
TEDESKOP 2021
Sayı: 49



TED BURSA KOLEJİ
“IB - ULUSLARARASI BAKALORYA”
DİPLOMASI İLE ÖĞRENCİLERİNE;
TÜRKİYE’DE 13 ÜNİVERSİTEDE
BURS İMKÂNI SAĞLARKEN, 
DÜNYADA BİRÇOK ÜNİVERSİTENİN
KAPILARINI AÇMAKTADIR.

TED BURSA KOLEJİ, 15 YILDIR
“IB - ULUSLARARASI BAKALORYA”
DİPLOMASI VERMEKTEDİR.

‘‘Uluslararası Bakalorya Dünya Okulu’’0 224 549 21 00

20 YILDIR 
DÜNYA KALITESINDE

EGITIM

. .

..



Melankolinin Prensesi: Sylvia Plath

Defne Göknil YAYLA .........................................................100

Amerika’nın En Büyük İç Savaşı-Efe ESİGÜL.....................101

Daktilo-Ilgaz MEHMETOĞLU ............................................102

Plastiklerin Kodlamaları-Pelin ULAŞ.................................104

Maddenin Felsefik Zaferi Materyalizm-Ulaş BAKIR ...........106

Pal Sokağı Çocukları-Yaren YILMAZ.................................107

Ağlama Duvarı-Hakan ÇAHANTİMUR ...............................108

Sınıfta Yeni Molekül Keşfettiler-Dilara CAN ......................109

Dünyadaki Aktif Yanardağlar-Ege ÖTĞEN .........................110

Elektrikli Araçlar Çevre Kirliliğinde Suçsuz Denebilir mi?

Buse Naz TINAZ ................................................................112

Türkiye’de Kentleşme Sürecinde Ortaya Çıkan Sorunlar

İpek DURDU......................................................................114

Deliler-Taha Mert ERSAYIN ..............................................116

Samuraylar-Burak ÇALIŞKAN ...........................................117

İmparator Meiji Devri-Yiğit BAŞARAN ..............................118

Küreselleşmenin Türkiye Üzerindeki Tüketim Boyutu

Yiğit GÜNDOĞDU .............................................................119

Değişimin Karanlık Filozofu: Herakleitos-Burçe BİÇEN .....121

Michelangelo ve Davut-Özlem BARİ..................................123

Nihilizm-İren DOĞRU........................................................124

Platon: Beyaz Tavşanı Takip Et-Irmak KAYKUSUZ.............125

Nedir Bu Maus Tankı?-Ulaş BAKIR ...................................127

1 Saatin 60 Dakikadan Oluşmasının Sebebi Nedir?

Dilara CAN........................................................................128

Truva Savaşı-Karmen Ela TÜRKOĞLU...............................129

Resim Nedir-Ece ZEYTİNOĞLU.........................................131

How Many Possibilities Are There To Knot A Tie?

Alanur HEPER ...................................................................133

Algorithms Behind Social Media-Arda ERİŞ .....................134

Math And Football-Arda KOŞTU .......................................135

The Development Process Of Music And Its Harmony With 

Mathematics-Bora DİNÇ ...................................................136

Defence Of Syracuse-Kaan Deniz KOCAMAN....................137

Pi Number-Gamze GÜLER ................................................139

Music And Mathematics-Yaren YILMAZ ...........................140

Fitoor Movie Review-Alize Melike GONZALEZ ..................141

Hugo ( 2011)-Alanur HEPER.............................................142

A Motivational Speech For My Friends-Beril KAYA ..........143

An Introduction To Musical Theatre-Duru EĞİLMEZ .........144

Best Education-Nisa ŞAVK................................................146

“I,TONYA” Film Review-Selin ÖZTÜRK.............................147

Life Changing Encounter-Utku KAPLAN ...........................148

Ein Tag In Deutscland-Arda Mehmet YILMAZ...................149

Rezept Des Besten Schokoladenkekses

Ayşe BÜLBÜL ...................................................................150

Berliner Sternwarte-Batuhan SÖZMEZ ..............................151

Franz Kafka Und Die Verwaundlung

 Merve YİĞİT/ Aşkım Duru GÜLPEK..................................152

Leben Ohne Geld-Pelin ULAŞ...........................................153

Das Traumziel-Zeren HAKTANIRLAR ................................154

Le Petit Prince A 78 Ans!-Kemal  Alper BAŞKURT

Selin Naz BAHRİEH / Alanur HEPER .................................156

Questions pour l’Attaché de coopération de la langue 

française M. Brousse-Tara TİREGÜL / İpek COŞKUN........159

La France Et La Turquie Vues Par Selen-Selen PERROT ...160

La Vie D’un(e) Sportif(ve)-Arzum Pelin ÖZBAKIR..............161

Grote Chauvet-Şevval Deniz TAŞ ......................................162

Louis Vuitton-Dilara CAN..................................................... 163

1

Ebru Bekil’in ön söz yazısı .....................................................3

TED: Her Çocuk İçin Eşit Eğitim Hakkı-Gökçe ACAR.............4

1933 Üniversite Reformu ve Alman Bilim Adamlarının Türk 

Eğitim Sistemine Etkisi-Ayşenur GÜLGÜN............................6

EŞİTsizSİNİZ -11/A ...............................................................9

Kadın Erkek Eşitsizliği Röportajı-11/A.................................14

Hayata Tutunanlar-Öykü KOÇ .............................................17

Her Şeye Rağmen Gitmek-Naz ÇOLAK................................18

Tipoloji-Ayşe BÜLBÜL ........................................................19

Kansere Karşı Yeni Umut: CAR-T Hücre İmmünoterapisi

Arda IRMAK ........................................................................21

Tarihin Akışını Değiştiren Hatalar-Ece YALINCAKLI ............22

Kurtuluş Savaşı’nda Kadının Rolü

İnci YAKUPOĞLU / Damla BEKİL ........................................24

Sokrates’in Savunması’na Genç Bir Eleştiri

Yaren AKFIRAT ...................................................................27

Coğrafyanın Savaşlara Etkisi-Mert Gencer ŞİMŞEK ............29

Sosyal Medya-Öykü KOÇ....................................................31

Hayal Kurmanın Temelleri-Alanur HEPER ...........................33

Yanlış Bildiklerimiz-Buse CESUR........................................35

Küresel Isınmanın Dünyaya Etkisi-Yeliz Azra YILDIRIM ......36

Bursa’da Yaşanan Kuraklık-7-A / B .....................................38

Enerji Verimliliği ve Sıfır Enerjili Binalar

Tolga Sarp SEZER ...............................................................40

Geleceğin Tarımı: Dikey Tarım-Defne KUTSAL....................42

Sonun Başlangıcı-Gamze GÜLER........................................44

Amazon Ormanları ve Dünyamız İçin Önemi-Alara ÇINAR...45

Yaşadığımız Gezegen Dünya-Büşra TURHAN......................47

Güneş Sisteminin Mücevheri: Satürn-Zeynep ÖZCAN ........48

Neden Mars?-Ulaş BAKIR ..................................................49

Marslı-Mehmet Umut ATA ..................................................51

Eski Medeniyetlerde Astronomi-Gülsün PAMUK ................52

ÖJENİZM: Bilim tarihinin En Karanlık Sayfası

Ayşe BÜLBÜL .....................................................................53

Günümüzde En Yaygın Kullanılan Yenilenebilir Enerji 

Kaynakları-Kerem İPÇİOĞLU...............................................55

Şah-Mat-Bade DİKEÇ .........................................................57

Ayakta Oynanan Satranç: Eskrim-Nehir YILDIRIM...............58

Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?-Arda ÖZDEM ..................60

Propolis-Selin AKTULGA....................................................61

Sınırlar-Zeren HAKTANIRLAR .............................................62

Tarihe Yardımcı Bilim Dalları-Berkan GİRGİN .....................63

Anadolu’da Tarihin İzinde-5-A / 5-B....................................64

Kuralların Yönetimi-Zeynep CİVANER.................................66

Neden Sürekli Yüzümüze Dokunuyoruz?-Gökçe ACAR .......67

Duygular-Gamze GÜLER.....................................................69

Müzik İnsan Psikolojisini Nasıl Etkiler?-Nesli Işık ANĞ ......70

Psikolojinin İnsan Davranışına Etkisi Nedir?

