
uçaklar,
takılar
ve
oyuncaklar
verilebilir.
Elektrokaplamanın en önemli kullanım alanlarından
biri ise tıbbi cihazlar endüstrisindeki kullanımıdır.
Tıbbi cihazlar endüstrisinde birçok cihaz nikelden
yapılır, ancak nikelin insan vücudu ile direkt teması
tehlikeli olabileceğinden dolayı altın veya paladyum
elementleriyle kaplanır ve bu işlem elektrokaplama
ile yapılır. Aynı kaplama işlemi, serbest bırakılan
kimyasalların nikel plakaların bozulmasına neden
olacağı mürekkep püskürtmeli (inkjet) uç plakası için
de geçerlidir. Korozif ortamlara oldukça dirençli
bileşenlere ihtiyaç duyulduğu zaman elektro
kaplama bu özelliği oluşturmaya yardımcı olabilir. Bu
durumda elektrokaplama ve elektroformasyon
arasındaki sinerjiyi, bağımsız üretim yöntemleri
olarak görmek yerine üst düzey mühendislik
teknikleri olarak değerlendirmeliyiz.

Elektrokaplama tekniği, bir metali elektrik akımı
yardımıyla başka bir metal ile kaplama işlemidir.
Genellikle dekoratif amaçlar, metalin yüzey
özelliklerini değiştirmek (korozyon koruması,
kayganlık, aşınma) ya da mühendislik ve mekanik
özellikler için kullanılır.
Elektrokaplama tekniği ilk olarak Luigi Brugnatelli
tarafından 1805 yılında kullanılmıştır, ancak buluşu
Fransız Bilim Akademisi ve Napoleon Bonaparte
tarafından dikkate alınmamıştır. Birkaç yıl sonra ise
John Wright potasyum siyanürü gümüş ve altın için
elektrolit olarak kullanmıştır. Potasyum siyanürün
etkili bir elektrolit olduğunu keşfetmiştir. 1840 yılında
Elkington kuzenler potasyum siyanürü elektrolit
olarak kullanmış ve elektrokaplamanın patentini
almıştır.
Patentinin
alınmasının
ardından
elektrokaplama tekniği hızla dünyaya yayılmaya
başlamıştır.

Kaynakça:
https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Analytical_Chemistry/Supplemental_Modules_(Analytical_Chemistry)/Electrochemistry/Electrolytic
_Cells/Electroplating
https://www.explainthatstuff.com/electroplating.html
https://byjus.com/chemistry/electroplating-process/
https://www.britannica.com/technology/electroplating
https://www.sciencedirect.com/topics/chemical-engineering/electroplating

Elektrokaplama tekniği, içinde anot ve katot olmak
üzere iki metalin arasındaki elektrolit adı verilen
çözeltiyle devrenin tamamlanmasını, tamamlanan bu
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olduğundan bağırsaklarımız da dahil olmak üzere
tüm sindirim sistemimizi zorlar ve kalıcı zararlara
neden
olur.
Böbrek
taşından
bağırsak
düğümlenmesine kadar birçok rahatsızlığa sebep
olan hazır yiyeceklerden mümkün olduğunca uzak
durmamız gerekir. Ayrıca bu hazır gıdaların
içerisinde bulunan çoğu maddeler, çocukların
boylarının uzamasını yavaşlatıp durdurmaktadır.

Hazır Yiyecekler ve Zararları

Hazır gıdaların zararlı olmasının asıl nedeni, içlerine
konulan zararlı ve yapay maddelerdir. Bu yiyecekleri
diğerlerinden daha zararlı yapan 10 madde vardır. Bu
maddeler; Aspartam, Yüksek Fruktoz Mısır Şurubu,
Monosodyum Glutamat (MSG), Trans Yağlar, Gıda
Boyaları, Sodyum Sülfit, Sodyum Nitrit, Bütilat
Hidroksi Anizol (BHA) ve Bütilat Hidroksi Toluen
(BHT), Sülfür Dioksit ve Potasyum Bromat. Bu
maddeler bir yiyeceğe konulduğunda, bu yiyeceğin
tadı en az 10 kat daha güzelleşir ve yiyecek de 10 kat
daha zararlı hale gelir, yemeğinizi bitene kadar, hatta
bitirdikten sonra bile, size doymama hissi verir.

Selin AKTULGA
9-A
Hepimiz hazır yiyecekleri seviyoruz ve çoğunun çok
zararlı olduğunu biliyoruz ama neden zararlı
olduklarını ve zararlarını biliyor muyuz?

Benim size tavsiyem, hazır yiyecek tüketiminizi
oldukça azaltmanız ve bir daha hazır yiyecek yemek
istediğinizde tekrar düşünmeniz. Yedilklerinizin size
sağlık getirmesi dileklerimle.

Hazır yiyecekler bildiğimiz gibi ev yapımı
yiyeceklerden genellikle daha fazla kalorili
olduklarından obeziteye sebep olurlar, ama hazır
yiyeceklerin verdiği asıl zarar içimize oluyor.
Günümüzde kanser vakalarının artmasının ana
nedeni, beslenme alışkanlıklarımız ve beslendiğimiz
ürünlerin yapısıdır. Cilt kanserinden iç organ
kanserine kadar olan çoğu kanser türlerinin
nedenleri arasında en büyük nedenin hazır gıdalar
olduğu bulunmuştur. Ayrıca hazır gıdaların içinde
bulunan doyurulmuş yağ ve benzeri yağlar kalp ve
damarları tıkadıkları için kalp damarları hastalıklarına
da yol açarlar.
Midemiz parçalayamadığı bir ürün için normalde
salgıladığından daha fazla asit salgılar. Bu
vücudumuzun hormonel yapısını bozduğu için
midemizde reflü gibi hastalıklara neden olur.
Sindirim sistemimizde hazır yiyeceklerin emilimi zor

Kaynakça:
evdesifa.com/hazir-gidalarin-zararlari/
https://www.zararlar.com/hazir-gidalarin-zararlari.html
https://dergi.kuraldisi.com/gidalarda-en-zararli-10-katki-maddesi
https://www.mynet.com/hazir-gidalarda-en-cok-kullanilan-10-katki-maddesi-ve-insani-dehsete-dusuren-zar
arlari-1161046-myyemek
https://www.hurriyet.com.tr/mahmure/hazir-gidalarin-vucuda-zararlari-35126452
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Para

Zeynep CİVANER
9-A
“Para, para, para…” demiş Napolyon. Nedir bu para?
Bir kağıt parçası. Peki, neden biz bu kağıt parçasına
bu kadar anlam yüklüyoruz? Etimolojiden
başlayalım; para sözcüğü Türkçeye, Farsça pare
(küçük parça) sözcüğünden geçmiştir. M.Ö. 3. yüzyıl
başından itibaren bazı madenler kullanılarak para
değişim aracı olarak kullanılmaya başlanmıştır.
Banknot biçimindeki para ilk kez Çin’de kullanılmaya
başlanmış, 618 yılından 1279 yılına kadar uzun bir
kullanım süresi olmuştur. Toplu kağıt basımı ise 11.
yüzyılda matbaanın icadıyla gerçekleştirilmiş, 1661
yılında Avrupa’da ilk kez İsveç’te resmi kağıt para
tedavüle girmiştir.

Para, sana yetecek kadarına sahip olana kadar bir
amaçtır fakat kendi ihtiyacında fazlasını kazanmaya
başladığın zaman araca dönüşür. Örneğin, çok fazla
parası olan insanlar sorunlarını genelde parayla
çözmeye çalışırlar. Bu nedenle kaybettikleri
maneviyatlarının farkına varmazlar. Sonunda
ruhunda bile yaralar açan sorular oluşur. Çok kez
tanık olduğumuz insanlara tepeden bakan, ruhlarını
paraya satmış kullar olurlar.

Bu kadar tarihi bilgiden sonra biraz günümüze
dönelim, en çok tartışılan konulardan biri: Para araç
mıdır yoksa amaç mı?

Çok zengin olan Sakıp Sabancı’ya bir söyleşide
“Bunca zenginliğiniz var. Herhalde mutlu bir insan
olmalısınız?” sorusuna şöyle cevap vererek insanları
şaşkına çevirmiştir: “Türkiye’nin en iyi otomobillerini
ben üretiyorum ama oğlum bu otomobillerin birine
bile binemiyor!..”
Bu sözüyle herkesi şoke ederek söyleşiyi son bir
cümleyle bitirmiştir: “Her acıdan mümkün olduğunca
mutluluk yaratmak gerek”.
Kaynakça:
https://www.paradurumu.com/diger/sakip-sabanciyi-unutulmaz-kilan-duygusal-aciklamalari-haberi-2856
https://teoridergisi.com/para-yeni-nitelik-yolu
https://tr.wikipedia.org/wiki/Para
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Rüyaların İşlevi

Gamze GÜLER
9-A
kanısına varmıştır. Öyle görünüyor ki rüyalarımızın
hepsi, bize zihnimizin bir oyunudur. Belki de asıl
amaç, rüya gördüğümüzde ruhumuzun başka bir
boyuta gitmesiyle bedenimizdeki yorgunluğun
atılmasına yardımcı olmasıdır.

Genellikle insanlar hava kararmaya başlayınca yani
gece olunca uyur. Zaman zaman çok yorgun düşüp
daha hava kararmadan bile uyuyup kalıveririz bir
köşecikte. O kısa zamanda bile rüya görürüz. Peki hiç
düşündünüz mü bizler niye rüya görürüz? Rüya
nedir ki? Neyi yansıtır bize? Rüya gördüğümüz
zaman ruhumuz bedenimizden ayrılır ve başka bir
boyutta hayat mı bulur?
Belki gerçek hayatta asla gerçekleşmeyecek
gerçekleşmesi imkânsız olan şeyleri görürüz
rüyalarımızda. Örneğin, bazen rüyalarımızda
gökyüzünde uçarak her yere gidebiliriz ya da bazen
çok yüksek bir yerden aşağı atlarız ama hiçbir
yerimiz yara almadan devam ederiz rüyalara. Yani
aslında rüyalarımız bizim gerçek hayatta yapmak
istediğimiz dileklerimiz, hayallerimizdir.
Rüyalarda gerçek hayatta çok mümkün olmayacak
durumlarla karşılarız. Rüyalarımızda bazen kötü
insanlar çıkar karşımıza bize zarar vermek isteyen ve
biz rüyalarımızda onlara karşı kendimizi savunacak
bir yol bulur, onların üstesinden geliriz. Böyle rüyalar
gördüğümüz durumlarda aslında rüyalarımızın bizi
bir nebze de olsa gerçek hayata hazırladığı
doğrudur, çünkü başımıza öyle bir olay gelirse biz
zaten buna rüyamız sayesinde hazır olmuş olacağız.
Bazen de onlarca saat uğraştığınız problemleri
çözemezken rüyalarımızda onları çözebiliriz, yani
rüyalarımız bu alanda da bize yardım eder.
Rüyalarla ilgili şöyle çok şaşırtıcı bir bilgi var. Bizim
geceden sabaha kadar onca saat gördüğümüz
rüyalarımızın aslında kaç dakika sürdüğünü biliyor
musunuz? Bu soruyu kime sorsanız herkes uyuduğu
saat boyunca rüya gördüğünü iddia eder, ancak
burada yanılırlar. Çünkü gördüğümüz en uzun
rüyanın süresi 90 saniyedir ve bu gerçekten çok
şaşırtıcıdır. Fakat, bunun üzerine birçok bilim adamı
çalışmalar yapmış ve en sonunda bu sonuca yani
‘gördüğümüz en uzun rüyanın 90 saniye olduğu’
Kaynakça:
https://bilimfili.com/neden-ruya-goruruz
https://www.ted.com/talks/amy_adkins_why_do_we_dream/transcript?language=tr
https://www.turkiyehabermerkezi.com/yasam/ruyalar-ne-kadar-surer-ruyalar-kac-saniyedir-h144611.html
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Renklerin Psikolojisi

Arda ERİŞ
9-A
Renklerin insanlar üzerinde büyük bir etki yarattığını
biliyor musunuz? Kültürden kültüre değişmesine
rağmen insanlar yıllarca renklere birçok değişik
anlamlar yüklemiştir.

üzerindeki etkisinin günümüze kadar çok az teorik
veya ampirik çalışmada yer aldığını ve yapılan işlerin
bilimsel titizlikle olmayıp, çoğunlukla pratik
kaygılarla yapıldığını söylemişlerdir.

Her rengin insanlar için birden fazla etkisi vardır,
bazıları insanları duygusal olarak bazıları ise
psikolojik olarak etkiler. Diyelim ki bir işletme açmak
istiyorsunuz ve hangi renge boyayacağınız
konusunda kararsızsınız, böyle bir durumla
karşılaştığınızda renklerin etkisini göz ardı
edemezsiniz. Sarı renk sizin için en uygun renk olur
çünkü sarı bir odanın insanları yaratıcılığa teşvik
edebilmek gibi bir etkisi vardır. Renklerin dünyasına
biraz daha girdiğimizde aslında renklerin bizim
hayatımızı şekillendirdiğini görürüz.

Renk psikolojisi alanındaki genel araştırma
eksikliğine rağmen renk psikoloji kavramı,
pazarlama, sanat, tasarım ve diğer alanlarda ilgi
gören bir konu haline gelmiştir. Ortaya çıkan bu
alandaki aktarımların çoğu büyük bir ihtimalle
anekdottur, ancak araştırmacılar ve uzmanlar renk
psikolojisi ve ruh halleri, duygular ve davranışlar
üzerindeki etkisi hakkında birçok önemli keşif ve
gözlem yapmışlardır.

Renklerin hayatımızdaki yerini anlamamız için biraz
geriye gittiğimizde 1666’da İngiliz bilim adamı Sir
Isaac Newton’un saf beyaz ışığı bir prizmadan

Renklerin anlamlarına girdiğimizde
bizim görmeye çok alışık olduğumuz
yeşil ile başlayalım. Yeşil, tazeliği,
dengeyi, pozitifliği zenginliği,
sakinliği, doğallığı ve üretkenliği
temsil eder. Eğer hayatınızda marka
oluşturmak için bir planınız varsa,
yeşili kullanmanız doğa dostu
olduğunuzu gösterebilir. Ya da kitap
okurken veya ders çalışırken yeşil
kalem kullanmanız çalışmanıza katkı
sağlayabilir. Bu kadar pozitif bir
anlamı olmasının yanında yeşil,
negatif olarak kıskançlığı ve
suçluluğu temsil etmektedir.

geçirerek tüm görünür renklerle ayrıldığını
keşfetmesiyle
renk
skalasının
oluştuğunu
söyleyebiliriz. Daha sonraki deneylerinde de ışığın
başka renkler oluşturmak için birleştirebileceğini
göstermiş oldu. Araştırmacıların bazıları, renk
yaygınlığı göz önünde bulundurulduğunda renk
psikolojisinin gelişmiş bir alan olması gerektiğini
fakat bugüne kadar rengin psikolojik işlevi
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Maviye biraz yakın tonlardan olan mor rengi
ise yaratıcılığı, asilliği, duygusallığı,
ihtişamlı, azimliliği ve bereketi temsil eder.
Morun diğer bir etkileri ise insanlara
sakinliği ve sanatkarlığı çağrıştırdığı için
lüks markalar tarafından en çok tercih
edilen koyu renklerdendir.

Diğer bir renk ise yine çok gördüğümüz
renklerden biri de mavidir. Mavi; güvenirliği,
sadakati, sakinliği, uyumu, huzuru, sevgiyi ve
zekayı temsil eder. Finansal kurumlar, sosyal
ağlar, kurumsal endüstriler ve güzellik
salonları tarafından kullanılabilir. Mavi rengin
soğuk bir renk olması, insanlarda korku
duygusu uyandırması ve maskülenliğiyle
bağdaştırılması da mavinin negatif yönüdür.

