
TEDESKOP 2018
Sayı: 43

Tik… Ve Son 
Bir Tak…

Eşekli Mustafa 
Amca

Şiir ve Skeç 
Yarışması

Fotoğrafçılık Bir Tutkudur Beyaz Felaket
Ege Destanları

Interact Nedir?
“Biraz Deneme Biraz Eleştiri” Punimals
Fatih Erkoç Kimdir?

IB Week: “Inquiring Minds Want to Know”

Sf
8

Sf
16

Sf
18

Sf
4

Sf
38

Sf
10

Sf
52

Sf
23

Sf
66

Sf
30

Sf
74





Önsöz / Ebru BEKİL.......................................................................2

Gençlik Üzerine Selçuk Pehlivanoğlu İle Röportaj

/ Ecenur EKİZOĞLU - Ali Baran ARIBAN...................................3

Fotoğrafçılık Bir Tutkudur / Samet BALAÇİÇEK.....................4

Fizik İle İlgili Gerçekler / Nilden ÖZEN.....................................5

Isaac Newton ve ‘Elma’ / Helin SOYUCENGİL........................6

Matematik Nedir? / Rümeysa YILDIZ.......................................7

Tik… Ve Son Bir Tak… / Zeynep AKDOĞAN...............................8

Ege Destanları / Mehmet Emre PAKER...............................10

Matematikten Korkma!.. Keşfet!...

/ Mehmet Utku DÜZEN.............................................................12

Kendi Kendini Doldurabilen Şişe

/ Ayşe Ece ERSOY.......................................................................14

Yalnız Çocuklar Ülkesi / Sahra TUNA....................................15

Eşekli Mustafa Amca / Sude AVCI.........................................16

Şimdi Su Yok / Pelin COŞKUN..................................................18

Ya Olmasaydı... / Ali Baran ARIBAN.........................................19

Sucunun Oğlu / Berk CİVAN...................................................20

‘Neden Bir Beyin Takımımız Yok?’ İle Başladı Her Şey... 
/ Kıvanç TIRAŞ............................................................................22

“Biraz Deneme Biraz Eleştiri” / Ceren GÜNERİ...............23

Yıldızlar Arası Çarpışma / Aşkın KIZILASLAN.......................24

Uzay Gezilerine Hazırlık / Begüm YÖNET...............................25

Süper İletkenler / Boran KAYA..............................................26

Soluk Gri / Zehra Deniz YAVUZ.................................................27

Fatih Erkoç Kimdir?

/ Yağmur TOPSAKAL – Yaren İRMİŞ.......................................30

Başka Topraklar / Yaren İRMİŞ.................................................32

Aidiyet ve Meslekler Buluşması 90. Yıl Etkinliği

/ Rehberlik Bölümü....................................................................33

Fiziğin Cevaplanmamış Soruları / Emre ACAR...................34

Günlük Hayatımızda Karşılaştığımız Fizik Kuralları

/ Efe HEPİLERİ.............................................................................35

Çevrenin Genç Sözcüleri Nilüfer Çayı İçin İş Başında!.......36

Enerji Verimliliği Sağlayan Musluk, Eko-Musluk

/ Sera KUTLUÖZEN...................................................................37

Beyaz Felaket / Aşkın KIZILASLAN.........................................38

Bu Ormanda / Şevval Deniz TAŞ..............................................39

Pisagor Kimdir? / Berrin Ecem MURATOĞLU..................40

Peki Biz Ne Kadar Merak Ediyoruz? / Nilden ÖZEN............42

Junior Achievement: Genç Başarı...........................................44

Zamanı Yönetmek / Ganime Elif YAVUZ................................45

Gerçeklik Nedir? / Ata TUNCAK.............................................46

Faraday Kafesi Nedir? / Melisa PEKER..................................48

Evrendeki Yıldız Tayfları / Mehmet BİLGİÇ..........................49

Gregorio Fuentes Kimdir? / Duru Rana UZUNOĞLU.........50

Interact Nedir? / Ayşe Gül ÖZKEZ............................................52

Sporun Yaşamımdaki Etkisi / Çağla BENGİ..........................54

Social Status And Material Possessions   

/ Kadirhan Alper BAŞKURT.....................................................55

Traditional Values, Beliefs And Old Ways Of Thinking

/ Eylül SEVİNÇ.............................................................................56

Funding A Spaceship / Aslı DÖNMEZ....................................57

Zeus / Duru DURAN....................................................................58

The Use of Tsar Bomba in Warfare / Umut Ulaş BALCI.........60

How To Look Attractive Without Any Makeup

/ Sena ÜÇÜNCÜ............................................................................61

Everything Is About You / Kağan Mirac SEZEN.................62

Say Hi To Hardship! / Ali Baran ARIBAN.................................63

Inconsiderate Chatty Cathy / Gözde AYDINGÜN.............64

It is... / Ecenur EKİZOĞLU.........................................................65

Why? No! / Zeynep Begüm AFACAN....................................65

Punimals / Savi DEBRE............................................................66

A Review: Pride & Prejudice / Deniz SAKİN........................67

The History of Primordial Emotions / Kağan KALYONCU..68

English Art / Mert PEYNİRCİOĞLU - Arda ÇUHA.............69

Tracing Mythology in Daily Culture / M. Emre PAKER.......70

Eating Disorder / Aşkın KIZILASLAN....................................71

An Introduction to Web Novels / Tuna PİLATİN.................72

Rejuvenating Nilüfer Stream................................................73

IB Week: “Inquiring Minds Want to Know”

/ Pelin COŞKUN............................................................................74

Kaffee Oder Kahve / Zeynep KUNDURACILAR............76

Klassische Musik / Deniz SEZGİN.............................................77

Essgewöhnheiten  in der Türkei und in Deutschland

/ Çisem AYTEKİN.........................................................................78

Le droit des animaux / Zeynep Tilbe ERDOĞAN............79

Les relations sociales en France et en Turquie

/ Zeynep ÖZEKEN.......................................................................80

Le divertissement en France et en Turquie

/ Defne SEYMEN...........................................................................81



Ebru BEKİL / Lise Müdürü

Önsöz

Değerli TEDESKOP Okuyucuları,

2017-2018 Eğitim Öğretim yılının ikinci sayısıyla sizlerle 
birlikteyiz. Öğrencilerimizin yaratıcılıklarını ortaya 
koyduğu, sahip oldukları bilgi ve beceri birikimini ürüne 
dönüştürdükleri bu sayımızda sizleri sanat, spor, bilim, 
teknoloji ve edebiyatla dolu bir yolculuğa çıkarmanın 
keyfini yaşıyoruz. Endüstri 4.0’ın çokça konuşulduğu bu 
dönemlerde, biz eğitimciler de yeni nesilleri bu sürekli 
gelişen ve değişen dünyaya uyum sağlayacak şekilde 
yetiştirme gerçeğiyle hareket ediyoruz. Bu yeni devrimin 
insanlığa çok büyük katkıları ve getirileri olduğu bir 
gerçek ama bazen kendimi bunu hayatımızda dengeli bir 
şekilde kullanmamız ve gençlere   bu dengeyi kurmanın 
önemini anlatmamız gerektiğini düşünürken de bulmuyor 
değilim.  Bir tarafından gittikçe dijitalleşen, siber-fiziksel 
sistemlerden oluşan değerler bizleri heyecanlandırırken 
diğer taraftan da oyun oynama ve hayal edebilme 
gücümüzün azaldığını görmek ve hissetmek beni 
düşündürüyor ve ürkütüyor.  

Yaratıcı çalışmalarla üretilenler bizim eserimiz sayıldığı 
gibi, bir süre sonra biz de onların eseri haline geliriz…

”Ben kitaplarımı yaratmadım, onlar beni yarattılar.” 
sözüyle Montaigne bunu çok anlaşılır bir şekilde dile 
getirmiş…

Akıllı evler ve fabrikalar kurulurken, biyoteknoloji, genetik, 
tarımsal yenilik, geliştirilmiş atık yöntemi gibi yeni 
uygulamaların, daha verimli iş modellerinin ortaya çıktığı 

bu dönemde, dijital dönüşümün gelecekte yaşanacak 
bir olgu değil, içinde yaşadığımız bir süreç olduğu 
gerçeğinden uzak olmamalıyız. Bu nedenle bu konuya 
hızla uyum sağlayarak, eğitim bakış açımızda kendimizi 
geliştirmeliyiz ve bir denge kurmalıyız.  Türk Eğitim 
Derneği de bu yılki öğretmen eğitimlerinde aynı konuyu 
vurgulamıştır ve öğretmenlerini bu konuda yetiştirme, 
bilgilendirme çalışmalarına başlamıştır.  Eğitiminde, 
Endüstri 4.0’a uyum sağlaması gerekmektedir, gelecekte 
iş dünyasının beklentilerine cevap verecek bireyler 
yetiştirmek adına TED okullarındaki uygulamalarda örnek 
teşkil edecektir.

İnsanoğlu, bilgisayarı ürettiğinde ilk önce komutla çalışan, 
yüklenen bilgileri en kısa sürede veriye dönüştüren 
bir kurulum sundu insanlara… ama bu kurulum sadece 
yaratmıyordu… İnsanlık, komut verdiği kurulumdan bir 
süre sonra komut almaya, yönlendirmelere göre bilgisayarı 
kullanmaya, yüklenen bilginin dışına çıkmamaya, var olan 
yaratıcılığını kullanmamaya başladığında… düşündü!... 
Kim, kimi yönetiyordu?

Eğitim sisteminde bu durum fark edildiğinden beri, 
yaratıcı çalışmalara çok önem verilmeye başlandı… 
Çünkü çocuğun belli yaş aralığında yaratıcılığın çok daha 
kolay ve verimli yönlendirilebileceği, bilginin hayatın 
her sürecinde ulaşılabilir olduğu gerçeği artık akademik 
dünyanın kabulüdür…

Yaratıcılığınızın üretime dönüşeceği süreçleri bolca 
yaşamanız dileğimle sizlere iyi okumalar diliyorum…

2



Ecenur EKİZOĞLU - Ali Baran ARIBAN / 10-A

Gençlik Üzerine Selçuk 
Pehlivanoğlu İle Röportaj

IB haftası için TITC dersi kapsamında hazırlanan, “apolitik 
gençlik” ile ilgili olan sunum için Türk Eğitim Derneği 
(TED) Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu ile röportaj 
yaptık. Sorduğumuz sorular karşısında şu cevapları aldık:

Ali Baran Arıban: TED için gençliğin önemli olduğunu 
biliyoruz. Peki gençlik neden bu kadar önemli?

Selçuk Pehlivanoğlu: Bu sorunun cevabı çok basit. Çünkü 
ülkeyi nesiller temsil eder. Nesiller de yetişkin bir noktaya 
geldikten sonra tüm sorumlulukları, işletmeleri, yapıları, 
bürokrasileri ve siyaseti teslim alıyorlar. Onun için baştan 
itibaren yetiştireceğiniz gençlik o noktaya geldiği zaman 
eğer dünya ile rekabet edebilecek vasıflara, katılımlara, 
düşünce ve bakış tarzına sahipse o ülke ileriye gidiyor. 
Çünkü düşünce üretimi getiriyor. Üretim kaynağı sağlıyor. 
Kaynak güçlü olmayı sağlıyor. Tabii ki kültürel özellikleri 
de yadsımamak lazım.

Ali Baran Arıban: Günümüz gençliği ile sizin 
gençliğinizdeki temel sorunları ve durumu kıyaslayabilir 
misiniz?

Selçuk Pehlivanoğlu: Bu aslında Z nesli ve alfa nesli 
arasındaki farkla alakalı bir şey. Biz böyle bir teknolojinin 
içinde büyümedik. Bizim zamanımızda televizyon 
yeni çıkmıştı ve siyah beyazdı. Biz tabii çok daha fazla 
politiktik. Fazla politik eylemlerin 
içinde, çeşitli bölünmüş yapıların içinde 
oluyorduk. Şimdiki gençler yani 21. 
yüzyıl gençliğinin uyaranı çok fazla. 
Konsantrasyon sorunu var ve dünya 
çok hızlı değişiyor. Aslında çok zor 
bir süreçten geçiyorlar. Çünkü eğitim 

de bunun bir parçası. Ne için gençliği yetiştireceğini 
bilmiyorsun. Hangi hedef için, hangi kazanımlara doğru 
yetiştireceğini bilmiyorsun. Sonuç itibariyle daha eğlenceli 
ama daha zor bir süreçte yaşıyorsunuz. 

Ali Baran Arıban: Günümüz gençlerine sorunlarıyla başa 
çıkmak için neler önerirsiniz?   

Selçuk Pehlivanoğlu: Düşmeyi ve kalkmayı öğrenecekler. 
Kaybetmeyi öğrenecekler. Çünkü, ben hep şakayla 
söylüyorum, dünyada dört element var diyorum; insan, 
hayvan, bitki ve veli. Maalesef veliler çocuklarının 
koruyucu kalkanı olmak istiyorlar. Evet, dünyada ve 
Türkiye’de sorunlar olabilir ama çocuklar kaybetmeyi 
öğrenerek kazanmayı öğrenebilirler. Mücadele etmeyi 
öğrenerek kazanmayı öğrenebilirler. Fazla uyaranlara 
karışı konsantre olmayı ve odaklanmayı öğrenmek 
mecburiyetindeler. Daha da önemlisi hayallerinin 
olması lazım. Hayalleri olmayan hiçbir bireyin başarılı 
olması mümkün değil ama bu hayal sürecinde de hem 
başarılarınız hem de başarısızlıklarınız olacak. Bugün 
dünyanın en büyük araç kiralama firmasının bile defalarca 
iflas ettiğini göz önüne alırsak çocukların kaybetmeyi 
bilmeleri, konsantre olmaları ve hayatlarını böyle inşa 
etmelerinin önemi anlaşılacaktır.

Ali Baran Arıban: Yasakların gençlerin sorunlarını 
arttırıcı etkisi nasıldır?

Selçuk Pehlivanoğlu: Sadece gençler için değil, toplumun 
tamamı için yasaklar sınırlayıcıdır ama şunu sakın 
unutmayın, demokrasi sınırsız özgürlüklerin rejimi değildir. 
Aslında demokraside kurallar vardır. Kurallara uymayanlar 
da dışlanır. Gelişmiş dünya ülkelerine baktığımızda kurallar 
çok serttir. Ama bizdeki sorun şu, demokrasi hiç yok. 
Kurallar olmamakla birlikte kişiden kişiye yapıdan yapıya 
değişkenlik gösteriyor. Ayrıca özgür düşüncenin önünü 

açacak bir yapı yok. Bu olmadığı zaman 
zaten riskler başlıyor. Sınırlandırmalar 
her karşıt görüşe karşı yapılanmaya 
başlıyor. Aslında demokrasilerde saygı 
duymak, karşındakini dinlemek vardır 
ama bu karşı duruş, birbirimize zarar 
vermekle değil, farklı fikirleri bir araya 
getirip ilerleme kaydetmekle olur.

Türk Eğitim Derneği (TED) Genel Başkanı 
Selçuk Pehlivanoğlu
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Fotoğrafçılık Bir Tutkudur

Küçüklüğümden beri ‘an’ı donduran ve ayrıntıları karelere 
aktaran fotoğraf tutkusunu hep içimde hissetmişimdir. 
Ancak tutku duyduğum bu konuyu 
araştırdığımda her olayın olduğu gibi 
fotoğrafçılığın da öncelikle bilgisine 
hakim olmam gerektiğini anladım. İyi 
bir fotoğrafçı olabilmek için açıları, 
ışığı, mekânı, objelerin uyumunu iyi 
hesaplamalıydım. Bu nedenle okulumuzda 
açılan fotoğrafçılık kulübünü seçtim.  

Fotoğraf çekmek bana farklı bir bakış açısı 
kazandırıyor. Daha önce fark etmediğim 
ayrıntıları ve zamanın döngüsünde 
ışığı farklı açılardan görebiliyorum. Bu 
farkındalık sanki hayatımı her açıdan daha 
iyi görmemi de sağlıyor. Çekilen kareleri 
gördükçe insan daha çok şu soruyu 
soruyor: Hayatın hızına uyum sağlayalım 
derken kim bilir ne çok değer ve güzellikleri 
kaçırdık?  Bu hobiyle uğraştıkça ve 
ayrıntılarını öğrendikçe anların ne kadar 
kıymetli olduğunu anlıyorum. Bu tutkuyla 
beraber daha çok şey görme iştahımız 
giderek kabarıyor, gördükçe görmek, 
çektikçe çekmek isteği artıyor. 

Bunlara ek olarak bilgisayar başında 
geçen boş vakitlere inat, uyuşukluktan, 
gözlerin yorulmasından günün 
stresinden uzaklaşarak boş zamanlarımı 
değerlendirmek için fotoğrafçılık çok 
güzel bir alandır. Fotoğrafçılık kulübünde 
yaptığımız etkinliklerde arkadaşlarımızla 
birlikte yaratıcı fikirler oluşturmakta, 
ana temalar belirleyerek bu çerçevede 
kompozisyon çalışmaları yapmakta 
ve sergiler açmaktayız. Bu çalışmaları 
yaparken hem sosyalleşmekte hem de 
sosyal projelerde yer almaktayız. Faydalı, 
üretken, yaratıcı, bireyler olma çabamıza 
en iyi projelerle ulaşmak için hep birlikte 
çaba harcıyor, okul etkinliklerinin fotoğraf 
karelerinde ölümsüzleşmesine katkıda 
bulunuyoruz. 

Fotoğrafçılık sanatına ilgi duyan sevgili arkadaşlarım 
sizlere yönelik şunları söyleyebilirim: Eğer fotoğraf 

çekmeyi seviyorsanız, hem teknik hem 
sanatsal açıdan önce teorik, sonra 
uygulama düzeyinde eğitim almanız 
gerekir. Bu bilgilerin ışığında çektiğiniz 
her karede yeni bir şey öğrendiğinizi 
fark edeceksiniz. Bu alana ilgi 
duyuyorsanız okulumuz fotoğrafçılık 
kulübünde bu ayrıntıları öğrenmek için 
fırsat bulabilirsiniz. Hangi mekanda, 
hangi diyafram ve enstantane ayarını 
kullanmanız, ışık ayarını nasıl yapmanız, 
kompozisyonunuzu nasıl belirlemeniz 
gerektiğini öğrenerek en güzel fotoğraf 
karelerinin sahibi olabilirsiniz. 

Türk Eğitim Derneğinin Kuruluşunun 90. 
Yılı Etkinlikleri çerçevesinde TED Konya 
Ereğli’nin düzenlediği “TED’de Yaşam” 
konulu fotoğraf yarışmasına katılım için 
kulüp olarak çok sıkı bir çalıştık. Her hafta 
yeni bir kompozisyon oluşturup tek bir 
fotoğraf çekebilmek için yüzlerce kez 
deklanşöre bastık. Amacımız, farklı bakış 
açısıyla orijinal bir ürün ortaya çıkarmaktı. 
Altı kişi, üçer fotoğrafla yarışmaya katıldık. 
Sonuçta da çalışmalarımız meyvelerini 
vermeye başladı ve okulumuz adına 
ikincilik ödülüne layık görüldüm. Ayrıca 
kulübümüzdeki diğer arkadaşlarım da 
dördüncülük ve beşincilik derecelerini 
elde ettiler. Bu başarılar, fotoğrafçılık 
kulübünde olan herkesin çabasıyla elde 
edilmiştir. Emeklerimizin sonuçlarını 
almak hevesimizi, yeni yarışmalara 
katılma heyecanımızı çok artırdı ancak 
inanıyoruz ki daha çok çalışmamız gerek. 
Bu çalışmalarda kulüp öğretmenimiz Fatih 
GÜLAY ’a, kulüp arkadaşlarıma ve fotoğraf 
çekerken bana yardım eden arkadaşım 
Kaan Miraç SEZEN’ e teşekkür ederim.

Samet BALAÇİÇEK / Hz-A
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Fizik İle İlgili Gerçekler

• Uzayın kokusu vardır ve ızgara et, sıcak metal ve bezin karışımı gibi kokar. 

• Eyfel Kulesi yaz mevsiminde genleşmeden dolayı kış mevsimindeki halinden 15 cm daha uzundur.

• Beynimiz adını kendisi koymuştur.

• Atomları çalışan bir fizikçinin atomları kendilerinin ne olduğunu anlamaya çalışıyordur.

• Uzaydaki yıldızların sayısı bütün dünyadaki kum taneciklerinin sayısından fazladır.

• Bir atomun %99,9’ u boştur.

• Her on yılda bir vücudumuz kendi hücrelerini tamamen yeniler.

• Çin Seddi aslında uzaydan görülmez.

• İki kara delik çarpışmaya yakınlaştığında kara deliklere yakın maddeler geçmişe gidebilir.

• Dünya düz olsaydı karanlık bir gecede bir mumun ışığı 48 km uzaktan görülebilirdi.

Nilden ÖZEN / 9-C
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Isaac Newton ve ‘Elma’

Hepimizin bildiği gibi Isaac 
Newton 16. - 17. yüzyıllar 
arasında yaşamış bir 
bilim insanı olarak çağının 
çok ötesinde keşifler 
yapmış, hipotez ve teoriler 
geliştirmiştir. Kendini fizik, 
matematik, ilahiyat gibi 
birçok alanda geliştirmiş 
olan Isaac Newton, 85 
yıllık hayatına günümüzde 
geçerliliğini sürdüren önemli 
buluşlar sığdırmıştır. 

1670’lerde merceklerle ilgili 
çalışmalarını yapmış ve bir 
teleskop üretmiştir. Ancak 
o zamanlarda Newton’un 
aklında birkaç soru vardır. 
Neredeyse herkesin 
bildiği, Newton’un bir gün 
bahçede, bir elma ağacının 
altında otururken kafasına 
bir elmanın düşmesiyle 
bulduğu yer çekimi kanunun 
hikayesi aslında bilindiği 
gibi değildir. 

Yazılı bir belgeye 
dayanmayan bu olayı yalanlamak için William Stukeley’in 
yazdığı “Revised Memoir of Newton” eserinden 
yararlanılabilir ve bu eserde de görüldüğü gibi Newton’un 
kafasına elma düşmesi olayı bir kısmı doğru olan bir 
hikayedir. Arkadaşı William Stukeley’in de kaleme aldığı 
gibi elma ağaçlarının olduğu bir bahçede, yani Newton’un 
neredeyse tüm dünyada en sevdiği yerde, akşam yemeği 
sonrasında oturup çay içerlerken Newton çok dalgın ve 
düşünceliydi. Kafasını kurcalayan ve onu rahatsız eden 
bir şey olduğu ortadaydı.  “Düşünceli halde bahçede 
otururken düşen elmaları izliyor ve neden elmaların 
sağa veya sola değil de her zaman aşağıya, dünyanın 
merkezine doğru dik şekilde düştüğünü anlamaya 
çalışıyordu.” diyerek Newton’un çalışması üzerinde ne 
kadar yoğunlaştığını anlatan Stukeley, “gravitation (yer 

çekimi)” kelimesinin de ilk defa aralarındaki konuşmada 
geçtiğini belirtmiştir. 

Newton, elmaların düşerken direkt Dünya’nın merkezine 
yönelmesinin üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırmış ve 
bunun bir kuvvet sayesinde olduğu kanısına varmıştır. 
Yer çekimi bu sayede bir hipotez ve sonrasında ise 
kanun olmuştur. Yani elmanın düşmesi hakkındaki bilgiler 
Newton’un hipotezlerini geliştirmesinde çok büyük 
rol oynamış bir olay olmakla birlikte çoğu kısmı doğru 
olmayan bir rivayetten ibarettir.

Kaynak: Stukeley, William. “Revised Memoir of Newton.” Revised 
Memoir of Newton (Normalized Version), Sept. 2004, www.
newtonproject.ox.ac.uk/view/texts/normalized/OTHE00001

Helin SOYUCENGİL / 9-A
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Matematik Nedir?

Her ne kadar matematik denilince akla ilk olarak çözülmesi 
imkansız gibi gözüken problemler, karmaşık sayılar, beyin 
yakıcı sorular gelse de matematik bunlardan ibaret 
değildir. Matematik aslında bizim kabul edemediğimiz 
derecede hayatımızla iç içedir. Gördüğümüz her 
basit makinenin arkasında hâtta doğada bile gizli bir 
matematik mevcuttur.  Düşünüldüğü zaman matematik 
çoğu öğrencinin öğrenim hayatında en çok zorlandığı 
ders gibi görülse de gelişimimizde en çok rol oynayan bir 
derstir. Bize analitik düşünmeyi öğretirken aynı zamanda 
doğru stratejinin nasıl geliştirildiğini öğreterek gündelik 
hayatımızda başarıya ulaşmamızı sağlar.  Matematik 
diğer derslerin yanı sıra her aşamasını kanıtlayabilen bir 
derstir. Bu sebeple matematikte yaptığınız işlem sadece 
bir formül olmaktan çıkıp mantıksal bir boyuta taşınır. 
Ayrıca matematik evrensel bir dildir. Bir insanın dininin, 
milliyetinin, cinsiyetinin ve buna benzer kavramlarının 
etkili olmadığı, herkesin anlayabileceği bir dildir. Dünyanın 
neresine gidilirse gidilsin 4 denildiği zaman kişilerin 
aklına aynı şey gelmektedir. Ya da (+) , (-) , (:) , (x) gibi 
semboller herkesin aklında aynı kavramı uyandırmaktadır. 

Bu sebeplerden dolayı matematik eşitlik demektir. 

    Matematiğin tarihçesine bakıldığı zaman ise insanların 
ihtiyaçları sonucu doğduğu görülmektedir. En temel 
amacı ticareti kolaylaştırmak ve çevresel problemleri 
çözmek olmuştur. Yunanlılardan çok önce Sümer ve Mısır 
matematiklerinin varlığını gösteren belgelerden, alan 
hesabının hâtta bazı çizgisel denklemlerin özel bir yazma 
biçimine başvurmadan pratik yoldan çözümünün bilindiği 
anlaşılmaktadır. Hâtta daha ilk çağlarda dahi günümüz 
bilgisayarlarındaki ikili sistemin Mısır aritmetiğinde 
kullanıldığı görülmektedir. Sümerler ise parmaklarını 
sayarak ilk önce 10’luk sistemi bulmuşlardır. Daha 
sonra bu sistem temel alınarak farklı sayı aralıkları elde 
edilmiş ve saat dilimi gibi kavramlar hayatımıza girmiştir.  
Matematikte hiçbir şey aniden ortaya çıkmamıştır. İnsanlar 
gündelik hayatlarındaki gereksinimler sonucu matematiği 
bir çözüm yolu olarak kullanmışlardır. Her ne kadar 
farkında olamasak da matematik yaşamın bir parçasıdır. 
Matematik ile soyut kavramları somutlaştırabilirken hayal 
gücümüzü gündelik yaşama aktarmayı başarabiliriz.

Rümeysa YILDIZ / 10-A
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Tik… Ve Son Bir Tak…

Tik… Saat sabah 6.30. Annem aşağıdan 
bağırıyordu: 

-Kızım kalk hadi! Yatağını topla, yüzünü yıka, kıyafetini 
giymeden buraya gel üstün kokacak yoksa.

Yataktan kalktım. Gece çok erken yattığım için hiç uykum 
yoktu. İlk önce tuvalete gittim ve yüzümü yıkadım. 
Sonrasında tam yatağımı toplayacaktım bu sefer de 
babam “Hızlı ol!” diye bağırdı. Hızlıca yatağımı topladım 
ve aşağı inmek için merdivenlere yöneldim. Bugün liseye 
geçiş sınavım var. Bütün sene boyunca herkes bana bunu 
hatırlatıp durdu. Herkes herkese hatırlatıyordu aslında. 
Tak… Merdivenlerden iniyordum ki önüme annem çıktı: 
“Ayağına bir şey giy kızım.” dedi. Yeniden odama döndüm. 
Ailemin emirlerine uymaya o kadar alışmışım ki artık 
itiraz bile etmiyorum. Ayağıma çoraplarımı giyip yeniden 
aşağı indim ve masaya oturdum. Masayı kurdum hemen. 
Benim görevim oldu artık. Masaya tam oturup ağzıma bir 
salatalık attım ki kardeşim aşağı indi. Bağırıyordu:

-Oyuncağım yok! Anne oyuncağım nerede?

Tik… Annem de bunu duyduğu anda bana döndü:

-Kızım kardeşinin oyuncağını sen mi aldın?

İçimden “Onun oyuncağını niye ben alayım ki?” demek 
geçti. Demedim. Sadece oyuncağın bende olmadığını 
belirtmekle yetindim. Yemek yemeye başladım. Çok 
heyecanlıydım aslında ama belirtmedim. Ne gerek var ki 
zaten benim duygularımı onların bilmesine? Yemeğimi 
hızlıca yemeye devam ettim. O sırada babam aşağı indi:

-Kızım acele et bak sınava erken gidelim de kodlaman 
falan rahat olsun.

dedi. Başımı yukarı aşağı salladım. Yemeği normalden 
daha hızlı yemeye başladım. Annemle konuşuyordu. Ben 
ise düşünüyordum. Neyi mi? Okulun açıldığı ayı… Anılar 
gözümde canlandı. Üstümde okulun yeniden değiştirdiği 
kıyafetler ve bir adet de şimdiki halinden tamamen farklı 
ben vardı. O zamanki ben itiraz ederdi. O zamanki ben 
annesinin veya babasının hatta öğretmenlerinin söylediği 
şeylerin hepsini hiçbir şey düşünmeden kabul etmezdi. O 
akşamı çok ayrıntılı hatırlıyorum. Akşam eve gelmiştim. 