Derin YALÇIN .....................................................................71

Yeme Bozuklukları-Duru SIRT.............................................72

Tiyatro-Ece FEDA................................................................74

Afrika’da Yoksulluk-Mert Gencer ŞİMŞEK...........................75

Hadza Kabilesi-Emre BİLGÜTAY .........................................76

Karantinayı Fırsata Çeviren Gençler: Wava Desing

Ada AYDIN ..........................................................................77

Kriz Başarısı-Arda ERİŞ.......................................................79

Türk Sinemasının Tarihi-Azra DEMİRKAN...........................80

Türk Sinemasında Kadın Figürünün Değişimi-

Duru Rana UZUNOĞLU.......................................................81

Kültürel Küreselleşmede Hollywood Propagandasının 

Rolü-Toprak GÜLHAN.........................................................83

Pyotr İlyiç Çaykovski-Defne GACAL....................................86

Kitap-Elanur MUTLU...........................................................88

Bir Milyon Dolarlık Sabah Rutini-Ceren YARIMKAŞ ...........89

Covid 19 Sürecinde Spor ve Egzersizin Önemi

Duru ŞEN ............................................................................90

Türkiye’de Hayvan Hakları-Defne KUTSAL ..........................91

Karantinada Evcil Hayvanlarımız-Duru KAMAY ...................92

Ruh Sağlığı ve Evcil Hayvanlar-Öykü Su OKUMUŞ.............93

Horus-Zeynep DÜLGAROĞLU.............................................94

Kayıp Kız-Defne Deren KÖSE ..............................................97

Elizabeth Bathory ( Kanlı Kontes )-Dilara CAN ....................99



2

Melankolinin Prensesi: Sylvia Plath

Defne Göknil YAYLA .........................................................100

Amerika’nın En Büyük İç Savaşı-Efe ESİGÜL.....................101

Daktilo-Ilgaz MEHMETOĞLU ............................................102

Plastiklerin Kodlamaları-Pelin ULAŞ.................................104

Maddenin Felsefik Zaferi Materyalizm-Ulaş BAKIR ...........106

Pal Sokağı Çocukları-Yaren YILMAZ.................................107

Ağlama Duvarı-Hakan ÇAHANTİMUR ...............................108

Sınıfta Yeni Molekül Keşfettiler-Dilara CAN ......................109

Dünyadaki Aktif Yanardağlar-Ege ÖTĞEN .........................110

Elektrikli Araçlar Çevre Kirliliğinde Suçsuz Denebilir mi?

Buse Naz TINAZ ................................................................112

Türkiye’de Kentleşme Sürecinde Ortaya Çıkan Sorunlar

İpek DURDU......................................................................114

Deliler-Taha Mert ERSAYIN ..............................................116

Samuraylar-Burak ÇALIŞKAN ...........................................117

İmparator Meiji Devri-Yiğit BAŞARAN ..............................118

Küreselleşmenin Türkiye Üzerindeki Tüketim Boyutu

Yiğit GÜNDOĞDU .............................................................119

Değişimin Karanlık Filozofu: Herakleitos-Burçe BİÇEN .....121

Michelangelo ve Davut-Özlem BARİ..................................123

Nihilizm-İren DOĞRU........................................................124

Platon: Beyaz Tavşanı Takip Et-Irmak KAYKUSUZ.............125

Nedir Bu Maus Tankı?-Ulaş BAKIR ...................................127

1 Saatin 60 Dakikadan Oluşmasının Sebebi Nedir?

Dilara CAN........................................................................128

Truva Savaşı-Karmen Ela TÜRKOĞLU...............................129

Resim Nedir-Ece ZEYTİNOĞLU.........................................131

How Many Possibilities Are There To Knot A Tie?

Alanur HEPER ...................................................................133

Algorithms Behind Social Media-Arda ERİŞ .....................134

Math And Football-Arda KOŞTU .......................................135

The Development Process Of Music And Its Harmony With 

Mathematics-Bora DİNÇ ...................................................136

Defence Of Syracuse-Kaan Deniz KOCAMAN....................137

Pi Number-Gamze GÜLER ................................................139

Music And Mathematics-Yaren YILMAZ ...........................140

Fitoor Movie Review-Alize Melike GONZALEZ ..................141

Hugo ( 2011)-Alanur HEPER.............................................142

A Motivational Speech For My Friends-Beril KAYA ..........143

An Introduction To Musical Theatre-Duru EĞİLMEZ .........144

Best Education-Nisa ŞAVK................................................146

“I,TONYA” Film Review-Selin ÖZTÜRK.............................147

Life Changing Encounter-Utku KAPLAN ...........................148

Ein Tag In Deutscland-Arda Mehmet YILMAZ...................149

Rezept Des Besten Schokoladenkekses

Ayşe BÜLBÜL ...................................................................150

Berliner Sternwarte-Batuhan SÖZMEZ ..............................151

Franz Kafka Und Die Verwaundlung

 Merve YİĞİT/ Aşkım Duru GÜLPEK..................................152

Leben Ohne Geld-Pelin ULAŞ...........................................153

Das Traumziel-Zeren HAKTANIRLAR ................................154

Le Petit Prince A 78 Ans!-Kemal  Alper BAŞKURT

Selin Naz BAHRİEH / Alanur HEPER .................................156

Questions pour l’Attaché de coopération de la langue 

française M. Brousse-Tara TİREGÜL / İpek COŞKUN........159

La France Et La Turquie Vues Par Selen-Selen PERROT ...160

La Vie D’un(e) Sportif(ve)-Arzum Pelin ÖZBAKIR..............161

Grote Chauvet-Şevval Deniz TAŞ ......................................162

Louis Vuitton-Dilara CAN..................................................... 163

Ebru Bekil’in ön söz yazısı .....................................................3

TED: Her Çocuk İçin Eşit Eğitim Hakkı-Gökçe ACAR.............4

1933 Üniversite Reformu ve Alman Bilim Adamlarının Türk 

Eğitim Sistemine Etkisi-Ayşenur GÜLGÜN............................6

EŞİTsizSİNİZ -11/A ...............................................................9

Kadın Erkek Eşitsizliği Röportajı-11/A.................................14

Hayata Tutunanlar-Öykü KOÇ .............................................17

Her Şeye Rağmen Gitmek-Naz ÇOLAK................................18

Tipoloji-Ayşe BÜLBÜL ........................................................19

Kansere Karşı Yeni Umut: CAR-T Hücre İmmünoterapisi

Arda IRMAK ........................................................................21

Tarihin Akışını Değiştiren Hatalar-Ece YALINCAKLI ............22

Kurtuluş Savaşı’nda Kadının Rolü

İnci YAKUPOĞLU / Damla BEKİL ........................................24

Sokrates’in Savunması’na Genç Bir Eleştiri

Yaren AKFIRAT ...................................................................27

Coğrafyanın Savaşlara Etkisi-Mert Gencer ŞİMŞEK ............29

Sosyal Medya-Öykü KOÇ....................................................31

Hayal Kurmanın Temelleri-Alanur HEPER ...........................33

Yanlış Bildiklerimiz-Buse CESUR........................................35

Küresel Isınmanın Dünyaya Etkisi-Yeliz Azra YILDIRIM ......36

Bursa’da Yaşanan Kuraklık-7-A / B .....................................38

Enerji Verimliliği ve Sıfır Enerjili Binalar

Tolga Sarp SEZER ...............................................................40

Geleceğin Tarımı: Dikey Tarım-Defne KUTSAL....................42

Sonun Başlangıcı-Gamze GÜLER........................................44

Amazon Ormanları ve Dünyamız İçin Önemi-Alara ÇINAR...45

Yaşadığımız Gezegen Dünya-Büşra TURHAN......................47

Güneş Sisteminin Mücevheri: Satürn-Zeynep ÖZCAN ........48

Neden Mars?-Ulaş BAKIR ..................................................49

Marslı-Mehmet Umut ATA ..................................................51

Eski Medeniyetlerde Astronomi-Gülsün PAMUK ................52

ÖJENİZM: Bilim tarihinin En Karanlık Sayfası

Ayşe BÜLBÜL .....................................................................53

Günümüzde En Yaygın Kullanılan Yenilenebilir Enerji 

Kaynakları-Kerem İPÇİOĞLU...............................................55

Şah-Mat-Bade DİKEÇ .........................................................57

Ayakta Oynanan Satranç: Eskrim-Nehir YILDIRIM...............58

Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?-Arda ÖZDEM ..................60

Propolis-Selin AKTULGA....................................................61

Sınırlar-Zeren HAKTANIRLAR .............................................62

Tarihe Yardımcı Bilim Dalları-Berkan GİRGİN .....................63

Anadolu’da Tarihin İzinde-5-A / 5-B....................................64

Kuralların Yönetimi-Zeynep CİVANER.................................66

Neden Sürekli Yüzümüze Dokunuyoruz?-Gökçe ACAR .......67

Duygular-Gamze GÜLER.....................................................69

Müzik İnsan Psikolojisini Nasıl Etkiler?-Nesli Işık ANĞ ......70

Psikolojinin İnsan Davranışına Etkisi Nedir?