Kırmızı rengi güçlü ve enerjik bir
renktir. Sevginin ve aşkın temsilidir.
Kırmızı renginin negatif yönü olarak
kızgınlığın ve tehlikenin rengi
olmasıdır.

Parlak ve enerjik bir renk olan sarı ise
sıcaklığı, pozitifliği, neşeyi, enerjiyi ve
mutluluğu temsil eder. Restoranlar
tarafından çokça tercih edilen sarı renginin
iştah açıcı bir yönü vardır.

Birçok Batı ülkesinde beyaz renk
siyahın zıttı olarak saflığı ve
masumiyeti temsil etmek için
kullanılırken çoğu Doğu ülkesinde bir
yas sembolü olarak görülmektedir.

Gücün, zarafetin, resmiyetin ve otoriterin
rengi olan siyah, genellikle moda
sektöründe tercih edilen bir renktir.
Gizemin ve kötülüğün rengi olarak
görülmesi siyahın negatif yönlerindendir.

Kaynakça:
https://listelist.com/renklerin-psikolojisi/
https://www.verywellmind.com/color-psychology-2795824#:~:text=Color%20is%20a%20powerful%20communication,%2C%20increased%20met
abolism%2C%20and%20eyestrain.
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Hayatımızda, biz insanlar olarak ne kadar fark
etmesek de dışarıda karşılaştığımız iş yerleri,
restoranlar, internet siteleri kullandıkları renklerle
insanları alım yapmaya, ya da yaptığımız işte
daha verimli olmamızı amaçlarlar.

370 Sefer Sayılı Kayıp
Malezya Havayolları Uçağı

Duru EĞİLMEZ
9-B
8 Mart 2014 tarihinde gece yarısı, Kuala Lumpur
Uluslararası
Havaalanından
Pekin
Başkent
Havaalanına gerçekleştirilecek uluslarası tarifeli bir
uçuş için bütün hazırlıklar tamamlanmıştı. 370 sefer
sayılı (MH370) Malezya Havayolları’nın Boeing
777-200ER uçağı 227 yolcu ve 12 mürettebat ile saat
00.42’de Kuala Lumpur’dan kalkış yaptı. Kalkıştan
birkaç dakika sonra planlanan rotasına girmek üzere
yoluna devam ediyordu. Aradan yaklaşık 17 dakika
geçtikten sonra kule MH370 ile rutin bir iletişim
kurdu, kaptan 35.000 feet irtifada olduklarını
doğruladı. Her şey yolunda gidiyordu.

ortaya atılan birçok ihtimal ve komplo teorisi
bulunmaktadır. Bu teorilerin çoğu düşünüldüğünde
pek mantıklı gelmiyor.
8 mart 2014 tarihinde Kuala Lumpur – Pekin seferini
yapmak üzere havalanan Malezya havayollarına ait
Boeing 777-200ER taşıdığı 239 kişi ile birlikte
bilinmeyen bir nedenle kayboldu. Yıllar süren ve
milyonlarca dolar harcanan arama çalışmaları sonuç
vermedi. Malezya hükümeti olayı kaza, yolcu
kayıplarını da ölü olarak kaydetti. 2009-2018 yılları
arasında kayda geçen ve 7630 kişinin hayatını
kaybettiği 320 uçak kazası arasında MH370’in
aradan geçen 6 yıla rağmen başına ne geldiği hâlâ
bilinmiyor…

Saatler 01.19’u gösterirken MH370 rotasındaki farklı
bir istasyonla iletişim kuracaktı çünkü artık içinde
bulunduğu hava sahasını yönetmek Vietnam’daki
kontrol istasyonun göreviydi. MH370 frekansını
değiştirmeden önce kaptan pilot Malezya kontol
istasyonuna “iyi geceler, Malezya 370.” cümlesini
kurdu. Bu MH370 ile kurulan son sesli iletişimdi…
Bundan sonra MH370 Vietnam kontrol istasyonuna
bağlanmalı ve kendini tanıtmalıydı ancak beklenen
olmadı. MH370 her şey yolunda görünürken bir anda
radar ekranından kaybolmuştu. O sırada Malezya’nın
askeri radarları tarafından tanımlanamayan bir uçak
tespit edildi. Askeri radarların fark ettiği uçak
MH370’di. MH370 Pekin’e doğru olan rotasının tam
aksi yönüne dönmüştü ve uçmaya devam ediyordu.
Askeri radarlar MH370’i yaklaşık bir saat daha takip
etmeye devam ettiler. Saat 02.22’de MH370 artık
askeri radar ekranlarında da görünmüyordu. MH370
uçakla bağlantı kurmaya çalışan hiçbir ekipmana
cevap vermiyordu, yalnızca belirli aralıklarla
uydulardan gönderilen sinyallere cevap veriyordu
fakat bu sinyaller uçağın nerede olduğunu tespit
edemiyorlardı. MH370 saat 08.19’a kadar sinyallere
cevap vermeye devam etti.
370 sefer sayılı Malezya Havayolları uçağına ne oldu?
Araştırmacılar MH370’in yakıtı bitince okyanusa
düştüğünü düşünüyorlar. Geçen bu 6 yılda MH370’e
dair çok az parçaya ulaşıldı. Bu parçalar Hint
Okyanusunun çeşitli kıyılarına vuran ufak parçalardı.
Ancak bu parçalar araştırma sürecine büyük bir katkı
sağlamadı. MH370’in gizemli kayboluşuna dair

29 Temmuz 2015 tarihinde Reunion Adasında karaya vuran MH370’in kanat
kapağı.
Kaynakça:
https://www.theguardian.com/world/malaysia-airlines-flight-mh370?page=23
https://www.gidahatti.com/iste-son-10-yilin-ucak-kazasi-istatistikleri-142212/
Kerem Gök, Malezya havayolları uçağına ne oldu? (belgesel)
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Video Oyunları İnsan Sağlığına
Zararlı mıdır?

Ayşenaz SERTEPE
9-A
izolasyon görülebilir. Bugünler de korona virüsü
yüzünden sokağa çıkıp sevdiklerimizle beraber
olmamız pek mümkün olmasa da kişi ev ortamı
içinde aile bireylerinden de sosyal olarak uzaklaşır,
izole olur. Okuma, yazma gibi aktiviteleri ve okul
sorumluluklarını yapmaz hale gelir, fiziksel
aktiviteleri reddeder. Dahası kişide ciddi davranış
bozuklukları görülebilir. Agresifleşme, şiddete karşı
duyarsız kalma ve empati
yeteneğinin
zayıflamasına yol açabilir. Tıpkı bunlar gibi daha bir
sürü problem sayabiliriz.

Yeni nesil çocukların bir numaralı ilgi odağı olan
video oyunları insan sağlığı açısından zararlı mıdır?
Özellikle geçtiğimiz yılda hayatımıza giren ölümcül
virüs Covid-19 yüzünden herkes eve kapandı. Bu da
gençlerin video oyunu oynama oranını oldukça
yükseltti. Zamanla bağımlı hâle gelen gençler online
dersleri yeterince takip edememeye, okul
sınavlarında başarısız olmaya başladı. Okul
sorumlulukları bir kenara, çok fazla video oyunu göz,
beyin sağlığımızı etkiler ve sosyalleşmemize engel
olur. Video oyunlarının zararlarını daha derinden
inceleyelim.

Sonuç olarak video oyunları gereğinden fazla
oynanırsa sağlığımıza ciddi bir zararlar verebilir. Biz
ekran karşısında geçirdiğimiz zamanı sınırlı tutarsak
bu zararları en aza indirmeyi başarırız, eğer bunu
yapamıyorsak bir büyüğümüzden veya uzman
birinden yardım istemek en mantıklısı olur.

Zamanının çoğunu video oyunu oynayan bir kişide
sağlık problemleri görülmesi çok mümkündür.
Kemiklerde büyüme geriliği, boyun fıtığı, göz
yorgunluğu, baş ağrısı ve kireçlenme bunlardan
sadece birkaçı. Bu hastalıkların yanı sıra kişide sosyal

Kaynakça:
https://ugurgelisken.com/uzun-sureli-bilgisayar-kullaniminda-meydana-gelen-hastaliklar
https://www.drozdogan.com/bilgisayar-oyunlarinin-yararlari-ve-zararlari-nelerdir-beyin-sagligina-etkileri/
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Taş Orman

Naz ORGAN
9-C
‘Taş Orman’da canlı çeşitliliği, bu taşlı ortamdan
beklenmeyecek kadar fazladır. Genellikle kayaların
oyuklarında güvenle yaşayan 11 çeşit lemur vardır.
Bununla beraber 45 çeşit sürüngen ve sadece
Madagaskar’da görülen, nadir rastlanan ‘Fossa’ isimli
bir memeli de bulunmaktadır.

Taş Orman, dünyanın en ilginç yerlerinden biri olarak
sayılmaktadır. Oluşumuyla, görünüşüyle ve gizemleri
ile dikkat çeken bir yerdir. Madagaskar Adası’nın
batısında yer alan Melaky bölgesinde bulunur.
Uzunlukları yaklaşık 70 metreyi geçen kayalıklar
jeolojik olaylar sayesinde bu hale gelmiştir.
Milyonlarca yıl süren erezyonların sonucunda ortaya
keskin uçlu kayaların dikey ve yatay bir şekilde bir
araya gelmesiyle şu anki görünümü oluşmuştur.

Bu kadar güzelliklere rağmen maalesef Taş Orman’a
ulaşmak o kadar da kolay değildir. Eğer böyle bir
yere gitmek isteyenler olursa uzun ve sıkıntılı bir
yolculuğa katlanmak zorundadırlar. Ayrıca bazı
bölgeler ziyaretçiye kapalı olup gezeceğiniz bölgeler
için yanınızda yetkili birinin olması gerekir.

Turistlerin ne kadar ilgisini çekse de rahatça
dolaşabilecekleri
bir yer değildir Taş Orman.
Kayaların uzunluğu ve sivri uçları, bölgede rahatça
dolaşmayı ve gezmeyi imkansız hale getirmektedir.

Kaynakça:
http://seyahat.mynet.com/daha-once-hic-tas-ormani-gordunuz-mu-bildiklerinizden-cok-farkli-1188443
https://gezimanya.com/GeziNotlari/dunyanin-dogal-harikalarindan-biri-tas-orman
122

Coca Cola, içeceklerinin tadının dünyanın her yerinde
aynı olması için sürekli kalite kontrolü yapar.
Malzemeleri sadece belirli üreticilerden alır. Çoğu
içecekte olduğu gibi kola da çoğunlukla sudan oluşur.
Bu su, belirli filtrelerden geçirilir ve sonra şeker veya
früktoz-glikoz şurubu ile karıştırılır, pastörize edilir. Kola
konsantresi ve şeker şurubu tanka konur ve tekrar su
ilave edilerek son karışım hazırlanır. Özel teknikli
makinelerle içlerine karbondioksit basılır. Mikroskobik
taramadan geçirilir ve el değmeden şişelenir ve
paketlenerek dağıtıma hazır hale getirilir. Kola
çalkalansa bile kapağı açılmadığı sürece gazı çok
kaçmaz çünkü şişenin içindeki basınç yaklaşık atmosfer
basıncının sadece üç katı kadar olabilir. Özel bir koşul
olmadığı sürece kolanın asitlik durumu iyi kalır.

Kola Nasıl Yapılır?

Mehmet Umut ATA
9-D

Son olarak şunu söyleyebilirim ki bildiğimiz kadarıyla
kolanın içinde başka herhangi bir yiyecek veya içecekte
olmayan zararlı bir madde yoktur. İçinde şeker ve kafein
olduğu için fazla miktarlarda tüketilmesi tabi ki sağlığa
zararlıdır. Coca Cola ve diğer kola markaları, içinde
böcek gibi şeylerin bulunması iddialarını kesinlikle
yalanlamaktadır. Söylenen her şeye rağmen hâlâ
formülün içinde neler olduğu şirket tarafından bir sır
gibi saklanmaktadır.

Bugün dünyada en çok tüketilen meşrubatlardan biri
olan kolanın ana hammaddelerinden biri koka ağacının
çekirdeğidir. Koka ağacının çekirdeğinin dışı bir kabukla
kaplı, içi ise kestaneye benzer kırmızı ya da beyaz
renklidir. Koka çekirdeğinin gerçek tadı acıdır ve kafein
içerir. Kafein, keyif verici özelliğinin yanında yorgunluğu
ve uykusuzluğu azalttığı için yerel halk, içindeki kafein
için çok uzun zamandır kola çekirdeğini çiğniyorlardı.
1800’lü yıllarda koka ağacının özü bazı alkollü içecekler
ile karıştırılıp içilirdi. Böyle diğer popüler içeceklerle
içilmesi onu bölgesel halk arasında popüler yaptı.
Kola ilk kez Atlantalı kimyager John Pemberton'un
muhasebecisi olan Frank Robinson tarafından şeker
şurubu, koka yaprağının özü ve koka çekirdeğinin
karıştırılmasıyla ortaya çıkmıştır. Robinson, koka
isminin içindeki iki tane “C” harfi bulunması yüzünden
koka isminin özgün olmayacağını düşünüp içeceğe
“kola” kelimesini ekleyip “Coca Cola” demiştir.
Normalde acı bir tadı olan koka çekirdeği, içine eklenen
farklı katkılar ile tatlandırılarak acı tadı perdelenmiş ve
şekerli bir tat ve içildiğinde keyif veren bir meşrubat
ortaya çıkmıştır.
O dönemin koşullarında içerdiği kafein işçilerin uyanık
ve dinç kalmalarını sağlıyordu. Bu yüzden işçiler için
ideal bir içecekti kola. O dönemde diğer kafeinli
içeceklerin kullanımı düştü ve kola yaygınlaştı. Asa
Candler, 1887’de Coca Cola’nın patentini satın ald . Asa
Candler, şahane pazarcılık yetenekleri ile Coca Cola’nın
satışlarını on yılda kırk kat arttırdı. Kola 19. yüzyılın
sonunda ABD’de en çok tüketilen içecek oldu. 20.
yüzyılın başında kolada çok küçük oranda kokain
bulunduğunu fark edildi. Bir süre uğraştan sonra bu
madde tamamen koladan kaldırıldı. 1980’li yıllarda
satışları düşen Coca Cola yeni bir kola formülü yarattı.
Bu formül halk tarafından sevilmeyince yeni formülün
üretimi bir süre sonra durduruldu.

Kaynakça:
https://www.bbc.com/turkce/vert-fut-37496889
https://www.coca-colaturkiye.com/dunyada-coca-cola
https://www.coca-colaturkiye.com/markalar/coca-cola
https://www.youtube.com/watch?v=gKVv2Urue-A
https://www.nefisyemektarifleri.com/blog/kola-neyden-yapiliyor/
https://www.mynet.com/coca-colanin-yapilisi-hakkinda-bilmedikleriniz-1157665-myyemek
Tutku yayınları merak ettikleriniz
kitabı sayfa :38 “kola nerden gelir”
https://www.sozcu.com.tr/hayatim/seyahat/cindeki-dogal-labirent-tas-ormani/?utm_source=dahafa
zla_haber&utm_medium=free&utm_c
ampaign=dahafazlahaber

Kola bulunduğundan beri en büyük kola şirketi hâlâ
Coca Cola’dır. Şirketin merkezi Atlanta’da bulunur ve şu
anda CEO’su James Quincey’dir . Dünyadaki bir sürü
önemli içecek markası şu an Coca Cola’nın elindedir.
Bunlardan bazıları Sprite, Fuse Tea, Cappy, Powerrade
ve Fanta gibi en büyük içecek markalarından bazılarıdır.
Dünya çapında yaklaşık 700.000 insan Coca Cola
şirketi için çalışıyor. Bu Coca Cola’nın ne kadar büyük
olduğunu tekrar hatırlatıyor.
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Web Sitesi Nasıl Yapılır?