Annem ile konuşuyordum. Bana bu yılın çok önemli 
olduğunu, çok ders çalışmam gerektiğini anlatıyordu. 
Bir sürü test kitabı almıştı bana. Bu yılın sonunda o test 
kitaplarında boş test görmeyeceğim diyordu. O zamanki 
ben ise itiraz ediyordum:

-Ben robot değilim anne. Her dakika test çözemiyorum. 
Ne kadar zor bir şey anlamıyorsun. Sizin zamanınızda 
belki herkes hep ders çalışıyordu kimse itiraz etmiyordu 
ama ben ediyorum. Evet, tabii ki ders çalışacağım ama 
benim bazı diğer arkadaşlarım gibi sürekli ders çalışmamı 
bekleme ben öyle birisi değilim, diyordum. Annem ise 
bana bakmıştı ve yaptığımın yanlış olduğunu söylüyordu. 
Diğer tüm arkadaşlarım gibi ders çalışmamı söylüyordu. 
Sonra ben onların ders çalışmadığını söylediğimde bana:

“Senin dışında kimse bizi ilgilendirmez.” Diyordu. Bir de 
dediklerin birbirini tutmuyor dediğimde bana kızıyordu. 
Tak… Yemeği yerken dalmışım ki babam elini yüzümün 
önünde salladı. Düzeldim ve yemek yemeye devam 
ettim. Yemeğim bitince kalktım. Yukarı çıkacakken saate 
baktım.7.56 idi. Yukarı çıktım. Odama girdim. Dolabımı 
açtım. Önüme çıkan ilk şeyler olan kot pantolonum ve 
gömleğimi giydim. Kıyafet seçecek kafada değildim. 
Giyinince eşyalarımı hazırlamaya başladım. Kalem, silgi, 
su, şekerim düşerse diye biraz şeker… Hepsini küçük siyah 
çantama koydum. Tabii içeri beni çantayla alırlar mı ondan 
da emin değildim. Olsun almazlarsa babama bırakırım 
diye düşünüp aşağı inmeye başladım. İndim. Tam salona 
geçip biraz oturacakken annem seslendi:

-Kıyafetine bakayım kızım buraya gel!

Gittim yanına. Üstüme bakınca yüzünü buruşturdu:

-Bununla mı sınava gireceksin? Asla izin vermem. Git 
rahat bir şeyler giy. Eşofman filan.

Bir şey demeden yukarı çıkıp değiştirdim üstümü. Bir 
eşofman ile tişört giydim. Sonra yeniden aşağı indim. 
Bu sefer babam beni kapıda bekliyordu. Tik… Üstüme 
bir mont aldım. Sonrasında ise ayakkabımı giydim. 
Dışarı çıkmadan önce annem bana heyecan ve beklenti 
ile bakıyordu. Babam da aynı şekilde. Kardeşim ise 
sanki “Niye herkes bu kadar heyecanlı ki?” dermiş gibi 
bakıyordu. Anlamamıştı. Önemli de değildi. Sonra annem 

Zeynep AKDOĞAN / 8-B
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bana sarıldı. O sarılınca babam ile çıktık dışarı. Eminim 
ki annem arkamdan dualar okuyordu. Babam ile arabaya 
geçtik. Konuşmuyorduk. Babam ben yorulmayayım 
diye konuşmuyordu kesin. Ben de konuşmadım. Ve yine 
düşünmeye başladım. Okul açıldığından beri aradan 2-3 
ay filan geçmiş. Ben okuldan geliyorum. Tüm öğretmenler 
hep test çözmemiz gerektiğini söylüyordu. Sanki bizim bir 
hayatımız yokmuş gibi. Ben de tam eve gelmiştim. Biraz 
rahatlayayım diye salona geçip televizyonu açmıştım. Beş 
dakika filan izleyebilmiştim. Sonrasında ise annem içeri 
gelip televizyonu kapatmamı ve çıkıp ders çalışmamı 
söylemişti. Ben de hemen bağırmıştım:

-Off anne eve daha yeni geldim! Her saniye sizin dediğiniz 
şeyleri yapmak istemiyorum. Okulda hep hocaların 
kuralları, evde ise hep sizin kurallarınız… Bıktım! En 
azından kendi evimde rahat olmak istiyorum!

Bunu söyledikten sonra ise salondan sinirli bir şekilde 
çıkmıştım. O günü çok iyi hatırlamamın nedeni bu 
değil. Aynı akşam odamda sinirli bir şekilde bir şeyler 
çiziyordum. Anneme inat ders çalışmıyordum. O sırada bir 
ses duymuştum. Aşağı inmiştim hemen. Ama sessizdim. 
Salonu dinlemeye başlamıştım. Annem konuşuyordu:

-Bu kız hiçbir şey anlamıyor. Ders çalışmayacakmış. Hepsi 
sen onu rahat yetiştirdiğin için oluyor. Sonra babam cevap 
verdi:

-Hayır, tam tersi senin yüzünden. Sen hiçbir zaman ona 
öğretmedin ailesinin sözünü dinlemenin ne olduğunu! 
Şaşırmıştım. Sadece benim için mi tartışılıyordu. Ben 
mi değişiktim. Acaba aslında herkes ders çalışıyor ama 
söylemiyor muydu? Düşünmüştüm çok. Sonrasında ise 
odama geçmiştim. Ve kendime söz vermiştim: “Bir daha 
itiraz etmek yok. Ben de herkes gibi olacağım.” O günden 
beri böyleyim. Tak… Hiçbir şeye itiraz etmiyorum. Olması 
gerektiği gibi. Annemi bir bildiği vardır diye. Ben bunları 
düşünürken araba durdu. Gelmiştik. Arabadan indik. 

Babam da benimle geliyordu. Okula girdik. Babam bana 
sarıldı:

-Seni çok seviyoruz unutma. Ne olursa olsun. Belki bazen 
gösteremedik ama öyle.

Sonra elime bir kağıt tutturdu. Yeniden sarılıp gitti. Hemen 
yanımdaki banka oturdum. Kağıdı açtım ve okumaya 
başladım. Tik… “Herkesten daha çok sevdiğimiz kızımıza,

Biliyoruz, sana gösteremedik ama seni herkesten, her 
şeyden daha çok seviyoruz. O gün bizi dinlediğini de 
biliyoruz. Hani tartıştığımız gün var ya… Sonra odana 
geçip ders çalışmaya başladığın hani. Sana doğduğundan 
beri böyle davranıyormuşuz daha yeni fark ettik. Çok özür 
dileriz. Böyle olmasını asla istemezdik. Bizi seni yöneten 
iki kuklacı kendini ise kukla olarak görmeni istemezdik. 
Yeniden özür dileriz canım kızım…”

Ağlıyordum. Nedense çok mutlu olmuştum. O kâğıdı 
öptüm. Buruşuk, yırtılmış not kâğıdını öptüm. Zil çaldı. 
Hemen tuvalete koştum. Kâğıdı sakladım. Çıkışta yeniden 
almak için sakladım. Onu oraya bırakıp sınava gireceğim 
sınıfa girdim. Biraz başım dönüyordu. Heyecandan veya 
mutluluktandır herhalde diye düşünüp boş verdim. Sırama 
oturdum. Optik formları dağıttılar. Hızla doldurdum. Beş 
dakika filan sonra ise kitapçıkları dağıttılar. Benimkini 
aldım. İlk sayfayı açtım. Başım daha da çok dönmeye 
başladı. Gözümü kapattım açtım. Düzelmiyordu. Tak… 
Başım ağrıyordu. Kalbim çok hızlı atıyordu. Şu ana 
kadar ailem ile yaşadığım her şeyi düşündüm. Az önce 
yaşadığım en iyisi bile olabilirdi. Başım düzelmiyordu. 
Gözümü kapattım. Başım masaya düştü. Tutamadım… 
Tik… Gözümü bir daha açamayacak mıydım yoksa? 
Annem, babam ve kardeşimi gördüğümü sandım. Ve son 
bir tak...

(Öykü Özgür Pencere Serbest Konulu Öykü yarışmasında  
Türkiye birincisi olmuştur.)

9



Ege Destanları

Anadolu’nun hemen her yerinde olduğu gibi Ege 
bölgesinde de uzun yıllarca anlatılagelmiş destanlara 
rastlamak kolaydır. Bu destanlar günümüzde de, Ege 
yöresinin kırsal kısmında sıklıkla hâlâ anlatılmakla 
beraber, detaylı incelenirse  kültürümüzden derin izler 
taşımaktadır. Ege destanlarının genel olarak konuları 
çeşitlilik gösterir ve içlerinde baskın olarak bulunan 
Yörük kültürüne ait ögeler dışında sıklıkla Pers, Yunan ve 
Kafkas efsanelerindeki olay ve kahramanlara ait izler de 
bulunabilir. Mitolojik karakterler ve yaratıklar üzerinden 
etkileşen kültürlerin izleri rahatça sürülebilir.

Bu mitolojik karakter ve yaratıkların en bilinenleri başlıca 
şunlardır; Hızır, İlyas, Gulyabani, Cinler, Tepegöz, Deli 
Dumrul, Karabasan ve Evren.

Hızır, İslamî metinlerde geçen peygamber ismidir fakat 
kökeni çok daha eski olup eski Pers metinlerinde de 
adı geçer. Anadolu mitlerine de konu olmuştur. İlyas, 
İbrahimî dinlerde rastlanan peygamber ismidir. İslam ile 
Türk kültüründe yer almaya başlamıştır. Bu karakterin 
dini metinlerde anlatılan hikayelerin dışında halk 
arasında anlatılan hikayeleri de bulunur. Günümüz İlyas 
hikayelerinin eski Türk mitlerindeki hikayelerin İslam’la 
birlikte şekil değiştirmiş halleri olduğu düşünülür. Hızır 
ve İlyas’ın buluşması olarak bilinen Hıdrellez bayramının 
kutlanmasında bile hâlâ günümüzde antik Pers inancı 
Zertüştlüğe ait olan kutsal ateş kullanılmaya devam edilir.

Gulyabani, korkunç bir varlık olup, karanlık zamanlarda 
çölde ve mezarlıklarda koşan birinin gözüne canlı gibi 
görünür. Vücudu tüyle kaplı, kocaman, pis kokulu bu 
acayip varlığın ayakları tersinedir. Gündüzleri mezara girer. 
Geceleri ise hortlayıp çıkar. At binmeyi, at kuyruğu örmeyi 
ve çocukları çok sever. O, yolcuları yollarından döndürüp 
mahvettiği hikayelerle bilinir. Bu yaratık Anadolu ve 
Kafkaslarda anlatılagelen hikayelerde sıklıkla bulunur. 
Ghoul/Gul/Kul/Hul/Gal kökünden türemiştir. Göktürkçe 
ve Moğolcada “ateş, şeytan, cin” anlamlarına gelir, kelime 
aynı şeklinde Japonca’da şeytani varlık demektir. Kökeni 
Asya olup, Avrupalı efsanelerde de bulunur,  bunun 
sebebinin Avrupa’ya yapılan Moğol istilaları olduğu 
tahmin edilmektedir.

Cinler, birçok farklı kültürde,  gözle görülmeyen, çeşitli 
şekillere girebilen yaratıklar olarak anlatılırlar. Kimi 
yorumlara göre insanlarla cinsel ilişki kurabilen, onları 
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yönetimi ve etkisi altına alabilen ve bunlar gibi birçok 
korku unsuru fiilin gerçekleştirebilen ruhanî varlıkları ifade 
eder. Hâlâ anlatılagelen efsanelerde yer alan cinler, eski 
Arap inancına ait varlıklardır. Eski Arap mitolojisine ait bu 
varlıklar, İslam inancına da geçmesi aracılığıyla Türklere 
aktarılmıştır. İslam öncesi Arap, antik Pers, Asur gibi 
Ortadoğu mitlerinde sıkça rastlanır.

Tepegöz, kılıcın kesmediği, okun 
işlemediği bir bedene sahip, 
yalnızca gözünden zarar görebilen, 
çobandan olma peri kızından doğma 
bir canavardır. Kaf Dağı’nda  yaşar. 
Annesi  alageyik  donanımına 
girebilen bir  peridir. Tepegöz’ün 
parmağında büyülü bir yüzük takılıdır. 
Yalnızca  gözünden  vurularak 
öldürülebilir. Basat adlı kahraman 
tarafından öldürülür. Bilinen kadarıyla 
kökeni Antik Yunan metinlerinde 
geçen Kiklop’a dayanır.

Deli Dumrul, en yetkin biçimini Korkut 
Ata  öykülerinde bulmuştur. (Dede 
Korkut Öyküleri) Yol kesicilik yaptığı 
için  Tanrıyı kızdırır ve canını almaya 
gelen  Aldacı  (İslamiyet’te  Azrail) ile 
karşılaşır ve canını vermek istemez. 
Diğer başka halk efsanelerinde da farklı 
serüvenleri görülür.  Ancak hepsinde 
de, pervasız, hoyrat, korkusuz bir 
kişilik olarak yer alır. Kökeni öz Türk 
efsanelerine dayanır.

Karabasan, günümüzde de sıklıkla Türkiye içinde uyku felci 
ve ya bazı tür kabusları anlatmak için kullanılan bu kelime 
aslında bir varlığın ismidir. Orta Asya Türk inancından 
miras kalan bu kelime “Kötü Ruh – Lanet” anlamlarına 
gelmektedir ve Şaman inancına ait unsurlardandır. Aynı 
varlığa Moğol, Japon ve Kore destanlarında sıklıkla 
rastlanır, hatta isimleri bile aynı kökten gelir.

Günümüzde mitlerde rastlanan 
bir karakter olmasa da; "Kainat, 
acun, var olan her şeyin tümü" gibi 
anlamlarda kullandığımız evren 
sözcüğü de etimolojik olarak kökenini 
ejderha figüründen almaktadır.  Türk 
mitolojisinde dünyanın bir ya da daha 
fazla ejderha tarafından döndürüldüğü 
yani "evrildiği" düşünülürdü. Bu 
ejderhaya da "eviren" denirdi. Daha 
sonra "i" harfi düşmüş ve sözcük 
"evren" halini almıştır. Eviren, Tengrinin 
yüzlerinden biri olarak geçer.

Mit ve destanlarda bulunan karakterler 
ve yaratıklar ait oldukları kültürün 
özelliklerini yansıtırlar; dolayısıyla 
aynı kültüre ait hikayelerin benzer 
olduğu çıkarımı yapılabilir. Aynı 
şekilde, Türkiye’nin çoğu bölgesi gibi 
Ege’nin de çok çeşitli ve farklı ögeler 
barındıran hikayeler bulundurması, 
birçok kültürün etkisinde kalındığına 
kanıttır.

11



Matematikten Korkma!.. 
Keşfet!..

Küçüklüğümden beri matematikle ilgili yeni bilgiler 
edinmek bana zevkli gelmekte. Bu bilgileri kendim 
üretince iş daha da eğlenceli hale geliyor. Bu çağda üst 
düzey bir eğitim almadan yeni teoremler ortaya çıkarmak 
neredeyse imkansız ancak daha önceden bilinen kuralları 
yeniden, kendi bakış açımla keşfetmeyi severim. Bu yol 
çoğu zaman öğrenme sürecini uzatsa da şimdiye kadar 
hem kendimi daha fazla geliştirmemi hem de keyifli 
zaman geçirmemi sağladı.

9. sınıfta üzerinde düşünmek ve “yeniden keşfetmek” 
için konu ararken önceden karşılaştığım fakat fazla 
ilgilenmediğim bazı formüllere tekrar rastladım. Ardışık 
sayıların kendilerinin, karelerinin ve küplerinin toplamları 
için ifadeler yazılıydı. Ardışık sayıların toplam formülünün 

türetilmesi için birkaç yol biliyordum. Örneğin; aklımda 
en çok kalan yöntem, toplamı temsil eden şekillerden 
iki tanesinin birleştirilip dikdörtgen oluşturulmasıydı. 
Ardından dikdörtgenin alanı ikiye bölünerek sonuç elde 
ediliyordu.

Karelerin, küplerin ve daha büyük kuvvetlerin toplamları 
için ise nasıl metotlar kullanılabileceğini merak ettim. İlk 
önce sayıların toplamları iki boyutlu şekillerle gösterildiği 
için karelerin toplamını üç boyutlu cisimlerle bulmayı 
düşündüm ama bir dikdörtgenler prizmasının, şekli 
düzgün olmayan cisimlerle doldurulmasını hayal etmek 
kolay değildi. Üstelik küplerin veya sonraki kuvvetlerin 
toplamları için üçten fazla boyutun gerekmesi, bu yöntemi 
pratikte olanaksız yapıyordu. 

Sonrasında toplamlarını hesaplayabilmek için kuvvetlerin 
farklarını inceledim. Bunun sonucunda fark ettiğim 
örüntüyü kullanarak kuvvetlerin toplamları için formüller 
türetebiliyordum. Ancak işlemler zaman alıcıydı ve 
tüm kuvvetler için genelleme yapamıyordu. Daha etkili 
sonuçlara ulaşabilmek için birçok farklı yöntem denedim. 
Bu konuda çok uğraştım ama elde edebildiklerimin 
en iyisi, eski matematikçiler tarafından da aynı şekilde 
yapılmıştı.

Öğretmenim, denediklerimi dinledikten sonra dikkatimi 
üzerinde ayrıntılı biçimde düşünmediğim bir yönteme 
çekti. Ardışık sayıların toplamının bulunduğu yoldaki 
gibi sayıların kuvvetlerini gösteren dikdörtgenler 
çizilip alanlarının toplamı hesaplandığında kuvvetlerin 
toplamına ulaşılıyordu. Yine aynı formüller elde 
edilecekti ancak şekillerin kullanılması cebirsel ifadeleri 
daha iyi açıklayabilirdi. Bu yüzden bu yöntem üzerinde 
düşünmeye başladım. Toplam alanı hesaplamak için 
tüm dikdörtgenleri çevreleyen büyük bir dikdörtgenin 
alanından fazlalık bölgeleri çıkarabilirdim. Fazlalık alanların 
nasıl hesaplanabileceğini başta bulamamıştım ama 
öğretmenim bu alanları farklı bir şekilde ele alabileceğimi 
gösterince cebirsel olarak ifadelerini yazabildim. Büyük 
dikdörtgenin de alanından yararlanınca pozitif tam sayı 
kuvvetlerin toplamı için bir formül elde ettim.

10. sınıfta bu yaptıklarımı proje haline getirip başvuru 

Mehmet Utku DÜZEN / 12-A  
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yaptım ama projem kabul edilmedi. 
Çalışmamın geliştirilebilecek yönlerinin 
olduğunu biliyordum. Bu amaçla tam 
sayı olmayan veya negatif kuvvetlerin de 
toplamını bulmayı denedim fakat uzun 
süre önemli bir ilerleme kaydedemedim. 
Bir buçuk sene sonra, integralleri okulda 
işleyip daha sık kullanmaya başlayınca 
aklıma yeni bir fikir geldi: dikdörtgenlerin 
toplam alanını integralle hesaplamak. Bu 
yöntemi kullanınca grafiklerdeki alanlarla 
işlemler arasındaki bağlantı daha açık 
hale geldi. Ardından yeni öğrendiğim 
bilgileri pozitif rasyonel sayı dereceden 
kuvvetlerin toplamlarını bulmak için de 
kullandım. Bu geliştirmelerden sonra 12. 
sınıfta tekrar başvurunca proje sergisine 
davet edildim. Projem, TÜBİTAK 49. Lise 
Öğrencileri Araştırma Projeleri Bursa 
Bölge Yarışması'nda sergilenmeye değer 
bulunan projeler arasında 2. seçildi.

Projem yarışmaya kabul edildikten 
sonra da daha fazlasını merak ettiğim 
için çalışmalarıma devam ettim. 
Toplamları integralle hesapladığım 
yöntemde grafikleri daha ayrıntılı 
incelediğimde sonuca farklı işlemlerle 
de ulaşılabileceğini fark ettim. Bu yol sadece pozitif 
rasyonel sayılarda değil, karmaşık sayılarda da geçerliydi. 
Böylece yöntemimin karmaşık sayı dereceden kuvvetler 
toplanırken de kullanılabileceğini göstermiş oldum.

Projemin şimdiki halini alması iki yıldan fazla sürdü ama 
hâlâ üstüne eklenebilecek konular var. Örneğin, karmaşık 
sayı kuvvetlerin toplamlarını temsil eden grafikler 

oluşturulabilir veya toplamlarla ilgili başka formüllerle 
çizdiğim grafikler arasında ilişki kurulabilir. Çalışmamda 
yaptıklarım ve bundan sonra yapılabilecekler hakkında 
daha detaylı bilgi edinmek isterseniz benimle iletişime 
geçebilirsiniz.

Bu çalışmamın yeni keşiflerinizin önünü açması dileğimle...
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Kendi Kendini 
Doldurabilen Şişe

Biyomimikri sayesinde insan yaşamının kolaylaştırılıp 
geliştirilmesi uzun yıllardır devam etmekte olan bir 
süreçtir. Birkaç yıl önce Avusturyalı endüstriyel tasarımcı 
Kristof Retezár insanlığın, özellikle içinde bulunduğumuz 
yüzyılın en önemli problemlerinden birine, içilebilir su 
kaynaklarının azalmasına, ‘Afrikan Namib Böcekleri’nin 
havadaki nemden hidrofobik ve hidrofilik kabuk özelliğini 
kullanarak su üretmesinden esinlenerek çözüm niteliğinde 
bir ürün üretmiştir. Bu ürün, Peltier etkisi ile çalışan küçük 
bir soğutucu ve kondansatöre güç vermek için güneş 
enerjisi kullanır. Bu kondansatör, cihazın bir tarafından 
diğer tarafına bir sıcaklık farkı noktası oluşturur. Biri 
soğuk ve diğeri sıcak olmak üzere cihazın içi iki odacığa 
ayrılır. Hava, bu haznelerin her ikisine de ayrı olarak akar, 
ancak hava sıcak tarafın üzerinden geçtiğinde, sıcak 
havanın bulunduğu odacığın hafif bir şekilde soğutulması 
nedeniyle, soğuk odanın daha da fazla soğumasına neden 
olur. Bu, soğuk odadan geçen havanın, soğuk bir camın 
dış tarafındaki damlacıklar gibi hızla yoğunlaşmasına 
sebep olur. 

  “Gerçekten iyi” koşullarda, ya da sıcaklığın 30 oC ile 
40 oC arasında, nemin de yüzde 80 ile 90 arasında 

olduğu ortamlarda, şişe bir saat içinde yarım litre su 
üretebiliyor. Gelecekte, Retezár şirketin şişeyi daha fazla 
koşulda çalışabilmesi için geliştirmeyi umuyor. Ayrıca, 
havadaki parçacıklarla başa çıkmak için bir karbon filtre 
de kurabilirler. Şişenin, mevcut tasarımında böcekleri ve 
kiri dışarıda tutmak için temel bir filtresi mevcut olsa da, 
doğal ortamların nispeten bozulmamış havasında en iyi 
şekilde çalışmaktadır.

Kaynak: https://www.smithsonianmag.com/smart-news/water-bottle-
refills-itself-from-moisture-air-180957986/

Ayşe Ece ERSOY / 9-B
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Yalnız Çocuklar Ülkesi  

Yıllar yıllar önce iki medeniyet savaşmıştı sahipsiz 
topraklar için. Siz de bilirsiniz, her zaman bir kazanan olur 
bir de kaybeden. Bu kez farklıydı durum. Herkes birbirine 
ateş açmış, ortalık kan gölüne dönmüştü. Her aile savaştan 
önce çocuğunu eve kapatmış, öyle gitmişti savaşa. Herkes 
ölünce de yalnız kalmıştı çocuklar.

Kimisi sekiz yaşındaydı çocukların, kimisi on, on bir… 
Hepsi umutla bekledi savaşın bitmesini. Bir günün 
ardında bütün çocuklar bu sessizliğin nedenini merak 
etti ve dışarı çıktı. Hepsinin anneleri, babaları, ağabeyleri 
ve ablaları ölmüştü. O kadar kalabalık bir gruplardı ki 
anne babasını henüz görmeyen bile olmuştu. Derin bir 
sessizliğe boğulmuştu her yer. O sırada güçlü bir çığlıkla 
herkes irkildi. Bu çığlık durumun tamamen farkında ve 
soğukkanlı bir çocuğun çığlığıydı. 

Anlamıştı her şeyi. Bulundukları durumu herkese açıkladı 
ve yapmaları gerekenleri anlattı. Hepsi dikkatle dinledi 
çocuğun anlattıklarını. Belki de kendini ağlamaktan 
alamayan bazı çocuklar dışında.

İlk işleri hepsinin sığabileceği bir barınak yapmaktı. 
Hepsi gecesini gündüzüne kattı, yüzlerce çocuk aralıksız 
çalıştı. Bir haftanın sonunda kendilerine uygun boyutta, 
derme çatma bir barınak yapmayı başardılar. Bir hafta 
dinlenmeyi hak etmişlerdi. Derin bir uykuya daldılar. Belki 

iki gün uyudular, belki de üç…

Uyandıklarında deli gibi acıkmışlardı. Gruplara ayrılıp 
bulundukları bölgedeki yenilebilir şeyleri topladılar. 
Hepsini bir araya getirip ilkel bir sofra hazırladılar 
kendilerine. Hepsinin aklına annesi geldi, gözleri doldu. 
Artık oyun yoktu onlar için. Anneleri babaları yoktu, 
ağabeyleri ablaları yoktu. Yalnızlardı kısacası.

Bu şekilde yıllar geçti. Hepsi hayvan vurmada, yiyecek 
bulmada usta oldu. Kimisi otuz yaşına geldi, kimisi 
kırk. Çocukları oldu. İki tane, üç tane çocukları. Gittikçe 
kalabalıklaştılar. Zaman çok hızlı geçti. Eğer oraya 
bugün gitseydiniz önceden savaş olduğuna kesinlikle 
inanmazdınız. Her yer çok değişti. Yeni nesiller geldi 
geçti. Günümüzden farkı kalmamıştı kısa sürede ülkenin… 
Nüfusu arttı, kentleşme oldu. Belki de çoğu ülkeden üst 
seviyedeydi artık. Bazı ülkeler ise henüz böyle bir ülkenin 
varlığından bile haberdar değildi.

Adı mı neydi ülkenin? Kimse düşünmedi bunu uzun bir 
süre. Ama efsane herkes için aynıydı, kahramancaydı. 
Dilden dile dolaşan büyülü kelimeler sardı tüm ülkeyi. 
Sonra ülke bütün dünyada ünlü oldu. Eee, ne de olsa 
kolay değildi “Yalnız Çocuklar Ülkesi”nde yaşamak…

(Öykü Özgür Pencere Serbest Konulu Öykü yarışmasında 
özel ödül almıştır.)

Sahra TUNA / 5-C   
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Eşekli Mustafa Amca

Mustafa Güzelgöz, 1921 yılında doğmuş bir cumhuriyet 
çocuğudur, girişimcidir, en önemlisi de o bir kitapseverdir. 
Mustafa Amca 1943’te Ürgüp Tahsin Ağa Kütüphanesi’ne 
atanır, işe başlar. Büyük bir heyecanla kitapları dizer, tozunu 
alır ve insanların kütüphaneye gelmesini beklemeye 
başlar. Bekler, bekler ve bekler…  Fakat ne gelen vardır 
ne de giden. Sokağa çıkar insanları kütüphaneye davet 
eder. Ama yine de sonuç değişmez. İnsanların hiçbiri 
kütüphaneye gelmez. Bırakın kütüphaneye gelmeyi 
kütüphanenin yanından bile geçmezler. ‘Bu böyle olmaz’ 
diye düşünür Mustafa Amca. ‘Bu işe bir çözüm bulmalı’ 
der. Sonra aklına bir fikir gelir Mustafa Amca’nın. ‘Madem 
insanlar kütüphaneye gelemiyor, kütüphaneyi onların 
yanına götürelim’ diye düşünür ve yola koyulur. 

Ankara’ya, Kültür Bakanlığı’na gider Mustafa Amca. Genel 
Müdürle görüşür, derdini anlatmaya başlar. Kütüphaneyi 
anlatır, kimsenin gelip gitmediğinden bahseder. Son 
olarak da fikrini söyler. Çevredeki köylere kütüphaneden 
kitap götürmek için para ister. Müdür bu fikir karşısında 
şaşırır kalır. Mustafa Amca’nın ciddi olup olmadığını 
anlamaya çalışır. Sonra da ne yapar biliyor musunuz? 
Mustafa Amca’yı ‘Sen kafayı mı bozdun?’ diye tersler ve 
dışarı çıkartır. Mustafa Amca dışarı çıkar ve ağlamaya 
başlar. Amacını gerçekleştiremediği, kapı dışarı edildiği 
için ağlar. 

Bir süre sonra Mustafa Amca’nın yanına bir çoban yaklaşır. 
Ağladığını görmüştür. Ne olduğunu sorar. Mustafa Amca 
derdini bir de çobana anlatır. Çoban Mustafa Amca’ya 
acır ve yardım etmek ister. Mustafa Amca’ya hiç tahmin 
etmediği bir şey alır:  ‘Bir eşek’ Mustafa Amca bundan 
o kadar mutlu olur ki heyecanla yeniden işe koyulur. İki 
sandık yaptırır. Sandıkları eşeğe yükler ve yola çıkar. Köy 
köy dolaşır, sırf kitapları göstermek, okutmak için. Mustafa 
Amca ve eşeği tam 36 köye kitap götürmeyi başarır. Daha 
önce hiç kitap okumamış çocuklara, yaşlılara, gençlere 
kitapları verir. Mustafa Amca artık bu insanlar tarafından 
‘’Eşekli Mustafa Amca’’ diye çağrılmaktadır. 