Derin YALÇIN .....................................................................71

Yeme Bozuklukları-Duru SIRT.............................................72

Tiyatro-Ece FEDA................................................................74

Afrika’da Yoksulluk-Mert Gencer ŞİMŞEK...........................75

Hadza Kabilesi-Emre BİLGÜTAY .........................................76

Karantinayı Fırsata Çeviren Gençler: Wava Desing

Ada AYDIN ..........................................................................77

Kriz Başarısı-Arda ERİŞ.......................................................79

Türk Sinemasının Tarihi-Azra DEMİRKAN...........................80

Türk Sinemasında Kadın Figürünün Değişimi-

Duru Rana UZUNOĞLU.......................................................81

Kültürel Küreselleşmede Hollywood Propagandasının 

Rolü-Toprak GÜLHAN.........................................................83

Pyotr İlyiç Çaykovski-Defne GACAL....................................86

Kitap-Elanur MUTLU...........................................................88

Bir Milyon Dolarlık Sabah Rutini-Ceren YARIMKAŞ ...........89

Covid 19 Sürecinde Spor ve Egzersizin Önemi

Duru ŞEN ............................................................................90

Türkiye’de Hayvan Hakları-Defne KUTSAL ..........................91

Karantinada Evcil Hayvanlarımız-Duru KAMAY ...................92

Ruh Sağlığı ve Evcil Hayvanlar-Öykü Su OKUMUŞ.............93

Horus-Zeynep DÜLGAROĞLU.............................................94

Kayıp Kız-Defne Deren KÖSE ..............................................97

Elizabeth Bathory ( Kanlı Kontes )-Dilara CAN ....................99



Değerli TEDESKOP Okuyucuları,

Yeni bir sayıyla sizlerle tekrar buluşmanın heyecanı 
içindeyiz. Bu sayımızda da hayattan, edebiyattan, 
bilimden, eğitimden, psikolojiden, tarihten, sanattan 
ve kültürden ilginizi çekecek birçok konuyu 
dergimizde bulabileceksiniz. Öğrencilerimizin kendi 
ilgi alanları çerçevesindeki yazılarını umarım 
beğenirsiniz. 

Eğitim her zaman hayatımızın merkezinde olmuştur, 
eğitimin toplumların aynası olduğunu 
düşünmüşümdür. Çocuklara sunulan eğitim 
fırsatlarının ailelerin sosyo-ekonomik durumundan 
etkilenmediği toplumlarda eğitimde fırsat eşitliği de 
yüksek olmaktadır. Ülkemizde eğitimde fırsat 
eşitliğini merkezine alan ve bölgesel farklılıkları da 
azaltma noktasında katkı sunmayı amaçlayan bir sivil 
toplum kuruluşu olarak Türk Eğitim Derneği içinde 
bulunduğumuz dönemde de çalışmalarını 
hassasiyetle sürdürdü. 

Fırsat eşitliği günümüzde eğitim alanındaki en temel 
değer olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu değer ilk 
olarak 1948 tarihinde ilan edilen İnsan Hakları 
Evrensel Beyannamesinin 26. Maddesinde hak olarak 
belirtilmiştir. Türk Eğitim Derneği de sivil toplum 
kuruluşu kimliğiyle yürüttüğü projelerle çocukların 
eğitim hayatına katkılarda bulunmuştur ve bu 
katkılarını sürdürmektedir.

Bu dönemin biraz da insan psikolojisine etkilerine 
değinmek isterim. Sosyal izolasyon, salgına yönelik en 
temel önlem olarak hayatımıza girdi ve hepimizin 
yaşam biçimini değiştirdi. Sosyal ilişkilerimiz azaldı, 
yalnızlık ve belirsizlik duyguları arttı. Küresel salgının 
psikolojik etkileriyle başa çıkarken stres, kaygı ve 
alışkanlıklarımızı yönetmek bir ihtiyaç ve 
varoluşumuzu devam ettirmek için de gereklilik oldu.

Şimdi hayatımıza dair hedefler koyma zamanı, 
değişen koşullarına uyum sağlayacak nitelikte 
hedeflerimizi belirleme zamanı… Geleceğe yönelik 
planlamalarımızda dijital dönüşüm,  bağımsız 
mekanda çalışma gibi kavramlar karşımıza fırsat 
olarak çıkıyor. Bireylerin dayanıklılık ve değişen 
koşullara uyum sağlama yeteneğinin gelişmesi de bu 
fırsatları değerlendirmede yardımcı olmaktadır. 
Kazandığımız özelliklerimizle durmadan yolumuza 
devam etmeyi sürdürmeliyiz. 

Heraklitos’un dediği gibi:
“Her şey değişir. Değişmeyen tek şey değişimdir.”

Hayatımızın değişen tüm koşullarına her zaman, en 
üst düzeyde uyum sağlamamız dileklerimle, sizlere iyi 
okumalar diliyorum.
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TED Bursa Koleji Ailesinin
Değerli Okuyucuları,

Ebru BEKİL / Ortaokul-Lise Müdürü
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TED: Her Çocuk İçin 
Eşit Eğitim Hakkı

Gökçe ACAR
9-C 

Toplum içindeki eğitim düzeyi bir devletin sahip 
olabileceği en önemli güçtür. Eğitim eski çağlardan 
beri hayatımızın büyük bir kısmını etkilemektedir. 
Geçmişten günümüze kadar geliştirilen icatlar, buhar 
gücüyle çalışan makinelerin endüstriyi doğurması ve 
günlük hayatımızın bir parçası olan teknolojinin 
doğması ve gelişimini sürdürmesi, insan tarafından 
gerçekleştirilmiştir ve insan da eğitim tarafından bu 
gelişimleri yapabilecek ve geliştirebilecek kapasiteye 
getirilmiştir. Eğitim, insanın kabiliyetlerini 
geliştirmesine ve keşfetmesine yardımcı olur,  insan 
da dünyayı ve insan hayatını etkileyip değiştirecek 
buluşlara ve yeniliklere imza atar. Eğitim, bir çocuğun 
bilincinin açık olduğu dönemden itibaren başlar ve 
ölene kadar devam eder çünkü eğitimin yaşı 
ve sınırı yoktur. Toplumdaki eğitim 
düzeyi bir devletin gücünü belirler 
çünkü bildiğimiz gibi iyi eğitim 
almış insanlar ülkenin hem 
sanat, hem ekonomik, hem 
de teknolojik alanlarda 
gelişmesini sağlar.  

Eğitim temel bir insan 
hakkı olup birçok 
uluslararası insan hakları 
belgesinde geçerlidir. 
Yine de milyonlarca çocuk 
ve yetişkin sosyal, kültürel 
ve ekonomik nedenler 
yüzünden bu hakkında 
mahrum kalmaktadır.  Eğitim 
kaliteli, dünya standartlarına 
uygun ve her çocuk için eşit 
olmalıdır. Fakat dünyadaki çoğu çocuk 
sosyal, kültürel ve ekonomik faktörler 
yüzünden geleceklerini sağlama alacak eğitime 
ulaşamamaktadır. Çocuklar için eğitim fırsatlarının 
eşit olması gerektiği yaygın olarak kabul edilmesine 
rağmen bu eşitlik çoğu zaman sağlanamamaktadır. 
Eğitim çocuklar için eşit 

olmalıdır çünkü eğitim bir kişinin yaşamını, iş 
hayatındaki başarısını, demokratik vatandaşlığa 
hazırlık ve genel insan gelişimini önemli bir ölçüde 
etkiler ve çocukların eğitimi sosyal sınıfları ve 
cinsiyetleri gibi doğum ile belirlenen koşullardan 
etkilenmemelidir. UNESCO’nun dünya ülkelerindeki 
eğitim eşitsizliği hakkında yaptığı çalışmalara göre 
2030 yılına gelindiğinde düşük gelir düzeyindeki 
ülkelerde okul çağındaki çocukların üçte ikisinden 
fazlası temel becerileri öğrenmemiş olacak. 
UNESCO’nun bu durumda, düşük gelirli ülkelerde 
yoksulluğun kuşaktan kuşağa aktarılacağını, 
toplumdaki çocukların beceri ve eğitim düzeyinin 
gelişme kaydedemeyeceğini ileri sürmektedir.