Osman Kaan SELÇUK
9-D
Apartmanınızın temeli kadar dış görünüşlüde çok
önemlidir. Farklı türdeki blog veya web siteler farklı
düzen veya temalara ihtiyaç duyabilirler. Bir e-ticaret
sitesi bir blog’dan daha karışık bir tasarıma ihtiyaç
duyacaktır. Wordpress in tercih edilme sebebi çok
sayıda ücretli ve ücretsiz tema barındırmasıdır. Basit
ve şık tema bulun ve sonraki eklentileri bölümünüze
göre indirmeniz gerekiyor. E ticaret sitesi açacaklar
için woocommerce eklentisi çok iyidir. Bu eklenti
sizin ürünlerinizi satmaya imkan tanıyacaktır. SEO
Yüksek kaliteli, arama optimizasyonu içerik
yayınlamanıza yardımcı olur. SEO kullanıcıların
aradığı bir şeyi başa çıkarmayı sağlar ve ne kadar kişi
uğrarsa Google ads den ek geliriniz çıkar. W3 Total
Cache sonraki ziyaretlerinde okuyucularınızın
bilgisayarında daha hızlı yüklenmesine yardımcı olur.

İlk öncellikle web sitenizin konusunu seçmelisiniz
ticaret, kişisel blog veya forum web sitesi.
Yeni başlayanlar için genelde sıfırdan kodlamak
zordur bu yüzden kullanacağımız yöntem CMS
-Content Management System diye adlandırılan
içerik yönetim sistemleri, sizin web sitenizin
temellerini hazır sunmaktır, sitenizin Admin panelini
ve tema koyacağınız zaman gibi ayarlamaları kendisi
yapan size az iş bırakan sistemdir. Web sitenizi bir
apartman olarak düşünün ve binanızın temeli sizin
hostinginiz ve domainizdir. Web hostinginiz ve
domainizi güvenli yerden alınız alacağınız sitede en
yaygın içerik yönetim sisteminden biri olan
wordpress olduğunu kontrol etmeniz lazım ki tek
tuşunuz ile hostinginiz geldiği zaman size otomatik
kurulu gelsin. Aşağıdaki örnek kurulum gibi gerekli
bilgileri yazıyorsunuz. Ekstradan URL, dil, yönetici
kullanıcı adı yönetici şifre, yönetici e posta ve web
site sorularını doldurup yükle tuşuna basın.

Kaynakça:
https://www.hostinger.web.tr/rehberler/wordpress-site-yapimi/
https://tr.wordpress.org/plugins/keyy/
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Yüzme

Eda KESKİN
9-B
dağılmış ve ağır bir klor kokusu ile sınıfa girersin.
Arkadaşların annelerinin makyaj malzemelerinden
gizli gizli kullanırken sen morluklarını kapatacak
kremler
kullanırsın.
Arkadaşların
alışveriş
merkezlerinden aldıkları paketleri anne babasına
taşıttırırken sen 100 kiloluk antrenman malzemeleri
kaldırırsın. Günün sonunda herkes sıcak yuvasına
dönerken sen akşam antrenmanına kalırsın, hem de
hiç yorgun değilmiş gibi…

Yüzme, hobi olarak düşünüyorsanız güzel bir etkinlik
ancak profesyonel olarak düşünüyorsanız uzun bir
yolculuk. Bu uzun yolculukta günde altı saat
antrenman, haftada yedi gün, yılda 365 gün çalışmak
zorundasınız. Ayrıca yediğinize, içtiğinize, kilonuza,
boyunuza, sağlığınıza dikkat etmek zorundasınız.
Bayram, düğün, özel gün, doğum günü, tatil,
arkadaşlarla buluşma ve özel hayata devamlı dikkat
edilmeli. Bunların hepsini bir arada idare
edebileceğinizi düşünüyorsanız profesyonel yüzücü
olarak devam edebilirsiniz. Diğer arkadaşlarının
yaptığı sosyal etkinliklere, partilere, alışverişe
uzaktan
gönül
rahatlığıyla
bakabiliyorsanız
profesyonel sporcu oldunuz demektir.

Eğer bir amacın, hedefin varsa, kariyer sahibi olmak
istiyorsan, bu hiç de kolay değil. Bu işin en güzel yanı
da yarışlar bittiğinde çalışmalarının karşılığını almak,
bir dereceyle, madalyayla ile taçlandırılmak, kürsüye
çıkacaklar arasında adının okunması, okulunun
adının söylenmesi, uluslar arası bir yarışta istiklal
marşımızın çalınması…

Yüzme sporu, 4 stilden oluşur: serbest stil, sırtüstü
stil, kelebek stili ve kurbağa stili.
Serbest stil: Kolların ve ayakların senkronize
çalışması ile yüzülür. Türkiye’de bu branşta başarı
elde etmiş kadın sporcular Selen Özbilen ve Beril
Böcekler’dir. Dünyada ise Katie Ledecky ve Sarah
Sjöström bu branşta başarı elde etmiştir.
Sırtüstü stil: Kolların ve ayakların çalışmasının
senkronize şekilde tam tersi stilde yüzülür.
Türkiye‘de bu branşta başarı elde etmiş kadın sporcu
Ekaterina Avromova’dır. Dünyada ise Olivia Smoliga
bu branşta başarı elde etmiştir.
Kelebek stil: Kolların aynı anda öne doğru hareket
ederken bunu ayaklar ile desteklenmesiyle yüzülür.
Türkiye’de
Aleyna Özkan, dünyada ise Sarah
Sjöström başarı elde etmişlerdir.
Kurbağa stil: Kollarını yuvarlak çiziyormuş gibi açıp
öne doğru uzanması ile ve ayaklarının ise kurbağa
bacakları gibi açılması ile yüzülür. Türkiye’de Victoria
Zeynep Güneş, dünyada ise Lily King bu branşta
başarı elde etmişlerdir.

Bunlar bütün yorgunluklarını alır insanın, !iyi ki
yapmışım’ dersin, ‘iyi ki çok çalışmışım, iyi ki’ dersin
gözlerin buğulanarak…
Kaynakça:
havuz.omu.edu.tr, Google web

Bu bireysel çeşitteki yüzme stilleri dışında takımca
yüzdüğümüz bazı yarışlar vardır. Bunlar 4x50 metre,
4x100 metre ,4x200 metre vb. gibi çeşitleri vardır.
Öğrencilikte yüzücü olmak kolay değildir. Sınıf
arkadaşlarını saat 8.30’daki derslerine annesi babası
özel arabaları ile gelirken sen 08.30’da antrenmana
gitmek için yola çoktan çıkmışındır. Arkadaşların
sınıfa güzel kokular ile girerken senin saçın başın
125

Sporun Bize Kazandırdıkları

Nisa ŞAVK
9-C
yaptığım işe hem emek veriyorum hem de saygı
duyuyorum. Benim aslında örnek aldığım voleybolcu
da var. EDA ERDEM.

Spor, hayatımızın çok önemli bir parçası bence.
Özellikle küçük yaşta spora başlamak hem kişisel ve
hem de fiziksel açıdan çok önemlidir. Bir çocuğun
herhangi bir sporla uğraşması hem farklılıktır hem de
ileride ayrıcalık kazandıracak kadar değerlidir.

Kendisiyle aynı mevkide oynuyoruz. Ayrıca EDA
ERDEM milli takım ve Fenerbahçe Opet, takım
kaptanıdır. Kendisinin verdiği röportajları ve onun
hakkındaki bilgileri okuyunca çok etkilendim. Bu
yüzden voleybol hayatımda onu örnek almayı
düşünüyorum.

Ben beşinci sınıftan beri voleybol oynuyorum.
Voleybolun hayatımda hem maddi hem manevi
açıdan birçok olumlu etkisi oldu. Maddi açıdan
okuldan burs kazandım, ayrıca sadece okulda
oynamak dışında daha da profesyonelleştiğim için
kulüpte oynamaya hak kazandım. Kulüpte
oynamanın bana katkıları hem sosyal hayatım hem
de kendimi voleybol anlamında daha da geliştirmek
için iyi bir şans oldu. Ben her spora gittiğimde
kendimi fiziksel ve ruhsal açıdan rahatlamış ve
özgüvenli hissediyorum, oradaki arkadaşlarımla bir
şeyler paylaşmak veya onlarla birlikte vakit
geçirmekten zevk alıyorum.

Kaynakça:
https://www.google.com/search?q=voleybol&rlz=1C1CHBD_trTR919TR919&sxsrf=ALeKk00mko5dO1jQAzA4NXV6fXEpvXOwjQ:160655732778
0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiDi9W2_KTtAhXE_qQKHf8BAYI
Q_AUoAXoECAkQAw&biw=1536&bih=722#imgrc=4nJGV6Oj--v9bM
https://www.voleybolplus.com/voleybol/kose-yazilari/

En çok da sinirli veya üzgün olduğum zamanlar
voleybol oynamayı çok seviyorum. Çünkü sadece iki
saat de olsa sanki dünyadan uzaklaşmışım gibi
hissediyorum. O iki saat içerisinde ne ödev, ne okul,
ne kavga ettiğim arkadaşlarım, ne de ailevi sıkıntıları
düşünüyorum. Tek amacım oyuna konsantre olup
takıma faydalı olmak oluyor. Sporun sağlığıma da
kattığı şeyler var. Genelde antrenörlerimizden
sağlıklı beslenme ile ilgili öğütler alıyoruz. Mesela
enerji ve şeker ihtiyacımızı çikolata yerine daha çok
meyvelerden karşılamaya çalışıyoruz.
Takım sporu yapan kişilerde istemsizce takım ruhu
oluşuyor. Yardımlaşma duygusu sahada gelişiyor.
Voleybol sayesinde sorumluluk duygusu erken yaşta
gelişir aynı şekilde iletişim kurma becerisi de olumlu
etkilenir. Böyle sayabileceğimiz birçok şey var.
Olumsuz yönü yok denebilecek kadar az diyebiliriz.
Benim şu ana kadar en kötü anım sakatlanmam
olmuştu. Geçen yıl bir maçta bacağım sakatlanmıştı
ve bir ay voleybol oynayamamıştım. Ama bu da renk
katıyor voleybol hayatıma.
Şu sıralar okullar online fakat biz voleybolu
sahalarda oynamaya devam ediyoruz. Açıkçası
ileride sporla uğraşmak istiyorum bu yüzden
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Geçmişten Günümüze Futbol

Selim YILMAZ
9-C
Futbol günümüzdeki haline gelene kadar birçok kez
değişmiştir. Öncelikle futbol 3. yüzyılda askerlerini
eğitmek için Çin tarafından kullanılırdı. Çinliler o
zaman bu eğitime “cuju “ adını koymuşlardır. Cuju
tabi ki günümüzdeki futbolla tamamen aynı değil
fakat büyük benzerlikler göstermiştir. Sonradan
birçok yerde daha farklı isimlerde futbola benzeyen
eğitimler
çıkmıştır.
Örneğin
Antik
Yunan
medeniyetinde “harpaston” denmiştir. Harpaston’un
anlamı ise “el topu“dur. Yunanlıların oynadığı
harpaston’un günümüzdeki futboldan farkı elle
oynanmasıdır. Fakat Romalılar sonradan bu oyuna
yeni bir kural ekliyor. Bu kural ise topa ayakla
vurmak. Bu yeni kuralı da ekleyince adını da
değiştirmeye karar verirler ve ismini “harpastum”

Futbol günümüzde tüm dünyada oynanan ve
insanların severek takip ettiği bir spor dalıdır. Bu
spor dalının birçok kuralı vardır bu kurallardan
bazıları ise;
topa kaleci dışında kimse eliyle
dokunamaz, sahada bir takımdan 11, toplam 22 kişi
bulunur ve amaç topu rakip kaleye atmaktır.
Çoğu ülkenin kendisine özel ligleri vardır. Bu liglerde,
her ülkeye göre değişse de 20-25 arası takım vardır
ve bu takımlar kendi aralarında maçlar yapar. Maçı
kazanan takım 3 puan, maç berabere biterse iki
takım da birer puan alır. Lig bitiminde en çok puanı
olan takım şampiyon olur ve şampiyon olan takım ve
taraftarları büyük kutlamalar yaparlar ve kupa
kazanırlar.
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koyarlar. Bu kuralın eklenmesinden sonra oyun,
günümüzdeki futbola bir adım daha yaklaşmıştır.
Harpastum insanlar tarafından sevilmiş ve popüler
bir oyun olmuştur. Sonradan İngiltere’de “football”
adını almıştır.
İngiltere’de insanlar dışı domuz derisi içi ise yün ile
dolu olan oval bir topla oynuyorlardı. Fakat 14.
yüzyılda 2. Edward gençlerin topun peşinden
koşmasının ordu açısından olumsuz bir sonuç
oluşturacağını düşünerek futbol oynamaya yasak
koydu. Bu yasak birkaç dönem devam etti fakat
insanların futbola olan sevgisi ve ilgisi yüzünden
yasaklar tam olarak uygulanamamıştır. Yasakları
koyan kişinin hayatını kaybetmesinden sonra
insanlar tekrar rahatça oynamaya başlamıştır.
Yasakların kalkmasıyla beraber bazı okullar, kendi
futbol takımlarını kurdular ve kendi aralarında
maçlar yapmaya başladılar.

milyonlarca taraftar, yeni formalar, yeni toplar ve
yeni bir sürü turnuvalar var. Yani futbol günümüzdeki
haline gelene kadar çok değişmiş ve bir sektör haini
almıştır.

Maçlarda kavga çıkmasın diye 1848 yılında
Cambridge kuralları adında yazılı kurallar yazılmıştır.
Bu kurallardan sonra futbol daha resmi bir hale
gelmiştir. Futbol takımlarının artması sebebiyle
futbol federasyonu da kurulmuştur. Federasyonun
görevi ise düzenleyici ve kuralları belirleyen bir
kurumun olmasıdır. Federasyonunda kurulmasıyla
beraber turnuvalar yapılmaya başlanmıştır. Bu
olaylarla beraber takımlar para karşılığında yeni
oyuncu alabileceklerdi ve hafta sonları seyircili
maçlar oynanıp bu maçlardan takımlar para
kazanacaklardı. Futbol artık çok değişmişti birçok
yeni kural eklenmişti ve günümüzdekiyle neredeyse
aynı hale gelmişti.
İngiltere’den sonra lig oluşturan ilk ülke
Danimarka’dır. Böyle böyle bu oyun bütün dünyaya
yayılınca bir süre sonra dünya kupası başlatıldı bu
turnuvada ülkeler kendi milli takımlarını oluşturup
katılıyorlar ve futbolcular kendi ülkeleri için
oynuyorlar. Günümüzde ise her ülkenin kendi ligi var
bu liglerin şampiyonlarının katıldığı şampiyonlar ligi
adında bir turnuva var. Günümüzde bir oyuncu için
200 milyon Euro bile verdikleri oluyor. Eskiden
takımı için oynayan oyuncular çoğunlukta olsa da
artık bu oyun profesyonel oyuncular tarafından
oynanmaktadır. Şu anda kocaman stadyumlar,

Kaynakça:
www.futbolekonomi.com, tr.m.wikipedia.org,www.axe.com,www.redbull.com
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Ağabeyim Dedi Ki...

İpek COŞKUN
10-E
birilerine bir şey katar ama kendin olursan, başarılı
olursan o zaman mutlu olursun.’