Yavaş yavaş insanların ilgisi çoğalmaya, kitapları okumak 
için olan istekleri artmaya başlamıştır. Mustafa Amca’nın 
çabasıyla köylüler kitap okuma alışkanlığı kazanmaya 
başlamışlardır. Mustafa Amca daha fazla iş yapmak ister. 
İnsanların daha fazla kitap okumasını ister. Sonunda da 
bir kütüphane açar. Kahvedeki insanları kütüphaneye 
çağırır. Daha fazla kişinin gelmesi için kütüphaneye 
radyo bile koydurur. Köylüler gelirler. Her gün, gelenlerin 
sayısı artmaktadır. Fakat Mustafa Amca bir şey fark eder. 
Kadınlar kütüphaneye gelmemektedirler. Mustafa Amca 
düşünmeye başlar. Kadınların kütüphaneye gelmesi için 
ne yapmalı diye düşünür. Aklına bir fikir gelir. Ünlü iki 
dikiş makinesi markasına mektup gönderir. Her ikisinden 
de beşer tane dikiş makinesi ister. Bunun karşılığında 
da o markaların isimlerini kütüphaneye büyük harflerle 
yazacağını söyler. Bu anlaşma başarıyla sonuçlanır ve 
markalar dikiş makinelerini Mustafa Amca’ya gönderir. 
O günden sonra kadınlar dikiş dikmek için geldiklerinde 
sıralarının kendilerine gelmesini beklerken Mustafa Amca 
da onların ellerine birer kitap tutuşturur. Bu şekilde Mustafa 
Amca kadınları da kütüphaneye çekmeyi başarmıştır.

Mustafa Amca’nın bu kadar büyük işler yapması yavaş 
yavaş bütün Türkiye’ye yayılmaya başlamıştır. 1963 
yılında, Mustafa Amca’nın ünü yavaş yavaş yurt dışına 
yayılmaya başlar. Amerikan Barış Gönüllüleri Derneği’nin 
‘İnsanlığa Hizmet Ödülü’ için Mustafa Amca aday 
gösterilir. Amerikalıların ilgisini çekmiştir bu durum. Nasıl 
olduğunu görmek için bir heyet gönderirler Türkiye’ye. 
Heyet yapılanlardan çok etkilenir ve Mustafa Amca bu 
ödülü kazanır ve daha sonra kendisine bu çalışmaları 

Eşekli Mustafa Amca 
kimdir biliyor musunuz? 
Ne için uğraştığını biliyor 

musunuz peki? 

Sude AVCI / 9-C
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karşılığında iki tane araba verilir. Mustafa Amca eşek ile 
çıktığı bu yola arabayla devam eder ve yaptıklarını çok 
ilerletir. 

Bir süre sonra yaptıkları bir şekilde göze batmaya başlar 
ve Mustafa Amca hakkında bir soruşturma açılır. Onu 
soruşturmaya gelen müfettiş raporunda onun aleyhinde 
bir sonuç yazar. Mustafa Amca bu olaylar sonucunda 1972 
yılında emekli olur ve şöyle der : “İnsanlar ölür. Ölmeyen 
bir şey varsa kitaptır.’’ Mustafa Amca 18 Şubat 2005’te 
hayata gözlerini yumar. Bir başarı öyküsü de böylece sona 
erer ve öldükten sonra Ürgüp’e kendisinin ve eşeğinin 
heykeli dikilir.

Kaynak:
‘Eşekli Kütüphaneci’ Mustafa Güzelgöz Kennedy'den Ödül 
Almıştı.” FİB Haber Nevşehir Haberleri, www.fibhaber.com/
nevsehir/esekli-kutuphaneci-mustafa-guzelgoz-kennedy-den-odul-
almisti-h63649.html.
“Eşekle Gelen Aydınlık.” YouTube, YouTube, 26 Apr. 2017, www.
youtube.com/watch?v=qnick9UEPuk.
Eşekle Gelen Aydınlık MUSTAFA GÜZELGÖZ RÖPORTAJI.” YouTube, 
YouTube, 18 Mar. 2011, www.youtube.com/watch?v=imwMfcWm-Qc.
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Şimdi Su Yok

Pelin COŞKUN / 10-B

Her şey suydu, başka bir şey yoktu
Toprakları örten, yaşamın kaynağı su vardı

Su vardı apansız uzaklıkları aşan
Yalnız su 

Hepimizden daha canlı,
İçimizde ve karşımızda,

Duyguları olan 
Yalnız su vardı

Bahar gibi kımıldanan
Kışın sakinleyen, durulan

Belki de bizden daha çok şey hisseden 
Yalnız su vardı

Tertemiz, katıksız bir kaynak
Saydam ve parlak

Daha güzeli yoktu, yalnız o vardı
Yalnız su

Şimdi nereye gitti,
Neye döndü o güzellik?

Simsiyah bulanık bir tabaka,
İçi belirsiz ve korkunç

Oysa eskiden suya bakılıp kurulurdu hayaller
Gelecek gelirdi akıllara,

Güzel günler…
Şimdi su yok

Suyun bize ihtiyacı varmış gibi yaşandı yıllarca,
Bir teşekkür edilmedi

Küstü mü bize bilmem ama
Şimdi su yok

Çaresiziz şimdi
Gidenin arkasından söyleneler kifayetsiz 

Artık duyamaz bizi
Şimdi su yok

Bir şansımız daha olsa, yine aynısı mı olurdu?
Yoksa akıllanırdık da suya minnet duyar mıydık?

Keşke gitmeden düşünülseydi tüm bunlar,
Şimdi su yok

Gitgide kirlettik onu, güzelliğini
Bu bizim sonumuz olacak
Bitmez demişlerdi, bitti

Su yok… 
Ya şimdi ne olacak?
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Yaşarken önemini fark edemediğim
Yaşam pınarım, tek vazgeçilmezim

Damarlarımdan bağlandığım sevgilim
Olmasaydın olmazdık yaşam kaynağım su

İçmezsem adını sayıklar gibiyim
Kuruyup giden güz gülleri gibiyim
Taze solmuş kır çiçekleri gibiyim

Olmasaydın olmazdık yaşam kaynağım su

Sadece içmekle kalsa anlatması kolay
Kişisel temizlikle başlar asıl olay

Kısıtlı kaynaklar, mümkün mü alay
Olmasaydın olmazdık yaşam kaynağım su

Can verir kurumuş gitmiş topraklara
Yeter mi bilmem parlak yarınlara

Önlem almalı hayat damarlarımıza
Olmasaydın olmazdık yaşam kaynağım su

Her savaş binlerce şehit, yıldızlar buna şahit
Lüzumsuz düşmanlıklar, kavga nefretlere ait
Sanıyor musun bunların sebebi su hep sabit
Olmasaydın olmazdık yaşam kaynağım su

Anlamsız bu koşuşturma, kin ve nefret cabası
Yıkımın uçurumunda, bu neyin çatışması
Hep birlikte davranırsak kurtulması olası

Olmasaydın olmazdık yaşam kaynağım su

Ali Baran ARIBAN / 10-A 

Ya Olmasaydı...

10 A sınıfından Ali Baran ARIBAN şiir alanında 3.’lük, 10 B sınıfından Berk CİVAN skeç 
alanında 2.’lik, Pelin COŞKUN şiir alanında mansiyon ödülü alarak başarılarını belgelediler.

BUSKİ’nin düzenlediği Uluslararası Su ve Çevre Kongresi dolayısıyla açtığı  “Şiir ve Skeç 
Yarışması” na katılan öğrencilerimiz TED Bursa Kolejini gururla temsil etti.
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Sucunun Oğlu

Konu: Çok eski zamanlarda güneyde bir ülkede, krallıkta 
bir sucu ve küçük ve oğlu birlikte huzur içinde yaşarken 
tüm halkı etkileyecek bir yasa çıkar ve halkın seferber 
oluşuyla tiyatro oyunu başlar. (Masalsı bir dekor ve 
kostüm atmosferi içerisinde geçmektedir.) 

Sahne 1:

Çocuk: Baba! Bugün çok heyecanlıyım! Demek kral bizim 
çarşımızı gezmeye gelecek! Onu öyle merak ediyorum ki. 
Acaba dedikleri gibi güçlü ve sert midir? Bence güçlüdür 
ama yumuşacık bir kalbi vardır.

Baba: Ah benim aslan oğlum! O senin yumuşak kalbin. 
(Şiddetli öksürür)

Çocuk: Sana bir su getireyim baba, hastalığın bir türlü 
geçmedi çok üzülüyorum.

Baba: Üzülme oğlum, geçecek bir gün. Şimdi şu siparişleri 
yerine götüreyim. İnsanlar susuz kalmasın. (Topraktan 
amforaların içerisinde sular bulunmaktadır.)

***

Sahne 3: Saray 

Prens: (Oyuncağı verir) Buyur evlat! 

Kral: Babacığım, ne kadar güzel bir hediye! Çok mutlu 
oldum bu güzel büyük gemiyi hemen yüzdürmek 
istiyorum.

Prens: Koş bakalım! Hemen gölün kenarına git ve gemini 
yüzdür.

Sahne 3.1: Çocuğun evi 

Baba: Sana bir paket var evlat.

Çocuk: Bana kim bir şey gönderir ki?

Baba: (Üstündeki notu okuyarak) Kral göndermiş. 
Üzerinde öyle yazıyor. Ona yardım ettiğin için çok 
teşekkür ediyor.

Çocuk: (Çocuk sevinçle açar) Bu gemi hayallerimdekinden 
de büyükmüş! Çok güzel değil mi baba? Hemen 

oynamalıyım. Allah’ım çok mutluyum! (Babasına sarılır)

Baba: (Yüzünde acı bir tebessüm kalır ve gözü biriktirdiği 
para kavanozuna takılır )

***

1 hafta sonra

Sahne 6: Tarla 

İşçi 1: Biz suyu hayatımızdan çıkardık ama bütün 
mahsullerimiz öldü. Su yerine her maddeyi, tüm gübreleri 
denedik ama bir fayda vermiyor. Korkarım bu kış aç 
kalacağız.

İşçi 2: Haklısın ama suyu kralımız yasakladıysa elbet 
bildiğindendi. Biz okumadık görmedik. O okumuş 
eğitim almış. Elbette ki bir bildiği vardır. Biz yolumuzdan 
şaşmayalım.

***

Sahne 8:

(Saraya girmek isteyen çevreci ve muhafız arasında ciddi 
bir konuşma geçmektedir. Çocuk da rengi solmuş kupkuru 
bir çınar ağacının ardına saklanmış konuşmayı anlamaya 
çalışmaktadır.)

Çevreci: (Telaşla) Anlamıyorsunuz efendim! Krala biri 
durumun aciliyetini göstermeli. Yas tutuyor, odasından 
çıkmıyor ama ülkemize büyük bir felaket geliyor. Ne 
yapacağımızı şaşırdık. Bütün bitkiler, çiçekler kurumaya 
başladı. Yakında hepsi sönecek. Denge bozuluyor! 

***

Sahne 9:

(Çocuk eve geldiğinde babası döşekte solgun vaziyette 
yatmaktadır. Sağ eli yorganın altından aşağı doğru eğilmiş 
durmaktadır.)

Çocuk: Babaa! Ben geldim. Ne yaptın uyudun mu yine? 
(Gülümser) Aslan babacığım. Yoruldun tabi değil mi? 
(Sarılır) Baba bugün çok kötü şeyler öğrendim. İnsanlar 
dönüşü olmayan yollara giriyorlar, sen sakın girme tamam 
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mı? Bizim suya ihtiyacımız da yok, sen sadece benimle 
kal… (Gülümser, elini tutar) Baba ellerin neden bu kadar 
soğuk? Yüzün de beyazlamış sanki. Sana yiyecek bir 
şeyler getireyim mi? Baba uyan artık! Duymuyor musun 
beni? Baba... Babaaaa! (Acı ve kulak tırmalayan bir çığlık 
duyulur)

Saatlerce süren ağlamasından sonra gözyaşlarını siler, 
evde boş boş dolaşır. )

(Çocuk evin başköşesindeki gemisini eline alır ve saraya 
doğru yola çıkar)

Çocuk: (İç ses) Derler ki ben çocuğum, bilmem doğruyu. 
Oysa ben evimizin renkli basamaklarında top oynarken 
düştüğümde kanayan bacağımda öğrendim doğruyu. 
Annemin, o geri dönülmez yola girdiğinde anladım 
gerçeği. Şimdi ben o çocuk değilim, bahçelerde oyun 
oynaması gereken çocuk değilim. Acılarımla büyüdüm, 
kayıplarımla öğrencim her doğruyu. Şimdi öğrenme değil, 
öğretme zamanı. Bu küçük boyumla bu krallığının seyrini 
değiştirme zamanı!

(Çarşıya yaklaşır) 

Çocuk: Ey ahaliii! Dinleyin beni! Babamın sonu geldi; 
bizim de gelecek! Kralla kimsenin görüşmesine izin yok 
ama benim onunla konuşmam lazım. Benim bir kere 
sözümü dinlemişti. Şimdi de dinlemesi için elimden geleni 
yapacağım! Bana yardım edin! Susuzluktan yok olmaya 
mahkûm krallığımız eski günlerine geri dönsün! Benimle 
misiniz?

***

Sahne 10: Kral odası 

( Kral, kapı arkasına gizlenir, eline bir hançer alır. Çocuk 
odaya gelir. Kral, çocuğu görmeden korkudan hançeri 
çocuğun tam göğsüne saplar. Çocuğun sımsıkı tuttuğu 
gemi yere düşer ve parçalanır, kanı geminin üzerine 
akmaya başlar. )

Çocuk: (Yere yavaşça düşer) Ne oldu bana? Üşüyorum 
babacığım, neredesin? Anne, anneciğim neden sana şimdi 
daha yakın hissediyorum? Kral, heybetli güçlü kralımız ne 
oldu bana? 

Kral: Allah’ım ne yaptım ben! Dayan hemen hekim 
çağıracağım! Bir hekim çağırın diyorum size çocuk ölüyor! 
(Kimse yoktur)

Çocuk: (Kralın elini tutar) Oğlunuza söylemek istediğiniz 
bir şey var mı? Hem gemim de kırıldı ama olsun, onun 
yanına gidiyorum şimdi. Onun gemisiyle oynarız.

Kral: Küçük aslan dayan lütfen! Bir çaresi bulunacak!

Çocuk: Bana bir çare yok kralım! Siz lütfen geride kalanları 
düşünün. Su hayatımızdan çıkamayacak kadar önemli. 
Kaç can, kaç ekin, kaç nimet gitti elimizden. Halk size 
sinirli ama onlara kendinizi affettirin. Ben sondayım, siz 
sonlananların üstüne yeni hayatlar için kapıları açın. Bakın 
ölüyorum ama üzgün değilim. Oğlunuz da sizin bir gün 
sabırla gelmenizi bekleyecek ama şu an değil. Eğer böyle 
giderseniz yanına sizden utanacaktır. 

Tüm ülkenin canını, suyunu bağışlayın. Yüzümdeki kanları 
serin sularla silin. Yüzüme değecek bir damla değiştirmek 
istediğiniz doğal döngünün sizi affetmesi için. Hoşça 
kalın…

(Çocuğun gözlerini kapamasıyla birlikte şiddetli bir gök 
gürültüsü duyulur. Kasabada uzun zamandan sonra 
ilk defa yoğun bir şekilde yağmur yağmaya başlar. 
Kuruluktan gerilen toprak gevşer, hayvanlar ahırlarından 
dışarıya koşar, çocuklar birikmeye başlayan suların 
üzerine kapanır.)

Kral bu günü, su günü ilan eder ve halk eski günlerine 
zamanla geri döner. Bu günden sonra suyu ülkede en 
kutsal varlık olarak niteleyen kral, su kaynaklarını korumak 
için önlemler alır. Bu çevreci, cesur çocuk da her zaman 
krallıkta anlatılan bir efsane olarak tarihe geçer.
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‘Neden Bir Beyin Takımımız 
Yok?’ İle Başladı Her Şey...

Her şey ‘neden olmasın’ sorusuyla 
başlamıştı hocalarımız ve bizim için. 
‘TED Bursa Beyin Takımı’ kurma fikri 
matematik öğretmenlerimiz Gamze 
Sezgin ve Athena Kolukısa tarafından 
düşünüldü ve okulumuzda 
“Neden bir beyin takımımız yok?” 
sorusunun cevabı olarak kuruldu. 
Bu fikrin gerçekleştirilmesi çok 
uzun sürmedi. 10.11.2017 tarihinde 
takımın belirlenmesi için 90 
dakika süren bir eleme sınavı 
hazırlandı. Sınava katılan 40 
kişinin kâğıtları değerlendirilerek 
15 öğrenci belirlendi ve bu kişiler 
takıma katılma hakkı kazandı. 
Sonuçlar açıklandıktan 1 hafta sonra ilk defa ‘TED Bursa 
Beyin Takımı’ bir araya geldi ve o ilk gün bu takımın 
vizyonundan, ileride neler yapılacağından söz edildi. 
‘Türkiye Zeka Oyunları’ turnuvasına hazırlanmak için 
kısıtlı bir zamanımız vardı. Her pazartesi okulda kaldık, 
hocalarımızla sorular çözdük, cevapları tartıştık, yeri geldi 
çok da eğlendik ama hiç yılmadık.

‘Türkiye Zeka Oyunları’ turnuvasına yönelik çalışmalar 
başladığında, birbirimizin güçlü ve güçsüz tarafları tespit 
edildi ve buna göre bir takım taktiği belirlendi. Zorlu 
çalışmalara devam ederken aklımızda tek bir soru vardı: 
Biz neden bir akıl oyunları turnuvası düzenlemiyoruz? 
Tabi ki  bu düşünceyi çalışmaların sadece 6. haftasına 
kadar içimizde tutabildik. Bu tasarıyı öğretmenlere 
sunduk  ve hiç tereddüt etmeden bu konu hakkında kafa 
yormaya başladık. İş bölümü yaptık ve bu organizasyon 
için üzerimize düşen görevleri tamamlamaya başladık.

Okul içindeki farklı yetkilerde olanların  da iş birliği 
sayesinde artık bu fikir gerçekleştirilebilir bir durumdaydı. 
Fakat önümüzde hazırlanmamız gereken bir turnuva 
olduğu için pazartesi akşamlarındaki ‘TED Bursa Beyin 
Takımı’ buluşmasını bunun için kullanamazdık. Bu yüzden 
bu organizasyon adına yapılan çalışmaları durdurmak 
yerine “gönüllülük” esası getirildi. Bu takımdan beklendiği 
gibi üzerimize düşenleri yerine getirmeye hepimiz devam 
ettik.

‘Türkiye Zeka Oyunları Turnuvası’ yaklaştıkça çalışmalar 
daha ciddi bir hale geldi. Artık aklımıza takılan soruları 
cevaplandırmamız gerekiyordu. Tüm takım birbirine bu 
konuda destek oldu. Bu sayede eksikliklerimizi kapatmayı 
başardık. ‘Türkiye Zeka Oyunları’ turnuvasına katılabilmek 
için bir eleme sınavından geçmemiz gerekiyordu. 
Turnuvanın yayınlandığı internet sayfası üzerinden 
paylaşılan  oyunların sorularının çözülmesi ve bulunan 
cevapların aynı sayfaya gönderilmesi gerekiyordu. 
Nisan’ın 2’sinde okulumuzun en üst katında sessiz bir oda 
belirlendi ve sorular burada çözülmeye başlandı. Çözüm 
aşamasında öğretmenleri dahi şaşırtan bir takım çalışması 
gerçekleşti. Sorular aramızda başarılı olduğumuz alanlara 
göre dağıtıldı. 2 saatlik bir çalışmanın ardında sorular 
çözüldü ve ‘Türkiye Zeka Oyunları’ sayfası üzerinden 
yarışma organizatörlerine yollandı. Şimdi tek yapmamız 
gereken beklemekti. Açıkçası takımca rahatlamıştık ama 
hâlâ sonuçları beklemek bizi heyecanlandırıyordu. 

09.04.2018’de beklenen haber geldi, eleme sınavı 
başarıyla atlatılmıştı. Ama bu, bizim serüvenimizin 
sadece başlangıcıydı. Önümüzde zaferle sonuçlanmasını 
istediğimiz bir turnuva vardı. Bu yüzden ‘TED Bursa Beyin 
Takımı’ yılmadan çalışmalarına devam etti ve sonuna 
kadar mücadele eden takım, turnuvada da kendini 
göstereceğinden gayet emindi.

Kıvanç TIRAŞ / 9-A
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“Biraz Deneme Biraz Eleştiri”

Bugün sinemada izlediğiniz bir korku filminden 
çıktığınızda sizi en çok etkileyen can alıcı nokta ne olur? 
Birçok insan filmin olay örgüsünün ilginçliğinden ya da 
kurgunun dehşetinden olumsuz etkilenirken ben yapılan 
efekt ve plastik makyaj üstüne düşünüyorum. Uzun 
zamandır beni büyüleyen bu makyajı ilk defa 30 Kasım 
2015 tarihinde, uhu, tuvalet kağıdı ve kırmızı bir ruj ile 
deneyimledim.

Birkaç defa daha bu malzemelerle devam ettikten 
sonra annemlerin dikkatini çekebildim ve profesyonel 
malzemelerime kavuştum. Malzemeleri 
birkaç farklı kategoride inceleyebiliriz. 
Öncelikle yaratılmak istenilen yarayı 
olabildiğince gerçekçi yapmak için 
yaranın nasıl bir darbeyle oluştuğuna 
karar veriyorum. Mesela sokak kavgasında 
atılan yumruklar sonucunda bölge 
morartılırken bir cam kesiğinde, derinliğe 
bağlı olarak kesik etrafı deriden yüksekmiş 
efekti verilerek kesik derinleştirilir. 
Morluk yaratmak için sadece görsel 
efektler  kullanılırken cam kesiğinde 
yaranın konumuna en uygun olan aynı 
zamanda derimize yakın dokuda cilt 
efektleri kullanılır. Bu malzemelerden 
en yaygın olanı sıvı latekstir. Yaralı cilt 
benzetmelerinde, küçük aplikasyonlarda 
kullanılır. Cilt efektlerini yaratmak için 

bazen kil veya alçıdan yapılan kalıplar kullanılabilir. Görsel 
efektler ise hem cilt efektlerinin üstünde hem de tek 
başına kullanılıp krem ya da toz olan yüksek pigmentli 
ürünlerden oluşmaktadır. Bu aşamalardan sonra bence en 
önemli kısım olan yapay kan efektleri geliyor. Ağzınızda 
parçalamanız için üretilen kan kapsüllerinden su ile aktive 
edilen toz gibi özel efekt endüstrisi size bir sürü seçenek 
sunuyor.  

Lise üçüncü sınıf olmakla birlikte “Ne yapmak istiyorum?” 
sorusunu kendime çok kez sordum. Kariyer planlama 
konusunda birçok farklı tavsiye duymama rağmen 
konuştuğum herkesin ilk söylediği ve üzerinde önemle 
durdukları işimi yaparken mutlu olmam gerektiğiydi. 
Sanırım ben böyle mutluyum.

Peki, bu efektleri yapmak zor mu?

Bu tarz özel efekt makyajları yapmak aşamalı ilerliyor. 
Bazen dört saat aynı sandalyede sabırla oturmam bazen 
ise yaptığım kil kalıbın kuruması için bir gün beklemem 
gerekiyor. Bu zaman, çevremdekilere külfet gibi gelirken 
ben zamanın nasıl geçtiğini bile anlamıyorum. Bu nedenle, 
hâlâ kesin olmamakla birlikte, plastik makyaj tutkumu 
kariyerim haline dönüştürmek istiyorum. Sıkıntı da 
burada başladı. Araştırmalarım sonucunda ülkemizde bu 
makyajın sadece son 7 senedir yapıldığını öğrendim. Yurt 

dışında çekilmiş bir filmin makyözünün 
filmin bitiş jeneriğindeki adından yola 
çıkarak internette aradığımda doğrudan 
kendisine ulaşabiliyorum fakat bir Türk 
korku filminin makyözüne ulaşamıyorum. 
Geleceği hakkında endişe duyan ilk 
öğrenci ben değilim ama mimar olmak 
isteyen bir öğrencinin önünde örnek 
alabileceği birçok tanınmış mimar varken 
ya da mimar olmak için hangi okulda-
bölümde okunması, hangi derslerinin iyi 
olması gerektiğini biliyorken maalesef bu 
sorular benim için cevapsız kalıyor. Bu 
tarz belirsizliklere rağmen bu sanatın bana 
yaşattığı mutluluk nedeniyle çalışmalarıma 
devam ediyorum ve gelecekte bir 
şeylerin farklı olabilmesi için değişiklikler 
yapabilmeyi umuyorum.

Ceren GÜNERİ / 11-D
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Yıldızlar Arası Çarpışma

Galakside binlerce yıldız olduğunu ve hiçbir yıldızın 
birbirleriyle fiziksel temas içinde olmadığını biliyoruz. En 
azından, 17 Ağustos 2017'ye kadar böyle bir durum söz 
konusu değildi. Bilim insanları, galaksiler arası bir kazanın 
meydana geldiğini fark ettiler. İki yıldız çarpıştı. Daha 
doğrusu, iki yıldız birbirleriyle birleşti. İki nötron yıldızı 
yakınlaşmaya ve birbirleri etrafında dönmeye başladı.

İlk olarak, nötron yıldızı nedir? Büyük yıldızlar patladığında, 
onlardan geriye çekirdekleri kalır. Bu çekirdekler, bir 

şehir kadar büyük ve yoğun kütleli 
nötron yıldızına dönüşür. Gerçekleşen 
olay ise, bunun gibi iki nötron yıldızının 
birbirleriyle çarpışmasıdır.

Bu olayla ilgili en şok edici bölümü ise, 
bu çarpışmanın insanlığın oluşumundan 
daha önce gerçekleşmesidir. Dünyadan 
130 milyon ışık yılı uzakta gerçekleşen 
bu yıldız çarpışmasının oluşturduğu 
dalgalanmalar, dünyamıza 130 milyon 
yıl sonra geldi. Bu iki nötron yıldızı 
birbirlerine her yüz kilometre daha 
yaklaştıklarında, eksenleri etrafındaki 
dönüş hızları daha da artarak olağanüstü 
bir seviyeye ulaştı. Nötron yıldızları 
döndükçe uzayda dalgalar oluşmaya 
ve etrafa ışık hızında yayılmaya başladı.    
'Kütle Çekimsel Dalga' adı verilen bu 
dalgalar, çarpışmadan tam 130 milyon 

yıl sonra da dünyamıza ulaşarak, 17 Ağustos 2017'de 
detektörler tarafından tespit edilip kaydedildiler.

Yani, 130 milyon yıl önce suya atılan bir taşın oluşturduğu 
dalgalanmalar bize yeni ulaştı. 100 yıl önce Einstein 
tarafından matematiksel olarak öngörülen bu olay, fiziksel 
olarak da gözlemlenmiş oldu. Birçok bilim insanına göre 
bu çarpışma, hayatlarında görebilecekleri en önemli 
şeydi. Çünkü bize kazandırdığı bulgular, evrenimizle ilgili 
hâlâ bilmediğimiz konuların araştırmasına ışık tutabilir.

Aşkın KIZILASLAN / 9-B
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Uzay Gezilerine Hazırlık

Ağırlıksız ortamda astronotların boyu uzuyor. Bunun 
getirdiği olumsuzluklar ise astronotlar kıyafetlerin içine 
sığamıyorlar ve bu da sırt ağrılarının artmasına yol 
açıyor.

Bunun sonucunda yeryüzüne indiklerinde astronotların 
disk kayması olasılığı artıyor.

İngiltere’deki King’s College London’dan araştırmacılar, 
mikro yer çekimini taklit etmek için yeni bir yönteme 
başvurdular. Tek parça, dar bir kıyafet deniyorlar. 
Tuz yoğunluğundan dolayı insanların batmadığı Lut 
Gölü’nden esinlenerek bir su yatağı hazırlıyorlar. Yarıya 
kadar su doldurulmuş su yatağına magnezyum tuzları 
ekleniyor.

Araştırmanın başındaki David A. Green yaptığı 
açıklamada: “Yataklar yarıya kadar dolu olduğu halde 
batmayıp yüzeyde kalıyor. Kalçalar gibi vücudun daha 
ağır kısımları kendi kütleleriyle doğru orantılı olarak 
battıkça vücudun geneli tümüyle gevşemiş ve yatay 
konumda kalıyor.” diyor.

Araştırmacı Philip Carvil ise bu hususu şöyle belirtiyor: 
“Dünyada ayakta durduğumuzda omurgamız yer çekimi 
yüzünden basıklaşıyor ve gece uyuduğumuzda tekrar 
yükten kurtuluyor, bu da döngüsel bir süreç. Sırtüstü 
yatmanın suyun ve diğer moleküllerin omur arasındaki 
disklere girmesine yardımcı olduğu düşünülüyor. Bu 
yüzden sabah kalktığımızda boyumuz, gün içindekinden 
1,5 cm. daha uzun oluyor. Yer çekimi diskleri ezerek sıvı 
kaybına yol açıyor. Uzayda ise yer çekimi kaynaklı bir yük 
yok. Omurgadaki diskler şişmeyi sürdürüyor, omurganın 
doğal kavisi azalıyor. Yer çekimine direnmek zorunda 
kalmayan destek adaleleri ve bağdokular zayıflıyor.” 

Üniversite ve ESA’nın Avrupa Astronot Merkezine 
bağlı Uzay Tıbbi Ofisi işbirliği yaparak yeni spandeks 
temelli bir kıyafet olan Skinsuit’i tasarladı. İlk tasarımlar 
gerçekten rahatsız ve yer çekimsel yükün %80 kadarını 
sağlıyordu. Son sürümde ise rahatlıkla saatlerce 
giyilebiliyor. Ay’ın yer çekiminden biraz fazlasını yani 
%20 yük sağlıyor. Bu da omurganın alışık olduğu türden 
kuvvetleri sağlamasına yetiyor.