Bizim ülkemizde, çocuklar adına 
eğitimde eşitlik fırsatını sağlamak 

için çalışan kuruluş ‘Türk Eğitim 
Derneği’dir. Büyük Önder 

Atatürk 1 Kasım 1925’te 
eğitimde hedeflenen 
seviyeye ulaşmak için 
eğitim alanında girişim 
çalışmalarına ihtiyaç 
duyulduğunu topluma 
Büyük Millet Meclis’inin 
açılış konuşmasında 
duyurmuştur. Türk Eğitim 

Derneği, Atatürk’ün isteği 
üzerine 31 Ocak 1928 

tarihinde kurulmuştur. Türk 
Eğitim Derneği’nin temel amacı 

Türk eğitim standartlarını 
çağdaşlaştırmak, başarılı fakat 

maddi olanakları sınırlı olan öğrenciler 
için eğitimde eşitliği sağlamak ve yurt dışında 

eğitim görmek isteyen öğrenciler için olanaklar 
sağlamaktır.  Bu amaçları gerçekleştirmek 
doğrultusunda Türk Eğitim Derneği başarılı olan fakat 
maddi olanakları yeterli olmayan öğrencilere burs 
vermekte, yurt dışında okumak isteyen öğrencilere 
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uluslararası programlarla olanaklar sunmakta, 
öğrencileri için eğitim standartlarını 
uluslararası düzeye getirmek için çalışmalar 
yapmaktadır. 

Türk Eğitim Derneği yaptığı çalışmalarla Türk 
eğitim standartlarını çağdaşlaştırmayı 
hedeflemiş köklü bir sivil toplum kuruluşudur. 
Türk Eğitim Derneği, öğrencilere burs 
imkanları sağlamaktadır, ayrıca doğal afetler, 
terör saldırıları ve maden faciaları gibi 
olaylardan etkilenen çocukların yanlarında 
olmaktadır. Türk Eğitim Derneği 
kuruluşundan bu zamana kadar geçen sürede 
48 bin öğrenciye karşılıksız burs olanağı 
sağlamıştır. TED, sağladığı burs olanaklarını 
yaptığı kampanyalarından topladığı 
bağışlarla ve derneğin bütçesinden 
sağlamaktadır. Ayrıca Türk Eğitim Derneği 
yürüttüğü ‘Yanındayız Elazığ’,  ‘10.000 Genç 
Meşale’,  ‘Daha Aydınlık Türkiye’ ve ‘Soma’ya 
El Ver’ kampanyalarıyla eğitime de katkı  
sağlamaktadır.

Yanındayız Elazığ’ kampanyasında, Elazığ 
depreminde can kaybı yaşayan, işsiz ve iş 
göremeyen ailelerin çocukların burs 
destekleriyle eğitim olanağı, ‘10.000 Meşale 
Daha Aydınlık Türkiye’ kampanyası ile başarılı 
ancak maddi durum olanağı yetersiz olan 
öğrencilere burs imkânı, ‘Soma’ya El Ver’ 
kampanyası ile Soma’da yaşanan maden 
faciasında babasını kaybeden öğrencilere de 
eğitim bursu ve destek sağlamıştır. 

Sonuç olarak, eğitim insan kişiliğinin 
gelişmesinde, becerilerin keşfedilmesinde ve 
dünyadaki gelişimleri takip edip katkıda 
bulunabilmede büyük ve önemli bir faktördür. 
Bir çocuk aldığı eğitimle dünyayı değiştirebilir 
ve ülkesindeki standartları çağdaşlaştırabilir. 

Atatürk’ün dediği gibi: ‘‘Türkiye 
Cumhuriyeti’nin temeli kültürdür. Kültür 
okumak, anlamak, görebilmek, 
görebildiğinden anlam çıkarmak, ders almak, 
düşünmek, anlam yeteneğini eğitmektir.’’ 

Kaynakça: 
https://www.ted.org.tr/ted-hakkinda/tarihce/
https://www.ted.org.tr/burslar/
https://www.tedronesans.k12.tr/kurumsal/turk-egitim-derneg-
i/#:~:text=T%C3%BCrk%20E%C4%9Fitim%20Derne%C4%9Fi%3B%20
ba%C5%9Far%C4%B1l%C4%B1%20fakat,sorunlar%C4%B1%20ve%20%
C3%A7%C3%B6z%C3%BCmleri%20konusunda%20toplumu
https://www.unicefturk.org/yazi/egitim_hakki
https://img.a24.com.tr/hbrResim/Dunya-Kiz-Cocuk-
lari-Gununde-aci-tablo-6555



başladıktan sonra kendi öğrencilerini bu yabancı bilim adamlarının 
yanına asistan olarak göndermişti. Yani ilk yabancı bilim adamları 
ülkelerine döndükten sonra bile Türk eğitim sistemi ile olan bağlarını 
koparmamışlardır. 

Yabancı bilim adamları eğitim-öğretime başladığı ilk günden beri 
kaynakların ve kitapların tamamlanması için ellerinden gelenleri 
yapmışlar, hem üniversitenin kütüphanesinin zenginleştirilmesi hem de 
enstitü kütüphanelerinin kurulması gerektiğine değinmişlerdir. Yabancı 
bilim adamlarının bu isteği de göz önünde bulunarak yurt dışından 
Almanca, Fransızca ve İngilizce birçok eser temin edilmiş, bu girişim bir 
süre sonra yabancı eserlerin de Türkçeye çevrilmesini tetiklemiştir.

Albert Malche’nin Darülfünun’la ilgili raporunda bahsettiği bir konu da 
üniversitenin halk tarafından çok tanınmamasıydı. Kurumun dışarıya 
kapalı ve etkileşime müsait olmadığı da belirtilmişti. Eğitime olan ilginin 
artması, halkın ve devletin yeni üniversiteyi tanıması adına yabancı 
bilim adamları tarafından çeşitli önerilerde bulunuldu. Atatürk 
tarafından da bu konu üzerinde ısrarla durulmuş� ve sonuç olarak 
üniversitenin toplum ve hayatla bağını kurmak için güncel konulardan 
seçilen, halka açık ‘Üniversite Konferansları’ ve yaz tatilinde her ilde bir 
‘Üniversite Haftası’ uygulamaları başlatılmıştır. Üniversitenin eğitim 
alanı dışında, toplum tarafından tanınmasında da yabancı bilim 
adamlarının katkısı görülmektedir.
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1933 Üniversite Reformu ve Alman Bilim Adamlarının
Türk Eğitim Sistemine Etkisi

Ayşenur GÜLGÜN
12-C 

Cumhuriyetin ilanından itibaren Türkiye’de birçok 
alanda düzenlemeler ve yenilikler yapılmıştır. 
Batılılaşma faaliyetlerinin temelini kuvvetlendirmek 
amacıyla ekonomik, sosyal ve siyasi hayatta 
modernleşme ve çağdaşlaşma çabaları 
desteklenmektedir. Özellikle okuyan, yazan, 
sorgulayan ve akıl-bilim yoluyla doğruya ulaşan bir 
gençlik yaratmak, yeni kurulan devletin en büyük 
hayallerinden biri olmuştur.   Ancak Atatürk’ün en 
önem verdiği konulardan biri olan eğitim alanında da 
birçok eksiklik bulunmaktadır.  Özellikle yüksek lisans 
seviyesinde var olan yetersizlikler, eğitim alanındaki 
gerilemenin merkezinde yer almaktadır. Zamanla 
Darülfünun kurumunun eğitimde çağdaşlık adına 
katkısının olmadığı anlaşılmış ve sonrasında 
Üniversitenin işleyişindeki sorunları belirlemek 
amacıyla Albert Malche Türkiye’ye davet edilmiştir. 
Pedagoji profesörü olan Albert Malche Cenevre’den 
Türkiye’ye gelişinin ardından yaptığı incelemeler 
sonucunda Darülfünun’un mevcut durumu hakkında 
bir rapor hazırlamıştır. Hazırladığı raporda Malche, 
Darülfünun’un yapısının modernleşmeye uygun 

olmadığı, eğitimde uygulanan yöntemlerin 
Batılılaşmayı destekler nitelikte değil tam tersine Batı 
karşıtı kimselere avantaj ortamı sağlayacak niteliğe 
sahip olduğunu belirtmiştir. 