‘Bir insanın hayalleri, hedefleri olmalı, onlardan asla
vazgeçmemeli, onlar için onuna kadar savaşmalı.’
derdi ağabeyi hep ona. Cenk 17 yaşındaydı. Oldukça
haraketli, bir o kadar da sessiz, zeki bir çocuktu.
Çocukluğundan beri sonunun nereye varacağını
bilmediği yüzme sporunu yapıyordu.

Her ne kadar Cenk, her zaman yüzmeyi hayatında bir
engel olarak görmüş olsa da son zamanlarda keyif
almaya başlamıştı. Antrenmanları çok zordu ama
yeteneği vardı. Üstesinden gelebiliyordu. Ailesi
onunla gurur duyuyordu. Aslında bunu hissetmek,
yüzmeye devam etmesine neden oluyordu.

Anne ve babasının o daha hiçbir şeyden haberdar
olmadığı yaşta onu yüzmeye yazdırmasıyla
başlamıştı bu serüveni. Yüzme, Cenk için bitmeyen
idmanlar, uykusuz, halsiz günler ve sürekli aynı
programın içinde hapsolmak demekti, hayat
enerjisini yok ettiğini söylerdi hep. Yüzmenin ona
kazandırdığı şeylerin de farkındaydı ama bir türlü
sevemiyordu işte.

Yaklaşık 4 ay sonra yarışları vardı ve bu yarış, milli
takıma girebilmesi için çok önemliydi. Antrenman
temposu ağırlaştıkça evdekilerle daha az, hatta
yemekten
yemeğe
görüşmeye
başlamıştı.
Ağabeyiyle de istediği kadar vakit geçiremiyordu ve
bu durum Cenk’in motivasyonunu düşürüyordu.
Yarışa çok az bir sürer kala, heyecanın en yoğun
olmaya başladığı bir gün, annesinin onu aradığını
gördü, çok endişenlendi.
Annesini aradığında,
hastanede olduklarını ağabeyini gün içinde bir yerde
bayılmış
halde
bulduklarını
ve
hastaneye
kaldırdıklarını öğrendi. Cenk çok korkmuştu ve
hemen hastaneye gitti. Ağabeyi daha iyi
görünüyordu ancak doktor birçok tahlil yapıldığını,
MR çekildiğini ve sonuçları almak için bir gece
kalmaları gerektiğini söylüyordu.

Arkadaşları gibi okul bitince eve gitmek belki de
sadece boş boş yatmak istiyordu. Yine de bir şekilde
17 yaşına kadar devam etmişti bu işe ve en büyük
destekçisi hep ağabeyi olmuştu. Ağabeyinin adı
Emir’di. Emir disiplinli biriydi ama yeri geldiğinde
aşırı eğlenceli, yeri geldiğinde ise çok ciddi olan bir
kişiliği vardı ama ikisi de birbirilerini çok severlerdi,
beraber eğlenirlerdi. Hem kardeşlerdi hem de
birbirilerinin en yakın arkadaşlarıydılar. Dertleştikleri
zaman Cenk hep ağabeyi gibi olmak istediğini
söylerdi. Ağabeyi, ise ona şu cevabı verirdi: ‘Benim
gibi olma, aynı kişi olmamız ne bize ne başka

Ailesi endişeliydi ve sadece kötü bir şey olmaması
için dua ediyolardı. Hepsi aynı anda hastanede
kalamayacağından babasıyla eve dönen Cenk,
sabaha kadar hiç uyuyamadı. Antrenman için erken
kalkması gerekiyordu ama kafadan silmişti
antrenmanı. Ağabeyinin yanına gidecekti. Sabah
alarma ihtiyaç duymadan kalkmıştı. Salona indiğinde
babasının telefon konuşması yaptığını ve çok
üzüntülü olduğunu fark etti. Babasına Cenk’i
görünce hemen kapadı telefonu. Kötü bir şeyler
olduğunu düşünen Cenk ağlamaya başlayınca
babası oğlunu sakinleştirmeye çalıştı ancak bir şey
söylemedikçe Cenk, daha çok çıldırıyordu. En
sonunda dayanamayıp ‘Tümör!.. Beyninde tümör
varmış.’ dedi babası.
Cenk titriyordu. İnanmadı, inanmak istemiyordu.
Böyle bir şey mümkün olamazdı. Babası Cenk’i
toparladıktan sonra doğru gittikleri hastanenin
girişinde annesini gördü ağlarken. Babası durumun
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ne olduğunu sordu, annesi doktorların dediklerine
göre de ameliyat olamayacağını ancak kemoterapi
ile şanslarını deneyeceklerini anlattı. Beraber
oğullarının yanına gittiler. Doktorla beraber durumu
Emir’e anlattılar. Annesi Emir’e bunu beraber
atlatacaklarını, iyi olacağını söylüyordu ancak oğlu
durumun farkındaydı. Kurtulması zordu.

kaybetmişlerdi ve ailecek bir çöküş yaşıyorlardı. Evet
belki beklenen bir sondu artık ama herkesi derinden
etkilemişti.
Cenk
de
yarışlara
çıkmamayı
düşünmüştü ancak ağabeyinin ona her zaman
verdiği öğütlere baktı ve bir de hastanede söylediği
sözleri anımsadı. Yarışması, savaşması gerekiyordu
Cenk’in. Ailesini, ağabeyini ve hatta ülkesini
grurlandırmalıydı.

Bir süre beraber oturduktan sonra Cenk ve ağabeyini
yalnız bırakmak istediler. Cenk ağabeyinin yanına
oturdu ve göz yaşlarına hakim olamadı. Ağabeyi
durdurdu onu: ‘Hele bir dur, yarışlara gidiyorsun
herhalde değil mi?’ dedi ve tebessüm etti kardeşine.
Cenk daha çok ağlamaya başladı. Bir daha havuza
ayağını sokmayı bile planlamıyordu o an, ama
ağabeyinin öyle demesi başka seçeneğinin
olmadığının göstergesiydi aslında.

Milli takım adına yarışacağı ilk gün kimseyi
görmüyordu. Yalnızca ağabeyi vardı karşısında.
Birçok derece aldı, yurtdışında yarıştı, ülkesini temsil
etti. Hayat devam ediyordu ama en önemlisi
ağabeyini hissediyordu yanında. Ona en uzak kişi
oyken, en yakınında, kalbinde hissediyordu onu.
Kaynakça:
https://theapopkavoice.com/big-brothers/

Cenk antrenmanlara, Emir ise tedaviye devam
ediyordu. Tedavi çok da iyiye gitmemişti. Cenk’in ise
yarışlarına iki hafta kalmıştı. Onu o zamana kadar
destekleyen ağabeyini o önemli yarışında görmeyi
çok ama çok istiyordu. Her gün antrenmanlarından
önce ve sonra Emir’in yanına gidiyor beraber sohbet
ediyor,
televizyon
izliyorlar,
beraber
hâlâ
gülebiliyorlardı. Ağabeyi günde güne zayıflıyor,
halsizleşiyordu ancak Cenk buna aldırmadan hep
aynı enerjisiyle ağabeyini güldürüyor, ona neşe,
hayat
veriyordu.
Emir’in
Cenk’in
yarışına
gelebilmesini umuyorlardı ama hastane dışında
olması onun için riskliydi. Yine de Emir gitmekte
ısrarcı olunca ailesi de onun bu isteğini geri
çevirmediler. Yarış günüydü. Cenk, ağabeyi onu
izleyebileceği için çok heyecanlaydı. Onun gözlerinin
önünde başaracaktı.
Yarışlar başladı, Cenk çok iyi gidiyordu. Dereceler
aldı ve barajı geçti. Milli takıma seçilmişti ve yoğun
bir anrtenman programı onu bekliyordu. Bu
yarışında olduğu gibi her yarışında ağabeyi için
yüzecekti. Emir de hep onu izleyecekti. Cenk
çalışıyordu, antrenmanları kaçırmıyordu ama her
fırsatında da ağabeyiyle vakit geçiriyordu. Bir dakika
için bile olsa yine uğruyordu ona. Maalasef Emir’i
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Hakkı Yeten:
Baba Hakkı Ödenmez

Mehmet ÇETİNER
10-E
3 Aralık 1910’da Vodina’da dünyaya gelen Hakkı
Yeten’in babası Mahmut Nedim Bey, Osmanlı
subayıdır. 1912’de Yunan ordusunun Vodina’ya
yaklaşması sonucunda kendisi cepheyi bırakmamış
ancak ailesini İstanbul’a yollamıştır. Hakkı Yeten ve
ailesi Beşiktaş'ta bir mahalleye yerleşmiş, Hakkı Yeten
4 yaşındayken de babası cephede şehit olmuştur.
Hayat mücadelesine 4 yaşındayken başlamıştır ve
babasını örnek alarak asker olmak istemiş, eğitimini
askeri okullarda sürdürdüğü için de çok disiplinli bir
hale gelmiştir. Arkadaşlarıyla futbol takımı kurup
mahalli turnuvalara katılıp yeteneklerini herkese
göstermiştir. 15-16 yaşındayken okuduğu Halıcıoğlu
Askeri Lisesi’nin en iyi futbolcusu haline gelmiştir.
Kısa sürede futbolu İstanbul’da duyulmaya başlamış
ve iyi takımların radarına girmiştir.

aracılığıyla yönetime Hakkı Yeten’in maçı izlemek için
geldiğine dair haber gitmiş ve bunun üzerine
Beşiktaş’ın futbol şubesinin kurucusu olan Şeref Bey
onu kollarının arasına alarak içeri davet etmiş ve
kendisine: ‘’Adınızı çok duydum genç adam.
İsterseniz giyin, formayı çıkın sahaya?’’ demiştir.
O zamanlar bu konuyla ilgili bir yasak
bulunmadığından Hakkı Yeten teklifi kabul etmiş ve
maça çıkmış, sonrasında bir takım elbise ve bir ipek
kravat karşılığında Beşiktaş’a transfer olmuştur.
Beşiktaş’ta 17 yıl futbol oynadığı sürede takımına 14
kupa kazandırırken 439 maçta (bu rekor hâlâ
kırılamamıştır) 382 gol atar. Beşiktaş’taki kariyerinde
disipliniyle, futboluyla kısa süre içinde kaptanlığa
yükselen Hakkı Yeten, bu özellikleriyle sözünü o
kadar dinletmeye başarır ki kısa süre içinde ‘’Baba’’
lakabını alır.

Bunun üzerine 1926 yılında dönemin iyi
takımlarından biri olan Karagümrük, henüz lisede
olmasına rağmen Hakkı Yeten’i renklerine bağlamış
ve maçlarda oynaması için askeri liseden özel izinler
almıştır. Her geçen gün futbolunu geliştirmiştir,
normal bir sezonda oyuncular maçlarda 1-2 gol
atarken kendisi hiçbir maçı boş geçirmemiş, 3-4 gol
ortalamasıyla oynamıştır. Dönemin derbisi olan
Bozkurtspor maçına geç kalmış ve bir sandal
aracılığıyla maça gelmeyi başarabilmiştir; ancak
dönemin Karagümrük teknik direktörü kızdığı için
onu devre arasına kadar yedek bekletmiştir. İkinci
yarı başlarken oyuna girmiş ve 45 dakikada 6 gol
atmıştır.

1940’ta Ankara’da Harp Okuluyla yaptıkları maçta
takım, ilk yarıyı 3-0 geride kapatınca devre arasında
Baba Hakkı ‘’Dönüş biletlerinizi yırtarım. İstanbul’a
yürüyerek dönersiniz. Çıkın ona göre oynayın!’’
dediğinde oyuncular, Baba Hakkı’nın dediği her şeyi
yaptığını bildiklerinden 2. yarı maça farklı şekilde
çıkar ve maçı 6-3 kazanırlar.

Bu kadar iyi istatistiklerle oynamasından sonra
Fenerbahçe yöneticisi Zeki Rıza Sporel tarafından
Zeki Bey’in dükkanına çağırılmıştır ancak Zeki Bey,
Hakkı Yeten gelmesine rağmen kafasını işten
kaldıramamış ve Hakkı Yeten’le ilgilenmemiştir.
Kendisini onların çağırması ve onunla ilgilenmemeleri
üzerine Hakkı Yeten sinirlenerek dükkanı terk etmiş
ve bu karar onun futbol kariyerini ciddi ölçüde
belirlemiştir.
28 Nisan 1931’de Yugoslavya ligi şampiyonu Belgrad,
Beşiktaş’la oynamak için İstanbul’a gelmiş, Hakkı
Yeten de maçı izlemek üzere stada gitmiş ama bilet
almaya parası yetmemiştir. Onu tanıyan taraftarlar
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Baba Hakkı’nın otoritesi zamanla o kadar artar ki
oyuncular maçtan atılınca hakemden önce ondan
onay alıp öyle maçtan çıkarlardı. Saha içinde bir
anlaşmazlık olduğunda ilk onun fikri sorulur ve o da
her seferinde doğru gördüğünü söylerdi. Kendisi
adaletin sahadaki temsilcisi gibiydi. Aynı zamanda
saha içindeki herkesi korur ve lakabının hakkını
verirdi. Beşiktaş’a beraberliğin bile yettiği bir final
maçında Beşiktaş ve Fenerbahçe karşılaşırlar. Maça
Fenerbahçe’nin hızlı başlaması sonucu Beşiktaş 1-0
geri düşse de 15 dakika içinde gole cevap verir.

Beşiktaş’ta hocalık - yöneticilik, 17 yıl tek kuruş
almadan futbolculuk yapmış, Beşiktaş’ın ilk onursal
başkanı olmuştur. Veda ederken Süleyman Seba'yı
alnından öperek kulübü ona emanet etmiş, Cemal
Süreya da ‘’Beşiktaş, sermayesi insan olan kulüp.
Baba Hakkı yarattı bunu.’’ demiştir. O sadece iyi bir
futbolcu, iyi bir başkan, iyi bir insan değil, Beşiktaş’a
hakkıyla kazanmasını, şerefiyle oynamasını öğreten
bir babaydı. 16 Nisan 1989, İstanbul'da hayata
gözlerini yumsa da tarihe ‘Baba’ lakabıyla geçmiştir.

Beşiktaş’ın attığı golde top içeri girer ancak ağları
deldiği için dışarı çıkar, hakemse bariz gol olan
pozisyon için kale vuruşunu gösterir. Bir anda ortalık
yangın yerine döner. Bunun üzerine Baba Hakkı
tribüne gidip ‘’Susun, küfür edeni dışarı atarım!’’ der.
Bunun üzerine tribün Hakkı Yeten’i dinler ve ortalık
yatışır. Maç sonucunda Beşiktaş’ın maçı kazanmasına
rağmen, yaşanan haksızlığın hesabını sormak için
maç çıkışında taraftarlar hakemi beklerler. Baba
Hakkı, hakemi kendi çıkarıp uğurlar ve kimse de bu
duruma sesini çıkartamaz. Bu yaşananlar duyulunca
Hakkı Yeten’in babalığı tüm futbol camiasına yayılır.

79 yıllık yaşantısında Türk futbol camiasının en büyük
isimlerinden biri haline gelen Hakkı Yeten,
futbolculara efendiliği, insanlığı öğretmiş, her maçta
sahaya yüreğini koymuştur. Hem başkanlık yaptığı
hem futbol oynadığı süre boyunca pek çok isimle
karşı karşıya gelmiş ve hepsinin takdirini kazanmıştır.
Bir oyuncu bir camiayla ancak bu kadar
özdeşleşebilir, bir kişi Beşiktaş’ın özelliklerini en çok
bu kadar benimseyebilirdi: alçakgönüllülük, efendilik,
aidiyet duygusu…

Bu dönemlerde Lefter Küçükandonyadis Beşiktaş’ın
teklifini reddeder: ‘’Çok gençtim, ciddi ciddi
Beşiktaş’a gidiyordum. Ancak Baba Hakkı için
korktum, heybetinden çekindim. Baba Hakkı’nın
olduğu yerde belki elim ayağım birbirine dolanır
dedim ve Beşiktaşlı olmaktan vazgeçtim.’’ diyerek
Baba Hakkı’nın büyüklüğünü, ona duyulan saygıyı
anlatır.