Kaynak: Popular Science Dergisi Nisan sayısı
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Süper İletkenler

Süper iletken nedir? 
Süper iletkenlik, bazı maddelerin belli bir kritik derecenin 
altına kadar soğutuldukları zaman gösterdikleri bir 
özelliktir. Süper iletkenlik genelde maddeler 1-20 kelvin 
arasında bir sıcaklıkta bulunduklarında sahip oldukları 
bir özelliktir,  ancak Cuprate süper iletkenlerin kritik 
sıcaklıkları çok daha yüksektir. Örneğin YBa2Cu3O7‘nin 
kritik sıcaklığı 92 ‘kelvin’dir. Süper iletkenlerin ortak 
özellikleri elektriksel dirençlerinin 0 olması ve manyetik 
alanlardan kaçınmalarıdır. Bu etki klasik fizik kullanılarak 
açıklanamamaktadır ancak kuantum fiziğinin kuralları 
çerçevesince açıklanabilmektedir. Süper iletkenlik 
fenomeni 8 Nisan 1911’de Hollandalı fizikçi Heike 
Kamerlingh Onnes tarafından keşfedilmiştir. 

Süper iletkenlerin kullanım alanları 
Süper iletkenler elektriksel dirençlerinin çok düşük olması 
sebebiyle depolama kapasitesi çok büyük olan piller 
de kullanılabilir. Aynı zamanda manyetiksel alandan 
kaçındıkları için hastanelerdeki MR cihazlarında da 
kullanılmaktadır. Süper iletkenlerin en önemli kullanımı 
ise parçacıkların çok yüksek hızlara çıkarıldıkları parçacık 
hızlanıcılardır. 

Meisser etkisi
Süper iletkenler manyetik alanlardan kaçınma eğiliminde 
oldukları için güçlü bir manyetik alanı olan mıknatısın 
üzerine konuldukları zaman süzüleceklerdir. Bu etkiye 
kuantum kilitlenmesi ya da ‘meisser etkisi’ denir. Süper 
iletkenlerin mıknatısların üzerinde kilitlenmesinin sebebi 
mıknatısların manyetik alanlarının oluşmasına sebep olan 
dalgaların yönlerini değiştirmelerindendir. Bu etki Fritz ve 
Heinz London kardeşler tarafından açıklanmıştır. 

Süper iletkenlikle çalışıp Nobel ödülü alan bilim 
insanları:    
Heike Kamerlingh Onnes (1913)
Bardeen, Cooper, Schrieffer (1972)
Esaki, Giaever, Josephson (1973)
Bednorz, Müller (1987)
Abrikosov, Ginzburg, Leggett (2003)
Kosterlitz, Haldane, Thouless (2016)                                                                                                                       

Kaynak:
https://en.wikipedia.org/wiki/Superconductivity
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kategori:S%C3%BCper_iletken
https://home.cern/about/engineering/superconductivity

Boran KAYA  9-A

26



Soluk Gri

Bir kez daha uyuyakaldı. Rüyasında yürüyor, yürüyor 
ve bir binanın önüne geliyordu. Merdivenlerden üçer 
üçer çıkarken alnında biriken terleri siliyor ve sayılarının 
sonsuza uzandığı düşünülebilecek basamaklara inat, 
biraz daha hızlanıyordu. Merdivenin sonuna geldiğini 
fark ettiğinde binanın terasında buluyordu kendini. En 
uca kadar yürüyor, yüksekliğin başını döndürmesine 
rağmen aşağıyı seyrediyordu. Ne dengesini koruyamazsa 
tutunabileceği ne de önünde bir adım daha atabileceği 
bir yer… Yine de gözleri bir şeyleri aramakla meşguldü, 
aklı ise kabullenememekle. Kendi canı onun için pek 
önemli olmamalıydı, ayaklarının bir kısmı boşlukta olacak 
şekilde biraz daha ilerliyordu. Belki de anlam veremiyordu 
hayata. Onları bulmalıyım, diye geçiriyordu içinden bir 
kez daha. Ağaçları bulmalıyım. 

Oldukça yüksek bir gökdelenin en üst katında olmasına 
rağmen diğer gökdelenlerden dolayı şehrin yarısını bile 
göremediği gerçeği içini parçalarken gözlerini aşağıda 
gezdiriyordu. Soluk griydi; binalar, yollar, kaldırımlar, 
köprüler… Galiba tek renk griydi. Dünyayı kontrolü altına 
almışçasına her yerde ve en baskın olanıydı. Gerçi yüz 
ifadeleriyle, o giydikleri giysilerin canlı renklerini bile 
solduran, asla gülümsemeyen suratlarını görüyordu ya 
her gün, insanların, insan vücudu hakkında bilgisi olmasa 
onların kanlarının da gri olduğuna yemin edebilirdi. Etrafı 
–ya da griliği- tarayan gözleri sonunda bir tabelada 
duruyordu. “Orman” yazıyordu. Oysaki bu küçük arazide 
iki düzineden fazla ağaç olamazdı. Biliyordu, gerçeğini 
hiç görmemiş olsa da internete orman yazıp arama 
butonuna bastığında çıkan o eski, uçsuz bucaksız yeşil 
fotoğraflardan çok farklıydı bu.

Günün erken saatleriydi rüyasında. Üstündeki ince hırkanın 
onu soğuktan korumak için yeterli olduğu söylenemezdi. 
Yine de üşümesi bir şeyleri değiştirmeyecekti. Artık 
biliyordu. Her gece gördüğü rüyayı en ufak ayrıntısına 
kadar ezberlemişti. Günlerdir her gece gördüğü, asla 
etkisinden tam olarak kurtulamadığı ama ne olursa olsun 
hiçbir detayını değiştiremediği rüyayı…  Bir kez daha rüya 
–ya da kâbus- aynı yerde bitecek ve bir kez daha bütün 
gün etkisinden kurtulamayacaktı. 

Uyandı. Terler içinde. Hazırlandı, işe gitti, eve döndü. 

Pek aç olmasa da bir şeyler yedi. Biraz televizyon izledi 
ve uyudu. Aynı kâbustan nefes nefese uyandı. İşe gitti, 
gelince biraz yemek yedi. Televizyon izledi. Tekrar rahatsız 
bir uyku. Kalbi yerinden fırlayacakmışçasına hızlı atarken 
uyanış.., iş, ev, yemek, televizyon. Bir kez daha uyuyakaldı. 
Rüyasında yürüyor, yürüyor ve bir binanın önüne geliyordu. 
Terler içinde uyanış. İş, ev, yemek, televizyon, uyku… 
Merdivenlerden üçer üçer çıkarken alnında biriken terleri 
siliyor ve sayılarının sonsuza uzandığı düşünülebilecek 
basamaklara inat, biraz daha hızlanıyordu. Uyanış, iş, ev, 
yemek, televizyon, uyku... Merdivenin sonuna geldiğini 
fark ettiğinde binanın terasında buluyordu kendini. En uca 
kadar yürüyor, yüksekliğin başını döndürmesine rağmen 
aşağıyı seyrediyordu. Uyandı. Nefesini düzene sokmaya 
çalışsa da başaramadı. Yine işe gitti. Eve dönünce akşam 
yemeğini yedi. Ama bu sefer televizyon izlemedi, oturdu 
ve düşündü.

Hangisi daha korkunç karar veremiyordu. Kâbus mu, 
uyanıp gerçek hayata dönmek mi ya da her gece yaşadığı 
bu dehşetin, aslında gerçek hayat diye adlandırdığından 
daha gerçekçi oluşu mu? Hayır, dedi kendi kendine. Bu 
sadece kötü bir rüyaydı. Hayatının gerçekten güzel 
olduğuna kendini ikna etmeye çalışırken birden durdu. 
Hayatın ya da hayatının anlamı neydi? İnsanlar ne yapardı, 
işe gitmekten, yemek yemekten ve teknolojinin esiri 
olmaktan başka?

Ertesi gün işe gitmedi. Onun yerine, montunu giydi ve 
caddede yürüyüşe çıktı. Biraz temiz hava (!) alabilmek 
için çevresindeki insanları ve nesneleri inceledi. Bakmak 
için değil, görmek için çaba harcadı ama insanlar onu fark 
etmedi bile. Telefonlarından kafalarını kaldıramıyorlardı. 

Hava biraz serindi ancak gülümseyişiyle insanın içini ısıtan 
güneş inkâr edilemezdi. Gökyüzü öylesine hayat doluydu 
ki baktıkça çok uzun süredir gülümsemediğini fark etti. 
Eskiden de bu kadar parlak mıydı güneş gerçekten? Yoksa 
o mu fark edememişti bir türlü? Aslında, diye düşündü. 
Sadece birkaç hafta önce, ben de diğerlerinden çok farklı 
değildim. 

Nefes alıp verirken - soğuk havadan dolayı - ağzından 
çıkan duman, ona çocukluğundaki karlı günleri ve kendini 

Zehra Deniz YAVUZ / Hz-B
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alev püskürten bir ejderha olarak hayal ettiğini hatırlattı. 
Derin bir nefes verdi, buharı bir kez daha alev kadar sıcak 
düşledi.

Soğuk bir rüzgâr esti aniden. Soğuktu fakat hava 
güneşliyken ancak tatlı, ılık bir rüzgâr gibi geliyordu ona. 
Rüzgârı, esişini hissetti. Geçip gidişini... Nereye gittiğini 
merak etti. Neden eserdi rüzgâr? Bütün dünyayı dolaşır 
mıydı? Peki, şu an hedefi nereye ulaşmaktı? O an içinden 
geçen belki bir dilek, belki bir umut belki de sessiz bir 
duaydı. İnsanların dili varsa bile kullanmıyorlardı. Zaten 
teknolojik aletleri onların yerine de düşünüyor, onlar için 
de konuşuyordu. “Bir gün, doğanın dilinden anlamalıyım.” 
Kim bilir, belki de bir sözdü. İnsanlar üşümeye başlamıştı. 
Oysaki biraz hareket etmeyi deneseler her şey çok farklı 
olabilirdi ya da sadece kafalarını biraz kaldırıp güneşi 
görseler; o mutluluğu, sıcaklığı hissedebilirlerdi. Ama 
banklarda ve kafelerde oturmaya devam ettiler. Ne hareket 
etmek için ne de başlarını birazcık oynatmak için çaba sarf 
ettiler. Her birinin işi birbirinden önemliydi. İş adamlarının 
o çok önemli(!)  e-toplantıları, e-postaları; inanılmaz 
başarılı(!) her biri birbirinden mükemmel öğrencilerin, 
aslında dinliyormuş gibi davranmaktan daha farklı bir şey 
yapmadığı, yine de acayip önemli e-dersleri veya onlara 
hayatlarının gerçek anlamının yalnızca en iyi skoru kırmak 
olduğunu düşündürten oyunları… Oysaki biraz hareket 
etmeyi deneseler her şey çok farklı olabilirdi ya da sadece 
kafalarını biraz kaldırıp güneşi görseler; o mutluluğu, 
sıcaklığı hissedebilirlerdi. Hani o akılsız kafalarını, akıllı 

telefonlarından biraz kaldırıp güneşi görseler…

Gerçekten, bütün hayatı boyunca onlardan ne farkı 
olmuştu? Nefes alamıyordu. Bağırmak istiyordu, çığlık 
atmak ama vücudu sanki bir başkası tarafından ele 
geçirilmişti. Sanki bütün kontrolünü kaybetmişti. Ne 
konuşabiliyordu ne de nefes alabiliyordu.

Dakikalar sonra –ancak kendine gelirken- “Yeter!’’ diye 
bağırdı. Kimse onu duymuş gibi davranmıyordu “YETER! 
Dinleyin beni, bana bakın! Şu an hiçbiriniz gerçek bir 
şeyle uğraşmıyorsunuz!’’ Güçlü olmalıydı, ağlamak yok. 
‘’Söylesenize en son ne zaman bir ağaç gördünüz? Şu 
an hiçbirimizin yaptığı şey yaşamak değil. Bunun nefes 
almak olduğuna bile emin değilim ama biliyorum, bir 
şeyleri değiştirebiliriz.’’ En fazla üç yaşında olan bir çocuk 
tüm ilgisini ona vermişti. Yanındaki orta yaşlı kadına 
döndü.  “Anne, baksana, şurada birisi bağırıyor!’’ Annesi 
ise “Boş ver, delinin teki işte.’’ diye yanıtladı. “Hayır! Deli 
değilim!’’ Kendi beyninde, düşüncelerinde, umutlarında 
boğuluyordu. Bu sefer çok önemli(!) iş adamlarından biri 
dönmüştü ona. “Biraz sessiz olamaz mısınız? Çok önemli 
bir toplantıdayım!’’ Ne yazık ki kibar cümleleri, korkunç 
ses tonunu ve kabalığını yumuşatmamıştı.

“Deli değilim! Bana bakın, lütfen, bırakın elinizdeki şu 
aptal aletleri!’’ gözleri dolmuştu, boğazı düğümleniyor, 
devam edemiyordu. “Lütfen!’’ diye mırıldadı sonunda. 
Eski bir şarkı sözü gibi, melodisini kaybetmiş…
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Ne olmuştu? Evet, doğanın dilinden anlayacaktı. “Hani 
nerede? Söylesene doğa nerede? En son ne zaman bir 
ağaç gördün?’’ diye bağırdı içinden bir ses. Elbette, kitap 
da okuyabilirdi. 

Komşu komşu, hu hu! Oğlun nerede?

Televizyonun başında.

Ne getirdi, ne getirdi?

Kitap diye adlandırdığı, ama aslıyla alakası bile olmayan, 
anlamsız birkaç kağıt parçası.

Öyleyse gerçek kitaplar ya da anlam; Nerede, nerede?

Tozlu raflara düştü.

Tozlu raflar nerede?

Teknoloji parçaladı.

Teknoloji nerede?

Teknoloji her yerde, yok ettikleri ise geçmişte.

Geçmiş nerede?

Eski birkaç şiir ile yandı, bitti, kül oldu…

En azından birkaç insana daha farkındalık kazandırabilirdi, 
değil mi? Bir dakika, şimdi hatırladım, doğru ya… İnsanların 
sadece tüketmekten, monotonluktan beyinleri, kendi 
ürettikleri teknolojiye esir olmaktan kalpleri donmuştu.  
En az yarım saattir bağırıyordu ama onu duyan yoktu. Her 
umut damlasına karşı çıkan içindeki durdurulamaz ses… 
Belki de son damla her zaman bardağı taşırmazdı çünkü 
bu sefer bardak ters çevrilmişti, son umut damlası da yere 
dökülmüştü ve şimdi susuzluktan ölüyordu. 

Son gücüyle eve gitti. Normal sıralamaya göre yemek, 
televizyon, rahatsız bir uyku olmalıydı ama bu sefer iştahı 
gerçekten yoktu ve kendini yemek yemek için zorlamadı. 
Yattı fakat uzun bir süre sadece tavanı izledi. Uyumadı. 
Uyuyamadı. Beynini fareler kemiriyor gibi hissediyordu. 
Fareler kemiriyor, kemiriyor ama asla ne beyni bitiyordu 
ne de fareler doyuyordu. En son ne zaman bir ağaç 
gördün?  

Telefonu eline aldı. İnternete orman yazıp arattı. En eski 
fotoğraflara kadar tek tek baktı. Uçsuz bucaksız, yeşil… 
En son ne zaman bir ağaç görmüştü? İki ay, üç ay, belki 
bir yıl. Hayır, yıllar olmuştu. Aslında cevabı kendisi bile 
bilmiyordu. Zaten insanların bu oksijen üreten icatlarının 
dünyaya yayılmasıyla ağaçlar yok olmuştu. Saatlerce eski 
ormanların fotoğraflarına baktı.

Bütün gece düşündü. Uyuyamadı. En son ne zaman bir 
ağaç görmüştü? Onları bulmalıyım, diye geçirdi içinden 
her gece gördüğü kâbusta kurduğu cümlenin aynısı 
olduğunun farkına varmayarak. Onları bulmalıyım, diye 
geçirdi içinden bir kez daha. Ağaçları bulmalıyım. 

Oldukça yüksek bir gökdelenin en üst katında olmasına 
rağmen diğer gökdelenlerden dolayı şehrin yarısını bile 
göremediği gerçeği içini parçalarken gözlerini aşağıda 
gezdiriyordu. Soluk griydi; binalar, yollar, kaldırımlar, 
köprüler… Galiba tek renk griydi. Dünyayı kontrolü altına 
almışçasına her yerde ve en baskın olanıydı. Gerçi yüz 
ifadeleriyle, o giydikleri giysilerin canlı renklerini bile 
solduran, asla gülümsemeyen suratlarını görüyordu ya 
her gün, insanların, insan vücudu hakkında bilgisi olmasa 
onların kanlarının da gri olduğuna yemin edebilirdi. Bir 
tek kendisi farklı bir renkti galiba, belki o da sadece grinin 
başka bir tonuydu.  Etrafı –ya da griliği- tarayan gözleri 
sonunda bir tabelada durdu. “Orman” yazıyordu. Oysaki 
bu küçük arazide iki düzineden fazla ağaç olamazdı. 
Biliyordu, gerçeğini hiç görmemiş olsa da internete 
orman yazıp arama butonuna bastığında çıkan o eski, 
uçsuz bucaksız yeşil fotoğraflardan çok farklıydı bu.

Günün erken saatleriydi. Üstündeki ince hırkanın onu 
soğuktan korumak için yeterli olduğu söylenemezdi. 
Yine de üşümesi bir şeyleri değiştirmeyecekti. Artık 
biliyordu. Her gece gördüğü rüyayı en ufak ayrıntısına 
kadar ezberlemişti. Günlerdir her gece gördüğü, asla 
etkisinden tam olarak kurtulamadığı ama ne olursa olsun 
hiçbir detayını değiştiremediği rüyayı…  Ağaçlar… Evet, 
bir kez daha kendini bir ejderha gibi hayal etti. Kanatları 
olmadığını biliyordu ama bir kez daha adım attı boşluğa. 
Sadece bu sefer gerçekti.
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Fatih Erkoç Kimdir?
Türk caz müziği dendiğinde akla ilk 
gelen isim Fatih Erkoç, 7 Nisan 1953 
tarihinde İstanbul‘un Fatih semtinde 

dünyaya geldi. Müziğe ilgisi, udi babası 
Hasan Erkoç‘tan geliyordu. İlköğretimi 

tamamladıktan sonra 1965 yılında İstanbul 
Belediye Konservatuvarına girdi. Yedi 

yıl trombon, piyano ve kontrbas eğitimi 
aldıktan sonra eğitimine ara verip ‘İstanbul 
Gelişim Orkestrası’nda trombon sanatçısı 
olarak yer aldı. 1971 yılında bu orkestrayla 
“Nihayet” adını taşıyan ilk albümüne imza 
attı. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrasında 

da bir süre trombon sanatçısı olarak çalışan 
Erkoç, 1975’te Norveç’e giderek pek çok 
orkestrada yer aldı. 1986’da Türkiye’ye 

dönerek 1. Altın Güvercin Şarkı Yarışmasında 
söz, müzik, düzenleme ve yorumu kendisine 
ait olan “Yol Verin A Dostlar” adlı şarkısıyla 

birinci oldu. 2005 yılında yarım kalan 
eğitimini tamamlayarak konservatuardan 
mezun oldu ve 48 yıllık profesyonel müzik 

yaşamında pek çok projeye imza attı.

Fatih Erkoç, Avuç İçi Kadar Mutluluk, Alfa 
Yayınları, Şubat 2018

Yağmur TOPSAKAL – Yaren İRMİŞ / 11-A

Y.T: Sanatın herhangi bir dalıyla uğraşan birisinin başarılı 
olması için sadece yetenek mi yoksa çalışmak ve azim 
mi daha önemlidir?

F.E: Yetenek olmadan çok kısıtlı ilerleyebilirsiniz. Yetenek 
yoksa, kulak zayıfsa perdesiz enstrüman çalmak çok zor 
olur. Belli bir noktaya ancak çalışarak gidilebilir. Her şey 
yaptığınız işi ne kadar ciddi yapmak istediğinize bağlıdır. 
Esasında başarılı olmak için yetenek, ritim kabiliyeti ve 
kulağın çok iyi olması lazım. Dünyanın en yeteneklisi de 
olsanız çalışmazsanız ilerleyemezsiniz, bilinçli ve metodik 
olarak çalışırsanız ancak o zaman ilerleyebilirsiniz. Yoksa 
istediğiniz kadar yetenekli olun sizden daha çok çalışanlar 
bir süre sonra sizi geçer. Konservatuvarda okuduğum 
yıllarda da çok yetenekli olanlar biraz tembel oluyorlardı. 
Yeteneklerine güvenip “o yetiyor” diye düşünüyorlardı. 
Yeteneğinizi ileri götürebilmek için bilinçli olarak günde 
5-6 saat çalışmanız lazım. Tabii bu okul zamanlarında 
sizin için pek mümkün olmayabilir ama hobilerinizi de 
desteklemeyi ihmal etmeyin.

Y.İ.: Meslek hayatınızda dönüm noktası olarak 
anlatabileceğiniz bir anınız var mı? Müzisyen olacağınızı 
anladığınız veya kariyerimin doruğundayım dediğiniz 
bir an var mı? Hiç ‘’Ben oldum artık.’’ dediniz mi?

F.E.: Oldum demek hata olur. Her geçen gün yeni bir 
şey öğreniliyor. 2019’da para kazanarak bu işi yapmaya 
başlayalı 50 yıl olacak. Babamın bir şeyler öğretmesiyle 
müziğe 3 yaşında kemanla başladım ama henüz çok 
bilinçli değildim. Daha sonra konservatuvara başlayınca 
daha bilinçli eğitim başladı. Müzisyenlikten başka meslek 
seçmeyeceğim o yaşlardan belliydi. 3 yaşında kemanı alıp 
da bir şeyler çalınca, yetenekli olduğum da biraz ortaya 
çıkınca, ilkokul sonrasında da konservatuvara yazdırılınca 
benim pek ‘şunu olacağım, bunu olacağım’ diye bir 
düşüncem oluşmadı. Çünkü doğduğumdan itibaren o 
yoldaydım. Ama hayatımda dönüm noktaları hep oldu 
tabii. Mesela caz çalmaya ilk başlamam o benim için bir 
dönüm noktasıydı. Askerlik görevimi yaparken Ankara’da 
davulcu, rahmetli Erol Pekcan ile caz çalmaya başlamam 
bir dönüm noktasıydı. Onun öncesinde İstanbul Gelişim 
Orkestrasına çağrılmam ve orkestraya girmem başlı 

başına bir dönüm noktasıydı. “Ellerim Bomboş” albümü 
de başka bir dönüm noktası. Beni tanıtan o albüm, hatta 
o şarkıdır.

Y.T. : Fatih Erkoç Sanat Akademisini açmaya nasıl karar 
verdiniz, açarken bir hedefiniz var mıydı?

F.E: Muhakkak herkesin bir hedefi vardır. Sanat Akademisini 
açtıktan sonra kendime başka hedefler koymaya çalıştım. 
Ama hayata geçer mi geçmez mi bilmiyorum, belki bir 
gün aklımdaki hayallerimi de gerçekleştirebilirim. 

Ben İstanbul doğumluyum ve uzun yıllar İstanbul’da 
yaşadım. İstanbul’dan sıkıldığım zamanlarda Bodrum’a 
gidiyordum. Bu nedenle 20-22 yıl önce Bodrum’da bir 
ev satın aldım.  İstanbul’dan uzaklaşmak istediğimde 
Bodrum’a geliyordum. İstanbul’dan tamamen uzaklaşmak 
için evimi okul yapma düşüncesi bu süreçte oluştu. O 
yüzden okul yaptım ancak keşke devamını getirebilsem. 
Bu okulun dışında devlet teşvik verirse günün birinde 
özel bir müzik koleji açmayı çok isterim doğrusu. Bütün 
derslerin olduğu konservatuvar gibi bir okul açmak 
istiyorum. Bu okulda müzik derslerinin haftada 5-6 saat 
olmasını isterim. Sizin şu an okullarınızda nasıl bilmiyorum 
ama benim zamanımda sınıfta kalmak vardı ve ben birkaç 
senemi kaybetmiştim. En azından konservatuvarda müzik 
dersleri dışındaki derslerden sınıfta kalmak olmamalı 
diye düşünüyorum. Mesela fizik dersinden kalmıştım. 
Konservatuvardaki öğrenci müzisyen olacağı için diğer 
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derslerle onları çok fazla yormamak, sınıfta bırakmamak 
lazım diye düşünüyorum.  Ancak enstrümanda zayıfsa 
kalacak tabii. 

Y.İ.: Günümüzdeki müzik endüstrisini nasıl 
değerlendirirsiniz?

F.E: Gün geçtikçe müziğe olan ilgide ve nitelikli 
müzisyende artış gözlemliyorum. Çünkü benim gençlik 
zamanımda internet yoktu. Dolayısıyla şimdi internet 
sayesinde her müzisyen ya da müzisyen adayı nasıl 
çalışması gerektiğinin bilincinde olarak bir yol izliyor. 
Kendisine birçok örnek bulabiliyor hatta internetten ders 
bile yapabilecek durumda. Hakikaten çok iyi müzisyenler 
olduğunu görüyorum. Hem çok yetenekliler hem de çok 
çalışıyorlar, özellikle caz müzisyenleri. Ama bir müzisyen 
klasik Batı müziği okuyup yani konservatuvardan mezun 
olup orayı seçmiyorsa bence caz müzisyeni olmamalı. Caz 
çalmasa bile caz müziğini bilmeli. Caz müziği çok fayda 
veren bir müziktir. 

Y.T: Sanatla uğraşmak isteyen gençlere ne gibi tavsiyeler 
verebilirsiniz?

F.E: Her meslek grubunda olduğu gibi müzikte de gençler 
hızlı bir şekilde başarıya ulaşabileceklerini düşünüyorlar. 
Böyle bir şey yok. Dünyada hiçbir şeye yeteri kadar emek 
vermeden başarıya ulaşamazsınız. Emek vermediğin 
zaman dünyada kendine bir yer bulamazsın, eğer ‘ben 
dünyada yer istemiyorum, ben sadece şarkı yapayım’ 
diyorsanız, onun için zaten fazla söylenecek bir şey 
yok yeteneğini konuşturabilirsin. Herkes şarkı sözü de 
yazabilir şarkı da yazabilir, sadece dinlemeleri lazım. 
Amerikan müziğini örnek alabilirsiniz.  

Hatta bir keresinde şöyle bir şey okudum buradan size de 
tüyo olsun. “Pop şarkılarında, şarkının ilk başladığı andan 
itibaren, birinci dakikanın dolmasıyla nakarat denilen 
bölümün gelmesi gerekiyormuş.” Bazı şarkılar vardır 
bu kurala uymayan. Benim şarkılarımın içinde de var o 
kurala uymayan. Arada kurallara uyulmayabilir ama genel 
geçer kural olarak siz şarkı yaparken bunu göz önünde 
bulundurursanız daha iyi olur. Mesela “Ellerim Bomboş” 

şarkısı çok özel bir şarkıdır. Şarkının girişi uzun nakarata 
gelene kadar da uzun ama her bölümü de güzeldir. Ama 
siz bir şarkı yapmışsınızdır nakarat en güçlü yeridir, 
genellikle diğer tarafı güzel olsa da siz gene de o 1 dakika 
içinde girişi de dahil nakaratın girmesini sağlamalısınız. 
Hatta bu bilgiden sonra birçok pop şarkıyı araştırdım ve 
evet 1 dakika içinde nakarat geliyor. Bir an önce dinleyiciye 
asıl vermek istediğin mesajı veriyorsun.

Y.İ: Kanseri nasıl yendiğinizi anlatan “Avuç İçi Kadar 
Mutluluk” adlı kitabınızda “Kanseri konserlerle 
yeneceğim” demişsiniz, bu kararlılığınızı hastalığınız 
boyunca nasıl korudunuz?

F.E: En iyi yaptığım iş şarkı söylemek, bazen de 
enstrüman çalmak. En haz duyduğum yer sahne, en 
iyi göründüğüm yer de sahne. Evde mesela o kadar 
güler yüzlü olmayabiliyorum ama sahnede hep daha iyi 
oluyorum. Çünkü özellikle güzel şarkılarda kendimi çok iyi 
ifade ettiğimi düşünüyorum, dolayısıyla hasta da olsam 
sağlam da olsam kendimi o hazdan alıkoymak istemedim. 
Hastalık dönemimde sahneye devam ettim, çok sıkıntılı 
birkaç konserim oldu. Halimin hiç olmadığı, sesimin 
çok zorlandığı ama ben gene de yaptım o konserleri. 
Çünkü çalışmasaydım, sahneye çıkmasaydım oradan 
alacağım kazançtan hem ben hem de orkestra yoksun 
olacaktı. Orada birçok insan çalışıyor, aileleri var. Sadece 
müzisyenler değil basın danışmanı, menajerler var, onların 
sahne amiri var. Ben yapabileceğime inandım dolayısıyla 
onların kazançlarına engel olmak istemedim, olmadım 
da. Hatta bir keresinde yollamadılar beni parası alınmış 
ekstra dediğimiz bir iş vardı. Gidemezsin dediler, çok 
açıksın enfeksiyona, zatürre olma ihtimali var dediler. Ben 
gideceğim dedim ‘ölsem de,  sahnede düşsem de, yolda 
kalsam da en azından o yolda gideceğim, konsere ben 
mutlaka gideceğim’ dedim. Orkestra parasını önceden 
almıştı, geri veremezdik. Ben verdiğim sözden geri 
dönemem ayrıca işimden çok zevk alıyorum. Hiçbir şey 
aksamadı sadece bir iki gece halsiz oldum o kadar.

Y.T. : Yoğun programlarınız arasında bize vakit ayırdığınız 
için okulumuz ve arkadaşlarımız adına teşekkür ederiz.
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Başka Topraklar

Terk edilmiş bahçedeki nar ağacını anlatabilirim:
Bahçe nasıl kurumuş, nefesim değse ufalanacak.

Narlar güneşten düşmüş gibi,
Yakılmış bir ateşin tavanı karartan alevi gibi,

Parlıyor.
Bu bahçede gün, dünya ışıksız bir topa dönünce başlıyor.