Bütün bunların akabinde kurumun bilgi 
değerlendirme odaklı olmadığına karar verilmiş, 
İsviçreli Profesör Albert Malche’ın hazırladığı rapor 
çerçevesinde ilk üniversite reformu yapılmaya 
başlanmıştır. Böylece Darülfünun kapatılarak yerine 
(özerkliği olmayan) İstanbul Üniversitesi kurulmuştur. 
Bunlardan dolayı, Malche’ın hazırladığı rapor 
doğrultusunda eğitim alanında gereken reform 
hareketlerini gerçekleştirebilmek için pek çok uzman 
Türkiye’ye davet edilmiştir. Bu yıllarda,  Hitler’in 
Yahudilere uyguladığı baskılar sonucunda birçok 
değerli bilim insanı, Türkiye’ye sığınmaya başlamıştır. 
Bu durum özellikle Darülfünun’un kapatılması ile 
görevine son verilen 157 (toplam 240) öğretim 
üyesinin yerinin doldurulması açısından da son derece 
önemlidir. Bu bağlamda yabancı bilim insanlarının 
(çoğunluğu Alman) üniversite reformu sırasında 

Türkiye’ye gelmelerinin veya davet 
edilmelerinin nedenlerini tarihsel, iç 
etkenler ve insani boyutlar olarak 
sıralayabiliriz. Cumhuriyetin 
ilanından itibaren her zaman modern 
ve çağdaş yolları savunan Atatürk, 
ülkeye gelecek yabancı bilim 
adamlarına destek olacağını belirtti. 
O, Avrupalı uzmanlara yeni kürsüler 
ve laboratuvarlara kurmayı teklif etti.

İmparatorluğu 1933’te terk etmek 
zorunda kalan birçok Alman profesör 
seve seve kabul edildi. Türkiye’de 
coşkuyla karşılanan yabancı bilim 
adamları yaptıklarıyla 5 yıl içinde 
Türk eğitim sisteminde pek çok şey 
ıslah edilmiş ve değişmiştir.

Yabancı bilim adamlarının, İstanbul 
Üniversitesi’nin ıslah edilmesi ve 
geliştirilmesi için Türkiye’ye davet 
edilmesi ve sonrasında alanında uzman birçok bilim 
adamının gelmesiyle birlikte, eğitim alanında 
yapılacak reformun temelleri atılmıştır.   Kendi 
alanlarında pek çok yeniliğe imza atan bu bilim 
adamlarının Türkiye’ye gelmesi, ülkedeki eğitim 
açığını kapatmak için bir fırsat olmuş ve böylece 
yabancı bilim adamlarının desteğiyle üniversite 
sisteminde yeni bir dönem başlamıştır. Yabancı bilim 
adamlarının sayıca en fazla olduğu fakülte de Tıp 
Fakültesi olmuştur.
  
Yabancı bilim insanlarının Türk yükseköğretimine ve 
bilimine katkıları
Yabancı bilim insanlarının Türk yükseköğretimine iki 
önemli katkıda bulunduklarını söyleyebiliriz: Biri bu 
bilim insanlarının bilimdeki son gelişmeleri 
yansıtmaları, diğeri de bilimsel araştırma zihniyetinin 
öğrencilere ve üniversiteye yerleştirilmesidir. 
Üniversitede öğretim görevlisi olarak bulunan yabancı 
profesörler ilk olarak derslerin işleniş şekliyle ilgili 
değişiklikler yapmıştır. Eğitimde sorgulama, fikir 
yürütme, düşünme ve araştırma gibi konulara öncelik 
verilmesi gerektiği Albert Malche’nin yazdığı raporda 
da net bir şekilde belirtilmişti. Bu sebeple yabancı 
bilim adamları derslerde hem öğrencinin hem de 
öğretmenin aktif olmasını hedeflemiştir. 

Derslerin sıkı bir sistemle değil konuşma diliyle, 
karşılıklı sohbet ve fikir yürütme havasında 
sürdürülmesine karar verildi. Derslerin anlatımı 
sırasında günlük hayattan örnekler ve güncel olayların 
konuşulması hedefleniyordu. Yine profesörlerin, 
öğrencileri konuşmaya, düşünmeye, araştırma 
yapmaya alıştıran modern aktif öğretim yönteminin 
önemli unsurlarından olan pratik çalışma ve seminer 
çalışmalarının etkin bir şekilde uygulanmasında, bir 

öğretim yöntemi olarak yerleşmesinde, büyük 
hizmetleri olmuştur. Atatürk’ün hedeflediği çağdaş 
eğitim sisteminin ilk adımları yabancı bilim 
adamlarının katkısıyla atılmıştır.

Derslerin düzeni sorunu halledildikten sonra karşı 
karşıya kalınan bir sorun da kaynak ve kitapların 
yetersizliğiydi. Yeni eğitim düzenine uygun kaynak 
yoktu ve olanların da birçoğu, Osmanlıcayla 
yazılmıştı. Öğrencileri sadece profesörlerin ders 
notlarına bağlı tutmamak amacıyla hemen bu konu 
ele alındı, çağdaş eğitime destek olmak için de 
kitapların sayısı ve kalitesi artırıldı. Hem yabancı bilim 
adamları hem de Türk profesörler kaynakları 
arttırmak amacıyla yoğun çalışmalara başladılar. Kimi 
kitapların çevirilerinin bulunmaması önemli bir 
sorundu ve bu konular en kısa sürede çözüme 
ulaştırılmalıydı. Üniversite reformu önderliğinde 
1933-1942 yılları arasında toplam 352 kitap 
yayınlanmıştır. Eğitimin temelini oluşturan kitap ve 
kaynaklar üniversite reformu sırasında Türkiye’ye 
gelen yabancı bilim adamları sayesinde gelişmiştir. 

Öğretim üyelerinin yabancı bilim adamlarından 
oluşması üniversitenin gelişimi için çok avantajlı bir 
durumdu fakat asıl amaç gençleri bilim ve akıl 
yolunda yetiştirmekti. Herkes tarafından biliniyordur 
ki zamanla daha fazla öğretim üyesine ihtiyaç 
duyulacaktır çünkü fakültelerin sayısı artıyor, öğrenci 
kayıtlarında gözle görülür bir artış gözlemleniyordur. 
Bu sebeple reformdan üç yıl sonra (sistemin 
tamamen oturup etkin bir çalışma düzeni kurulması 
beklendi) yabancı bilim adamları öğrencilerinden 
başarılı gördüklerini asistan olarak yetiştirmeye 
başlamıştır. Bu asistanların birçoğu üniversitelerde 
öğretim üyesi olduktan ve eğitim vermeye 



7

başladıktan sonra kendi öğrencilerini bu yabancı bilim adamlarının 
yanına asistan olarak göndermişti. Yani ilk yabancı bilim adamları 
ülkelerine döndükten sonra bile Türk eğitim sistemi ile olan bağlarını 
koparmamışlardır. 

Yabancı bilim adamları eğitim-öğretime başladığı ilk günden beri 
kaynakların ve kitapların tamamlanması için ellerinden gelenleri 
yapmışlar, hem üniversitenin kütüphanesinin zenginleştirilmesi hem de 
enstitü kütüphanelerinin kurulması gerektiğine değinmişlerdir. Yabancı 
bilim adamlarının bu isteği de göz önünde bulunarak yurt dışından 
Almanca, Fransızca ve İngilizce birçok eser temin edilmiş, bu girişim bir 
süre sonra yabancı eserlerin de Türkçeye çevrilmesini tetiklemiştir.