Hakkı Yeten, ‘Baba’ lakabının hakkını sonuna kadar
veriyordu. Beşiktaş’ın adeta vücut bulmuş haliydi.
Özellikleri sadece bunlarla da kalmıyordu bütün
bunları yaparken cebine bir kuruş para bile
koymamıştı. Ne çaldı, ne çırptı. Her ne yaptıysa
kulübün yararına legal olarak yaptı. Kendinden sonra
gelen herkese önce edebi sonra futbolculuğu öğretti.
Eski Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın dediği gibi:
“Centilmenlik ve mütevazılık en önemli ilkemizdir. İyi
insan olmadan iyi Beşiktaşlı olunmaz. Maçlar
kazanılır, kaybedilir ama duruşunuzu kaybederseniz
bir daha geri alamazsanız.’’ İdeolojisiyle hareket etti
ve bugün bize hâlâ etik değerlerini korumayı
başarmış, Türkiye’nin rekorlarını yazmış en şerefli, en
efendi... takımını miras bıraktı.

Başka bir Beşiktaş- Fenerbahçe maçındaysa Beşiktaş
hızlı bir şekilde 2-0 öne geçince, Fenerbahçeli
oyuncular birbirleriyle tartışırlar. Top dışarı çıktığı
esnada Hakkı Yeten Fenerbahçe kaptanının yanına
gider: ‘’Siz Fenerbahçe’siniz. Maçı bırakmak size
yakışmaz, toparlanın. İnsanlar bizi seyrediyor.’’
şeklinde uyarıp sahada bir kez daha babalığını
gösterir. Bu futbolu ve karakteri ve yöneticiliği
sayesinde adı yurt dışında da duyulur.
İngiltere’nin Arsenal takımı çok yüklü bir teklifle
Beşiktaş’ın kapısını çalarak çok yüksek bir ücretle onu
transfer etmek istediğini belirtmiş, (bu dönemde
Beşiktaş’tan para almamasına rağmen) kendisi ‘’Ben
sadece Beşiktaş’ta oynarım.’’ diyerek teklifi
reddetmiştir. Daha sonra kendisine Fenerbahçe'den
gelen güzel bir teklifeyse: “Ben burada Baba Hakkı
oldum. Beşiktaş’ı bırakmam yakışık almaz.’’ şeklinde
cevap verir. 1941 yılında Beşiktaş’ta aynı zamanda
yönetici olmuş, beğendiği oyuncuları Beşiktaş’a
kazandırmış, o takımla üst üste 7 yıl şampiyon
olmuşlardır. Bu sürede Fenerbahçe'ye bir maçta 7 gol
atarlarken toplamda 116 gol atıp 13 tane gol yiterek
büyük bir başarıya imza atmışlardır.
1948 yılında iyi vuramadığı bir top sonrası
tribünlerden bir uğultu gelir. Hayatında ilk kez
taraftardan kötü tepki almıştı. ‘’Bana bu formayı
Beşiktaş taraftarı giydirdi onlar istiyorsa çıkartma
zamanı gelmiştir.” diyerek o karşılaşma sonrasında
futbolculuk kariyerini noktalamış, ancak ısrarlar
karşısında Beşiktaş yöneticiliği görevine devam
etmiştir. Bu dönemde de hiçbir zaman dik
duruşundan taviz vermemiştir. Ligde çok iyi
performans gösteren Beşiktaş’ın oyuncuları ŞenolBirol ikilisi sezon sonunda Beşiktaş’tan çok daha iyi
para veren Fenerbahçe’ye gitmiştir. Ertesi gün basın
önüne çıkan Baba Hakkı ‘’Şenol-Birol gider
Yusuf-Sanlı (altyapıdan 2 oyuncuyu göstererek)
gelir.” Demiş ve bu sözün söylenmesinden 2 sezon
sonra Yusuf Tunaoğlu ve Sanlı Sarıalioğlu takımı
şampiyon yapmıştır. Beşiktaş’a hayatını adadığı için
hiç evlenememiş, 39 derece ateşle maça çıkmış, en
zor günlerde Şeref Bey’in yanında durmuş,

Bütün bu başarılarıyla sadece kendi döneminin değil
gelecek nesillerinde babası oldu. İşte bu yüzden
‘Baba Hakkı’ ödenmez.

Kaynakça:
https://tr.wikipedia.org/wiki/Hakk%C4%B1_Yeten#:~:text=Hakk%C4%B1%20Yeten%20
https://www.aksam.com.tr/spor/baba-hakki-kimdir-besiktasin-efsanesi-hakki-yeten-kim/haber-928112
https://www.youtube.com/watch?v=PiJjEds9TZE
https://www.socratesdergi.com/wp-content/uploads/2016/04/hakk%C4%B1-yeten-g%C3%B6rsel-1024x513.png
https://i.pinimg.com/originals/c1/7a/e5/c17ae54f5cf2276bda4d315ee69c577b.jpg
https://i2.milimaj.com/i/milliyet/75/0x410/5c8e2a2c45d2a05870d9eddb.jpg
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Sıradan Bir Gün

Alara ÇINAR
10-E
fikirden korkuyordu. Hayatından sıkılmıştı evet ama
yeni başlangıçlar onu korkutmuyor değildi. Eski
akışkanlıklarını unutmak, uzun süredir görüştüğü
insanların bir daha yüzünü görmemek istiyordu ama
diğer yanı bu alışkanlıklar ve tanıdık yüzler olmadan
ne yapacağını bilememekten korkuyordu. Kendinde
değişecek cesareti bulamıyordu fakat böyle devam
ederse delireceğini düşünüyordu.

Yıllardır değişmeyen alarm sesiyle, yıllardır
değişmeyen yatağından her zamanki gibi zorlanarak
kalktı. Günlerden salıydı. Kalkar kalkmaz yine aynı
soru aklında dönmeye başladı: “Bugünün dünden
farkı ne?” Bir zamanlar her gün yeni bir heyecanla
kalkardı yatağından çünkü yeni bir gün, yeni bir sayfa
demekti onun için. İşe gider ve bir amaç için çalışırdı.
Tabi o günler çok eskide kalmıştı. Artık onun için her
gün birbirinin aynısıydı. Hayatının bir amacı olmadığı
ve her gün aynı günü yaşadığı düşüncesi aklından
çıkmıyordu bir türlü. Son zamanlarda tek düşündüğü
bu olmuştu.

Kafasının içindeki bu tartışmayı bir kenara bırakıp
üstünü değiştirmeye gitti. Giyinirken diğer insanlar
gibi kararsızlık hiç yaşamazdı. Zaten az sayıda
kıyafeti vardı ve hepsini dönüşümlü giyerdi. Dar
kesimli siyah kalem eteğini altına geçirip üstüne krem
rengi gömleği giydi ve giyinme odasından çıktı.
Banyoya uğrayıp saçını sıkıca topuz yaptıktan sonra
aceleyle evi terk etti. Uzun süredir severek kullandığı
siyah renkli arabasına binip işin yolunu tuttu. Araba
sürerken etrafını dikkatlice incelemeyi çok severdi.
İnsanların yaşayışları hep ilgisini çekmişti. Bu kadar
insan bu caddelerde neden dolaşıyordu acaba?
Nereye gidiyorlardı? Günleri nasıl geçiyordu? Hangi
mesleği yapıyorlardı? İnsanlara bu soruları sormayı
hep istemişti ama tanımadığı birine öylece gidip
mesleğiniz ne diye soramazdı doğal olarak. Bunların
hepsi hayaldi.

Kalktığı gibi bedeni onu banyoya götürdü. Artık bu
olayları bilinçli yapmıyordu sanki. Kalktığında beyni
komut vermese bile bedeni bir sonraki adımı
kendiliğinden gerçekleştirebilirdi. Çünkü her gün aynı
şeyleri yapmaktaydı. Banyoda yüzünü yıkayıp
dişlerini fırçaladıktan sonra mutfağa girdi. Kedisinin
mama tabağı boşalmıştı. Hemen kedisinin tabağını
doldurdu ve başını okşadı. Onun şu an ne
düşündüğünü çok merak ediyordu. Aslında hep
merak ediyordu. Çünkü o da kendisi gibi her gün aynı
aktiviteleri yapmaktaydı. Acaba kedisi bunun
hakkında ne düşünüyordu. Belki de ondan çok
bıkmıştı ama belli etmiyordu ya da o anlamıyordu.
Yanından ayrılıp kendine kahve yapmaya koyuldu.
Kahve çekirdeklerini öğütücüden geçirip kahve
makinasına yerleştirdi. Bütün mutfağı kahve kokusu
doldurmuştu. İşte bu kokudan asla sıkılamazdı. Her
sabah o kokuyla birazcık daha yaşam isteği
dolduruyordu içini. Filtre kahvesini eline alıp
salondaki koltuğa geçti. Her sabah aynı kahveden
içiyordu: sütsüz ve şekersiz sade filtre kahve. Aslında
yeni tatlar denemek istiyordu ama bir bakıma bu

Bugün işe giderken ise gözüne ağlayan bir çocuk
takılmıştı. Çocuk annesinin yanında ona yaşlı gözlerle
bakıp eteğini çekiştiriyordu. Sadece bu kadarını
görebilmişti. Daha sonra kırmızı ışık yandı ve yoluna
devam etti. Küçük çocuk muhtemelen annesinden bir
şey istiyordu ve annesi de ona izin vermiyordu. Belki
de küçükken hepimizin karşılaştığı bir durumdur bu.
En ufak bir şeyi elde edemediğimiz zaman ağlamaya
başlıyorduk hemen. Annemize sanki istediğimiz şeyi
almak hayati bir şeymiş gibi yalvarıyorduk. Annemiz
izin vermeyince ise yıkılıyorduk. Ah, ne kadar isterdim
o anları tekrar yaşamayı! Büyüyünce kendi
kararlarımızı vermeye başlayınca her şeyin çok güzel
olacağını düşünürdük hep. Hayatımızdaki çoğu kararı
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bizden başkasının vermesine hep sinir olurduk
fakat küçükken nereden bilebilirdik ki o
zamanlar bizi çok üzen bu küçük hadiselere
ileride özlem duyacağımızı.
On beş dakikalık bir araba yolculuğundan
sonra sonunda iş yerine varmıştı. Kimlik kartını
okuttu ve ofisine geçti. Asistanı yanına gelip
bugünkü toplantılardan bahsedip dışarı çıktı.
İlk toplantısına daha iki saat vardı. Boş
zamanında mesajlarını kontrol ederken
müdürü içeri girdi. Hemen ayağa kalkıp
müdürüne oturmasını teklif etti. Müdürü çok
güzel haberleri olduğunu söyledi ve
anlatmaya koyuldu.
Müdürün anlatımı bittikten sonra ne
hissedeceğini bilmiyordu. Hiç beklemediği
anda hiç beklemediği bir haberle karşı
karşıyaydı. Bu haber belki de hayatının en
büyük fırsatıydı. Müdürü ona çalıştığı şirketin
Almanya’daki şubesinde müdür yardımcısı
olarak çalışma teklifinde bulundu. Kariyeri için
harika bir teklifti. Aynı zamanda hayatı için de.
Her zaman monotonluğundan şikâyet ettiği
hayatını geride bırakıp Almanya’da her şeye
sıfırdan başlayabilirdi. Bu uzun süredir
hayaliydi. Müdürü de onun evet diyeceğinden
emindi ama o hayatında hiç bu kadar karasız
olmamıştı. Gözü kapalı evet diyeceği teklif
hakkında neden bu kadar düşünüyor aklı
almıyordu. Kendine şaşırıyordu. Şu an yolda
gördüğü o küçük çocuk olmayı o kadar isterdi
ki ya da annesinin gelip kendisinin yerine bu
karar
vermesini.
Korkuyordu.
Yeni
başlangıçlardan çok korkuyordu. Almanya hiç
bilmediği bir yerdi. Hiçbir akrabası ya da
arkadaşı Almanya’da yaşamıyordu. Bu bir
bakıma iyiydi ama bir bakıma değildi.
Birkaç dakika daha düşündü. Düşündü,
düşündü, düşündü… Sonunda kararını müdüre
söyledi ve müdür sessizce odadan çıktı. Bu
karar belki de hayatının hatasıydı ama karar
verilmişti. İçinden bir ses doğru olanı yaptığını
düşündü ve mesajlarını okumaya devam etti.
Kaynakça:
https://banunundunyasi.com/ogrencilere-kariyer-tercihi-araclari/
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Bahar 7.sınıfa gidiyordu. Ödevini bitirdiği sırada kapı
çaldı ve arkadaşı Sarp’la ailesi içeri girdi. Sarp’la
Bahar’ın ailesi ayda bir görüşür ve çok eğlenirlerdi.
Genelde bu eğlenceli akşamlarda Bahar ve Sarp
anneannesinin eski kütüphanesine girer, kitapları
karıştırır ya da beraber kutu oyunları oynarlardı.
Bahar, Sarp’ı ve kardeşi Aslı’yı karşılamaya gitti.
Soluklanıp biraz sohbet ettikten sonra da oturup
kutu oyunu oynamaya başladılar. Oyunun adı
“Büyücüler Savaşçılara Karşı”ydı. Oyunda büyücüler
hamle yaptıklarında kazandıkları bitkilerle iksir yapar
ve bu iksirlerle savaşçıları etkisiz hale getirmeye
çalışırken savaşçılar ise bu iksirleri yapmalarına
engel olmak için yol üzerindeki tüm bitkileri
toplarlardı. Oyunun en sevilen kısmında da karşı
tarafa saldırmak için tarih sorularını doğru
cevaplamaları
gerekmekteydi.
Sarp,
oyun
taktikleriyle Bahar’ı yenmeye çok yaklaşmışken
Bahar bu durumu önlemeye çalışıyordu bu sırada da
Aslı oyunu öğrenmek için büyük bir gayret
gösteriyordu. Oyunu geçen hafta olduğu gibi Sarp
kazanmıştı. O sırada Bahar’ın annesi Sevgi Hanım
çocukları içeri çağırdı. Sarp ve ailesi eve dönüyordu
bu yüzden vedalaştılar. Bahar Sarpların gidişiyle
geceliklerini giydi, dişlerini fırçaladı ve yatağına yattı.
Kalbi küt küt atıyordu. Yarın bir aydır hevesle
beklediği gezi gerçekleşecekti ve bu durum onu çok
heyecanlandırıyordu.

Müzede Bir Soygun

Azra NOYAN
11-E
Soğuk bir kış akşamıydı. Bahar akşam yemeğinden
kalkmış ve ödevlerini yapmak üzere odasına
gidiyordu ki dışardaki fırtınayı gördü. Senelerdir
İstanbul’da ilk defa bu kadar şiddetli kar yağıyordu
ve sokaktaki her şeyi uçuruyordu. Odasına girdi,
masasına oturdu, ödevini açtı. Ödevi, ilk insanların
yerleşim yerleriyle ilgiliydi. Bu, Bahar’ı çok sevindirdi
çünkü en sevdiği ders tarihti. Ayrıca bulmacalar
çözmek ve geçmişte yaşanan hikâyeleri dinlemek
onun ilgi alanıydı.