Narlar günün karanlığında güneş gibi yanıyor...
Kurumuş toprağa çöküyorum,

Çöktüğüm yerde gözlerim kavuşuyor karanlıkta ışığı görme yetisine.
Sırtımı yaslıyorum nar ağacına,

Defterim dizlerimde,
Yazıyorum, yazıyorum...

Yaren İRMİŞ / 11-A
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Rehberlik Bölümü

Aidiyet ve Meslekler 
Buluşması 90. Yıl Etkinliği

Türk Eğitim Derneğinin kuruluşunun 90. yılını anmak, 
TED Bursa Koleji ailesinin bağlarını kuvvetlendirmek 
için “Aidiyet ve Meslekler Buluşması” etkinliğini 
gerçekleştirdik. 

Öğrencilerimizin kariyer planlama sürecine katkı sağlamak 
üzere 26-27-28 Şubat 2018 tarihlerinde eski mezunlarımızı 
ve mesleklerinde kariyer sahibi olmuş velilerimizi 

öğrencilerimizle bir araya getirdik. Mezunlarımız ve 
velilerimiz, profesyonel meslek yaşamlarını, kariyer 
planlama biçimlerini, mesleklerine yönelik aldıkları 
eğitimleri öğrencilerimizle paylaştılar ayrıca TED’li 
olmanın mesleki kariyerlerine olumlu yansımalarını 
vurguladılar. Öğrencilerimizin bakış açılarını geliştiren 
değerli velilerimize ve mezunlarımıza teşekkürlerimizi 
sunarız.
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Fiziğin Cevaplanmamış 
Soruları

Fiziğin, öbür bilimler gibi, çözülmeyen sorunları ve 
cevaplanmamış soruları vardır. Bunların çoğu uzay ve 
evrenle ilgilidir çünkü teknolojimiz bu kadar büyük, belki 
sonsuz olan bir şeyi incelemek için yeterli değildir. İşte 
fiziğin bazı cevaplanmamış soruları:

Karanlık enerji nedir?
Evren’in %74’ü karanlık enerjiden oluşuyor ama bilim 
adamlarının karanlık enerjinin ne olduğu hakkında 
teorilerden başka bilgileri yok. Bu enerjinin gittikçe 
büyüdüğü düşünülmektedir. Enerjinin adı “Evrenin 
Kumaşı” olarak da bilinmektedir.

Evrenin geçmişi ve geleceği neye bağlıdır?
Gelecekte evrende büyük bir donma, büyük bir parçalanma 
veya büyük bir patlama mı olacak ya da evren bu sayede 
mi ortaya çıktı ve gelecekte böyle mi olacak? Yoksa evren, 
tekrarlanan bir döngünün içinde mi?

Zaman neden sadece bir yönde hareket eder?
Uzay-zaman kavramı, uzayda istediğimiz kadar hareket 
edebilirken, zamanda neden hareket edemiyoruz? Zaman 
bir yönlüdür, geçmiş bir şeyi hatırlarız ama gelecek bir 
olayı düşünemeyiz. Evrendeki düzensizlik (entropi) arttı 
mı? Ya da 14 milyar yıl önce düzensizlik daha az olduğu 
için şimdi evren daha mı düzenli? 

Canlılar nasıl cansız maddeden ortaya çıkmıştır?
Araştırmalara göre Dünya, ilk yarım-milyar yıl cansız bir 
yer olmuştur, sonradan bakteri türleri ortaya çıkmıştır 
ama bu bakteriler nasıl ortaya çıkmıştır. Cansız bir yerden 
bakteri gibi canlıların oluşması oldukça ilginçtir. Büyük 
patlamada canlı hücreler oluşmuş olabilir mi?

Kaynak: Article “The Biggest Unsolved Physics Mysteries” By Natalie 
Wolchover and Jesse Emspak.
“The 7 Biggest Unanswered Questions in Physics” by Dan Falk

Emre ACAR / 9-C
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Günlük Hayatımızda 
Karşılaştığımız Fizik Kuralları

Efe HEPİLERİ / 9-D

Kaynak:
https://www.fizikbilimi.gen.tr/fizigin-gunluk-hayatta-kullanim-alanlari/

http://www.notbu.net/hayatimizda-fizik/

Işık ve gölge
Günlük yaşamımızda ışığın neden olduğu pek çok olay 
meydana gelmektedir.  Güneş   panelleri yardımıyla 
toplanan güneş enerjisi ile otomobiller hareket 
edebilmekte, fotoğraf filmleri üzerine ışık düştüğünde 
iz kalmakta, bazı cisimler üzerine yeterli enerjiye sahip 
olarak düşen ışık, bu cisimlerden elektron kopararak 
sonuçta bir elektrik akımı oluşturabilmektedir.

Küresel aynalar
Küresel aynalara arabaların dikiz aynası, yemek 
kaşıkları, çaydanlıkların dış kısımlarını örnek olarak 
verebiliriz.

Basit makineler
Günlük işlerimizi yaparken yapılan işin özelliğine 
göre çeşitli araçlar ve aletler  kullanırız. Bu araçlar iş 
yapmamızı kolaylaştırır. Yük taşımak için kullanılan 
el arabası,  kumaş kesmek için kullandığımız makas, 
sıcak cisimleri tutmak için maşa, bu araç ve aletlerden 
bazılarıdır.

Çukur aynalar
Çukur aynalara makyaj aynaları, araba farları, el 
fenerleri örnek olarak verilebilir.
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Çevrenin Genç Sözcüleri 
Nilüfer Çayı İçin İş Başında!

Evliya Çelebi “Seyahatname”sinde Bursa’ya ilk gelişinde 
hayran kaldığı Nilüfer Çayı için şu önemli cümleyi 
kullanmıştır:  “Nilüfer Çayı, asla geçit vermeyen deredir. 
Suları hurma ağaçları ve ekili ovalarla çevrilidir.” 

Ne yazık ki çay artık anlatıldığı gibi değil. Şehir yaşamı 
Nilüfer Çayı’ nı, çevremizi, soluduğumuz havayı, içtiğimiz 
suyu ve tarım alanlarımızı kirletmiştir. Bir zamanlar içinde 
birçok canlıyı barındıran ve sulama amaçlı hâtta içme 
suyu  olarak kullanılan Nilüfer Çayı, şu an fabrika atıkları 
ve evsel atıklarla kirlenmiş durumdadır.

Marmara Bölgesi’nin güneyinde bulunan ve yaklaşık 103 
km uzunluğundaki Nilüfer Çayı’nda önceleri balık tutma, 
yüzme, piknik yapma gibi birçok aktivite yapılmaktaydı. 
Aynı zamanda şehrin içme suyu kaynağıydı.1980’lerden 
bu yana endüstrinin gelişmesiyle beraber, çayın kötü 
kokusu ve tahammül edilemez görüntüsü nedeniyle, suyu 
içmek ya da çay kenarında yürüyüş yapmak imkansız 
hale geldi. Çayın okulumuza konum olarak yakın olması 
bizleri bu olumsuz gidişe karşı  çalışmaya sevk etti. Nilüfer 
Çayı’nı temizleme amaçlı yapılabilecek şeyler üzerine 
düşünmeye başladık. Amacımız, Nilüfer Çayı’nın tertemiz 

olduğu ve güzel göründüğü eski günlerine dönebilmek.

 Bu amaç doğrultusunda “Çevrenin Genç Sözcüleri” 
topluluğu olarak aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirdik: 

• Nilüfer Çayı’nı arıtmak için neler yapıldığına dair bilgi 
almak amacıyla Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi’ni 
(BUSKİ) ziyaret ederek fabrika atıklarının sebep olduğu 
kirli suyun nasıl arıtılacağını öğrendik ve kanalizasyon 
arıtma konusundaki yeni projeler hakkında bilgi aldık.

• Nilüfer Çayı’nı arıtmayı amaçlayan Nilüfer Su Kanalı 
ve Entegrasyonu Projesi’ni yürüten, Bursa Çevre 
Komisyon üyesi Ömer Cinalioğlu’yla iletişime geçip 
onunla farkındalık yaratan video röportaj gerçekleştirdik. 
Ardından bu çekimi sosyal medyada paylaştık.

• Nilüfer Çayı’na çok yakın olan Hasköy’ü ziyaret ettik 
ve çayın şu anki durumundan memnun olmayan köy 
halkıyla röportaj yaptık. Burada çayın tarım sulamasında 
kulllanıldığını da öğrendik. 

• Okulumuzda farklı yaş gruplarından olan öğrencilere 
kampanya hakkında bilgi verdik.

• Ne kadar kirli olduğunu görmek ve gözlemimizi 
kanıtlamak amacıyla  resim ve videolar çekerek toplumsal 
farkındalık amaçlı paylaşımlar yaptık.

• Topluluğumuzun  logosunu tasarladık.Bu görsellerle 
Korupark’ta, Nilüfer Çayı hakkında halkı bilgilendirmek 
için broşürler dağıttık. Broşürlerimizde Nilüfer Çayı’na 
dökülen fabrika atıklarını engellemek için denetimlerin 
arttırılmasını istedik. Ayrıca  naylon poşet yerine kağıt ve 
bez çantaların kullanımıyla ilgili tavsiyelerde bulunduk.

Lütfen siz de dikkatli olun ve doğayı koruyun.

Irmak YÜCEL / 8-B
Zeynep AKDOĞAN / 8-B
Ceylin SAKİN / 8-B
Eylül SEVİNÇ / 8-B
Zeynep Ezgi DAĞLIOĞLU / 8-B
Deren AKALTUN / 8-A
Burçe BİÇEN / 8-A
Ada KUDAY / 8-A
Ata BİRMEÇ / 8-A
İpek Naz ALPASLAN / 8-A
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Enerji Verimliliği Sağlayan 
Musluk, Eko-Musluk

Bilindiği üzere, insanoğlu varoluşundan beri enerjiye 
ihtiyaç duymuş ve bunu geniş bir alanda kullanmıştır. 
Özellikle hayat standartlarını geliştirmek amacıyla çeşitli 
enerji kaynakları keşfedilmiş ve tüketilmiştir. Bu enerji 
kaynakları yenilenebilir ve yenilenemeyen olarak ikiye 
ayrılmaktadır. Yenilenebilen enerji kaynakları her ne kadar 
doğanın bize sunduğu sınırsız ve zararsız kaynaklar olsa 
da günlük yaşamımızı sadece bu kaynakları kullanarak 
ilerletemiyoruz. Fosil yakıtlar, nükleer enerji ve doğal 
gaz gibi yenilenemeyen enerji kaynakları, yenilenebilir 
enerji kaynaklarından alınamayan yeterli verim açığını 
kapamamızı sağlayarak, kullanımlarını zorunlu hale 
getiriyor. Özellikle günümüzde en çok kullanılan enerji 
çeşidi, teknoloji çağıyla beraber elektrik olmuş, yeterli 
elektrik üretimi içinse nükleer santrallerin sayısı gün 
geçtikçe daha da artmaya başlamıştır. Doğaya ve tüm 
dünyaya zararlı olan fosil yakıtlar, bizim enerji açığımızı 
kapamak amacıyla bize hizmet etmektedir fakat günlük 
yaşamlarımıza, yenilenebilir enerji kaynaklarını en basit 
yollarla alabiliriz ve fosil yakıtlara olan bağımlılığımızı bir 
nebze azaltıp enerjiyi geri kazanabiliriz. 

“2017 yılı Temmuz ayı sonu itibariyle elektrik üretimimizin, 
%34 'ü doğal gazdan, %31'i kömürden, %24'ü hidrolik 
enerjiden, %6'sı rüzgârdan, %2'si jeotermal enerjiden ve 
%3’ü diğer kaynaklardan elde edilmiştir.” 

Bu fikirden yola çıkarak “Eko-Musluk” projesini ortaya 
çıkardık.  Eko-Musluk projesi, günlük yaşamımızda 
kullandığımız musluk sisteminden yararlanılarak, 
enerji verimliliğini sağlamayı amaçlayan bir projedir. 
Musluklarımızdan akan basınçlı suyun, hidroelektrik enerji 
sağlayabilme imkanı göz önünde bulundurularak yeni 
bir musluk tasarladık. Bu tasarımda, musluktan geçen 
basınçlı su, hareket enerjisi ile hidroelektrik enerjiyi sağlar 
ve enerjinin bir kısmı hem musluğun üstünde duran 
led aydınlatmaları aydınlatmayı; sensörlü bir musluk 
sistemi ise sensörün gerektirdiği enerjiyi sağlar, elektrik 
harcanmaz ya da harici kullanım için depo edilir. Böylece 
günlük yaşamımızın büyük bir parçası olan musluk 
sistemi ile kolayca yenilenebilir bir enerji kaynağı olan 
hidroelektrik enerji elde edilir ve enerji verimliliği sağlanır. 
Suyun birim zamanda geçen miktarı ile elde edilen voltaj 
ilişkisi projenin verilerini oluşturmaktadır. 

Eko-Musluk projesi, basınçlı suyun musluğa ulaşmadan 
önce elektrik üretecinden geçerek elektrik üretimini 
sağlar fakat bu uygulama sadece musluk sistemindeki 
gelen su ile değil, gider borusuna ve diğer basınçlı su 
ile çalışan aletlere de uygulanabileceği göz önünde 
bulundurulmalıdır. Bahçe sulama sistemleri ve duş-
banyo sistemleri alternatif sistemler olabilirler. Sistemlere 
uygulanacak eko-musluk projesi, telefon pili gibi şarj 
edilebilecek kaynakları şarj edebilmektedir.

Kaynak: T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2017

Sera KUTLUÖZEN / 10-A
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Beyaz Felaket

Aşkın KIZILASLAN / 9-B

Hiç bulaşıcı bir körlük duydunuz mu? Kulağa bile tuhaf 
geliyor, öyle değil mi? Peki ya böyle bir şey olsaydı? 
1922 doğumlu José Saramago, Körlük adlı kitabında; 
aniden yayılan, insanların birbirine 
bulaştırdıkları ve 'beyaz felaket' adı 
verilen bir körlükten bahsediyor. 
Sebebi bilinmeyen ve iyi bir 
şekille gören gözlere bile 
bulaşan bu körlük, alışık 
olunan gibi karanlık bir görüş 
yaratmıyor, aksine beyaz bir 
süt denizinde yüzme hissi 
yaratıyor. Körlük kitabında 
ise, bu değişik körlüğün 
insanların hayatlarını 
nasıl alt üst ettiğini, onları 
yapmayacakları şeyler 
yapmaya nasıl zorladığını 
okuyoruz. İşlerin daha da 
karışmasını sağlayan şey ise, bu 
körlüğe yakalanmayan yalnızca bir 
kişi olması. Bir göz doktorunun eşi 
olan bu kadın kör taklidi yaparak, körlerin 
karantinaya alındığı bölgede onlarca körle yaşadığı 
halde körlük ona bulaşmıyor. Kadın her sabah gözlerini 
açmadan önce korkuyla beklediği, her an 'şimdi kör 
oldum' diye düşündüğü halde kör olmuyor. Kocasını 
yalnız bırakmamak adına kör taklidi yapıp kalmaya 
gittiği koğuşlarda, onlarca kör, devletten gelecek bir 
kutu yiyeceğe muhtaç bir şekilde yaşıyor. Körlere iyi 
bakacaklarını söyleyen devlet, kimi zaman onları günlerce 
aç bırakıyor ve sonrasında olması gerektiğinden az yemek 
veriyor. Körler arasında giderek büyük bir problem haline 
gelen açlık, koğuşlar arası anlaşmazlıklara, hatta kavgalara 
sebep oluyor. Yiyecek karşılığında bir şeyler isteyen körler, 
hakkından fazlasını yiyerek diğerlerini aç bırakan körler, 
aç çocuklar doyabilsin diye yemeğini onlara veren körler 

ve daha birçok değişik insan, hijyen kavramının artık 
bulunmadığı bir yerde, bir arada yaşamak zorunda kalıyor. 
Daha fazlasını anlatmak olmaz, okuyup öğrenmelisiniz. 

Ama Körlük, verdiği mesajları ile o kadar 
dikkat çeken bir kitap oldu ki 1998 

yılında Nobel Edebiyat Ödülü'nü 
almaya hak kazandı. 2008 yılında 

filme uyarlandığında da büyük 
miktarda ilgi toplamayı başardı 
ve 'asla unutulmayacaklar' 
arasındaki yerini aldı. Her 
sayfasında körlük hissini 
tattığınız, her kargaşayla 
insanlığı sorguladığınız 
ve bitirince de aklınızda 
birçok şeyi sorguladığınız 

bir kitaptı Körlük. Kesinlikle 
denemeye değer, deneyince 

de bırakılamayan bir kitap.

38



Bu Ormanda

Ben bir çınar ağacıyım bu ormanda,
Yapraklarım ışıldar dallarımda.

Çocuklar gelir onları toplamaya,
Yem verirler üstümde yaşayan güzel kuşlara.

Ben bir meşe ağacıyım bu ormanda,
Köklerim sımsıkı toprakta.
Yuva olurum sincaplara,

Palamutlarımı toplarlar huzurla.

Ben bir ceviz ağacıyım bu ormanda,
Çocuklar gelir gölgemde oynamaya.

Salıncaklar kurarlar dallarıma,
Dans ederler etrafımda.

Ben bir söğüt ağacıyım bu ormanda,
Dallarım salkım salkım yayılır etrafa.

Sığınak olurum hayvanlara,
Nefes veririm insanlara.

Ben bir ıhlamur ağacıyım bu ormanda,
Şifa veririm hayvanlara ve insanlara.

Çocuklar gelir teşekkür etmeye bana,
İşte o zaman dans ederim rüzgarda mutlulukla.

Ben bir çam ağacıyım bu ormanda,
Kendimi korurum iğne iğne yapraklarımla.

Dökmem yapraklarımı karda kışta,
Renk veririm bu ormanda.

Ben bir çocuğum bu ormanda,
Tek tek sarılırım tüm ağaçlara.

Korurum bu ormanı daima,
Dostum ben bütün ormanlar ve hayvanlarla.

Şevval Deniz TAŞ / 5-C

(Bursa Orman Müdürlüğü’nün düzenlediği “Ağaç ve Orman Sevgisi” 
konulu şiir yarışmasında Bursa üçüncüsü) 
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Pisagor Kimdir?

Evet, bu isim size tanıdık geliyor olabilir çünkü kendisi 
günlük hayatta da kullanılan ve okullarda geometri 
dersinde öğretilen en temel formüllerden Pisagor 
teoremine adını veren kişi… Sisamlı Pisagor.

Pisagor’un doğum tarihi gibi ölüm tarihi de kesin değildir. 
Bugünkü adıyla bilinen Sisam Adası’nda 596 veya 582 
yılında doğduğu bilgileri vardır. Hayatı hakkında çok 
az bilgiler vardır ve çoğu kulaktan kulağa söylentiler 
biçiminde günümüze kadar gelmiştir. O, bir Yunan 
filozofu ve matematikçisidir. Ülkesinde hüküm süren 
politik baskılardan kaçarak, İtalya’nın güneyindeki Kroton 
şehrine gelmiş ve ünlü okulunu burada açarak şöhrete 
kavuşmuştur. Bazı bilgi ve söylentilere göre bir felsefe 
okulunun kurucusudur. Bu okul aynı zamanda dini bir 

topluluktur ve o zamanın politikasına da oldukça hâkimdir. 
Yine söylentilere göre, Pisagor’un matematik, fizik, 
astronomi, felsefe ve müzikte getirmek istediği yenilikleri 
hazmedemeyen bir takım siyaset ve din taraftarları, halkı 
Pisagor’a karşı ayaklandırarak okulunu ateşe vermişler, 
Pisagor ve öğrencileri bu okulun içinde alevler arasında 
kalarak M.Ö. 500 yıllarında hayatlarını kaybetmişlerdir. 
Bu nedenle Pisagor ve yaptıkları hakkında günümüze az 
sayıda bilgi gelmiştir.

Pisagor’un bilim dünyasına katkılarının sayısı tam 
bilinmemekle beraber oldukça fazladır. Onu ünlü yapan 
ve 2600 yıldır adını tarihte canlı tutan meşhur teoremi 
şudur: Bir dik üçgende, dik kenarlar üzerine kurulan 
karelerin alanlarının toplamı, hipotenüs üzerine kurulan 

Berrin Ecem MURATOĞLU / 11-B
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karenin alanına eşittir. Çarpma cetvelinin bulunuşu ve 
geometriye uygulanmasının yine Pisagor tarafından 
yapıldığı söylenir. En önemli buluşlarından biri de, 
doğadaki her şeyin matematiksel olarak açıklanması 
ve yorumlanması düşüncesidir. Yaşayış ve inanışı, ilimle 
açıklama ve yorumlamayı o getirmiştir. Fakat aslında 
Pisagor, okul hayatımızda sıkça duyduğumuz bir isimden 
çok daha fazlasıdır…

MATEMATİĞE VE LİDERLERİNE TAPAN BİR TOPLULUK…

Pisagor halkın gözünde bir matematikçinin yanı 
sıra, cennetten gönderildiğini 
düşünülen, takipçilerinin gözünde 
‘ulu’ bir liderdi. Pisagorcular için 
matematik, dini bir tecrübeydi ve 
bazı denklemler, halka göre ilahi 
sırlardan oluşuyordu. Pisagorcular 
için matematiğin her kısmı kutsaldı. 
Hatta yeni bir matematik teoremi 
çözdüklerinde, bir öküz feda 
ederek tanrılara şükrettikleri dahi 
söylenmektedir. Pisagor, insanlara 
doğrudan bir tanrı oğlu olduğuna ve 
şu anki şeklini alana kadar defalarca 
reenkarnasyona uğradığını söylemiştir. Pisagor’un 
takipçileri ise onun bir yarı tanrı olduğuna kalpten bir 
şekilde inanmışlardır. Pisagor’un genelde ya Hermes ya 
da Apollo’nun bir oğlu olduğu söylenmiş hâtta Pisagor’un 
tanrısallığına dair ilahiler dahi yapılmıştır.  

O, aynı zamanda bir vejetaryendi ve takipçilerine et yemeyi 
kesinlikle yasaklamıştı. Bunların dışında eğer Pisagor’ a 
katılmak istiyorsanız uymanız gereken kurallardan birkaçı 
şunlardı: 

- Düşen hiçbir şeyi yerden almamak

- Altın takı takan bir kadınla evlenmemek

- Dört ayaklı sandalyede oturmamak

- Güneşe karşı idrarını yapmamak…

PİSAGOR BİR KATİL MİYDİ?

Bütün bunların dışında Pisagor’un bir katil olduğu 
söylentisi de vardır. Pisagor’un kenarları bir birim olan 
bir dik üçgenin hipotenüs’ünün uzunluğunun irrasyonel 
olduğunu keşfettiği, gizli tutmak istediği bu keşfi açığa 

vurduğu için Metapontumlu Hippassus’u 
öldürdüğü ya da öldürülmesini emrettiği 
söylenmektedir. Ancak bu konuda çok 
fazla yanlış bilgi vardır bu yüzden de 
kesin bir kanıya varmak mümkün değildir.

Pisagor, matematiksel düşüncenin 
temellerini atan adam, sayıların babası, 
kendine filozof diyen ilk insan, Thales’in 
öğrencisidir. Aynı zamanda Dünya’nın 
yuvarlak olduğunu ve evrenin merkezi 
olmadığını söylemiş olabilecek ilk kişi ve 
kimine göre ilk gerçek matematikçidir. 
Fakat bunların yanı sıra, bir kült lideri, 

politikacı, parti kurucusu, vejetaryen, entrikacı, müzisyen, 
müzik teorisyeni, astronom, okul kurucusu, gizemcidir 
de… Pisagor, alışılagelmedik hayatı ve buluşlarıyla 2600 
yıl önce yaşamış olmasına rağmen günümüze kadar 
adını taşımış biri olarak kendinden sonraki nesillere yol 
göstermeyi başarmıştır.

Kaynak: Pisagor (M.Ö. 596 - 500) | Matematikçilerin Hayat? | 
Matematikciler.com. (2018, Mart 8). http://www.matematikciler.com/
pisagor-mo-596-500/
- Pisagor Hakkında Garip Gerçekler. (2017, Nisan 27). http://www.
boslevha.com/pisagor-hakkinda-garip-gercekler/
- S. (2018, Şubat 25). Pisagor Bir Katil miydi? - Matematiksel. https://
www.matematiksel.org/pisagor-bir-katil-miydi/
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Peki Biz Ne Kadar 
Merak Ediyoruz?

Nilden ÖZEN / 9-C

Çoğu kişinin matematikle arası iyi değildir ve bu 
kişilerin genelde az sevdiği veya sevilen dersler listesine 
koymadığı bir derstir MATEMATİK. Peki, bizler matematik 
zor ve anlaşılmaz görünüşünün aksine eğlenceli ve zekâ 
geliştiren bir bilim dalı olan matematiği ne kadar merak 
ediyoruz?  Öyle bir bilim ki doğayla iç içe ve her temel 
bilim ile birlikte. Bu bütünlük ise birçok değişik çözüm 
yöntemleri içerdiği için hayatımıza ufak dokunuşlarda 
bulunur ve kolaylaştırır. Birden fazla çözüm yolu olması 
her zaman gelişmeye ve değişmeye açık olmasını sağlar. 
Bana göre, matematik basitten zora her an yeni şeyler 
bulunabileceğini gösterir.

Bu düşünceler ve bu merak aklımdayken, matematik 
dersinde üçgende açılar konusu ile ilgili soru çözerken bir 
soru tipi ile karşılaştım (şekil 1).

  ile x  açısı arasındaki eşitlik    090
2
xá = + ’dir.

Soruyu çözme yöntemini ilk başta anlamadım ve 
ezberlemek hoşuma gitmedi. Kitaptaki yöntem yerine, 
beni daha kolay çözüme ulaştırabilecek başka bir 
çözüm yolu olabilir mi merak ettim ve aklıma gelen 
farklı bir yolu denemeye karar verdim. Birden, üçgende 
benzerlik konusunu üçgende açılar konusuna uyarlamayı 
düşündüm.                       

Önce Şekil 1 ‘deki D noktası ile lBCl kenarı arasındaki ilişkiyi 
bulmaya çalıştım. Üçgende eşlik ve benzerlik konusunu 
hatırladım.

Şekil 2 ‘de görüldüğü gibi paralel doğruları kesen iki 
doğrunun kenar uzunlukları arasında aşağıdaki orantıyı 
öğrenmiştik. 

a
a+b

=
y − x
z − x

orantısını bir üçgendeki açılara uyarladım.

m ABD
∧⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

m ABC
∧⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

=

m ACD
∧⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

m ACB
∧⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

=
x − .
1800 − .

orantısının (1) denkliği bulmama yardımcı olacağını 
gördüm. [BD] ve [CD]’nin açıortay olduğundan 

m ABC
∧⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟= 2.m ABD

∧⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟ ve

’dir.m ACB
∧⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟= 2.m ACD

∧⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟
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’dir.

Bu eşitliklerden yararlanarak

1
2
=
.− x
1800 − .

eşitliğini elde ettim. Bu eşitlikten de 

= 900 + x
2

sonucunu 
buldum.

Bunu, yine açıortay olacak şekilde sonsuz parçaya bölerek 
denedim. Tabi bu biraz uzun sürdü. 

Burada;

BE⎡
⎣ / / CF⎡

⎣ m ABC
∧⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟= n+1( ).b

m ACB
∧⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟= n+1( ).c ve n tane B ve C köşelerinden 

açıortaylar çizilmiştir.

Eşitlikleri yazmadan önce, Şekil 4 ile ilgili var olan 
bilgilerimi hatırladım.

Şekil 4 ile ilgili BA⎡
⎣

⎤
⎦ / / DE

⎡
⎣

⎤
⎦ olduğunda,

m CBA
∧⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟+m EDC

∧⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟=m BCD

∧⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

açı eşitliğini daha önce görmüştük. Bu bilgiden 
faydalanarak aşağıdaki eşitlikleri yazdım.

x = y + z
a1 = y + z +b+ c → a1 = x +b+ c 1.( )
a2 = y + z + 2b+ 2c → a2 = a1 +b+ c 2.( )
.
.
.

an−1 = y + z + n−1( )b+ n−1( )c → an−1 = an−2 +b+ c n−1.( )
an = y + z + nb+ nc → an = an−1 +b+ c n.( )

(1.), (2.), ... , (n.) eşitlikler alt alta toplandığında 

an = x + n b+ c( )

eşitliği elde ediliyor. Ayrıca 

an +b+ c =180
0

bu iki eşitlikten, 

an =
x +180o.n
n+1

eşitliğini elde ettim.
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Junior Achievement: 
Genç Başarı

TED Bursa Koleji’nde faaliyet gösteren Click Match adlı 
Junior Achievement kulübü Ekim 2017’de kurulmuştur. Bu 
kulüpte çalışanlar içlerinde Araştırma Geliştirme, İnsan 
Kaynakları ve Halkla İlişkiler, Üretim ve Planlama, Satış ve 
Pazarlama gibi iş çalışma bölümlerine ayrılır ve belirlenen 
kişiler bu alanlara kendi ilgi alanları ve yeteneklerine göre 
yerleştirilir daha sonra aralarında yaptıkları bir oylama ile 
CEO seçilir.

Bu kulübün amacı insanların günlük hayatındaki 
problemlerini çözüme kavuşturacak ya da onların hayatını 
kolaylaştıracak bir ürün tasarlamaktır. Tasarladıkları bu 
ürünü geliştirerek somut hale getirip satış yapmasıdır. 
Biz TED Bursa Koleji Junior Achievement Click Match 
şirketi olarak filtreli bir bardak tasarlamaya karar verdik. 
Bardağın iç bölümünde bulunan filtre sayesinde hızlı ve 
pratik bir şekilde kahvenizi veya çayınızı ısı ve zaman 
kaybına uğramadan filtreden geçirebilirsiniz. Bu ürünün 
faydalarından birkaç tane örnek vermek gerekirse French 
Presslerde işlem anında oluşan ısı kaybını ortadan kaldırır, 
maliyet açısından ise çok daha uygun durumdadır. 