Albert Malche’nin Darülfünun’la ilgili raporunda bahsettiği bir konu da 
üniversitenin halk tarafından çok tanınmamasıydı. Kurumun dışarıya 
kapalı ve etkileşime müsait olmadığı da belirtilmişti. Eğitime olan ilginin 
artması, halkın ve devletin yeni üniversiteyi tanıması adına yabancı 
bilim adamları tarafından çeşitli önerilerde bulunuldu. Atatürk 
tarafından da bu konu üzerinde ısrarla durulmuş� ve sonuç olarak 
üniversitenin toplum ve hayatla bağını kurmak için güncel konulardan 
seçilen, halka açık ‘Üniversite Konferansları’ ve yaz tatilinde her ilde bir 
‘Üniversite Haftası’ uygulamaları başlatılmıştır. Üniversitenin eğitim 
alanı dışında, toplum tarafından tanınmasında da yabancı bilim 
adamlarının katkısı görülmektedir.

Cumhuriyetin ilanından itibaren Türkiye’de birçok 
alanda düzenlemeler ve yenilikler yapılmıştır. 
Batılılaşma faaliyetlerinin temelini kuvvetlendirmek 
amacıyla ekonomik, sosyal ve siyasi hayatta 
modernleşme ve çağdaşlaşma çabaları 
desteklenmektedir. Özellikle okuyan, yazan, 
sorgulayan ve akıl-bilim yoluyla doğruya ulaşan bir 
gençlik yaratmak, yeni kurulan devletin en büyük 
hayallerinden biri olmuştur.   Ancak Atatürk’ün en 
önem verdiği konulardan biri olan eğitim alanında da 
birçok eksiklik bulunmaktadır.  Özellikle yüksek lisans 
seviyesinde var olan yetersizlikler, eğitim alanındaki 
gerilemenin merkezinde yer almaktadır. Zamanla 
Darülfünun kurumunun eğitimde çağdaşlık adına 
katkısının olmadığı anlaşılmış ve sonrasında 
Üniversitenin işleyişindeki sorunları belirlemek 
amacıyla Albert Malche Türkiye’ye davet edilmiştir. 
Pedagoji profesörü olan Albert Malche Cenevre’den 
Türkiye’ye gelişinin ardından yaptığı incelemeler 
sonucunda Darülfünun’un mevcut durumu hakkında 
bir rapor hazırlamıştır. Hazırladığı raporda Malche, 
Darülfünun’un yapısının modernleşmeye uygun 

olmadığı, eğitimde uygulanan yöntemlerin 
Batılılaşmayı destekler nitelikte değil tam tersine Batı 
karşıtı kimselere avantaj ortamı sağlayacak niteliğe 
sahip olduğunu belirtmiştir. 

Bütün bunların akabinde kurumun bilgi 
değerlendirme odaklı olmadığına karar verilmiş, 
İsviçreli Profesör Albert Malche’ın hazırladığı rapor 
çerçevesinde ilk üniversite reformu yapılmaya 
başlanmıştır. Böylece Darülfünun kapatılarak yerine 
(özerkliği olmayan) İstanbul Üniversitesi kurulmuştur. 
Bunlardan dolayı, Malche’ın hazırladığı rapor 
doğrultusunda eğitim alanında gereken reform 
hareketlerini gerçekleştirebilmek için pek çok uzman 
Türkiye’ye davet edilmiştir. Bu yıllarda,  Hitler’in 
Yahudilere uyguladığı baskılar sonucunda birçok 
değerli bilim insanı, Türkiye’ye sığınmaya başlamıştır. 
Bu durum özellikle Darülfünun’un kapatılması ile 
görevine son verilen 157 (toplam 240) öğretim 
üyesinin yerinin doldurulması açısından da son derece 
önemlidir. Bu bağlamda yabancı bilim insanlarının 
(çoğunluğu Alman) üniversite reformu sırasında 

Türkiye’ye gelmelerinin veya davet 
edilmelerinin nedenlerini tarihsel, iç 
etkenler ve insani boyutlar olarak 
sıralayabiliriz. Cumhuriyetin 
ilanından itibaren her zaman modern 
ve çağdaş yolları savunan Atatürk, 
ülkeye gelecek yabancı bilim 
adamlarına destek olacağını belirtti. 
O, Avrupalı uzmanlara yeni kürsüler 
ve laboratuvarlara kurmayı teklif etti.

İmparatorluğu 1933’te terk etmek 
zorunda kalan birçok Alman profesör 
seve seve kabul edildi. Türkiye’de 
coşkuyla karşılanan yabancı bilim 
adamları yaptıklarıyla 5 yıl içinde 
Türk eğitim sisteminde pek çok şey 
ıslah edilmiş ve değişmiştir.

Yabancı bilim adamlarının, İstanbul 
Üniversitesi’nin ıslah edilmesi ve 
geliştirilmesi için Türkiye’ye davet 
edilmesi ve sonrasında alanında uzman birçok bilim 
adamının gelmesiyle birlikte, eğitim alanında 
yapılacak reformun temelleri atılmıştır.   Kendi 
alanlarında pek çok yeniliğe imza atan bu bilim 
adamlarının Türkiye’ye gelmesi, ülkedeki eğitim 
açığını kapatmak için bir fırsat olmuş ve böylece 
yabancı bilim adamlarının desteğiyle üniversite 
sisteminde yeni bir dönem başlamıştır. Yabancı bilim 
adamlarının sayıca en fazla olduğu fakülte de Tıp 
Fakültesi olmuştur.
  
Yabancı bilim insanlarının Türk yükseköğretimine ve 
bilimine katkıları
Yabancı bilim insanlarının Türk yükseköğretimine iki 
önemli katkıda bulunduklarını söyleyebiliriz: Biri bu 
bilim insanlarının bilimdeki son gelişmeleri 
yansıtmaları, diğeri de bilimsel araştırma zihniyetinin 
öğrencilere ve üniversiteye yerleştirilmesidir. 
Üniversitede öğretim görevlisi olarak bulunan yabancı 
profesörler ilk olarak derslerin işleniş şekliyle ilgili 
değişiklikler yapmıştır. Eğitimde sorgulama, fikir 
yürütme, düşünme ve araştırma gibi konulara öncelik 
verilmesi gerektiği Albert Malche’nin yazdığı raporda 
da net bir şekilde belirtilmişti. Bu sebeple yabancı 
bilim adamları derslerde hem öğrencinin hem de 
öğretmenin aktif olmasını hedeflemiştir. 

Derslerin sıkı bir sistemle değil konuşma diliyle, 
karşılıklı sohbet ve fikir yürütme havasında 
sürdürülmesine karar verildi. Derslerin anlatımı 
sırasında günlük hayattan örnekler ve güncel olayların 
konuşulması hedefleniyordu. Yine profesörlerin, 
öğrencileri konuşmaya, düşünmeye, araştırma 
yapmaya alıştıran modern aktif öğretim yönteminin 
önemli unsurlarından olan pratik çalışma ve seminer 
çalışmalarının etkin bir şekilde uygulanmasında, bir 

öğretim yöntemi olarak yerleşmesinde, büyük 
hizmetleri olmuştur. Atatürk’ün hedeflediği çağdaş 
eğitim sisteminin ilk adımları yabancı bilim 
adamlarının katkısıyla atılmıştır.

Derslerin düzeni sorunu halledildikten sonra karşı 
karşıya kalınan bir sorun da kaynak ve kitapların 
yetersizliğiydi. Yeni eğitim düzenine uygun kaynak 
yoktu ve olanların da birçoğu, Osmanlıcayla 
yazılmıştı. Öğrencileri sadece profesörlerin ders 
notlarına bağlı tutmamak amacıyla hemen bu konu 
ele alındı, çağdaş eğitime destek olmak için de 
kitapların sayısı ve kalitesi artırıldı. Hem yabancı bilim 
adamları hem de Türk profesörler kaynakları 
arttırmak amacıyla yoğun çalışmalara başladılar. Kimi 
kitapların çevirilerinin bulunmaması önemli bir 
sorundu ve bu konular en kısa sürede çözüme 
ulaştırılmalıydı. Üniversite reformu önderliğinde 
1933-1942 yılları arasında toplam 352 kitap 
yayınlanmıştır. Eğitimin temelini oluşturan kitap ve 
kaynaklar üniversite reformu sırasında Türkiye’ye 
gelen yabancı bilim adamları sayesinde gelişmiştir. 