Sabah olduğunda kalktığı gibi formalarını giydi,
kahvaltısını etti, kamerasını ve okul çantasını alıp
servise yetişti. Okula geldiğinde bütün arkadaş
gurubu sınıfta sohbet ediyordu. Bu grup beş
çocuktan oluşuyordu. Bunlar Sarp, Bahar, Ali, Su
ve Kerem’di. Sarp, grubun bilgilisiydi ve
herhangi bir konuda hep bir fikri vardı;
makale okumayı çok severdi. Bahar,
bulmaca çözmeyi seven kişiydi. Ali,
cesur olandı; her zaman her şeyi ilk
yapmak için öne atılırdı. Su, tenise
meraklı olandı; hep çok enerjikti.
Kerem ise aralarında en
çalışkan olandı. Bu beş
arkadaş ilkokuldan beri
tanışıyor ve hep beraber
eğleniyorlardı.
İlk
dersleri
Türkçeydi.
Güzelce
konuyu
dinlediler
ve
dersten
sonra
müzeye doğru
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girmişlerdi ve kamera bu girişi görmüyordu. Su
hemen atletik ve sessiz hareketlerle güvenlik
görevlisini aradı ve onu bulduğunda bayılmış
durumdaydı. Bu durumu hemen arkadaşlarına
söyledi. Hepsi heyecanlansa da gerçeğin farkına
vardılar. Telefonları yoktu, güvenlik görevlisi
bayıltılmıştı ve hırsızlarla tek başlarına kalmışlardı.
Tehlikeli bir plan kurmuşlardı. İkiye ayrıldılar. Hırsızlar
gitmeye kalkışınca Ali ve Kerem ses çıkararak onları
oyalayacaktı. Bu sırada diğerleri müzeden çıkıp en
yakın yere gidip müzede hırsız olduğunu haber
vereceklerdi. Ali ve Kerem çıkarabildikleri kadar ses
çıkarttılar ve sesleri duyan hırsızlar hızlıca onların
yanına geldi. İlk gelen onların iki çocuk olduğunu
görünce rahatladı ve şaşkınlıkla “Bu saate burada ne
arıyorsunuz?” dedi. Kerem konuşmayı uzatabilmek
için soruya soruyla karşılık verdi ve “Asıl siz burada
ne yapıyorsunuz?” dedi.

yola çıktılar. Yolda öğretmenleri İstanbul Arkeoloji
Müzesi’ne gideceklerini hatırlattı. Yol uzundu ve
kalabalıktı. Dolayısıyla müzeye ulaşmaları biraz
zaman aldı. İçeri girdiklerinde gözlerini alamadılar.
Sanki her yerde çözümlemesi gereken bir sır var
gibiydi. Her eserin kendine özgü bir hikâyesinin
olması onları büyüledi. Müzeye girdiklerinde müze
rehberi sırayla her eseri anlattı ve daha sonrasında
yarım saat serbest kaldılar. Bahar ve arkadaşları her
eseri incelediler, fotoğraf çekindiler ve uzunca
sohbet ettiler. Bu sürede çok susayan Su ve Ali,
müzeye en yakın bakkala gidip su aldılar. Geri
döndüklerinde öğretmenlerinin ve arkadaşlarının
bahçede dinlendiklerini gördüler. Öğretmenlerinden
bahçede açık havada serbest zaman geçireceklerini
öğrenmelerinin ardından biraz daha gezmek için izin
alıp yeniden müzeye girdiler.
Müzenin keyfini yeniden çıkararak gezmeye devam
ettiler. Bol bol müzedeki yazıları okuyup bilgi
edinmeye devam ediyorlardı. Bu sırada Sarp bir
adamın konuşmasına kulak kabarttı. Adam: “Gözler
her köşeden görüyorlar ama göz kapağı görmüyor.”
demişti. Bu sözü komik bulan Sarp, adamın dediğini
Bahar’a söyledi. Ama bir şeyi atlamıştı. Bahar şifre
çözmekte çok iyiydi. Önce adamın lafını anlamsız
bulsa da adamı gördüğündeki tedirgin tavırları ve
tuhaf giyinişiyle bu işte başka bir iş olduğunu anladı.
Her odanın köşesine bakmaya başladı. Adam
gözlerden değil kameralardan bahsediyordu. Başta
emin olmasa bunu arkadaşlarına söylemeliydi. Bunu
gruba söylediğinde Kerem onu destekleyerek şöyle
dedi: “Biz geldiğimizden beri adam gitmedi, her yeri
sürekli dikkatle inceliyor.” Ali: “Bu işte bir iş var şimdi
yanına gidemeyiz saklanmalıyız.” diyerek ortaya
çılgın bir fikir sundu. Bu fikre çok sıcak bakmasalar
da herkes sonunda kabul etti ve saklandılar. Gizemli
adam, ışıklarının yanmadığı kapı aralığından
gözüken kilitli bir odayı göz hapsine almıştı. Belli ki
aradığı o odadaydı. Bu meraklı minikler öyle bir yere
gizlenmişlerdi ki okul arkadaşları ve öğretmenleri de
onları bulamamış, merak içerisinde ve endişeyle
okula dönmüşlerdi.

Odaya giren diğer hırsız olanları görünce artık
kaçmaları gerektiğinin farkına vardı. Ali ve Kerem’i
iplerle sandalyeye bağlayıp orada bıraktılar. Bu
sırada müzenin girişine en yakın telefon kulübesine
giden Sarp, Su ve Bahar hemen polisi aradı;
arkadaşlarının içeride olduğunu ve olayları kısaca
anlattı. Hırsızlar müzeden çıktıkları ve arabaya tarihi
eserleri doldurmaya başladıkları sırada polis ön
kapıdan giriş yaptı. Her yerde hırsızları aradılar.
Hırsızları gören Su, hemen polislere haber verdi.
Böylece Bahar ve arkadaşları, müzeyi korumuş ve
tarihi eserlerin çalınmasını engellemişti.
O günden sonra haberlere çıkan bu beş çocuk, kendi
boyundan büyük işlere bulaşmış olsalar da halkın
gözünde kahraman adını aldı. Tabii ki eve gidince
ailelerinden, okulda da öğretmenlerinden onları
merakta bıraktıkları için çok çok özür dilemeyi de
ihmal etmediler.
Kaynakça:
https://blog.flypgs.com/istanbul-arkeoloji-muzesi-gezisi/
https://tr.pinterest.com/pin/502995852109530900/

Saat sekiz olmuştu ve hepsi acıkmıştı. Neyse ki
bakkaldan su alırken yanlarına paket sandviçler de
almışlardı. Herkes sandviçini çıkardı ve afiyetle
yediler. Bu sırada ayak sesleri duyuldu. Sesi ilk duyan
Ali herkese haber verdi ve iyice saklandılar. Işıklar
kapalı olduğundan bu o kadar da zor olmamıştı.
Gelen güvenlik görevlisiydi. Yanlarından geçti ve
gitti. Bahar sonunda dayanamayıp bu yaptıklarının
çok saçma olduğunu ve ailelerinin çok
meraklanacağını söyledi. O an herkes ona hak
vermişti ama artık çıkamazlardı. Başladıkları işi
bitirmekte kararlıydılar. İlk iki saat herkes ayaktaydı
ve sohbet ediyorlardı. Ama daha sonra hepsinin
uykusu geldiğinden dolayı saatli nöbetleşmeye karar
verdiler.
Sarp’ın sırası geldiğinde saat bir buçuktu. Uykulu
uykulu olduğu için başta emin olamasa da
sonrasında ayak seslerinin rüya değil gerçek
olduğunu anlayınca arkadaşlarına haber verdi. Bahar
gerçekten de haklıydı. Hırsızlar personel girişinden
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Describing Nature
With Mathematics

Nehir ÖCAL
9-C
aim of highlighting the existence of regular patterns.
The Golden Ratio : The golden ratio is a special
number approximately equal to 1,618. It appears
many times in geometry,nature, art, architecture and
other areas. Many buildings and artworks have the
Golden Ratio in them, such as the Parthenon in
Greece, but it is not really known if it was designed
that way.

Nature is written in Mathematical language”
Gallileo Galilei (1564-1642)
Nature is mathematical and speaks to us in
mathematics. We can well see that maths and nature
connected to each other and can be seen in various
studies for more than 2000 years by Euclid, Gallieo,
Fibonacci, Leonardo Da Vinci, Newton, Einstein and
so on. When we look in the nature deeply, maths can
be seen in every creature around you. The shape of a
snail, the lines on the leaves, the symmetry of a
butterfly’s wings, the number of petals in flowers are
some examples of the connection between the
Nature and Maths.

Fractals: Fractals are never ending patterns. They
are infinitely complex patterns that are self-similar
across different scales. For example finger prints,
patterns in kiwi fruit etc.
As a conclusion Maths is all about the nature and the
nature is all about the Maths. If you want to see
maths concretely, I suggest you to look around the
nature deeply.

Mathematic in Nature:
When we talk about the Maths in Nature mostly the
following terms are considered:
• Geometrical Shapes
• Symmetry
• Fibonacci Sequence
• The Golden Ratio
• Fractals
Geometrical Shapes: You can see shapes
everywhere in the nature and the universe. Sphere
shape of the earth, hexagonal wax cells that bees
create to store their eggs and larvae, volcanoes form
cones, parallel lines in tree trunks are the examples
of the geometry in Nature.
Symmetry: The term can be defined as the quality of
being made up of exactly similar parts facing each
other or around an axis. In nature we can see
symmetry in human body, in plants leaves,in spider
web and so on. There are 3 types of symmetry which
are Bilateral,Radial and Spherical that you may see
in the image below:
Fibonacci Sequence: The Fibonacci sequence is a
set of numbers that starts with a one or a zero,
followed by a one, and proceeds based on the rule
that each number (called a Fibonacci number) is
equal to the sum of the preceding two numbers. ... F
(0) = 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 ... The Fibonacci
sequence can be seen in the structures of leaves,
branches, flowers or seeds in plants, with the main
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What Is The
Compound Interest?

Ege Tan AZAPOĞLU
10-B
In our Daily life, we need to use credit from the bank
to buy house, car or needed staff. I wonder that
which type of credit can we use or how much many
we will pay. While searching I found simple interest
and compound interest. Then I really wonder about
their difference. According to what ineterest, we can
save money.

Sample:
When we want to deposit our 100.000 TL money in
the bank at an annual interest rate of 10% and with a
maturity of 4 years;
When we calculate with simple interest; Our
calculated interest become remains the same since
the principal remains constant in each calculation
period.

Compound interest,
• During maturity, by adding the interest earned in
each period to the principal, type of calculation that
allows the processing of interest on both principal
and previous period interest in the new period.
• A specified term, and in this maturity in that period
(monthly, three months or annual basis), calculated
the frequency of interest is added to the principal.

• When we calculate with simple interest;

• The important thing here is the principal amount,
the maturity, the frequency of interest in the term
and the interest rate to be applied.
If we formulate;

• However, when we calculate it with compound
interest, we see below that the total interest income
will be higher due to the calculation of interest on
the principal amount, which is formed by adding the
interest income I deserve to the principal each year.

Total amount of money at maturity: Principal * (1 +
Interest Rate) Number of periods (frequency)
• While the interest amount calculated in the simple
interest calculation is not added to the principal
amount, in the compound interest calculation; The
interest calculated on the principal amount, interest
is calculated on the total amount of money made by
adding to the principal. It can also be called
calculating interest from interest.

As seen in the example calculation, the simple
interest yield on my 100. 000 TL deposit at the end
of 4 years will be 40.000 TL at the interest rate of
10%, while the compound interest yield is 46.410 TL.

• So, since the principal size will increase in each
interest calculation period, the calculated interest
amount will also be higher than the previous period
and the interest size of our principal at the end of
the term will be more than the interest amount
calculated with simple interest.

Compound interest amount is higher than simple
interest.
Kaynakça:
https://piyasanabzi.com/bilesik-faiz-hesaplama-formulu/
https://piyasanabzi.com/sozluk/bilesik-faiz/
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Geometry is also greatly
used in basketball by
assisting in the way athletes
actually play the sport. For
example, statistics show
that the more you bend
your knees the quicker you
can move. Also, the angle in
which the ball is thrown is
determined “as the angle
made by the extension of
the player’s arms and a
perpendicular line starting
from the players hips.”(
source: mathblaster.com).
Math has shown that the
perfect shot is determined
by the angle of the shot x
the force applied + the
height of the player’s arm.

Improving Your Game
Through Math

Kaan Aleksi YAZICI
11-A
Sports worldwide is a big business. From sports’
merchandise to games being broadcasted on TV, the
money that is generated from this industry is a major
factor in worldwide economy.
Mathematics also play a big part in the economy.
Math affects our daily lives by helping us solve
personal and business problems. Math also plays a
large role in the efficiency of sports. Using math in
sports brings the analysis of the industry to a whole
new level.

With over 4 billion fans, soccer is the most popular
sport in the world. This sport also uses math in
almost every aspect of the game. For example,
geometry is greatly used because it involves shapes,
measurements and areas. The field must have
specific measurements and shapes including
rectangles, arches and circles.

Starting from a young age, sports help children in
math by practicing their counting, addition and
subtraction. For example, during a game you can ask
your child how many points are needed to catch up
to the other team. Children can subtract to
determine how many points a team needs to catch
up with the leading team.

Geometry is also used in soccer to determine angles
of passes. For example an attacker should use wide
passing angles to reduce the chances of the other
team getting the ball. Geometry is also applied
when learning how the ball flies, how it bounces as it
hits the ground and how a curve shot is achieved
when a particular spin is applied to the ball.

For professional athletes tactical analysis is a
method used by coaches to improve performance
throughout the season. Instead of spending time
reviewing the players actions during training
sessions and games, coaches can use SVA (Smart
Video Analysis) services. Through the use of
analytical mathematical analysis, hundreds of videos
from the players are assessed into detailed reports
with graphs and statistics to help find improvement
areas. This results in defining winning tactics for the
athletes.

When we think of math, many times we think of only
numbers and formulas. We also tend to think of
mathematics applied only to sciences and
engineering. However, math is a great influence in
our everyday lives. It is an even greater influence in
the way sports are played.

Kaynakça:
https://www.ams.org/home/page
http://www.mathblaster.com/coolmath/articles/basketball-and-math
https://www.mathgoodies.com/Webquests/sports
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Archaeologists Use Trigonometry to Divide Up the
Find:
Archaeologists focus on different implements used
by the ancient civilization, then use trigonometry to
be able to find them easily. Actually, they can use
trigonometry to figure out the distance from the
underground water systems.

Real Life Applications
of Trigonometry

Elis AKÇALAR
11-C
What Does Trigonometry Mean in Math?
Trigonometry is a branch of Mathematics and it is
the study of functions of specific angles and
calculations applied to them. These angles’ names
include: Sine(sin), cosine(cos), tangent(tan),
cotangent(cot), secant(sec) and cosecant(cosec).

Navigation is based on Trigonometric Functions:
Trigonometry is used in navigation to put directions
comparatively, the north, south, east, and west. It
tells you what direction you are going, or it sets
some point to reach your destination. It shows you
what direction you have to go in a straight path. It
also helps to find the distance from specific point in
the sea, and is also used to see the horizon there.

Where Do We Use Trigonometry in Daily Life?
The Height Of The Building or Mountains Can Be
Measured With The Help Of Trigonometry:
Let’s say you want to measure the distance of a
building from where you are looking at the building.
All you have to do is use the ‘angle of elevation’ to
find the height of the building. Similar to this, if you
have the values of one side of the triangle and the
‘angle of depression’ from the top of the building,
you can find the other side of the triangle, To sum
up, you only need to know one side of it and one
angle of the triangle.