Karar verdiğimiz bu ürünü üretmek için maddi desteğe 
ihtiyaç duyduğumuzdan bizler şirketimize bu konuda 
yardımcı olacak ve bize destek çıkacak sponsorlar 
arayışına girdik. Örnek bir sponsor arayışı olarak 
şirketimizin bir sponsorluk görüşmesi yaptığı Nilüfer 
Belediyesini verebiliriz. 

Click Match adlı şirketimiz sadece şehir içi değil aynı 
zamanda şehir dışı ve yurt dışı fuarlar ve yarışmalara 
başvurmuştur. Yurtdışındaki fuarlar ulusal düzeyde 
düzenlendiği için zor olsa da ekip olarak vazgeçilmemiş 
sürekli araştırılmıştır. Bunlara ek olarak çeşitli konferanslar 
ve etkinliklere katılım sağlanmıştır. Örneğin İstanbul 
Robert Kolejinde yapılan Remixopolis Türkiye Girişimcilik 
vakfının tarafından düzenlenen İstanbul Ticaret Fuarı 
aracılığı ile düzenlenen Ulusal Yılın Şirketi Yarışmasına 
ve bunların benzeri gibi etkinliklere ve yarışmalara katılıp 
ürünlerimizi tanıtmaya çalışıyoruz.
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Zamanı Yönetmek

Biz öğrencilerin en büyük sorunu zamanı yönetmek, daha 
doğrusu yönetememektir. Zamanı yönetememek bizi 
her alanda başarısızlığa sürükler. Ancak unutmamalıyız 
ki insanlara, dünya üzerinde zaman kadar eşit dağıtılmış 
başka bir şey yoktur. Bazı insanlar zamanı planlı kullanırken 
bazıları cömertçe harcar. Cömertlik genel olarak iyi bir huy 
olsa da konu zaman olunca işler tersine döner. Başarılı 
insanlar bu tersliğin farkında olan insanlardır. Başarılı 
insanlar zamanlarını önceliklerine göre planlarlar. Siz de 
zamanı doğru kullanabilmek için önceliklerinizi belirleyip 
bir liste hazırlayabilirsiniz. Ancak bir amacınız yoksa 
hayatınızda neyin öncelikli olduğunu kestiremezsiniz. 
Bu yüzden öncelikle bir amaç edinmeli ya da ulaşmanız 
gereken hedeflerin farkına varmalısınız. 

Öncelik listesini hazırlamak için her gün yaptığınız işleri alt 
alta yazarak işe başlayabilirsiniz. Gün içinde ne yaptığınızı 
düşünün: yemek, okul, dershane, uyku, dinlenme, müzik, 
televizyon, aile, spor… Listenizi yaptıktan sonra bu 
faaliyetlerin sizin için önem derecesini belirleyerek ve 
hangisinin sizi amacınıza götüreceğini düşünerek not 
almalısınız. Biliyorum. Bunu çoğumuz yapıyoruz ancak 
bunlara uymak konusunda zorluklar yaşıyoruz. Emin olun 
çoğu kişi günlük plan yapıyor ama bu plana uymuyor. 
İşte sizi de diğerlerinden farklı kılacak bu! Siz, yaptığınız 
planlara ayak uydurarak kendinize verdiğiniz sözleri 

yerine getirerek fark yaratacaksınız. Bunu bir 
yarış gibi düşünmeyin. Sadece hedefinize bir 
adım yaklaşmak olarak düşünün. Peki nasıl 
olacak bu?

Birçoğumuz yaptığımız işin iyi olmasını 
isteriz. Aynı şekilde yapılan planların da 
yolunda gitmesi en büyük beklentilerdendir.  
Eğer mükemmeliyetçiyseniz işler yolunda 
gitmediğinde büyük bir düş kırıklığı yaşayabilir, 
işleri bırakabilir, umutsuzluğa kapılabilirsiniz. 
Gerçekçi olmayan hedefler belirlendiğinde 
ise yaptığınız işlerden bir türlü tatmin olamaz, 
yüksek beklentileriniz nedeniyle harekete 
geçemeyebilirsiniz ki benim çoğunlukla 
yaşadığım şeylerden biri de budur. Zaman 
yönetiminde de mükemmel bir zaman 
planlayıcısı olmayı istemek, kısa bir süre sonra 

düş kırıklığı yaşamak ve vazgeçmekle eş anlamlı olabilir. 
Bu nedenle hedefleri belirlerken ensek olmak ve olası 
aksilikleri göz önünde bulundurmak önemlidir.

Kendinize güvenmek iyi ve yararlı bir özelliktir ancak fazlası, 
boşvermişliğe yol açabilir. Yapmamız gereken tüm işleri 
bir kenara not etmeden de hatırlamaya çalışmaktır. Çünkü 
bu işleri son dakikada harekete geçerek tamamlamak 
hemen hemen imkansızdır. Kısacası ‘‘Nasıl olsa yaparım.’’ 
dememelisiniz ki maalesef bütün insanlar gibi bu cümleyi 
zaman zaman ben de kullanırım. Unutmayın, denemeden 
neyi yapıp neyi yapamayacağınızı asla bilemezsiniz. 
Bu nedenle bir şeyi yapmadan önce kendinize ne çok 
güvenmeli ne de güven düşüklüğü yaşamalısınız. Her 
işinizi planladığınız zamanda deneyerek halletmelisiniz. 

Son olarak, zaman hırsızlarından uzak durmalısınız. 
Hepimiz film, dizi, oyun ve diğer hobilerimizden oluşan 
dalganın içinde boğuluyoruz. Sadece bir bölüm izlemeyi 
planlayıp başladığımız diziyi bırakamayıp bölüm ardına 
bölüm izliyoruz. Tabii ki sevdiğimiz işleri de yapacağız 
ancak daha önce de dediğim gibi öncelik sırasına dikkat 
ederek. Eğer gerçekten bir bölüm izleyecekseniz bir 
bölüm izleyin. Yarım saat oyun oynayacaksanız yarım saat 
oynayın.  Emin olun bunu yapacak kadar irade sahibisiniz. 
Ben size inanıyorum. Peki siz kendinize inanıyor musunuz?

Ganime Elif YAVUZ / 10-B
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Gerçeklik Nedir?

Rengi, çevremizdeki doğanın bir parçasıymış gibi 
düşünürüz. Aslında gerçeklik kavramında renk diye bir şey 
yoktur. Elektromanyetik ışınım bir nesneye çarpar ve bu 
ışınım gözlerimiz tarafından yakalanır. İnsan milyonlarca 
dalga boyunu ayırt edebilir ve bu dalga boylar beynimiz 
tarafından işlenir. Renk denilen şey kısaca bundan ibarettir 
ve renk sadece biz insanların içsel dünyasında önemlidir. 
Yani sadece bir yorumdan ibarettir.

İnsan beyni sadece kırmızıdan mora kadar olan dalga 
boylarını algılayabilir. Fakat, bu dalga boyları bizim 
gerçekliğin nasıl bir şey yolduğunu anlamamız için yeterli 
değildir. Bizim algılayamadığımız diğer dalga boylarının 
isimleri şunlardır: radyo dalgaları, X ışınları, mikrodalgalar, 
kablosuz bağlantılar, gama ışınları ve dahası… Biz bu 
dalga boylarını farkına varmasak da onlar bizim içimizden 
geçip  gitmektedir. Biyolojimiz ise gerçekleri görmemiz 
için kısmen yetersiz kalmaktadır.

Gerçeklik algısı canlıdan canlıya değişmektedir. Örneğin bir 
yarasanın gerçeklik algısı, konum belirlemede kullandığı 
hava basınç dalgalarıyla sınırlıdır. Bir keneye gerçeklik 
nedir diye sorabilseydik büyük ihtimalle alacağımız 

cevap, sıcaklık ve koku ile 
alakalı olurdu. Canlı biyolojisi 
gerçekleri görmemizi kısmen 
engeller.

Peki bizim algımız dışındaki 
gerçeklik nasıl bir yerdir? Rengi 
olmadığı gibi kokusu ve sesi de 
yoktur. Biz insanların duyduğu 
sesler, beynimizin havanın 
genleşmesini ve sıkışmasını, 
atomların titreşimini nasıl 
kodladığıyla ilgilidir. Beynimiz 
bu sesleri elektrik sinyallerine 
dönüştürerek bizlere hışırtı, 
gürültü, sert ve yumuşak sesler 
olarak sunar. Sanki biyolojimiz 
bizim için gerçekliği 
keşmekeşinden çıkartıp onu 
görmek yerine anlamamızı 
kolaylaştırmaktadır.

Gerçeklik her insan için farklıdır. Sinestezik algıya sahip 
bireylere bakıldığında farklı iki kavramı birbirleriyle 
ilişkilendirmek gibi zor bir işi yaptıkları görülür. Kimisi 
harfleri renklerle bağdaştırırken, kimisi harfleri görsel bazı 
objelerle bağdaştırırlar. Gerçekliğe bu açıdan bakılınca 
pek anlaşılır gibi durmamaktadır.

Çok önemli bir olay başınıza geldiğinde (araba kazası gibi) 
zaman yavaşlamış gibi gelmektedir. Aslında yaşadığınız 
olay birkaç saniye içinde gerçekleşmişken size çok daha 
fazlaymış gibi hissettirebilir. İnsan beyni yaşanan o olay 
anında çok hızlı düşündüğü için zaman bizlere sanki 
bükülüyormuş gibi gelmektedir. Beynimiz bizlere bunun 
gibi bazı karmaşık oyunlar oynarken gerçekliği nasıl 
anlayabiliriz ki?

1803’te fizikçi Thomas Young tarafından yapılan çift yarık 
deneyi, maddenin ikiliğini ortaya koymak için yapılan 
bir deneydir. Thomas Young deneyinde iğne deliğinden 
geçen güneş ışığını kullanmıştır. Bu iğne deliğinden 
geçen güneş ışığı ilk engele olan uzaklıkları eşit olan 
ve birbirlerine yakın olan iki farklı iğne deliğinden aynı 
anda geçer. İki iğne deliğinden geçen ışık en son saydam 

Ata TUNCAK / 9-C

46



olmayan bir engele çarptırılır. Güneş ışıkları bu iki delikten 
aynı anda geçtikleri için, bu ışıklar aynı fazda olur ve bu 
nedenle onlarca parlak ve karanlık çizgilerden oluşan bir 
girişim deseni oluşur.

1961’de Clauss Jötsson bu deneyi elektronlarla yapmıştır. 
Elektronlar ilk olarak tek bir delikten gönderilmiştir. Bu 
nedenle de elektronlar tek ve düz bir çizgi oluşturmuştur.

Tek yarık yerine iki yarık kullanıldığında beklenen 
şey elektronların iki düz çizgi oluşturmasıydı. Fakat, 
elektronlar güneş ışığı gibi girişim deseni oluşturmuştu.  
Bilim adamları elektronların nasıl hareket ettiğini anlamak 
için deney düzeneğine dedektör eklediler. Bu sefer görülen 
şey ise elektronların iki düz çizgi oluşturduklarıydı.

Bu durumu anlamak için Niels Bohr’ un önderliğinde 
kurular konsey Kopenhag Yorumu’nu yayınladı. Bu 
yorumun içinde bulunan bir maddede şöyle yazılmıştır: 
“Gözlemler dalga fonksiyonunu çökertir. Bir niceliği 
gözlemek üzere ışık tutmak anlamına gelir ve elektron, 

foton ile etkileşebilecek kadar küçüktür. Bu etkileşimin 
sonucu dalga fonksiyonu özelliğini kaybeder ve sadece 
parçacık özelliği gösterir.”

Gözlemlenen hiçbir şey aslında bizlere göründüğü kadar 
basit değil midir? Her sabah evden çıktığınızda arkanızda 
bıraktığınız ev siz gözlemlediğinizde mi gerçek, yoksa 
gözlemlediğiniz için mi orada? 

İşte, ‘gerçeklik’ bilinmezliğin ta kendisidir.

Kaynak:
https://evrimagaci.org/photo/tr/zaman-fiziksel-bir-gerceklik-
olmayabilir
http://www.felsefe.gen.tr/felsefe_sozlugu/g/gercek_nedir_ne_
demektir.asp
http://fbed.balikesir.edu.tr/index.php/dergi/article/view/220
http://rasyonalist.org/yazi/maddenin-dalga-parcacik-ikiligi-cift-yarik-
deneyi-ve-varyasyonlari/
Beyin Bu Senin Hikayen- David Eaglman 
http://www.bilgiustam.com/kuantum-dnyasina-giris-ift-yarik-deneyi-
nedir/
https://evrimagaci.org/article/tr/gercek-kafa-karisikligi-sinestezi-ve-
evrim

Çift yarık

Tek yarık
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Faraday Kafesi Nedir?

Faraday Kafesi, elektriksel iletken metal ile kaplanmış 
veya iletkenler ile ağ biçiminde örülmüş içteki hacmi 
dışardaki elektrik alanlardan koruyan bir muhafazadır. 
1836 yılında İngiliz Fizikçi Michael Faraday’ın buluşu 
olduğu için “Faraday Kafesi” olarak 
adlandırılmaktadır.

İletken malzemeleri oluşturan 
atomların en dış yörüngelerindeki 
değerlik (valans) elektronları, 
atomlarından kolayca ayrılarak 
hareket etme yeteneğine sahiptir. 
Dolayısıyla, kapalı bir yüzeye 
sahip olan iletken bir cisim elektrik 
alanı içerisine yerleştirildiğinde bu 
elektronlar, iletkenin içerisindeki 
elektrik alanı sıfırlanıncaya kadar 
hareket eder ve ‘yeniden dağılım’a 
uğrarlar. Elektrik alanın sıfırlanmasıyla 
birlikte, hareket etmelerinin gerekçesi 
ortadan kalkmış olur. Faraday Kafesi 
bu ilkeye göre çalışır ve içindeki 
nesneleri dış elektrik alanlara karşı 
korur. Dolayısıyla ideal olarak 

topraklanmış, örneğin içi boş metal bir küre gibi 
kapalı bir iletken yüzeyden oluşur. Ancak iletken 
yüzey sürekli olmak yerine, kafes şeklinde de imal 
edilebilir. Bu durumda kafes aralıklarından bir 
miktar elektrik alanı içeriye sızacak, fakat aralıklar 
yeterince küçükse bu bir sorun oluşturmayacaktır. 
Öte yandan geometrinin küre olması şart değildir. 
Kapalı herhangi bir yüzey, kafes görevini yerine 
getirebilir.

Faraday Kafesi kullanım alanları nelerdir?

1- Yanıcı parlayıcı maddelerin depolandığı 
binalarda: 
Bu tip binaların dışı kafes şeklinde kaplanır. 
Binanın dışındaki yüksek noktalara sivri uçlu 
metaller yerleştirilir. Bütün iletkenler ve sivri 
metaller (yıldırım yakalama uçları) birbiriyle 
bağlanır ve topraklanır.

2- Radyo frekans yayan cihazlarda: 
Bu tip cihazların konduğu kabinler cihaz çevreye 

parazit radyo sinyalleri yaymasın diye dış metal kılıfından 
topraklanır.

3- Telsizle haberleşmenin yapıldığı binalarda: 
Bina içindeki telsiz haberleşme 
sinyallerinin dışarıya sızmasını ve 
dinlenmesini önlemek için bina 
dışına Faraday Kafesi inşa edilir. 
Binada telsiz haberleşme yapılmasa 
bile, CRT monitörler görüntüyü zayıf 
bir radyo dalgası olarak yaydığı için 
uzaktaki bir monitördeki görüntüyü, 
sinyali yakalayıp kuvvetlendirerek 
tekrar oluşturmak mümkündür. 
Binalarda tavan da demir lamalar 
ile örülmüş hatıl olarak yapılmıştır, 
Duvarlarda bu şekilde demirler 
olmadığı için baz istasyonları 
binaların üzerinde sağlık açısından 
büyük bir tehlike arz etmektedir.

Kaynak:
http://www.tech-worm.com/faraday-kafesi-
nedir-kullanim-alanlari-nelerdir/

Melisa PEKER / 10-C
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Evrenimizde her geçen gün birçok yıldız 
ölmekte ve birçok yıldız doğmaktadır. 
Bu yıldızlar kendi aralarında çeşitli 
"Tayf"lara yani sınıflara ayrılmaktadırlar.

Bu tayf türleri "O, B, A, F, G, K, M" dir. 
Bu yıldızlardan farklı olarak "Kırmızı 
Devler", "Beyaz, Kahverengi ve Siyah 
Cüceler" de bulunur. Ancak kırmızı 
devler ve cüceler tayf sınıfına alınmaz. 
Çünkü belli tayf sınıfında olan yıldızlar, 
ölüm dönemlerinde kırmızı dev ve daha 
sonra yoğunluklarına göre kahverengi, 
siyah ya da beyaz cüce olurlar. Bazen 
de kara delik olurlar.

Gelişen teknolojiyle birlikte yapılan 
gözlemlerde çok küçük ve soluk 
yıldızlar da gözlemlenmiştir. Bu 
tür yıldızlar için de "L ve T sınıfı" 
tanımlaması getirilmiştir. "O, B, A, F, G, 
K, M" türlerine ayrılan yıldızlar, kendi 
içerlerinde de alt gruplara ayrılırlar. 
Örnek verecek olursak; O5, O6, O7, O8, 
O9, B0, B1 şeklinde devam eder ve M9 
olarak son bulur. Buradaki rakamlarda 
"0" en sıcak, "9" en soğuk anlamı 
taşımaktadır.

"O" sınıfı yıldızlar, en sıcak ve en aydınlık 
olan yıldızlardır. Yüzey sıcaklıkları 
30.000° ile 56.000° arasında olan "O" sınıfı yıldızların 
renkleri mavimsidir ve saçtıkları ışık mor ötesi bölgededir. 
En nadir bulunan sınıf olan "O" sınıfı yıldızları hakkında 
yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkan tahmini sonuç:  
"Her 3.000.000 yıldızdan sadece 1 tanesinin "O" sınıfı yıldız 
olduğudur." "O" sınıfı yıldızların ışıma gücü, Güneş'imizin 

1.000.000 katından daha fazladır. Çok ağır olduklarından 
dolayı çekirdekleri de çok sıcaktır. Çok güçlü olan "O" 
sınıfı yıldızların ömrü ise evrensel boyutta çok kısa olarak 
nitelendirilebilir: 10.000.000 yıl! Bunun nedeni ise çok 
büyük kütleleri nedeniyle fazla yakıt tüketmeleridir.

Kaynak: DI Hoffman, TE Harrison… - The Astronomical …, 2009 – 
iopscience.iop.org

Evrendeki Yıldız Tayfları

Mehmet BİLGİÇ / 9-A
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Gregorio Fuentes 
Kimdir?

Gregorio Fuentes ünlü bir aktör veya 
politikacı değildir. Hatta dünyaca 
ünlü bir hikayenin kahramanı 
olup adı duyulmamış tek kişi bile 
olabilir. İspanyol bir balıkçı olan bu 
adam, Ernest Hemingway’e Pulitzer 
ödülü kazandıran ‘Yaşlı Adam 
ve Deniz’ hikayesinin namıdiğer 
Santiago’sudur.

Gregorio Fuentes, 11 Temmuz 
1894’te gemi aşçısı bir babanın 
oğlu olarak Kanarya Adaları’nda 
doğdu. Denizle ilk tanışmasını 10 
yaşındayken babasının teknesiyle 
denize açıldığında yaşayan, öldüğü 
güne kadar da denize büyük 
bir tutkuyla bağlı olan Fuentes, 
babasını kaybettikten sonra Kanarya Adaları’ndan gelen 
göçmenler tarafından büyütülmüştür. Çok genç yaşta 
kendisi de denizciliğe atılmış, Kanarya Adaları’ndan 
Trinidad ve Porto Riko’ya mal taşıyan kargo gemilerinde 
çalıştıktan sonra henüz yirmi yaşında bile değilken 
her şeyini deniz tutkusu için arkada 
bıraktıp İspanyol Valencia ve Seville 
limanlarından Güney Amerika’ya 
taşıma yapan kargo filosuna katılmış, 
22 yaşına geldiğinde göç ettiği ve kalıcı 
olarak yerleştiği Küba ile de bu filo 
sayesinde tanışmıştır.

Yıl 1933. Ernest Hemingway Pilar 
isimli teknesiyle Havana llimanından 
balık avlamak için ayrılırken yanında 
yeni tanıştığı arkadaşı Fuentes vardır. 
Aralarında yalnızca altı yaş fark olan 
ikili, kısa zamanda kaynaşıp can dostu 
olmuşlar ve hayat boyu arkadaşlıklarını 
sürdürmüşlerdir. İçkiye düşkünlüğü 
ve şaşırtıcı derecede iyi aşçılığıyla 
bilinen Fuentes son derece yetenekli 
bir balıkçıdır. Hemingway’in Küba’da 
geçirdiği 30 yıl boyunca sayısız defa 
denize açılan ikilinin anıları o kadar 

ilginçtir ki Fuentes’in torunu Thomas  
Fuentes dedesinin hikayesini 50 
dolar ücret karşılığı anlatır.

Bu hikayelerden biri en sevdikleri 
buluşma noktası olan sahilde geçer. 
İkili sahilde otururken yaşlı bir 
balıkçının dev bir balıkla güreştiğini 
görürler. Balığını çalmalarına izin 
vermeyeceğini söyleyerek hiçbir 
yardımı kabul etmeyen bu  kaçık 
adamın hareketlerine bir ad 
koymaya çalışan Hemingway’in 
çabalarını anlamsız bulan Fuentes 
onunla alay ederek burnunun 
ucunu görmediğini, olayın adının 
görüldüğü gibi “yaşlı adam ve deniz” 
(Old Man and the Sea) olduğunu 

söyler. Bu isim daha  sonra Hemingway’in ödüllü kitabının 
orijinal adı olacaktır.

Gregorio Fuentes adı Hemingway’in kitabında geçmez, 
ancak Santiago’nun kitapta yaptığı gibi köpek balıklarını 
sadece bir bıçakla alt ederek kurtardığı çocuğun adıyla 

Duru Rana UZUNOĞLU / 9-D

Hemingway’in torunu Patrick Hemingway (ortada) Fuentes’in iki torunu 
Roberto (sol) ve Thomas (sağ) Fuentes’ile

Gregorio Fuentes, Hemingway ile 
birlikte çekilmiş fotoğrafın önünde
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aynıdır. Bu çocuk ise ünlü yazar Ernest Hemingway’in 
oğludur.

Gregor Fuentes’in hayatını kurtardığı tek Hemingway 
değildir. Denizcilik hayatında tuhaf bir şekilde 
asla kurtulamadığı ve sıkça saldırılarına uğradığı 
köpekbalıklarına ateş ederken yanlışlıkla kendisini 
vuran Ernest Hemingway’in yardımına da yine Fuentes 
yetişmiştir.

Hemingway 1961’de intihar ettiğinde teknesi Pilar’ı 
Fuentes’e bırakır, ancak kısa 
süre sonra Castro gemiye el 
koyar. Yıllar içinde bir çok badire 
atlatan Pilar, Hemingway’in 
Havana’daki evinde kurulmuş 
olan Hemingway Müzesi’nde 
yer almaktadır.

15 Ocak 2002’de 104 yaşında 
ölen Fuentes’in iki kızından 
olan torunları Küba’da 
yaşamaktadır ve Hemingway’in 
torunlarıyla ilişkileri devam 
etmektedir.

Kaynak: 
https://oncubamagazine.com/
society/the-grandchildren-of-ernest-
hemingway-are-in-cuba/
https://www.yachtsinternational.
com/lifestyle/making-waves-the-
old-boat-and-the-sea-hemingways-
pilar-to-star-in-film

https://www.telegraph.co.uk/news/obituaries/1381721/Gregorio-
Fuentes.html
Hemingway In Cuba by Hilary Hemingway and Carlene Brennan, June 
2003
https://en.wikipedia.org/wiki/Gregorio_Fuentes
Welcome to Havana, Señor Hemingway by Alfredo Jose Estrada, 
August 2005
How it Was by Mary Welsh Hemingway, 1977.
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=im
ages&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjr-8mF4OfaAhXoJ5o
KHUQjCCwQjhx6BAgBEAM&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.
org%2Fwiki%2FGregorio_Fuentes&psig=AOvVaw0rl8hVd0z3dSacVM
B3Sg-j&ust=1525374908228036

Hemingway’in Havana’daki evi, günümüzde Hemingway Müzesi

Hemingway’in teknesi “Pilar”
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Interact Nedir?

Dünyada pek çok ülkede var olan Interact, 12-18 
yaş aralığındaki gençlerden oluşan ve Rotary’nin 
sponsorluğunda kurulan bir kulüptür. Interact kulüpleri, 
gençlere hizmet vermek ve uluslararası anlayışa adanmış 
gençlere dünya dostluğu içinde, birlikte çalışma fırsatı 
vermek amacıyla organize edilmiştir.

Interact Kulüplerinin Hedefleri:

1. Yapıcı bir liderliği ve kişisel dürüstlüğü takdir etmek ve 
geliştirmek,

2. Başkalarını düşünmeyi ve başkalarına hizmet etmeyi 
özendirmek ve uygulamak,

3. Aile kavramının önemini ve bilincini geliştirmek,

4. Her bireyin değerinin kabul edilmesine dayanarak 

başkalarının haklarına saygı duyulmasını sağlamak,

5. Bireysel sorumluluğu, kişisel başarı, toplumun gelişmesi 
ve grup başarısının temeli olarak kabul edilmesini 
vurgulamak,

6. Bütün yararlı iş ve mesleklerin saygınlığını ve değerini 
topluma hizmet için fırsat olarak kabul etmek,

7. Toplumsal, ulusal ve dünya sorunları hakkında gelişen 
bilgi ve anlayış kazanılması için fırsatlar yaratmak,

8. Bütün uluslar için uluslararası anlayış ve iyi niyetin 
gelişmesine yönelik kişisel ve grup faaliyetleri için 
komiteler oluşturmaktır.

Kaynak: INTERACT KULÜPLERİ EL KİTABI -Medya Tanıtım Matbaacılık 
Ltd. Şti s.11

Ayşe Gül ÖZKEZ  / HZ- A
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TED BURSA INTERACT KULÜBÜ ANDIMIZ
Bize bıraktığınız yerküreye, en az sizin kadar
Sahip çıkacağımıza,
Toplum, ülke ve dünya sorunlarını anlayarak, bunlara çözüm
Bulmak için çalışacağımıza,
Uluslararası iyi niyet, hoşgörü ve anlayış kavramlarını
Yerleştireceğimize,
Evrensel düşünmeyi, saygı duymayı, takdir etmeyi,
Ana ilke edineceğimize,
Interact, Rotaract ve Rotaryen oluşumunu, insana destek ve
Yardım için fırsat göreceğimize,
Türk gelenek ve göreneklerine sahip çıkarak, Türk insanını
Çağdaş uygarlık seviyesine çıkaracağımıza,
Yurtta barış, dünyada barış sözünden yola çıkıp, bu düşünceyi
Dünyaya yerleştireceğimize,
Vatandaşlık görevlerimizi öğrenip, bunları en iyi biçimde
Topluma öğreteceğimize,
Atatürk’ün gösterdiği yolda ilerleyeceğimize ve
Bu amaçlar uğrunda çalışacağımıza
Interactlar olarak ant içeriz.

TED Bursa Interact Kulübü

Okulumuzda 2440. Bölgede, Yeşil Bursa Rotary 
Kulübü’nün sponsorluğu ile TED Bursa Interact Kulübü 
13 Ekim 2017’de resmi açılışını yapmıştır. 

Mustafa Kemal ATATÜRK’ün “Gençler, cesaretimizi 
güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz, almakta 
olduğunuz terbiye ve kültür ile insanlık değerinin, 
vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız.” sözüyle 
hareket eden TED Bursa Interact Kulübü, bölgede 
okul destekli kurulan ilk kulüptür. Toplantılarını okulda 
kulüp derslerinde gerçekleştiren kulüp, toplum destekli 
Interact kulüplerine göre daha fazla proje üretmekte 
ve fark yaratmaktadır. Interact, gençlere toplum 
hizmetlerinde ve projelerinde yer alma fırsatı vermekte, 
bu sayede de liderlik yeteneklerini geliştirmektedir. 

TED BURSA INTERACT KULÜBÜ PROJELERİ

OÇEM PROJESİ 

İmkânsızlıklar nedeniyle yardıma muhtaç insanlara 
yararlı olmak amacıyla hareket eden TED Bursa Koleji 
Interact Kulübü “Sen de Fark Yarat” sloganı ile OÇEM’e 
destek amaçlı proje gerçekleştirdi.

MUTLU GÜNLER ETKİNLİĞİ 

“Kendinden Önce Hizmet” Rotary’nin en önemli 
yol gösterici prensibidir. TED Bursa Interact Kulübü 
öğrencileri de bu prensip çerçevesinde kulüp üyelerine 
ve okulumuzda çalışan kat görevlilerine mutlu günler 
etkinliği düzenledi.  

5N 1K OKUMA SETİ PROJESİ 

TED Bursa Interact Kulübü, otizmli bireylerin dil ve 
konuşma terapileri ile iletişim becerilerini geliştirmek, 
otizmli çocukların bilişsel becerilerde yaşadığı 
güçlüklerde yardımcı olmak amacıyla önemli bir çalışma 
yürüttü. Konuşmanın 5N 1K’sı olarak kabul edilen “Ne, 
Ne zaman, Neden, Nerede, Nasıl ve Kim” konuşma seti 
ve kırtasiye malzemesi alarak OÇEM’e destek verdi. 