Öğretim üyelerinin yabancı bilim adamlarından 
oluşması üniversitenin gelişimi için çok avantajlı bir 
durumdu fakat asıl amaç gençleri bilim ve akıl 
yolunda yetiştirmekti. Herkes tarafından biliniyordur 
ki zamanla daha fazla öğretim üyesine ihtiyaç 
duyulacaktır çünkü fakültelerin sayısı artıyor, öğrenci 
kayıtlarında gözle görülür bir artış gözlemleniyordur. 
Bu sebeple reformdan üç yıl sonra (sistemin 
tamamen oturup etkin bir çalışma düzeni kurulması 
beklendi) yabancı bilim adamları öğrencilerinden 
başarılı gördüklerini asistan olarak yetiştirmeye 
başlamıştır. Bu asistanların birçoğu üniversitelerde 
öğretim üyesi olduktan ve eğitim vermeye 
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ARAK, Hüseyin, Karşılaştırmalı Edebiyatın Türkiye’deki Öncüleri: Leo Spitzer - Erich Auerbach, Aralık 2009
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başladıktan sonra kendi öğrencilerini bu yabancı bilim adamlarının 
yanına asistan olarak göndermişti. Yani ilk yabancı bilim adamları 
ülkelerine döndükten sonra bile Türk eğitim sistemi ile olan bağlarını 
koparmamışlardır. 

Yabancı bilim adamları eğitim-öğretime başladığı ilk günden beri 
kaynakların ve kitapların tamamlanması için ellerinden gelenleri 
yapmışlar, hem üniversitenin kütüphanesinin zenginleştirilmesi hem de 
enstitü kütüphanelerinin kurulması gerektiğine değinmişlerdir. Yabancı 
bilim adamlarının bu isteği de göz önünde bulunarak yurt dışından 
Almanca, Fransızca ve İngilizce birçok eser temin edilmiş, bu girişim bir 
süre sonra yabancı eserlerin de Türkçeye çevrilmesini tetiklemiştir.

Albert Malche’nin Darülfünun’la ilgili raporunda bahsettiği bir konu da 
üniversitenin halk tarafından çok tanınmamasıydı. Kurumun dışarıya 
kapalı ve etkileşime müsait olmadığı da belirtilmişti. Eğitime olan ilginin 
artması, halkın ve devletin yeni üniversiteyi tanıması adına yabancı 
bilim adamları tarafından çeşitli önerilerde bulunuldu. Atatürk 
tarafından da bu konu üzerinde ısrarla durulmuş� ve sonuç olarak 
üniversitenin toplum ve hayatla bağını kurmak için güncel konulardan 
seçilen, halka açık ‘Üniversite Konferansları’ ve yaz tatilinde her ilde bir 
‘Üniversite Haftası’ uygulamaları başlatılmıştır. Üniversitenin eğitim 
alanı dışında, toplum tarafından tanınmasında da yabancı bilim 
adamlarının katkısı görülmektedir.

Cumhuriyetin ilanından itibaren Türkiye’de birçok 
alanda düzenlemeler ve yenilikler yapılmıştır. 
Batılılaşma faaliyetlerinin temelini kuvvetlendirmek 
amacıyla ekonomik, sosyal ve siyasi hayatta 
modernleşme ve çağdaşlaşma çabaları 
desteklenmektedir. Özellikle okuyan, yazan, 
sorgulayan ve akıl-bilim yoluyla doğruya ulaşan bir 
gençlik yaratmak, yeni kurulan devletin en büyük 
hayallerinden biri olmuştur.   Ancak Atatürk’ün en 
önem verdiği konulardan biri olan eğitim alanında da 
birçok eksiklik bulunmaktadır.  Özellikle yüksek lisans 
seviyesinde var olan yetersizlikler, eğitim alanındaki 
gerilemenin merkezinde yer almaktadır. Zamanla 
Darülfünun kurumunun eğitimde çağdaşlık adına 
katkısının olmadığı anlaşılmış ve sonrasında 
Üniversitenin işleyişindeki sorunları belirlemek 
amacıyla Albert Malche Türkiye’ye davet edilmiştir. 
Pedagoji profesörü olan Albert Malche Cenevre’den 
Türkiye’ye gelişinin ardından yaptığı incelemeler 
sonucunda Darülfünun’un mevcut durumu hakkında 
bir rapor hazırlamıştır. Hazırladığı raporda Malche, 
Darülfünun’un yapısının modernleşmeye uygun 

olmadığı, eğitimde uygulanan yöntemlerin 
Batılılaşmayı destekler nitelikte değil tam tersine Batı 
karşıtı kimselere avantaj ortamı sağlayacak niteliğe 
sahip olduğunu belirtmiştir. 

Bütün bunların akabinde kurumun bilgi 
değerlendirme odaklı olmadığına karar verilmiş, 
İsviçreli Profesör Albert Malche’ın hazırladığı rapor 
çerçevesinde ilk üniversite reformu yapılmaya 
başlanmıştır. Böylece Darülfünun kapatılarak yerine 
(özerkliği olmayan) İstanbul Üniversitesi kurulmuştur. 
Bunlardan dolayı, Malche’ın hazırladığı rapor 
doğrultusunda eğitim alanında gereken reform 
hareketlerini gerçekleştirebilmek için pek çok uzman 
Türkiye’ye davet edilmiştir. Bu yıllarda,  Hitler’in 
Yahudilere uyguladığı baskılar sonucunda birçok 
değerli bilim insanı, Türkiye’ye sığınmaya başlamıştır. 
Bu durum özellikle Darülfünun’un kapatılması ile 
görevine son verilen 157 (toplam 240) öğretim 
üyesinin yerinin doldurulması açısından da son derece 
önemlidir. Bu bağlamda yabancı bilim insanlarının 
(çoğunluğu Alman) üniversite reformu sırasında 

Türkiye’ye gelmelerinin veya davet 
edilmelerinin nedenlerini tarihsel, iç 
etkenler ve insani boyutlar olarak 
sıralayabiliriz. Cumhuriyetin 
ilanından itibaren her zaman modern 
ve çağdaş yolları savunan Atatürk, 
ülkeye gelecek yabancı bilim 
adamlarına destek olacağını belirtti. 
O, Avrupalı uzmanlara yeni kürsüler 
ve laboratuvarlara kurmayı teklif etti.

İmparatorluğu 1933’te terk etmek 
zorunda kalan birçok Alman profesör 
seve seve kabul edildi. Türkiye’de 
coşkuyla karşılanan yabancı bilim 
adamları yaptıklarıyla 5 yıl içinde 
Türk eğitim sisteminde pek çok şey 
ıslah edilmiş ve değişmiştir.

Yabancı bilim adamlarının, İstanbul 
Üniversitesi’nin ıslah edilmesi ve 
geliştirilmesi için Türkiye’ye davet 
edilmesi ve sonrasında alanında uzman birçok bilim 
adamının gelmesiyle birlikte, eğitim alanında 
yapılacak reformun temelleri atılmıştır.   Kendi 
alanlarında pek çok yeniliğe imza atan bu bilim 
adamlarının Türkiye’ye gelmesi, ülkedeki eğitim 
açığını kapatmak için bir fırsat olmuş ve böylece 
yabancı bilim adamlarının desteğiyle üniversite 
sisteminde yeni bir dönem başlamıştır. Yabancı bilim 
adamlarının sayıca en fazla olduğu fakülte de Tıp 
Fakültesi olmuştur.
  
Yabancı bilim insanlarının Türk yükseköğretimine ve 
bilimine katkıları
Yabancı bilim insanlarının Türk yükseköğretimine iki 
önemli katkıda bulunduklarını söyleyebiliriz: Biri bu 
bilim insanlarının bilimdeki son gelişmeleri 
yansıtmaları, diğeri de bilimsel araştırma zihniyetinin 
öğrencilere ve üniversiteye yerleştirilmesidir. 
Üniversitede öğretim görevlisi olarak bulunan yabancı 
profesörler ilk olarak derslerin işleniş şekliyle ilgili 
değişiklikler yapmıştır. Eğitimde sorgulama, fikir 
yürütme, düşünme ve araştırma gibi konulara öncelik 
verilmesi gerektiği Albert Malche’nin yazdığı raporda 
da net bir şekilde belirtilmişti. Bu sebeple yabancı 
bilim adamları derslerde hem öğrencinin hem de 
öğretmenin aktif olmasını hedeflemiştir. 