Trigonometry is Used in Video Games:
Have you ever played Super Mario? He does not
actually jump in the direction of the Y axis, it is a
curved path or a parabolic path that he takes to the
obstructions on his path.
Trigonometry helps Mario jump over those
obstacles. Game industry and the computers are
based on trigonometry, and these facts refer to the
importance of it.
Kaynakça:
https://www.embibe.com/exams/real-life-applications-of-trigonometry/, https://tr.pinterest.com/pin/809592470494379468/, https://www.gzt.com/gztmzt/
https://www.yourfreecareertest.com/archeologist/, https://www.techlicious.com/tip/best-navigation-apps, https://slideplayer.com/slide/5923361/
http://NAp.edu, https://sciencing.com/real-life-applications-trigonometry-7769833.html, https://www.mytutor.co.uk/blog/trigonometry-and-applications-in-real-life/
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Trigonometry History
And Areas Of Usage

Burçe BİÇEN
11-A
Trigonometry is a branch of mathematics that
studies relationships between the sides and angles
of triangles. Trigonometry is a word of Greek origin.
Trigonon means triangle in Greek, the meaning of
the word metron is to measure. The history of
trigonometry reach to very old ancient times. It was
known during the Babylonians and Egyptians.
Trigonometry played a role in astronomy (sundial)
and land calculations (cartography) in ancient
Egypt. The ancient Greeks, through the Spherical
geometry of Menelos, formed lines that gave the
values of the beams of the circle arcs, starting from
the quadrilateral that could be drawn in a circle.
Then the Arabs substituted the bow beams with
sinuses; They developed the concepts of tangent,
cotangent, secant and cosecant in 9th century. It
was El Battani who found all of them. Similarly in the
9th century, Ebulvefa prepared the tangent table.
The real trigonometry is born with Regiomantanus'
On Triangle. The sine word, on 12th century, was
formed as a result of its literal translation into Latin
by Plato of Tivoli. In the 13th century, trigonometry
became a discipline with the Iranian scholar
Nasiriddin-i Tusi. The cosine became available in the
middle of the 15th century. The French
mathematician Viete applied the information in the
spherical triangle to the polar triangle and
expressed sin, cos. With the invention of the
logarithm in the 17th century, calculations become
easier. In the 18th century, Euler contributed to the
writing and establishment of Trigonometry
formulas. For instance; The sides of the triangle with
a, b, c; The representation of the angles A, B, C
belongs to him. Later, Lambert, Lagrange, Gauss,
Bessel and many other scientists made important
contributions. As for ares of usages, there are many
areas where trigonometry is used. Trigonometry is
used in geophysics, crystallography, economics,

electrical
engineering,
electronics,
geodesy,
mechanical engineering, meteorology, music theory,
number theory and we come across trigonometry in
many more branches. Although trigonometry may
seem far away, it is in our lives a lot.
Kaynakça:
http://trigonometri04.blogspot.com/2010/03/trigonometri-tarihi.html
https://www.wikizero.com/tr/Trigonometri
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Manners and
Etiquette

Dilara CAN
10-A
Everybody must obey these rules to live in a
peaceful world. On of the rules of communication is
greeting when encountering someone. Also,
‘’Please’’ and ‘’Thank you’’ phrases should be used
when it is necessary. People should be listened to
without interruption. People should always smile
towards the other person. Seats must be given to
the elderly by young people. People should
apologize when it is necessary. While speaking,
others should be given the opportunity to speak.
Eye contact is really important in communication.
Moreover there are some cleanliness rules such as
not spitting and or throwing garbage to the floor.
Personal care is very important. For example;
wearing clean clothes and socks, washing hands and
face in the morning, not speaking or eating in the
bathroom.

Etiquette must be learned to be polite and kind. It
teaches people how a person must behave in public.
Manners are important to be respectful to each
other and to behave properly. People who live
together must obey the rules of manners for peace
of society. These rules must be taught by their
families. It is easier to learn these rules at a young
age. Children learn faster and they turn it into a habit
easily. There are four types of etiquette: social
communication, personal care, table manners and
visiting.

Knowing and practicing the etiquette rules of eating
is essential. Rules such as washing hands before and
after eating and not starting to eat your food before
others start eating. People mustn’t chew with an
open mouth. People should only eat of their own
food. They should not reach for food in front of
someone else. While a dish of food is brought to the
table, it should be offered to other, guests should
always be served first.
Moreover, there are some rules of visiting. People
must inform they are coming before their visit. They
should not go somewhere without invitation and
they shouldn’t go to the place early or late. In
addition, they should buy a little present when going
to visit someone, especially if it is the first time they
have been to that person’s house. People should not
be too insistent offering food to guests.
These four types of rules are so important for our
lives. There are even schools for teaching these
etiquette rules to young people. Polite behavior of
someone is a very attractive quality to everyone.
Being well-groomed and attentive also shows a
person is well-mannered. To sum up, everybody
should pay attention to manners in order to get
along with people respectfully and make a good
impression.
142

Discouraging The Use Of
Animals For Medical Test

Sahra TUNA
8-B
development that involved the use of animals is
cruel and unacceptable. As we can not test a dog
vaccine on a human, we can not test any of
medications on dogs - not on any other animals, of
course . I believe that the lives of all creatures should
be respected and we, humans, have no right to
suffer animals for our own benefits even if we really
need to go that far we should always think that we
share this earth with other creatures and they
deserve tol ive wthout been taken for granted.
National governments of countries should invest in
developing alternative methods that can replace
using animal experimentations when doing medical
research or any kind of advance in whatsoever we
humans are trying to develop. For example, our new
found technological advance can be programmed
to developed to model a human immune system and
new drugs can be tested on this rather than animals.
In this light, no animal will be left to suffer from the
medical tests and the general society can still
benefit from advance medical development.

The World is a huge space with different people
living together and having different mindset and this
does not exclude this very sensitive topic.People
have different views on how medical research
should be conducted and tested. Although many
people support the use of animal experimentations
for developing medicines, vaccines and the likes. I
personally believe that animal testing is morally
wrong and should not be even thought about.
There can be diseases that people can easily
overcome or require medical attention. To improve
the welfare of our society, we must find remedies for
illnesses such as medications or vaccines. These
solutions are easy to find though, the main part of
the treatment is testing the usefullness and the side
effects of these medications and vaccines which can
take up to five years. In most societies, like ours,
medical workers test their findings on volunteers
and wait until they feel comfortable that the
medicines are to the stardards that they excepts
these drugs or treatment should work. Some people
think using innocent animals for these test are not
ethic and incorrect.

Finally, l believe very strongly that the need for these
test are very necessary for us the human race to
continue living on this globe but the suffering of
these innocent animals should not be an alternative
for our comfort.

Medical discoveries must be tested on humans,
because if we are looking for medication that
should be suitable for human body, we can not try
them on another beings, that would not be ethic.
The only way to see good and bad effects is to test
them on our type.
On the other hand, there are also those who think
that side-effect of some medications can cause
permanent damage to healthy individuals if care
arenot taken. In order to solve this very mind
worrying issue I have found a solution that we could
try new treatments on criminals like murderers or
rapists so we can achieve both goals with the same
move: test the remedy and give criminals the fear of
the risk of death. It’s a suggestion that may pose
problems when implemented, but only a suggestion
and l think a very mature suggestion putting into
great consideration that animals are not using those
new discoveries that we might be thinking on testing
on them.
However, I support people who consider medical
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Our Unhealthy
New Lifestyle

Şevval Deniz TAŞ
8-A
junk food, to spend less time in front of their tv,
phone or computer and to go out more to explore
the beautiful natüre that is given to us freely . After
a while they’ll start to enjoy it and feel proud by
controlling themselves.

Technology has developed a lot, especially during
the last century. These developments created new
ways of having fun and made it possible to get many
things done with less effort and more speed. People
spent their extra time, which techology gave them,
by exploring these “new ways of entertainment”
watching tv, playing computer games and the last
innovation: the internet. Most people are amused by
them and they became the main part of our lifestyle
in a period of 30 years. To be honest this kind of a
lifestyle isn’t healthy for the human body and it got
even worse when the fast food chains became
popular. Today people are dealing with physical and
psychological problems that stem from our “new
lifestyle” such as obesity or computer addiction.
These kinds of problems take away people’s health
or keep them from reality and make them waste
their time in a virtual world. Due to the fact that we
see this general situation all over the world some
people believe it’s very difficult for people to
maintain a healthy lifestyle in today’s world. Others,
however, feel that it’s easy for people to be healthy
and fit if they want to be.

So it’s true that staying at home and enjoying it’s
comfort is relaxing and satisfying . But it’s also true
that it’s not good for our health. It might seem
impossible to change some unhealthy habits but if
we really want it we can control ourselves. That way
we will end up healthy, happy and proud.

We should admit that staying in our comfortable
home all day, watching movies or playing video
games while eating some snacks like chips or
popcorn sounds very tempting. That is the general
idea when people want to relax and enjoy their time.
Because it entertains us and after a while we prefer
staying at home to watch tv or play video games
rather than going out for a picnic or a walk. This
makes people lazy and we get more addicted to our
phones and tv. Spending so much time at home and
watching tv or playing video games during most of
that time isn’t healthy for our body. We know that
but still we don’t want to sacrifice our comfort for
our health. So some people don’t think it’s possible
to have a healthy lifestyle while people are addicted
to their comfort.
Some people think that it is still possible to have a
healthy lifestyle if we really want to despite our love
for comfort. I agree with this idea. Because having a
healthy lifestyle is about controlling yourself, it’s
about your willpower. I believe if someone wants to
be healthy they can control themselves to eat less
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but then I realized it wasn’t a realistic idea because all
international flights around the world had stopped. He
was just thirteen year old, so I knew that he couldn’t come
here by himself. I tried not to panic but my hands had
already started to shake. At that moment, I just told myself
to calm down and I would find a way to figure this
situation out. Firstly, I thought that I shouldn’t tell my
daughter about this situation. She was already dealing
with a lot of stress, so I decided to keep it a secret until her
exam was over. I promised myself to stay strong. Nick told
me that he was going to have a Corona Virus test, and he
said he would call me an hour later. It seemed that time
wouldn’t pass. I waited under a lot of stress that was really
hard to carry. One hour later, Nick called me and said that
his result was negative. For a moment, I was happy, but my
happiness didn’t last very long, I realized that I should find
somebody to take care of him there. I called one of my
oldest friends in England, Rachel. I trust her and I knew
that Rachel would take care of him in the best way she
could. However, I was a mother who was separated from
her son, so I wasn’t really feeling well under those
conditions. I didn’t sleep for the next 5 days. I was always
thinking about my son and if he was doing okay there. I
called him every day to see if he was okay, but he wasn’t
living the best days that he had. Five days later my
daughter's exam day came. I drove her to the school. Like
always, I was trying to stay strong in front of my daughter.
I wished her the best of luck . She entered the exam, and I
took a deep breath. I got back into the car and I called
Rachel quickly. She told me that Nick cried last night. At
that minute, as always, I asked myself the same question
“Why did I let my son go there?”. After the exam, I
promised myself that I would tell Ashley everything. I was
nervous but I knew that I should start to talk from some
point, then I started to talk… Actually, I was expecting her
to, she started crying. I couldn’t stop her. Also, I couldn’t
stop my feelings anymore and I started to cry as well.
Before of the tenth of July every day was the same. Nick
and Ashley were sad, and I was always calling Rachel. We
didn’t know that the tenth of July would be the day that
would change our life in the best way possible. It was the
day that came with a big present that life gave to us. I was
cooking in the kitchen and suddenly my phone rang.
Ashley answered the phone and she started to talk but she
was talking so far away from me that I couldn’t hear.
Ashley started to shout, I got scared at first but then she
told me that the person who she talked with was Rachel.
Rachel told her that my ex-husband tested negative for
Corona Virus. At that moment I can’t explain how I felt.
That was the best moment that I had in my life. I hugged
my daughter. After that I called Nick, he was so happy too.
We had a video call with Rachel and Nick where we
celebrated together. Later that day, we received another
message that made my daughter really happy. She was
accepted to the school that she wanted so badly. In the
afternoon, I bought a cake for her and we celebrated
everything that had happened. In September, we were all
expecting to Nick came back to Turkey but all
international flights around the world had stopped again
because of the Corona Virus. In the summer of 2021, the
Corona Virus pandemic had finally passed. Nick came
back home. That was the day I had the biggest smile on
my face. In short, I learned a really important lesson during
those days. “Great days come after the bad days.”

Great Days Will Come

Doğa VAROĞLU
Prep A
A short story about Coronavirus pandemic…
Hi, my name is Alison. I am an English teacher in Turkey. I
will tell you about the miserable days that I had while we
were in quarantine. Now we are in 2025 and I think this is
the best time to write about the year “2020” which was
the year when the pandemic happened. My husband and I
had got divorced a few days before we entered
quarantine. We have a lovely son and a daughter called
Nick and Ashley. After we got divorced, Nick went to
England with his father, but Ashley stayed here with me
because she was studying for the “LGS” exam. The school
that I work for had started to do online lessons. It was hard
for me to teach online because our internet was bad. Also,
I was sharing the same internet with my daughter as she
was attending her online lessons at the same time. I am
teaching the second grades and they are very young, so
they do not understand the importance of the lessons.
They were really hard to control and they had difficulties
focusing on the lessons. On the other hand, I was trying to
support my daughter in her journey through the “LGS”
exam. She was so worried about the exam and its date,
because it had kept changing during this process. Also,
she was telling me that she wasn’t getting anything from
the online lessons. That wasn’t my only responsibility. My
responsibilities started to increase while at home. Our
cleaner didn’t come because of the pandemic, so I was
cleaning the house, cooking the meals, and washing the
dishes all by myself. Also, I was calling Nick every day to
see if he was doing okay. At the same time, I was so
worried about my mom. My dad passed had away three
years before, and she was lonely at that time. I was trying
to call her everyday, but I knew that it wasn’t enough. On
the fifteenth of June, there were just five days left until my
daughter’s exam. She was worried, I was trying to support
her, and I kept telling her that it wasn’t the end of life. On
the same day, something happened. Something that was
really bad…
Like any other usual day, I called Nick to ask if everything
was ok. Nick was crying. As I heard his crying, I became
paralyzed for a second. He told me that my ex-husband
got the Corona Virus. I suddenly felt so lost because I
didn’t know what to worry about. I was worrying about my
daughter’s mental health and my son being lonely in a
country that was very far away from me. For a second I
told myself that I would go there no matter what it took,
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Will Robots Begin Replacing
Teachers In The Classrooms?

Muhammed Ali DİLEK
10-D
What do you mean by robots?
Ah, yes here we are again, people talking about
robots like the Terminator. Robots are a really
general term, there are robots designed to do a
specific task like factory robots, there are robots that
are only good at playing chess, there are robots that
are good at being human, etc. I don’t really think
creating a robot that can teach would be the most
efficient way of doing things. Just imagine going to
school and seeing a metal human try and explain
quantum physics to you, or listening to a weird
speech engine for nine hours, yikes!
Some people are just making bold statements
Recently a computer scientist has made a statement
that robots will begin replacing teachers in the
classrooms within the next ten years. His statements
not only is unrealistic but also makes me question if
he knows that he is talking about. Now don’t get me
wrong, I don’t want to hate on the person but I just
think that this topic can be expanded, and explained
in much more realistic ways.

I hope you guys understood the different ideas on
how robots or technology could replace a teacher.
On my next post I will probably talk about the new
brain chip implants. That’s all from me for now, hope
to see you all later!