SEVGİ HAYVAN BARINAĞI PROJESİ

TED Bursa Koleji Interact Kulübü öğrencileri “Sen de Bir 
El Uzat” diyerek Sevgi Hayvan Barınağı için düzenlediği 
kermesten elde ettiği geliri barınağa bağışladı.

PAYLAŞIM ŞENLİĞİ ETKİNLİĞİ  

TED Bursa Interact Kulübü, birliktelik duygusunu 
geliştirmek adına yılbaşı şenliğinde stant açarak kardeş 
okuldan gelen öğrencilerle paylaşımda bulundu.

İnteract Kulüpleri El Kitabı S: 9
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Sporun Yaşamımdaki Etkisi

Sporla büyümenin size neler katabileceğini tahmin bile 
edemezsiniz. Ben de edememiştim. Bundan yaklaşık 7 yıl 
önce sahaya girdiğim ilk günü hâlâ hatırlıyorum. O duygu 
karmaşasını unutmak pek de mümkün olmazdı. Merak, 
tedirginlik ve hatta korku içindeydim, çünkü yeniydim. 
Hayatımı büyük ölçüde etkileyecek olan spor dünyasına 
adım atmıştım. Ben, ailesinden çok takım arkadaşlarını 
ve antrenörlerini gören, hep daha fazlası için hiçbir 
fedakarlıktan kaçınmayan, takım olmanın aile olmakla eş 
değer olduğunu öğrenen, başarı ve hedef uğruna birden 
çok fikrin ruhun tek bir beden olmasına katkı sağlayan 
ve düştüğünde takım arkadaşından gelen elle kalkmayı 
öğrenen binlerce sporcudan sadece biriyim. Bize ilk 
öğretilen voleybolun diğer takım sporlarından belirgin 
bir farkı olduğuydu. Voleybol küçük halkaların iç içe 
geçmesinden oluşmuş bir kolye gibidir. En gösterişli taşı 
bile eğer bir halka koparsa, düşer. Takım olmanın büyüsü 
bizim için burda saklıdır, yetenek başarıyı getirebilir ama 
şampiyonluklar için takım olmaya ihtiyacımız vardır. 
Voleybol sayesinde tanıdığım muhteşem insanlar, sayısız 
dostluklarım, deneyimlediğim birçok güzel başarı dolu 
anım ve zorlandığım zamanlar da oldu. Geniş bir sosyal 

çevrenin yanında nasıl 
düşünmem, olaylara nasıl 
yaklaşmam gerektiğini 
de sporun bana kattıkları 
arasında gösterebilirim. Her 
gün antrenman yaptığım 
salonda duvarda bir yazı 
asılı “ Spor karakteri inşa 
etmez, onu ortaya çıkarır” 
diye. Başarı yetenekle 
eş oranda ilerleyebilir 
ancak sporcu karakterinin 
de önemi büyüktür. 
Eğer hayatınızda spor 
varsa sahayı ve dışarısını 
ayırmaya saha çizgileri 
yetmeyebilir. Bir kapıya 
ihtiyaç duyabilirsin ve o 
kapıdan içeri girdiğiniz anda 
artık siz bir sporcusunuzdur 
-profesyonel veya değil çok 
başarılı veya başarısız- ve 

spor dışındaki hayatınızı o kapının dışında bırakmalısınız. 
Sosyal çevrenin ve sporun dengesini kurmak zordur ancak 
denge bulunduğunda spor daha da zevkli bir hale gelir. 
Hayatın inişleri çıkışları olduğu gibi sporun da vardır hâtta 
takım içinde oldukça fazladır. Burada takım arkadaşını 
tolere etmek onun yaptığı hatayı olumluya çevirmek 
sıkça karşı karşıya kaldığımız durumlardan biri. Voleybol 
bir hata oyunudur, kim hatayı daha az yaparsa o kazanır. 
Bu nedenle, hatayı düzeltmek için aramak ve düzeltmek 
takımı bir adım öne taşır. Benim sahada öğrenip dışardaki 
hayatıma taşıdığım çok fazla davranış ve bakış açısı oluyor. 
Sahada kendimi bulabiliyorum, isteklerimi hedeflerimi 
daha net görebiliyorum. Ve şüphesiz ki özgüvenimi inşa 
eden temel taşlardan biri de spordur. Kalabalık tribünlere 
ve zorlu rakibe karşı ilk düdükten son düdüğe kadar maçın 
her anında büyük bir azim, istek ve hırsla bütünleşerek 
takım oyunu oynamak, bir sayıya deliler gibi sevinmek ve 
sevinirken seninle birlikte sevinen bir takımın, arkanda da 
bağıran bir tribünün olduğunu bilmek sporun en güzel 
yanıdır.

Sporun size de dokunmasına izin verin...

Çağla BENGİ / 10-D
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Social Status And 
Material Possessions A person’s worth nowadays seems to be 

judged according to social status and 
material possessions. Old-fashioned values, 

such as honour, kindness and trust, no 
longer seem important.

To what extent do you agree or disagree 
with this opinion?    

It is true that people are judged based on their social 
status and personal wealth nowadays, and traditional 
values such as integrity and honesty are being forgotten. 
To a certain extent, I would agree with the fact that people 
are valued based on their wealth and status these days, 
but I also believe that old fashioned values still play an 
important part in our societies. However all these depend 
on the way you look at things.

This seems very likely to change because  people have 
different qualities and religious beliefs. People mostly 
care about their jobs because the World has a capitalist 
system, in which the rich or the privileged are stronger. 
The thoughts and ways of those privileged are accepted 
to be the right ways even though we  know that they are 
wrong. Religious beliefs have been relegated as history 
and we hardly respect the right way.

Similarly,  a wealthy person might feel hesitant to marry 
someone who is struggling to make ends meet, seeing 
as the latter is not on the same level with one in terms 
of his/her social status. Also, there is no guarantee that 
one will not be on the receiving end of bullying if one 
befriends someone of a lower status. I see these things all 
around me and l feel uncomfortable but who cares about 
my feelings or thoughts?

I also think that l should not put everyone  in this basket 
but l feel the soceity should think deeper into what they 
will accept as the real and respectful behavoiur.

Finally, while it is common for people to hold a higher 
value of material possessions and social status in this 
disrespectful world, there are also people who value old 
fashioned values more and they are not to be overlooked.

Kadirhan Alper BAŞKURT / 7- C
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Traditional Values, Beliefs 
And Old Ways Of Thinking

It is true that the older generation, in 
most  cases, adheres to many traditional 
values, beliefs, and old ways of thinking 

and many of these are not suitable to make 
the youngsters ready to take challenges in 
this modern era. There are still some values 

and traditions that are useful and older 
generation should pass those values to the 

young people.

To begin with, many ideas that older generation still finds 
unavoidable have become less relevant for the young 
generation and it is a good thing that the youngsters have 
less faith in the superstitions our forefathers believed in. 
Besides, the traditional belief of educating a boy and 
raising a girl so that she becomes a good housewife is 
no longer accepted by the modern era. The traditional 
belief of the fixed role for men and women is no longer 
applicable in this advanced era where people believe in 
gender equality. Furthermore, the modern generation no 
longer agrees to take the fact that a student has to study 
to become either a doctor or an engineer. According 
to old belief, these two are the careers someone must 
have. With time, study and career have become quite 
different and the older tradition is no longer accepted 
now. Moreover, young adults these days choose their life 
partners and decide when to marry which contradicts 
with the old tradition.

Older generations aren’t usually open-minded. They 
don’t like new ideas and this is so wrong. Most of them 
think that how they grew up is the best way to prepare 
young generations but we live in a world that is always 
developing and changing. If we don’t follow these 
changes we will probably fall behind other countries. 

When we are developing ourselves we also shouldn’t 
forget our particular values or traditions.

What we should do is to keep up with the latest innovations. 
Instead of imitating, we should take examples of the good 
sides of other countries. In Turkey most of the teenagers 
suffer from pressure which is caused by their relatives, 
neighbors or peers. This pressure can be about anything 
from their marks, physical appearances, or social lives 
and why I’m telling this is because the pressure is mostly 
related to traditions that adults are trying to make teens 
adapt while teens actually don’t like the idea. And as you 
can guess, those ideas are not available for the modern 
age.

Moreover, there are some issues too that teenagers 
are wrong. Sometimes they make fun of their valuable 
traditions that should actually be respected. Then they 
start to imitate what is trend and they think it is being 
modern and developed but it is absolutely not. So it’s 
important to educate new generations in a good way and 
make them notice all of these.

To conclude, youngsters have to be ready to embrace the 
changes of the modern era while nurturing the traditional 
values that teach them to have a better future.

Eylül SEVİNÇ / 8-B
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Funding A Spaceship

Imagine you and a friend fund a spaceship. 
The door opened and you looked inside. 

Write about what happened.

It was the most exciting day of my life. It happened when 
my friend Claire and l were on a space trip. We went to a 
site where we saw a special rocket. We were so curious 
to get inside, but we definitely know that our teachers 
and instructors would not allow us to get inside. We 
decided to distract our teachers and the instructors by 
giving an excuse that we had to go use the toilet so we 
got permission to go while we were walking through the 
corridor. My friend fell down and accidentally pushed a 
button of a rocket that was infront of us.

We were shocked and surprised when we first saw the 
rocket because the rocket door was open and out of  
curiosity and we ran fast and looked through the door 
to see what was inside and maybe understand what sort 

of spaceship it was. Inside there were two seats, a small 
frigde, a stuffed unicorn and some other crazy stuff.

 We were so carried away that we might have stayed 
there for hours  wandering around to feed our curosity 
and to our surprise we saw alot that we would not have 
been able to see if we were taught or brought there by 
our teachers and instructors. It was fun and awesome as 
the time was used well and when we left the rocket it was 
so dark and the group we came with had left us behind.

 At first we were  scared and confused but we understood 
we had to call our parents and inform them about our 
adventure and beg them to pick us up.

Aslı DÖNMEZ / 8-B
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Zeus

I remember very well the day they took me away from 
my mother. I heard my mother's angry shout and when 
I looked up, I saw that blood had begun to flow out 
everywhere from her, but when I went to her side, my 
mother was not breathing anymore. When I looked for 
my other siblings, I did not see them at first. However, 
later, I saw a creature much bigger than us, throw them 
wildly into a bag. He must have noticed me and just as he 
saw me, he caught me, and he threw me into the same 
bag too. Being with my siblings warmed me up a little bit. 
Then the bag began to move. The creature was apparently 
carrying us to somewhere different. Suddenly, he put the 
bag on floor and shut something like a door down on top 
of us. We started to move around again, and our stop 
took about an hour. Everywhere illuminated when he 
put the bag on the floor. I thought he was releasing us, 
but it did not take long for  me to understand that I was 
wrong. First, he took me into in his hands. I was afraid and 
trembled. I had remembered what my mom said to me 
‘Never underestimate yourself. Because when you keep 
underestimating yourself, whoever you are facing will 
look bigger than they actually are to you’. She told me 
this right after the day I got bullied. I swore that I would 
never be afraid and underestimate myself again. So, I 
tried to stand up, but this time I started to shiver in the 
cold. I finally realized that the creature who took me was a 
human being. I have always thought people were friendly, 
but unfortunately, they aren’t. There was another man 
in front of him. They were discussing something. When 
they finished talking, the other man shook his head and 

they shook hands. Then he gave the other man a piece of 
paper in the shape of a rectangle. What would he do with 
that? Afterwards, he took the bag full of my siblings and 
left. I tried to run to my siblings, but a man grabbed me 
from behind and did not let me go. The sorrowful cries of 
my siblings are still in my mind. That day I started living 
in a place where there are many other dogs like me and 
some other animals in cages. There was another dog in 
the same cage as me. He told me about how this place 
functioned. People would come here looking at all of us 
and taking the luckiest among us. You have to look cute 
for them to take you. My friend says that those who get 
out of here are happy. In general, young children came. 
They seem to be friendlier than the older people. Then 
another child entered. I guessed she would look at us 
like everyone else did, with love. Suddenly a man in the 
back held me up. The child came, and I thought she was 
different from the others. She looked at me with love. Did 
somebody really love me? The little girl approached me, 
took me from the man, and we started moving. I really 
could not believe this was happening. We got out of 
there and she put me in the seat of a car. She seemed 
very happy. I think we went to her house. There was a 
huge garden. The weather was much warmer than it was 
before, but I did not think about it. Time has passed so 
fast since the family took me. They always treated me 
very well. They had bought me a small house and put it 
in their huge garden. They called me Zeus. I guess that 
was my name. I particularly loved the child and her name 
was Sue. One time they had left. They left me with their 

Duru DURAN / 9-B
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neighbors. I thought they were leaving me, but they were 
back in about a week. Over time I got used to them. 
Some people could really be kind. The weather started 
to become colder. Sue seemed a bit unhappy at this 
time, but I couldn’t understand why. I always managed 
to make her laugh. The problem was not only at Sue, but 
in the whole family. Does everyone get stranger during 
this weather? I didn’t know. One evening Sue hugged me 
with all the love she had. It was as if she would never 
see me again, so I licked her immediately. She started 
crying and the last time I saw someone crying was when 
I last saw my siblings. I did not sleep comfortably that 
night. Did I do something wrong? It was very early in the 
morning and I still couldn’t answer the questions in my 
mind. I went out with Sue for the usual morning walk. 
This time we were going to a different place. The place 
we went to was like a forest. Sue brought my favorite toy, 
the red ball. She grabbed the ball and threw it. This time 
it went very far. I just ran after the ball. When I found the 
ball, I immediately ran back to Sue, so she could throw it 
again, but when I got there, Sue wasn’t around. I started 
to worry. I immediately looked around, I knew that the 
Sue was really gone, but I was sure that she would come 
back. I sat down on the road near the forest, so Sue could 
see me when she came back. I waited like this for weeks 
and the weather started get much colder than it was. In 
the meantime, I found bugs in the forest and that was 
all I had to eat for a long time. There were a lot of dogs 
like me, but I did not want to talk to them. They scared 
me. I guess the reason they scared me was because they 

reminded me of the man who took my siblings away from 
me when I was young. Because all the dogs’ faces had 
the same wild look, I decided not to hang out with them. 
People standing on the sidewalk were staring at me and 
showing me love. I still expected Sue to come because I 
believed in her, and I could only feel normal again with 
her hug. As days went by, I began to get weak and my 
faith in Sue was becoming less and less. One day, I fed 
myself again and then I tried to warm myself up on the 
cold pavement, but it could not warm me. While I was 
thinking about good memories from the past, some rope 
caught me around my neck. I tried to get rid of it, but 
this weak body only slowed it down a few seconds. Once 
again, it was a person. I knew where they were taking me 
this time because I had seen the truck they were hauling 
me in before. This truck was picking up dogs like me on 
the street. There were other dogs in the truck. They all 
looked frightened, but I was not afraid because I had 
gotten used to it. After that day, I never thought of my 
old family again. They were happier when I was away 
because I was a big burden for them. Getting used to the 
new cage was a bit difficult. This place was worse than 
the previous one, because there weren’t enough people 
stopping by and no one took us with them. Anyway, I 
was old, so no one even looked at me. I guess I came 
back where I started. But this time, I'll stay here forever 
because my last way out will not find me here. Even if it 
did, I wouldn’t be there. It would be too late.
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The Use of Tsar Bomba 
in Warfare

The difference between humankind and other organisms 
is the ability to create and use tools. Humanity used 
this ability to both make great works and create mass 
destruction. Weapons are the main cause of the dark side 
of this story. In ancient times, stones and sticks were used 
for hunting and fighting. As they grew, humans started to 
use metal to create lethal weapons, such as swords, battle 
axes and spears, to kill either animals or other people. 
They fought each other to rule the artificial kingdoms 
they created, so they needed deadlier weapons to be 
superior. With greed, they produced new weapons in 
the light of science. In 1961, USSR tested a nuclear bomb, 
Tsar Bomba, which is one of the strongest weapons 
ever created. Tsar Bomba is an advanced weapon by its 
strength and effect on other nations.

A weapon’s most important feature is its strength. 
Strength determines how effective a weapon would 
be in a possible war. Swords and pistols are lethal in 
one-on-one fights, but that is not enough for modern 
wars, for there are thousands of soldiers in a fight and 
millions in total. Because of this, nuclear bombs are 
important in a war. For instance, Little Boy, 
one of the two nuclear bombs that the US 
used against Japan, killed approximately 
146,000 people. This shows how massive 
the strength of a nuclear bomb can be. 
Little Boy is only 18 kilotons of TNT, while 
Tsar Bomba is 50,000 kilotons. When it was 
tested, the cloud the bomb made reached 
a height of 64 kilometers, which is 7 times 
higher than Mountain Everest. 1 second after 
the explosion, the fireball of the bomb could 
be seen from 1000 kilometers with the 
naked eye. It broke  the windows of houses 
that were 900 kilometers away from the 
explosion. Some of the scientists say that 
Tsar Bomba is the peak, a bomb stronger 
than it would cause a nuclear crisis.

A weapon that strong can also be used as 
a diplomatic tool. In today’s diplomacy, 
countries with nuclear weapons hold a great 
power in their hands and are often scared. 

For example, because of their nuclear arsenal, such a small 
country, like North Korea, can cause worldwide problems 
and can get away without being attacked, Therefore, it 
is certain that a country with no other choice will use all 
the tools they have, and this includes nuclear weapons. 
A destruction tool, like Tsar Bomba, can even destroy an 
entire large city after explosion, and will affect the whole 
country. So, countries are careful and think twice in their 
diplomacy with a country that has nuclear bombs. It is 
very ironic that a weapon like this is being used as a tool 
to maintain peace.

Tsar Bomba is the most effective weapon ever created, 
due to the strength and influence in diplomacy it has. 
After talking about weapons and war, there is one 
important thing that needs to be remembered: War is 
not a solution, it only brings more problems. Taking other 
lives is not solving any problem on Earth. The value of 
peace is only understood in times of war. Governments, 
individuals, and everyone else must support peace. A 
peaceful world is a better future for the next generations.

Umut Ulaş BALCI / 9-D
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How To Look Attractive 
Without Any Makeup

Sena ÜÇÜNCÜ / 9- C

Do not neglect your skin 
care! 

Skin care is very important. You 
have to arrange a 

routine for your skin. 
Moisturize your skin. 

Do masks! Discuss 
your skin care 

routine with your 
dermatologist.

Wear sunglasses

Sunglasses can hide your dark 
eye circles and make you feel 

more confident. They will be in the 
foreground so pay attention to your 

accessories.

Drink enough water! 

Skin products are not 
enough to moisturize 
your skin. Water can 

decrease acne, dark eye 
circles and color differences. 

Our body needs at least 1L 
to 1.5L a day. You can make 

your water more delicious 
with the help of fruits or 

vegetables.

Sleep well

The quality 
of your sleep 
directly affects 
your mental and 

physical health as 
well as your emotional balance and 
your beauty. You won’t have dark 

eye circles if you sleep well. 
Sleep at least 7-8 hours!

That’s 
all! It is not that 

hard, right? You should 
stop doing makeup. It is bad 

for your skin and your money. 
As you know, makeup products are 

very expensive. Spend your money on 
skin care products instead of makeup 

products. Beauty is about being 
comfortable in your own skin. Never 

forget that you are beautiful.

Accept and love yourself as 
you are. Take care!

Pay attention to your 
teeth! 

White teeth can be 
more effective than 

many makeup 
products. Also, 

it is cheaper. 
You only need 

toothbrush 
and 

toothpaste.

1st STEP

5th STEP

3rd STEP

2nd STEP

4th STEP
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Everything Is About You

Life is the same for everyone,                                                                                                                                        
Love is special for anyone.                                                                                                                                          

Hard to hold it in your hand,                                                                                                                                            
Time to go to the past.     

Remember first week of us.                                                                                                                                              
Let’s break all of the glass.                                                                                                                                           

Don’t think too much,                                                                                                                                            
As I know life is hard.

Once in your heart,                                                                                                                                           
Dream in your mind.                                                                                                                                            

Love is harmless,                                                                                                                                        
If nothing considers.

Everything hides in your blood,                                                                                                                                           
Future is not dark enough.                                                                                                                                          

If you want to lose your mind,                                                                                                                                            
Just put a hook in your heart.

I have never backlashed to you.                                                                                                                                             
I know nothing isn’t more important than you.                                                                                                                                 

Why is everything always hard to know?                                                                                                                                            
It will never finish until I know.

Kaan Mirac SEZEN / 9-C
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Age 1, welcome to the world!
You can’t walk, not old enough.
Even you can’t talk, it’s too odd,

Love your mother, say hi to the world!

Age 6, go to school!
Wake up early whether it’s hot or cool,
It’s a competition that you mustn’t fail,

Love your teacher, say hi to school!

Age 18, win college!
Make sure you don’t forget your village.

Your hair will whiten stage by stage,
Love the hardship, say hi to college!

Age 24, start working!
Whether or not you’re money-making,

Until retirement, years of suffering,
Love your bosses, say hi to aging!

Age 30, have a kid!
Can’t sleep until a grown-up child.

Can’t have free time, no more hobbies,
Love endless nights, say hi to your kid!

Age 45, is that a wrinkle?
You miss your childhood, they call you ‘uncle’.

Newly you have an ache from your ankle.
Love your aches, say hi to wrinkles!

Age 60, at the end you’re retired!
You’ve the time, the money but ever tried?

Ever tried to do what you want, after these years?
If you tried, did your body allow?

Age 80, end of your life,
At the end, you’re going next to your wife!
Not your child, Azrael visits you regularly,

Remember your memories, say hi to your new life!

Can’t, can’t, can’t; my life passed,
Instead of happiness, it was hardship that I faced!

Say Hi To Hardship!

Ali Baran ARIBAN / 10-A 
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Inconsiderate Chatty Cathy

People always talk
But never things than talk

Some of them feel the guilt
But some don’t

People always talk
Without considering

What is right and wrong
But they talk anyway

Without thinking of a better way

People always talk
I don’t know why they do
Talking idly in every way
Every day, every second
Without taking a break

PEOPLE ALWAYS TALK!
I wonder if they have a button

To turn them off
Like Turkish people do

I want to give them a good slap
To make them think about what they say

People always talk
But from now on

I will make them LISTEN
That no more empty words will come out from their mouths

Gözde AYDINGÜN / 10-A 
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Why does everybody become careless?
Why do we think about others less?

Why don’t we help people more?
Why people don’t help us more?

Can we take on the difficulties alone?
Can’t we take on the difficulties alone?

Why cannot people say wrong to wrong things?
Why cannot people support the right ones?

People forget about people.
Because people only think about their own benefits,

everybody becomes careless.
Because everyone thinks they are the most important,

we think about the others less.
Because we have our own difficulties, we don’t help people more.

Because people have their own difficulties, they don’t help us more.
Are these right?

No.....
Are these wrong?

No.....
So, what are these?

Lies?
No.....
Truth?
No.....

Don’t you understand NO does not only mean NO?
But why?
Why not?

Don’t know why.
Do you know?

No.....?

Ecenur EKİZOĞLU / 10-A 

It is...

It is the way to live your past again as it makes your memories wake up.
It is the way to bring your future in front of your eyes as it inspires you.
It is the door which is opened to a world where you don’t feel loneliness as there are people who are similar to you.
It is so various in terms of topic, the way to represent it, the feeling it creates in you and what it makes you remember 
that everyone’s favorite is different.
However, one thing is common. It is loved by everyone without exception.
If you wonder what it is……
It is music.

Why? No!

Zeynep Begüm AFACAN / 10-A
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Savi DEBRE / 10-B

Punimals
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A Review: Pride & Prejudice

Deniz SAKİN / 9-C

Pride & Prejudice, the book which was written by Jane 
Austen in the early 1800’s, is now one of the worlds’ most 
classic novels. The book shows that judging people before 
knowing them by the things that are spoken about them 
can lead someone to a really bad conclusion. Prejudice 
can make people decide without thinking clearly and 
acting in a logical way. This book shows how pride and 
prejudice can lead people to wrong directions by such 
a nice story. The story is shortly about how Elizabeth 
Bennet, who is a daughter of a not so rich family and 
is one of 5 sisters, judges Fitzwilliam Darcy by his cold 
manners. Little would she guess that the man whom she 
thought of as conceited would turn out being thoughtful, 
sharing and a decent guy in general; which are qualities 
that are quite reverse of what Elizabeth had in mind about 
him. The main idea could be easily described by quoting 
the usual, “Never judge a book by its’ cover.”. 

The first meeting of the two main characters of the story, 
Ms. Elizabeth and Mr. Darcy, happen at the ball organized 
by Mr. Darcy. The ball is done to welcome Mr. Darcy to 
the little town. However, the reputation of Darcy makes 
up a wrong profile in Elizabeths’ head. Plus, a few words 
that came out of Darcys’ mouth offended Elizabeth and 
hurt her pride, so it wouldn’t be wrong to state that these 
two characters start their relationship 
by basically hating each other. Later 
on, Elizabeth meets a soldier Mr. 
Wickham, who is actually a liar and an 
old “friend” of Darcy, who talks badly 
about Darcy to Elizabeth. Elizabeth 
does not have such logical sense and 
being so caught in her own prejudice, 
believes all the lies Mr. Wickham tells 
and blames Darcy. She will undertand 

all her mistakes by 
the letter of Mr. Darcy 
which he leaves to her 
explaining everything 
and letting her decide on 
what to do. Realising her 
mistakes, Elizabeth feels 
extremely ashamed 
of herself. The rest 
of the story, all those 
little loving details, 
the interesting bonds 
between people, lies 
people can tell are left 
to your own reading…

The book makes you 
understand the human 
nature which includes pride that comes with the prejudice. 
All the events happening in the book make the readers 
emphathize and adapt those stories to their real lives. 
After reading, you will see that you yourself have gone 
through similar events. The only difference may be the 
characters or a few details eventually changing because 
of the different centuries. It is incredible how the book is 
adaptable to every life and every century from the time it 
was written. It should be kept in mind that this book was 
written around 1800’s by a woman which was very rare 
and unaccepted in the society.

Words won’t be enough to tell how much love I have 
inside both for the book and the movie produced in 
2006. I totally recommend you to read this book without 
any prejudice and emphathize with it as much as you 

can. The best way to do this is by 
choosing a character similar to your 
personality and reading it through 
that characters’ perspective of the 
events. However try to connect with 
all the characters; their thoughts, 
lives and decisions. In the end, once 
the book ends, I assure you that you 
will be feeling like you just ended a 
very nice trip.
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The History of 
Primordial Emotions

There are feelings that have been sustained since man's 
existence. Pain, anger, hatred, etc. Concepts such as 
justice, rights, and law have not changed, but concepts 
such as developmental tools, houses, our judgment of 
value, and family have. Though the feelings of pain, anger 
and hatred have manifested themselves in the form of 
so-called development, humans primitive emotions and 
thoughts have been aggravated for centuries without any 
improvements.

The first humans had such feelings, but there were also 
ways of tapping them out. Since the first people did not 
speak languages, and because they did not have jargons, 
they showed those feelings with their faces and made 
loud screaming noises according to the intensity of the 
feeling. Sometimes they hit each other with sticks they 
made from trees, showing anger and hate. The first 
human being learned to become a threat by imitating 
other wild animals, which were seen as threats to them. 
An individual who acts as a threat, even if he or she does 
not realize it, does so because of the animals that created 
their primordial feelings.

Even though places, people, and intelligence have 
changed, the elements of emotion related to human 
beings, and the way of showing them, have not gone 
beyond being a repetition of the previous era. Primitive 

instincts were inherited by modern people. In time, 
Colosseum in Rome, Hippodrome in Istanbul, and the 
football stadiums of today were built. The reason for this is 
the desire of one person to be superior to another person. 
The desire of an animal to be superior to another animal 
is the similar to humanbeings desires of superiority.

Today, unfortunately, there is no need to go and witness 
the primal feelings of people judging someone else and 
their personal cause. This tradition, which was carried out 
in front of people, is now carried out on the screens in 
everyone's hands. For those who are attracted to these 
images, it is imperative that not only you, but society sees 
this trial process. Just as the matador in Cologne has the 
pleasure of surprising the bull with red velvet fabric, social 
media has become the matador surprising everyone who 
has a cellphone. The pleasure of watching a bullfight in 
the Colosseum should be the same as enjoying the videos 
of a wounded dog seen on social media.

The aim is to facilitate communication, to give the right to 
information in the age of knowledge, and unfortunately, 
it has succumbed to the primitive feelings of humans as 
vehicles in the past.

Celebrating an unfair win after a bullfight, the crowd is 
not aware of the wound that has been opened on the 
matador’s stomach by the bull’s horn.

Kağan KALYONCU / 11-D
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English Art

Mert PEYNİRCİOĞLU - Arda ÇUHA / 10-C

ME, WHEN MY FATHER WANTS ME TO 
BRING HIM SOME WATER

WHEN YOU ARE THE ONLY GIRL ON 
YOUR TEAM IN CS GO

ME, WHEN THE TEACHERS 
SWITCH ON THE LIGHTS 
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Tracing Mythology 
in Daily Culture

Have you ever been interested in mythology? Some 
mythologic figures from specific cultures are quite popular 
in modern society, yet mythology is seen to be trivial and 
ancient. In fact, it has shaped our society deeply and has a 
significant role still in action. People often think of Greek, 
Scandinavian or Eygptian ancient myths when they think 
of this subject. However, there are so many mythologies 
in the world that are beyond counting. It is not suprising 
that every mythology contains elements which reflect its 
culture and geography. The mythic remains from Europe 
and the Middle East are still very significant. Moreover, 
not only some myths or beliefs of a group are effective; 
but every culture in the world remains something from 
it’s ancient pagan beliefs.

Altough European mythologies are not the ones with 
the most effects on modern culture, they are the most 
popular ones undoubtely. Today, we often use pagan 
European gods everywhere in life mostly without 
noticing. In southern European languages, days of the 
week and months are named after Roman gods, same 
in Germanic languages for Scandinavian gods. If we 
evaluate English; both Roman and Germanic remains 
in the language can easily be found; Moon’s day, Tiu’s 

day, Wotan’s day, Thor’s day, Freya’s day, Saturn’s day, 
Sun’s day. Moreover, nomencleature in science was 
started in Rome. Therefore, detecting Roman gods in 
the names of planets, months, days, plants or animals 
is not a coincidence. Pagan gods may have died in 
many cultures, but they still live in daily language and 
traditions.

In modern world, traces left from ancient middle eastern 
mythology is easy to observe. Religions from the Middle 
East make up the vaste majority and has the most 
dominant influence today. The stories situated in these 
beliefs have evolved in to their modern forms from ancient 
pagan myths of Mesopotemia, Arabia, Persia, Eygpt 
and the Maghreb. For example, the story of Noah’s ark 
was first mentioned in Sumerian religious inscriptions. 
On the original myth, one of the angry gods gets sick 
with men’s arrogance and decides to punish mankind 
with a massive flood. However, with another god’s help, 
Utnapishtim, the king of Shurruppak makes a boat and 
overcomes the flood. He saves all kinds of animal. Or 

the story of Adam and Eve was first mentioned in ancient 
Hebrew scripts, first couple or humans getting kicked out 
by Jehovah -he wasn’t the only god for Hebrews at that 
time); because of being deceived by a serpent. There are 
many stories still being told like them and all the stories 
have become a part of world culture, they all originate 
from the Middle East. During the transitional period to 
monotheism from polytheism, these myths changed 
form. Various gods have become angels and devil, semi-
gods has become prophets, but the basic structure of the 
stories still maintained the same idea.

Although many people just think of stories with fantastic 
figures when anything about mythology is mentioned, 
myths have shaped our society, from nomencleature to 
ethical rules. Still technical terms, days and months named 
after mythologic figures are used and every human name 
on earth has something to do with mythical stories in 
their background. After all, some of them evolved to be 
stories that are still told, some of them died, and some 
just kept living in the background of daily language and 
customs. Understanding mythology of a society is a very 
good way to explore its cultural roots.

M. Emre PAKER / 9-D
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Eating Disorder

People like eating. It is something that no one can live 
without. Some people overeat, some people eat healthily, 
and some people eat almost nothing to protect their 
body. Which is one of the worst things that someone can 
do to his / her body. Eating a lesser amount of food than 
needed is not healthy. When people do not eat properly, 
their body cannot find enough energy to function like it is 
supposed to. Anorexia nervosa, also known as anorexia, 
is an eating disorder that people who eat a really little 
amount of food have¹. They basically starve themselves. 
Some people have an unhealthy preoccupation with their 
body shape, weight and look. This feeling makes them 
eat less and less every single day. There is also a disease 
called 'bulimia'. It is seen in people who purposely vomit 
their food after eating. They do this for so long that 
after a time, their immune system gets used to eating 
insufficiently which causes their body to start rejecting 
any food that they normally eat. When they have a bite 
of something, they might start vomiting (even if they do 
not want to) and with that happening, people cannot 
have enough energy to live properly. Unfortunately, it is 
a really common lifestyle among teenagers, models, and 
people who think they need to look their best. Vomiting 
after eating, is a way to be beautiful to lots of people and 
this is why anorexia is a common disease; however, not 
many people are aware of how serious it might get. 

What exactly is anorexia? It can be defined as loss of 
appetite. People who have anorexia, consume a restrictive 
amount of food that leads them to starve. After a while, 
they become dangerously thin, but continue consider 
themselves overweight. The majority of people who 
have anorexia have to be hospitalized. Anorexia usually 
develops during puberty and ninety percent of people 
who have anorexia are female². Besides, young people 
who have a relative or friend that has an eating disorder 
are more likely to have this illness. This situation usually 
starts when teenagers want to lose some weight. It 
doesn't cause so much trouble at first, but after people 
get used to it, it becomes hard to stop.

People are breaking their ritual eating habits because 
of their perception of beauty. They believe that if they 
can lose weight, they will be considered beautiful. This 

thought leads people to both mental and physical 
illnesses. It is not something only people who don't get 
enough attention have. Celebrities like Demi Lovato, Zayn 
Malik, Lilly Collins, and Kesha also had eating disorders³. 
It shows that the perception of beauty is not so different 
between different cultures and lifestyles.

People's bodies need enough energy to function 
properly. However, having anorexia causes people to 
eat insufficiently; therefore, they start having health 
problems. There is a wrong perception of beauty which 
is common among people. It affects a lot of people in a 
seriously bad way. No one should feel they have to be 
thin to be loved by others. No one should feel like they 
have to starve themselves in order to look beautiful. 
People who have anorexia need mental help immediately. 
They should accept themselves as they are. No one has to 
change. In summary, anorexia hurts a serious percentage 
of all people. It causes wrong ideas and thoughts, which 
lead people to change themselves. Without the help that 
is needed, people with anorexia will create their own end.

Works Cited:
¹ “What Is an Eating Disorder?” Eating Disorders Explained | Eating 
Disorders Victoria, www.eatingdisorders.org.au/eating-disorders/
what-is-an-eating-disorder.
² “Understanding Anorexia -- the Basics.” WebMD, WebMD, www.
webmd.com/mental-health/eating-disorders/anorexia-nervosa/
understanding-anorexia-basics.
³ “20 Stars Who Battled Eating Disorders – and Came Out 
Stronger.” PEOPLE.com, people.com/bodies/celebrities-who-had-
eating-disorders.

Aşkın KIZILASLAN / 9-B
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An Introduction to 
Web Novels

You might be wondering what web novels are after 
reading the title. The short explanation is that web novels 
are novels published on the World Wide Web, otherwise 
known as the internet. Web novels are of all kinds. 
The only differences between web novels and normal 
novels are their ease of publishment and their published 
platforms. Even though these are the only technical 
differences between web novels and normal novels, 
when you read them you will find out that there are other 
differences between them as well. These non-technical 
differences consist of the incredible variation of quality, 
stories being separated into arcs instead of volumes, a 
chapter number basis on length evaluation, the difference 
and lack in payment and the comment sections which let 
people share their thoughts on every 
chapter. Now that the description of a 
web novel is clear, the next important 
thing to know about them is where to 
find them.

You can find web novels in many 
places within the World Wide Web. 
These places are easy to find for 
those searching for them. However, 
finding a good web novel can be hard 
even for those who are searching. My 
recommendation, as a fantasy fan, 
is to stick with certain websites in 
which you find suitable web novels 
for your taste. Even if you aren’t 
a fantasy fan like me, I have a few 
recommendations to check out. The 
first one is mainly for finding Asian web novels and it is 
called Novel Updates. At Novel Updates there are links 
and reviews for the translated versions of Asian web 
novels and light novels. These translations usually have 
an “x chapters per week” schedule of release and are 
translated by non-professionals. With the guidance of 
this website you can easily find links to websites that you 
prefer, but that isn’t the end of my recommendations. 
My second recommendation is the website known as 
Qidian International or Web Novel. On this website you 
will mainly find China’s and other Asian countries’ web 
novels. The translations are of good quality and the 

amount of chapters is tremendous, but you will need to 
pay for the newest chapters and for premium chapters. 
My last recommendation is Royal Road L. Royal Road L 
has many English web novels, dropped web novels and 
web novels on hiatus. Even though I recommend Royal 
Road L, it is more like a graveyard of potential than an 
enjoyable read due to the amount of dropped web novels. 
Now that you know a few places to find web novels, you 
should be informed of some things that I have noticed 
during my experience with web novels.

In order to search for a web novel which suits your tastes, 
there are certain things you should be aware of. The first 
one is that Asians write most of the good fantasy web 

novels. The second one is that the 
Chinese write extremely long web 
novels. You can find Chinese web 
novels which have more than 10,000 
chapters, with each being more than 
15 standard pages long.  The third 
one is that some web novels become 
real novels later, thanks to their 
popularity and the encouragement of 
enthusiastic readers. The fourth one is 
that literally anyone could write one, 
and that this is the main reason behind 
the variation of quality. The fifth one 
is that even though you can find 
good web novels with the websites 
I recommended, you can find a web 
novel anywhere on the internet. With 
all this knowledge, you can now find a 

web novel for a good read.

I would like to finish this introduction to web novels by 
giving you a few web novel recommendations and a 
couple of questions. The web novels I recommend are: 
“Praise The Orc”, “The Experimental Log Of The Crazy 
Lich”, “Tensei Shitara Slime Datta Ken”, “Everybody Loves 
Large Chests” and “The Legendary Moonlight Sculptor”. 
My questions are: “Which one of my recommended 
web novels do you think is the best?” and “What is your 
favorite web novel’s name?” Finally, I wish you a good 
read.

Tuna PİLATİN / 9-B
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Rejuvenating 
Nilüfer Stream

‘‘Nilüfer Stream is a river that never allows people to cross. 
Its waters are lined with many date palms and plains.’’ 
said Evliya Çelebi in Seyahatname during his first arrival 
to Bursa. However, Nilüfer Stream is not like that now. 
City living has polluted Nilüfer Stream, our environment, 
the air that we inhale, the water that we drink and our 
agricultural land. The stream used to contain many living 
things, and was used for irrigating farming areas and 
even for drinking is now polluted by factory waste and 
domestic sewage.

Located on the South side of the Marmara region with 
length of approximately 103km, Nilüfer stream has hosted 
several activities which included fishing, swimming, picnic 
grounds and not forgetting it was a source of drinking 
water for the city itself.

 However, with the development of surrounding industries 
which started since the 1980s, it has been impossible to 
drink, walk nears the stream because of its bad smell and 
unbearable appearance. Its proximity to our school, TED 
Bursa College has made us notice the problems caused 
by the pollution .For this reason, we started to think 
about things that can be done to rejuvenate the stream. 
Our aim is to bring back Nilufer Stream to his glory days 
when it was clean and a good sight. These are the steps 
we have taken and also what will be done to see that we 
are successful in our endeavor.

• Visiting Bursa Administration of Water and Drain 
(BUSKİ) to get information regarding what had been done 
to purify Nilüfer Stream. Learning how to purify polluted 
water generated from factory wastes. Also, getting 
informed about new projects regarding purification of 
sewages.

• Contacting a member of Bursa Environment Commission, 
Ömer Cinalioğlu who runs Nilufer Water Channel and 
Integration Project which aims to purify Nilufer Stream, 

and making it a touristic area useful for watering farming 
areas.

• Visiting Haskoy which is very close to Nilüfer Stream 
and meeting villagers who are uncomfortable with the 
situation of the stream.

• Informing students from different grades about our 
campaign in our school.

• Preparing a video which includes what we have done 
and learned.

• Visiting Nilüfer Stream to see how dirty it is and taking 
pictures to prove our observation.

According to our research, a resolution has been prepared 
which includes:

• Designing our logo and placing it onto the t-shits to 
introduce ourselves and our campaign.

• Handing out flyers in Korupark which is one of the most 
crowded public place in Bursa to inform people and raise 
awareness about Nilüfer Stream and precautions that 
should be taken.

• Increasing supervisions to prevent wastes from factories 
to Nilüfer Stream.

• Imposing fine on factories that do not follow and obey 
promulgated laws.

• Starting a campaign to increase the usage of paper and 
cloth bags instead of nylon ones.

• Providing sewages to undergo from different channel 
with strengthen the substructure in Bursa.

Information gained has helped us to be aware and be 
able to inform people around us. At the same time, we 
understood that the biggest factor which pollutes the 
environment is human. Please be aware and protect our 
nature.

Irmak YÜCEL / 8-B
Zeynep AKDOĞAN / 8-B
Ceylin SAKİN / 8-B
Eylül SEVİNÇ / 8-B
Zeynep Ezgi DAĞLIOĞLU / 8-B
Deren AKALTUN / 8-A
Burçe BİÇEN / 8-A
Ada KUDAY / 8-A
Ata BİRMEÇ / 8-A
İpek Naz ALPASLAN / 8-A
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In the third annual IB week at TED Bursa, we completed 
some activities to widen our perspectives and of course, 
to introduce the International Baccalaureate Program 
to the future IB students: 9th graders and prep classes. 
Starting with the principal’s speech by Ebru Bekil, the 
week continued with many activities.

During this week, as 10th and 11th graders, we participated 
in some activities which were mainly about the courses 
we take in the IB program. We introduced students to 
our classes and did activities related to our lessons: TITC, 
Math HL, Chemistry, Physics, Biology (Group 4 lessons), 
Literature A, TOK and 
English B. On the first 
day, our English teachers 
conducted a TOK activity 
in which they introduced 
the lesson briefly. 
They explained to the 
students the main theme 
of the class: Receiving 
and understanding 
knowledge by 
questioning what we 

see. It is also one of the traits of the IB profile. Also on 
this day, one of the graduates of TED Bursa College 
came to our school to explain his experience with the IB 
program and with his university life after high school. He 
is now working as a researcher in mathematics and did a 
presentation about it. In his speech, he also talked about 
how to be an “inquirer,” the theme of this year’s IB week.

On the second day, the department of Mathematics HL 
presented an activity. The activity was named “Think 
Math Talk” and it’s aim was to show that IB Math requires 
students to think differently and look at questions from 

another perspective as 
well. In the afternoon, an 
activity for the foreign 
languages, “Inquiring 
in German-French” was 
performed.

On the third day of the 
week, a CAS activity 
took place in the 9th 
grade classes and prep 
classes. In this activity, 

Pelin COŞKUN / 10-B

IB Week: “Inquiring 
Minds Want to Know”
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10th graders explained the social awareness projects 
of CAS (Creativity, Activity and Service) which is part 
of the core-curriculum in the IB program. Students 
from the classes worked in groups collaboratively and 
made a presentation on the assigned NGO’s. After the 
presentation, they were assigned to create an NGO with 
their classmates. They also presented their organization 
on a poster in the auditorium so that they could express 
themselves in English when they were explaining their 
project. In the afternoon, 10th graders performed a play 
and set up a debate and argued over the century’s most 
popular topic: Is the youth apolitical? 

On the fourth day, the English B activity was presented by 
the English teachers to the 9th grades and prep classes. 
The activity “Murder Mystery” took place. In this activity, 
every student was given a character to play. The aim was 
to solve the crime by questioning everyone in the room to 
find the murderer. The activity was interactive and made 
students communicate with each other. In the afternoon, 
these students were accompanied to the laboratories in 
order to observe several experiments that 10th graders 
performed. There were 10 experiments taking place in 
the classes and the laboratories. The experiments were 
“Flying Egg”, “Turkish Delight”, “Lemon Volcano”, “Lemon 
Lifting”, “Potato Battery”, “Silver Egg”, “Fermentation”, 
“Potato Toothpaste”, “Tofu” and “Gluten and Candle”.

On the fifth day of the week, 10th graders performed 
a theatre production called “A Journey in IB Learner 
Profile: Which Stop Is Yours?” After this show, a closing 
video created by the 11th grade IB students was shown. 
The activity was over with the speech from the high 
school principal and it was a great experience for all 
of the students. Some students were introduced to the 
IB Program, some students had a chance to show their 
interests by taking roles in the plays, some students took 
responsibilities and worked collaboratively, students 
learned the IB learner profile and took it into consideration 
to be better human. With the goal of being principled, 
an inquirer, balanced, a communicator, knowledgeable, a 
thinker, open-minded, caring, a risk-taker and reflective, 
the students took a step forward with this IB week. 

After a successful third year of the IB week activity, 
we added many things to ourselves and experienced 
personal growth. As an IB student, my classmates and 
I experienced an event that developed us in many ways. 
Being the lead in activities that we were only witnesses 
to before was a success for all of us. I personally felt 
fulfilled after this week as I led the groups in the activities 
and took place in the arguments and the plays. I wish 
the same for every incoming IB student so that they can 
benefit from this program, too. After a successful week of 
IB activities, TED Bursa College is now looking forward to 
it’s 4th annual IB week. 
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Zeynep KUNDURACILAR / 12-B

Kaffee Oder Kahve

Auf der ganzen Welt ,wegen das Klima, geographische 
Besonderheiten und Kultur kann man sehr interresante 
Getränke probieren.

In Deutschland sind Kaffee und Obstsaft beim Frühstück 
sehr wichtig. Auch Mineralwasser wird mehr als Wasser 
konsumiert. Schnapps ist auch in Deutschland beliebt 
und wird nach dem Essen in kleinen Gläsern serviert. Es 
schmeckt wie Liquor. Bier ist das Symbol der Getränke in 
Deutschland. 

Die beliebtesten Getränke in der Türkei sind Tee und 
türkischer Kaffee. Tee wird im ganzen Tag getrunken, 
besonders beim Frühstück. Unter alkoholischen 
Getränken ist Raki an der ersten Stelle.  Raki ist nicht nur 
in der Türkei, sondern auch in Griechenland, Bulgarien 
und arabischen Ländern, unter anderen Namen neben 
Vorspeisen getrunken. 

Bier wird jeder Zeit  getrunken. Daneben sind Kartoffeln 
oder  Wurst beliebt. Es gibt sogar viele Bierfeste, wie 
Oktoberfest. Raki dagegen kann nicht ohne Vorspeise 
getrunken werden.  Meeresfrüchte, Käse, Zuckermelone 
und Vorspeisen besonders mit Olivenöl begleiten Raki 
am Tisch. Bier  wird aus der Zusammensetzung von 
Wasser, Malz, Hopfen und Hefe; Raki von Trauben und 
Anis gemacht. 

Die Deutschen  trinken im Alltag sehr viel Kaffee. In 
der Türkei ist türkischer Kaffee berühmt und beliebt. 
Türkischer Kaffee wird zu den Gästen oder nach dem 
Essen serviert. Es ist eine Tradition seit  der Ottomanischen 
Zeit. Besonders bietet man mit dem Kaffee Lokum, 
Schokolade, sogar Liqeur. Mit dem Kaffesatz ist die 
Wahrsage auch sehr berühmt. Man schaut den Kaffeesatz 

an und spricht über die Zukunft. Nur für diese Wahrsage 
gibt es viele Cafes.

References: http://www.handelsblatt.com/panorama/aus-aller-
welt/bier-schnaps-kaffee-und-cola-das-sind-die-zehn-liebsten-
getraenke-der-deutschen/10990144.html, https://de.statista.
com/statistik/daten/studie/170892/umfrage/ranking-der-
meistgekauften-konsumierten-getraenke/, http://www.paradisi.
de/Freizeit_und_Erholung/Kultur/Trinkkultur/Artikel/8334.php, 
http://tuerkisch.net/getraenke/, https://de.wikipedia.org/wiki/
T%C3%BCrkische_K%C3%BCche
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Klassische Musik
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Unter klassischer Musik versteht man Musik, die für ein 
klassisches Orchester geschrieben wird. Darüber hinaus 
lässt sich die klassische Musik in verschiedene Epochen 
einteilen.; wie  Renaissance, Barock, Klassik, Romantik 
und Moderne. Die berühmtesten Komponisten sind  
Wolfgang Amadeus Mozart und  Ludwig van Beethoven.  
Die wesentlichen Instrumente sind  Flöte, Geige, Klavier, 
Oboe und Cello. Es ist bekannt, dass klassische Musik das 
Lernen erleichtert. Deswegen benutzen die Pädagogen 
diese Art Musik beim Lehren.

Die türkische klassische Musik began in der osmanischen 
Zeit   und wird auch zurzeit gespielt. Diese Musik setzt 
sich aus den Einflüssen und Traditionen der türkischen, 
persischen, arabischen byzantischen und anderer 
Kulturen zusammen. Die berühmtesten Komponisten 
sind Ahmet Arif Bey, Alaaedin Sensoy.

Wissenschaftlich ist es  bekannt, dass die türkische 
klassische Musik  gegen Kopfschmerzen, Fieber, sowohl 

auch gegen geistliche Krankheiten als Heilungshilfe 
benutzt wird. Die wesentliche Instrumente sind Laute, 
Zither,  Geige, Flöte, Tambur und Tamburin.

Die Abweichungen bestehen aus kulturellen, religiösen 
Lebensarten. Aus religiösen Gründen verspätete sich die 
Entwicklung der türkischen klassischen Musik . Ausserdem 
lebten die Türken früher als Wanderer, aber in Europa  
war es nicht so. Wegen den  vielen Kriegen konnte man  
sich bei der osmanischen Zeit  nicht so intensiv mit Kunst 
beschäftigen.Aber die Menschen in Europa hattten sich 
ab dem  Mittelalter in Kunst entwickelt.

Ich denke, dass man sich bezaubernd fühlt, wenn man  
der türkischen  klassische  Musik zuhört.

References: http://www.nthuleen.com/teach/culture/klassik.
html, https://de.wikipedia.org/wiki/Musik_in_Deutschland, 
https://tr.wikipedia.org/wiki/Klasik_Türk_müziği, http://www.
turksanatmuzigi.org/makamlarimiz, http://www.paradisi.de/Freizeit_
und_Erholung/Hobbys/Musik/Artikel/22402.php
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Essgewöhnheiten  in der 
Türkei und in Deutschland

Die Küchen der ganzen  Welt sind verschieden. 
Grund dafür ist die Alternative der Lebensmitteln und 
Kochmethoden . Ausserdem haben die verschiedene 
Kulturen und Traditionen Einfluss auf die Küche.

 In Deutschland varriert die Küche unter den Regionen. 
Im allgemeinen  kann man sagen, dass Schweinefleisch 
am meisten konsumiert wird. Dann folgt Rindfleisch, 
Geflügel und Schaffleisch. Die Wurst ist beliebt und 
berühmt. Über 1500 Sorten von Wurst werden produziert. 
Die Lieblingsgemüsearten sind Kartoffeln, Kohl, Karotten, 
Spinat und Bohne. Zum Frühstück isst man Müsli, Brot mit 
Honig oder Marmelade. Über 300 Brotsorten werden  in 
Bäckereien verkauft. Neben italienisches Essen, wie Pizza 
oder Spagetti werden auch türkisches Essen, wie Döner 
oder Kebap gern gegessen. Als Nachspeise werden 
Käsekuchen, Schwarzwälder Kirschtorte und andere 
Kuchenarten bevorzugt.

Die türkische Küche ist die Erbschaft der osmanischen 

Kultur. Also inhaltlich türkische, daneben aber arabische 
und balkanische Küche. Jede Region hat seine eigene 
Küche. Die Suppe besitzt in meinem Land einen besonderen 
Stellenwert. Sie wird “getrunken”, nicht “gegessen”. Kebap 
oder Gemüseessen mit Fleisch sind beliebt. Gemüse wird 
auch sehr viel konsumiert. Besonders  Aubergine, Bohne 
und Kartoffel. Als Nachspeise  ist Baklava weltberühmt. 
Köstliche Nachspeisen wie “Kazandibi”, “Sütlaç” werden 
auch gerne gegessen.

In Deutschland befinden sich zurzeit 3 Millionen Türken. 
Deswegen sind die kulturellen Unterschiede nicht mehr 
so scharf. Kebap oder Döner essen die Deutschen und die 
Türken mögen Schnitzel, aber als Hühnerfleisch.

References: http://www.daszeitung.com/alman-mutfagi/, http://
www.make-it-in-germany.com/de/fuer-fachkraefte/deutschland-
kennenlernen/deutschland-im-portraet/essen-und-trinken, http://
blog.punktkommatext.de/deutsche-heimwehkueche-in-der-tuerkei/, 
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Küche
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Le droit des Animaux

En Turquie il y a des lois 
pour protéger les animaux 
errants. Ces lois ne sont 
pas dans le code pénal 
turc mais dans la loi délit. 
Les personnes qui font du 
mal aux animaux et dont la 
faute est reconnue ne sont 
pas convoqués au tribunal 
mais ils doivent payer une 
amende.  

En France la violence contre 
les animaux est  un acte qui 
est rarement rencontré mais 
il existe une loi pour punir 
ceux qui les blessent. En 
janvier 2015 le parlement 
français a accepté de 
changer  la loi  qui existait depuis 200 ans par une autre 
loi qui reconnaît ces animaux comme des êtres vivant. 

Les personnes reconnues comme criminelles par le tribunal 
ont une amende de 30.000 € et sont emprisonnées.

En France, les lois pour protéger les animaux sont très 
exigeants. Tellement exigeantes qu’elles vont jusqu’à 
prévoir des peine d’emprisonnement. En Turquie aussi il 
y a presque les mêmes lois sauf qu’ici l’emprisonnement 
n’est pas prévu.

En France comme en Turquie il y a des refuges animaliers. 
Mais il n’y en pas assez en Turquie  car vous pouvez voir 
des chiens et chats abandonnés dans les rues. En France, 
les refuges animaliers sont plus développés c’est pour 
cette raison que vous n’en voyez pas dans les rues.

Ce qui m’a étonné en faisant les recherches c’est que Paris 
fasse partie d’une des dix villes dans le monde  appelé 
l’ami du chien.

Ces similarités ou différences culturelles existent car la 
culture et les mœurs  des deux pays sont différentes. 
Avant les Turcs n’étaient pas trop pour domestiquer un 
animal mais depuis quelques années il y a de plus en plus 
de gens ayant un animal domestique.

Les personnes françaises venant visitées la Turquie 
seront étonnées de voir autant de chiens et chats dans 
les rues car dans leur pays ce n’est pas le cas. Mais depuis 
quelques années les refuges animaliers en Turquie sont 
en développements et il y en de plus en plus dans les 
grandes villes comme dans les petites villes. 
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Les relations sociales en 
France et en Turquie

Tous les développements, les innovations ont été 
réalisés grâce à l’échange d’information entre les gens 
et ça depuis des années. Si nous examinons la Turquie, 
en termes de relations sociales, les Turcs sont très 
chaleureux. Même si maintenant la culture de voisinage 
à diminuer, la notion de voisin est toujours importante. Il 
y a un proverbe turc qui dit qu’il a toujours besoin de son 
voisin: “Komşu komşunun külüne muhtaçtır”. Ça signifie 
aussi que les voisins doivent s’entraider. On donne aussi 
beaucoup d’importance à l’amitié. Dans le mot « amitié » 
il y a plusieurs sens comme l’honnêteté, la confiance, le 
respect et la courtoisie qui sont fondamentaux pour eux. 

Si nous nous tournons vers la France,  en matière de 
relations sociales, ce sont des personnes dont leur propre 
espace personnelle est très important. Donc leur relation 
est basée par rapport à ça. Les Français pensent que si ils 
ne se voient pas et ne discutent pas leur relation durera 
plus longtemps. Cependant chaque année ils ont la fête 
des voisins qui se fête le 27 mai. 

Les relations sociales en France sont plus 
faibles que celles en Turquie. En Turquie 
vous pouvez faire des plans à l’improviste 
avec vos amis alors qu’en France cela n’est 
pas possible. C’est la même chose pour aller 
chez le voisin. Mais cependant il y a quand 
même la fête des voisins en France mais pas 
en Turquie.

Ce qui m’a étonné lors de mes recherches, 
c’est malgré la relation  froide des Français 
envers leurs amis et voisins, ils ont quand 
même une fête des voisins. Alors que les 
Turcs qui sont très chaleureux n’ont pas de 
fête. C’est vraiment étonnant !

Je pense que la principale raison de 
ces différences culturelles est due à des 
différences de raisonnement qui provient de 
la famille et de la culture. Ça doit venir aussi 
des différences climatiques qui reflètent 

aux gens.

Les personnes françaises qui viennent pour la première 
fois en Turquie seront probablement étonnées de leur 
accueille chaleureuse. Car les Turcs accueillent si bien 
que vous penserez qu’ils se connaissent depuis un long 
moment. Et ça c’est leur caractéristique générale.  
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Le divertissement en 
France et en Turquie

Autrefois Paris était considérée comme la capitale du 
divertissement mais depuis 2010 à partir de 23 heures 
tout est plus calme. D’ailleurs dans le journal « Le Monde 
» elle a été choisie la capitale la plus ennuyeuse de 
l’Europe. Par rapport aux étudiants qui y vivent, Paris 
n’est pas très joyeuse au contraire une ville très sérieuse 
et bourgeoise. La raison de la fin de cette vie nocturne a 
été l’interdiction du tabac et du bruit. Le voisinage des 
discothèques a porté plainte contre celles qui font trop 
de bruit et celles-ci se trouvent sanctionnées.

Dans toutes les villes de France, il est possible d’aller 
facilement au théâtre et au cinéma. 

En Turquie, en dehors des grandes villes, vous ne pouvez 
pas aller facilement au théâtre ou au cinéma. Même s’il y 
en a, c’est au centre-ville mais pas plus.  

En Turquie, les endroits les plus visités sont les stations 
balnéaires, les villes antiques et les zones naturelles bien 
entretenues.

Les nuits nocturnes en Turquie sont très animées. Par 
exemple Istanbul ne dort pas. Il 
est possible de trouver des bistros, 
des discothèques ou bien des bars 
ouvert à trois ou quatre heures du 
matin dans la semaine comme le 
week-end

La notion de divertissement en 
France et en Turquie est vraiment 
différente. En France les activités 
le soir ne sont pas très répandues. 
Le cinéma, le théâtre, les 
médiathèques, les bibliothèques 
et les musées sont les lieux les 
plus fréquentés. Alors qu’en 
Turquie les activités nocturnes 
sont plus répandues. Les villes les 
plus développées de la Turquie ne 
dorment pas. C’est aussi pour cette 
raison que le théâtre, le cinéma, la 
bibliothèque, etc., ne sont pas très 
développés  en Turquie.

Ce qui m’a étonné lors de mes recherches c’est qu’à Paris 
les gens dorment à vingt-trois heures et aussi le manque 
de vie nocturne  m’a beaucoup surprise.

Je pense que la raison de ces différences culturelles est 
due à la structure sociale et à l’importance accorder au 
respect de l’individu.

Quand un touriste français  vient pour la première fois 
en Turquie, il sera affecté par la vie nocturne qui ne verra 
jamais dans son pays.
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