Most efficient way to replace teachers
There is no way we would be able to replace every
single teacher in the world, but I have a concept that
can be far more efficient, way less costly and even
improve the self-discipline of the students.
So the idea is to create a platform monitored by the
government where there is no student and teacher
interaction. Very few (by very few I mean like one or
two teachers per subject in the whole country)
teachers will record videos of the topics that are
required to pass the grade and upload useful
practice tests and media for the students to be able
to learn from. The students will be self-taught and
they can learn whatever they want whenever they
want, the only thing they would have to do to pass
the grade would be to get a satisfactory score on the
exams. They can follow the media uploaded by the
teachers or learn somewhere else, it really does not
matter. The place where AI comes into the picture is
the grading of the exams, AI would be created to
give scores to the student’s exams and pass or fail
them.
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My Riding Journey

much. Also, it increased my communication skills .
Communication is one of the important things in
riding. If you can’t communicate with your horse
well, you can’t become a successful rider. If you
want to become a rider, my suggestion is to work
hard and never give up. Also try to communicate
well.

Ömer YORMAZOĞLU
Prep. A

When I first started riding, my balance was really
bad, but when I started to ride more often, my
balance improved. Also, my arms weren’t very
strong, but that improved as well. Balance and
strength in your arms are extremely important in
riding if you want to be a good rider. Also, my calves
weren’t strong enough in the beginning, but they
got better too. Calves are the most important thing
for me, because if you have strong calves, you can
easily give direction to the horse.

My horse-riding journey started when I was eleven.
Our neighbor was a rider and he asked me if I
wanted to try it. I said yes, I wanted to try, and that
day was the start of my riding journey. Many people
think that riding is an easy sport. However, it is not
because it is a team sport. You might disagree but it
actually is. With riding you need to work together
with your horse, and you need to handle your horse
well. Also, balance is so important. Balance is the key
for riding. If you have good balance, you can easily
ride a horse.

So why should people start riding? When I wasn’t a
rider, I was afraid of nearly everything, but when I
started riding it changed a lot of things. It increased
my communication skills very much. I was a shy
person, but now I can easily communicate with other
people. Also, I was a weak person, but when I started
riding that changed too. That is why people should
start riding.

When I first started, I thought that this sport would
be so hard for me because my balance was very bad.
However, I learned that having a hard time is very
normal in riding. As time went on, my balance
improved, and I started to love this sport. Riding
increased my teamwork skills and my balance so
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Perfetti Sconosciuti
(Perfect Strangers)

Zeren HAKTANIRLAR
9-A
Release Date
Running Time
Genres
Directed by

: 2016
: 96 minutes
: Comedy/Drama
: Paolo Genovese

Starring

: Marco Giallini
Kasia Smutniak
Anna Foglietta
Giuseppe Battiston
Edoardo Leo
Alba Rohrwacher
Valerio Mastandrea
Benedetta Porcaroli
: Italy

Country of
Origin
Awards
IMDB Rate

In my point of view, this film is the one that
professionally and perfectly makes us question our
honesty to the people around and even ourselves.
Although it takes place in a single venue, it never lets
the audience get bored; thanks to its amazing cast,
professional settings, and well-thought main idea
that directly captures the attention. If you would like
to enjoy a movie which points out social messages
targeting our daily and visual lives along with
laughter, I can guarantee that this dramatic comedy
is the one for you. The moral to the story indicates
how fake even our closest relationships are and how
much of strangers we are, both to each other and
ourselves.

: 13 wins& 13 nominations
: 7.8

Are you one of those people who believe they have
nothing to cover up from the ones closest to them?
In essence, all our biggest and darkest secrets that
we don’t attempt to reveal, even to ourselves, are
hidden inside a small gadget. I guess it would be fair
to say that we all use our cell phones, which are
inevitable building blocks of today’s lives, in ways
that we wouldn’t want anybody else to know.
Perfetti Sconosciuti, which gives us an insight into
how the virtual world alienates us from people
closest to us in the real world and even ourselves,
essentially revolves around seven friends who think
they have nothing to hide from each other.
Therefore, they decide to play a game in which they
put their phones on the dining table and read every
message and notification out loud. Although
everything goes well at first and a fun atmosphere is
created, after a while, things started to change color;
and their masks, which they all thought were their
faces now, began to fall off one by one.
Nevertheless, the film ends with a happy ending for
everyone (Sarcasm.)
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Tipps Für Positive Gedanken
In Corona-zeiten

Arda IRMAK
9-D
Eines der wichtigsten Dinge, die Sie tun können, ist
die Natur spüren! Das Training an der frischen Luft
steigert Ihre Stimmung, lindert Stress und
Angstzustände, da das Training im Freien den
körpereigenen Cortisol Hormonspiegel im Blut
senkt. Dadurch wird Ihr Kopf klar und Sie können
sich wieder besser konzentrieren.

Corona hat unser Leben beeinflusst. (Seit einem
halben Jahr bestimmt das Coronavirus unseren
Alltag.) Restaurants, Cafés und Kaufhäuser sind
wegen der Corona geschlossen. Wir können uns
nicht mit unseren Freunden treffen, weil es
ansteckend ist und wir alle auch Angst vor
Ansteckung haben. Aber, es ist möglich auch in
diesen Tagen glücklich und gemütlich zu sein. Ich
möchte Ihnen einige Tipps geben, die Sie für die
Corona-Zeit glücklicher und gemütlicher machen.
Zunächst sollen wir optimistisch sein. Positive
Gedanken sind nicht nur für die Corona Zeit wichtig,
sondern auch für unser Alltagsleben. Wenn Sie
pessimistisch denken, werden
Ihre Tage nur
schwieriger und chaotischer. Aus diesem Grund,
können wir einige lustige Aktivitäten in unserem
Haus machen und positiv bleiben. Zum Beispiel; wir
können zeichnen oder einen Film ansehen.

Sie sollen auch ein Buch lesen um nach einem
stressigen Arbeitstag zur Ruhe zu kommen.Sie
fliehen in die Welt der Fantasie, in der Sie Abstand
zu Ihrem eigenen Leben finden und sich entspannen.
Wenn Sie jeden Abend noch ein Buch in die Hand
nehmen und einige Seiten lesen, kommen Sie mental
zur Ruhe.
Unser Leben ist jetzt wegen Corona langweilig,
anstrengend und schwierig, aber es gibt jedoch
einige Tipps, die Sie in Corona-Zeiten glücklich und
voller Energie halten können. Man soll positiv
denken, Sport machen, Natur spüren und viele
andere Aktivitäten machen. Davon abgesehen hoffe
ich nur, dass das Virüs möglichst schnell weggeht
und unser Leben wieder normal wird.

Eine andere Sache, die wir tun müssen, ist Sport
treiben. Sport ist geistig und körperlich
gesundheitsfördernd. Bewegungsmangel kann Ihr
Leben negativ beeinflussen, besonders in
Corona-Zeiten.
Deswegen
sind
sportliche
Aktivitäten; wie laufen und Fitnessübungen zu
Hause sehr wichtig.

Quelle:
https://www.dw.com/de/10-tipps-für-positive-gedanken-in-corona-zeiten/a-55585171
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Winter İn Deutschland

Mehmet ÇETİNER
10-E
Winter ist schön in Deutschland. Im Winter schneit
es dort.

In Hamburg gibt es eine große Winterparty.
Verschiedene Aktivitäten und Wintersport sind dort
als Event

Viele Leute besuchen Watzmann Bergen für
Skifahren im Winter. Skifahren ist sehr beliebt in
Deutschland als Wintersportarten. Und Watzmann
ist ein schöner Berg in Deutschland. Er ist mit 2713
Metern sehr touristisch im Winter. Ebenfalls ist
Schlittenfahren auch sehr beliebt. Die Kinder
machen Schlittenfahren sehr gerne.

Die Temperatur sinkt manchmal unter minus 15 Grad
in Deutschland. Das macht oft Spaß, weil man auf
den Seen Eislaufen machen kann.
Im Winter feiern die Leute auch die schönsten
Feiertage: Weihnachten. Alle gehen zum großen
Weihnachtsmarkt um Geschenke zu kaufen oder nur
zum Spazieren. Man kann dort viele traditionelle
Lebensmittel oder Getränke finden. Für die meisten
ist eine wichtige Familientradition Weihnachten zu
feiern. Viele Deutsche gehen an Weihnachten in die
Kirche. Für viele Leute ist an Heiligabend der Besuch
der Familie ein Ritual, das sie nicht verzichten
wollen.

Die Kinder bauen auch gern Schneemann. Man kann
vor den Häuser, in den Gärten oder auf den
Spielplätzen einen Schneeman sehen. Alle Leute
lieben Schneemãnner und sie sehen sehr schön aus.
In Deutschland kann man auch Skulpturen aus
Schnee
und
Eis
sehen.
Es
gibt
viele
Schneeskulpturen, die etwa 1141 Meter groß sind. Für
die Touristen sind sie interessant.

Zum Schluss, ist Deutschland sportlich, gut,
energisch, super und heilig im Winter. Ich möchte
auch im Winter in Deutschland sein.
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Nos Vies Pendant
La Pandemie De Coronavirus

Alanur HEPER
9-A
Depuis presque un an, tout le monde ne parle que
d’un sujet : la pandémie de Coronavirus. Nous
sommes tous très triste parce qu’on ne peut pas
rendre visite à nos grands-parents et aux personnes
âgées parce que cette maladie est dangereuse pour
eux.

Après la rentrée scolaire 2020-2021, nous avons
commencé à aller à l’école une ou deux fois par
semaine. Tous les élèves ont dû porter des masques
pendant toute la journée et garder la distance avec
ses amis. On a dû faire les examens à l’école. Les
familles, les enfants et les jeunes sont restés
enfermés à la maison pendant longtemps à travailler,
à faire des activités. Être enfermé est dangereux
pour la santé, ça a été très dur pour nous tous. Nous
angoissons et nous nous ennuyons pendant cette
pandémie, c’est un triste tableau de voir les enfants,
les jeunes loin de leurs ami(e)s, de leur famille mais
ce n’est pas grave pour notre santé, la santé de tout
le monde nous devons prendre ces précautions.

Lorsque nous sortons dehors, nous devons porter un
masque et faire attention à la distance (un mètre)
avec les personnes. Nous, les étudiants, comme tout
le monde devons faire face à plusieurs difficultés :
Par exemple nous avons faisons nos cours en ligne,
c’est très dur parce que nous avons dû prendre
beaucoup eu un examen très important qui s’appelle
le LGS. Travailler pour cet examen a été très
stressant durant la pandémie. Comme on était
confinés, on ne voyait plus nos professeurs. Ils nous
aident à nous rassurer.

La règle d’or est : Porter son masque, faire attention
à son hygiène et garder sa distance sociale !
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La Cuisine Française

Ece ZEYTİNOĞLU
9-A
La cuisine française est surtout connue pour sa
culture et sa tradition, mais surtout pour sa
nourriture. Les français proposent différents
ingrédients et techniques qui entrent dans la
création d’un plat riche et parfait pour la cuisine. La
cuisine française nécessite de la patience et de la
pratique pour réaliser un plat.
Avec une telle importance accordée à la nourriture
voici quelques informations sur la cuisine française
pour vous aider à comprendre la culture de la cuisine
française:
1) Les français aiment manger du cheval et du lapin,
il est normal de voir ce type de viande dans un menu
de restaurant.
2) Le vin est une partie importante de la cuisine
française.
3) Le goûter ou le quatre heures est un goûter pour
les enfants français et il peut être composé de
crêpes, de croissants, de brioches, de biscuits ou de
chocolat chaud.
4) La France est un pays avec différent type de
fromages.
5) En France on mange environ 500 000 000
d’escargots par an.
6) La France produit 10 milliards de baguettes
chaque année.
7) De nombreux français boivent leurs boissons
chaudes dans des bols et y trempent du pain.
8) Tandis que la cuisine française propose de
nombreux desserts riches, dans la plupart des
maisons on peut servir uniquement des yaourts aux
fruits ou parfois quelques carrés de chocolat noir.
References:
https://www.expatica.com/fr/lifestyle/food-drink/french-cuisine-104020/
https://www.worldatlas.com/articles/what-is-french-cuisine.html
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Une Jolie Ville Europeenne:
Berlin

La Porte de Brendenburg: La porte de Brendenburg
est sans aucun doute le symbole de la ville. Il a été
construit en 1791. À la suite de la lutte est-ouest
allemande, cette porte a acquis une importance
particulière. Selon le public, cette porte représente la
réunification.

Ulaş BAKIR
10-B
Le Reichstag: C'est le bâtiment historique du
parlement utilisé dans le passé. Il a été construit juste
au bord de la rivière en 1894.

Dans l'article d'aujourd'hui, je vais vous parler de
Berlin.

Le Mur de Berlin: C'est le mur qui sépare les deux
États à l'époque où l'Allemagne s'est scindée en
Est-Ouest. De nombreuses personnes sont mortes à
ce mur. Seule la partie protégée du mur est visible. Il a
été construit en 1961. Les gens appellent ce mur le
"Mur de la honte".

Berlin est la capitale de l'Allemagne, il y a environ 3,5
millions d’habitants. La plupart de la population est
composée de personnes âgées. La population jeune
est faible comme dans pratiquement toutes les villes
d’Allemagne. Les habitants de la ville sont très
sympathiques et affectueux. La ville a de
nombreuses beautés. Surtout sa beauté historique
attire beaucoup les touristes. De plus, les abondantes
rivières de la ville la rendent populaire pour le
tourisme de nature. Jetons un coup d'œil à
quelques-uns des endroits touristiques de la ville:

La place Alexanderplatz: Il a été construit en 1805. Il
est situé en plein centre de la ville. Populairement
appelé Alex Square. C'est un centre de transport et
de commerce.
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La Vie De Christian Dior

Zeynep KOÇ
10-B
Christian Dior, est un créateur de mode français qui
est le fondateur de l’une des plus grandes maisons
de mode au monde, Christian Dior.

À partir de 1937, Dior est employé par le créateur de
mode Robert Piguet, qui lui donne l'opportunité de
dessiner pour trois collections Piguet. Dior déclare à
l’époque que "Robert Piguet m'a appris les vertus de
la simplicité à travers lesquelles la véritable élégance
doit venir." Une de ses créations originales pour
Piguet, une robe de jour avec une jupe courte et
ample appelée "Café Anglais", était particulièrement
populaire. Tout en travaillant pour Piguet, Dior a
travaillé aux côtés de Pierre Balmain, et a été
succédé en tant que créateur de maison par Marc
Bohan, qui deviendrait responsable du design chez
Christian Dior Paris en 1960. Dior a arrêté de
travailler pour Piguet lorsqu'il est parti pour le
service militaire.

Christian Dior est né à Granville, ville balnéaire de la
côte normande. Son père Maurice Dior était un riche
fabricant d'engrais et sa mère était Madeleine
Martin. La famille de Christian Dior a déménagé à
Paris à l'âge de cinq ans. La famille de Dior voulait
qu'il soit diplomate mais Dior était artistique et
voulait s'impliquer dans l'art. Il a vendu ses croquis
de mode devant sa maison pour gagner de l'argent.
Dior a quitté l'école et a reçu de l'argent de son père
pour financer une petite galerie d'art en 1928. La
mort de la mère et du frère de Dior ainsi que les
problèmes financiers pendant la Grande Dépression
ont conduit son père à perdre le contrôle de
l'entreprise familiale. Sa galerie a été fermée trois
ans plus tard.

Le 8 décembre 1946, avec le soutien de Boussac,
Dior fonde sa maison de couture. Le véritable nom
de la ligne de sa première collection, présentée le 12
février 1947, était Corolle.
Christian Dior est décédé pendant ses vacances à
Montecatini, en Italie, le 24 octobre 1957. Certains
rapports disent qu'il est mort d'une crise cardiaque
après s'être étouffé avec une arête de poisson. En
2020, les circonstances exactes de la mort de Dior
n'ont pas été révélées.
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