Derslerin sıkı bir sistemle değil konuşma diliyle, 
karşılıklı sohbet ve fikir yürütme havasında 
sürdürülmesine karar verildi. Derslerin anlatımı 
sırasında günlük hayattan örnekler ve güncel olayların 
konuşulması hedefleniyordu. Yine profesörlerin, 
öğrencileri konuşmaya, düşünmeye, araştırma 
yapmaya alıştıran modern aktif öğretim yönteminin 
önemli unsurlarından olan pratik çalışma ve seminer 
çalışmalarının etkin bir şekilde uygulanmasında, bir 

öğretim yöntemi olarak yerleşmesinde, büyük 
hizmetleri olmuştur. Atatürk’ün hedeflediği çağdaş 
eğitim sisteminin ilk adımları yabancı bilim 
adamlarının katkısıyla atılmıştır.

Derslerin düzeni sorunu halledildikten sonra karşı 
karşıya kalınan bir sorun da kaynak ve kitapların 
yetersizliğiydi. Yeni eğitim düzenine uygun kaynak 
yoktu ve olanların da birçoğu, Osmanlıcayla 
yazılmıştı. Öğrencileri sadece profesörlerin ders 
notlarına bağlı tutmamak amacıyla hemen bu konu 
ele alındı, çağdaş eğitime destek olmak için de 
kitapların sayısı ve kalitesi artırıldı. Hem yabancı bilim 
adamları hem de Türk profesörler kaynakları 
arttırmak amacıyla yoğun çalışmalara başladılar. Kimi 
kitapların çevirilerinin bulunmaması önemli bir 
sorundu ve bu konular en kısa sürede çözüme 
ulaştırılmalıydı. Üniversite reformu önderliğinde 
1933-1942 yılları arasında toplam 352 kitap 
yayınlanmıştır. Eğitimin temelini oluşturan kitap ve 
kaynaklar üniversite reformu sırasında Türkiye’ye 
gelen yabancı bilim adamları sayesinde gelişmiştir. 

Öğretim üyelerinin yabancı bilim adamlarından 
oluşması üniversitenin gelişimi için çok avantajlı bir 
durumdu fakat asıl amaç gençleri bilim ve akıl 
yolunda yetiştirmekti. Herkes tarafından biliniyordur 
ki zamanla daha fazla öğretim üyesine ihtiyaç 
duyulacaktır çünkü fakültelerin sayısı artıyor, öğrenci 
kayıtlarında gözle görülür bir artış gözlemleniyordur. 
Bu sebeple reformdan üç yıl sonra (sistemin 
tamamen oturup etkin bir çalışma düzeni kurulması 
beklendi) yabancı bilim adamları öğrencilerinden 
başarılı gördüklerini asistan olarak yetiştirmeye 
başlamıştır. Bu asistanların birçoğu üniversitelerde 
öğretim üyesi olduktan ve eğitim vermeye 
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Küresel Bir Sorun Olan  Kadın Erkek Eşitsizliğinin
Romanların Kurgusuna, Karakterlerine Yansıması

Agata Hop, Polonya
http://vektorelcizim.net/kadin-ve-erkek-esitsizligini-anlatan-8-odullu-cizim
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Toplumsal cinsiyet eşitliği ve fırsat eşitliğine yönelik 
çalışmalar son 50 yıldır daha hızlı bir gelişme ve 
değişim için çalışmaktadır. Ayrımcılık, insanların 
içinde bulunduğu kültürel ortamların ve çevrenin 
etkisiyle oluşan, toplumun bazı kısımlarının farklı 
görülmesiyle dışlanmaları ve uzaklaştırılmalarıdır. Ne 
yazık ki kadınlar çok daha ağırlıklı bir şekilde bu 
kategorinin altında bulunuyor. Kadınların çeşitli 
konularda altta görülmesi, erkeklerle eşit tutulmaması 
ve sadece toplumun dayattığı dar zihniyetlerle 
yönlendirilmeye çalışılması gün geçtikçe daha da göz 
önüne geliyor ve rahatsız edici bir hal almaya başlıyor. 
Ülkemizde bu ayrımcılık ve bakış açılarına bir karşı 
değişimi yaşamlarımıza aktarabilmek ve bir parçamız 
haline getirmek yalnızca toplumun kendisinin elinde 
olan bir şeydir. İnsanların başkalarının sözleri ve 
baskısı altında kalmadan, herkesin kendi zihniyetini 
değiştirdiği zaman gerçekten eşit olunabilecektir.  

Kadının toplumda erkeklerle aynı seviyelerde paylara 
ve fırsatlara sahip olmama durumu, aslında 
halkımızda çok geçmişe dayanan ve yalnızca Türk 
insanında değil tüm dünyada yer edinmiş ve devam 
etmekte olan bir ayrım olarak önümüze çıkmaktadır. 
Örneğin; bir iş yapılırken ‘adam gibi yap’ benzeri 
sözler, ne yazık ki çoğu insanın diline yerleşmiş ve 
geçmişten günümüze sıklıkla kullanılmış cümlelerdir. 
Bu olayları işlemiş birçok roman edebiyatta yer 
almaktadır. Ülkemizde bu konunun üstünde çok 
durmuş ve bu duruma sessiz kalmayarak çoğu 
kitabında konu etmiş bir Adalet Ağaoğlu’nun Türk 
edebiyatında çok önemli bir yere sahip olan ‘Ölmeye 
Yatmak’ eserinde Türk Modernleşmesi bir kadınının 
perspektifinden hem bireysel hem de toplumsal 
yansımaları aktarılmıştır. 

Ağaoğlu’nun yazılarında ve romanlarında kadın 
meselesine sıkça değinildiği bilinmektedir. Yazar, 
Ölmeye Yatmak romanında kadın konusunu tam 
merkezine alan ve ana kahramanın hayatını bu eleştiri 
üzerinden açıklayan bir hikâyeyi anlatır. Roman, 1968 

yılında romanın ana karakteri Aysel’in bir otel 
odasında kendi ile bir iç hesaplaşma içerisinde 
“ölmeye yatması” ile başlar. Ancak romandaki 
hikâyenin başlangıç noktası, 1938 yılının Ankara’sıdır. 
Bir kasabadaki ilkokul piyesinde yer alan çocukların 
birisi Aysel’dir, o yıldan itibaren izi sürülen 
kahramanların kişisel ve toplumsal hikâyeleridir. 
Roman, bu karakterlerin hayat hikâyeleri üzerinden 
Türkiye’nin yakın tarihine ve cinsiyet rejimine dair bir 
bilgi edinme imkanı sunmaktadır. Kitap, kadın erkek 
eşitsizliği konusunun Cumhuriyet Dönemi’ndeki 
etkilerinin anlatıldığı bir eserdir ve Türk edebiyatında 
önemli bir yere sahiptir. 

Ölmeye Yatmak

Ada KUDAY
11-A
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Uzun yıllardır, dünyada ataerkil bir toplum hakim. 
Günümüze kadar, kadınların ikinci plana atıldığı, birey 
sayılmadığı, yaşama hakkının olmadığı zamanlardan 
geçtik. Şu anda kadınların eski zamana göre çok daha 
fazla hakları olmasına rağmen günlük hayatta veya iş 
hayatında hâlâ psikolojik ve fiziksel şiddete maruz 
kaldığını görüyoruz. Kadınların sadece mutfak işi, ev 
işi veya çocuk bakmakla hükümlü olduğu 
düşünülüyor. Erkeklerin her zaman her konuda daha 
güçlü olduğunun savunulduğunu görüyoruz. 

Kadın erkek eşitsizliği ve özellikle kadının toplumda 
aşağılanması dilimizde de yer edinmiş bazı söz 
gruplarında da karşımıza çıkmaktadır. Örneğin; ‘kız 
gibi ağlama’ ‘kız gibi vuruyorsun’ tabirlerinde bile 
kadın olmak, aşağılayıcı veya bir işi kötü yapmak 
olarak gösteriliyor. Yüzyıllardır bu olay romanlara da 
konu ediliyor. Bu konuyla alakalı pasajları olan, 19. 
yüzyılda yazılmış olan Anna Karenina kitabını ve 20. 
yüzyılda yazılmış olan Acımak kitabını 
karşılaştıracağım. Böylelikle yüzyıllar geçmiş olsa bile 
hep ortada böyle bir eşitsizliğin ve toksik 
maskülenliğin hakim olduğunu görmüş olacağız.

Anna Karenina, konusu Rusya’da geçen ve bu 
dönemdeki Rus geleneklerini çok net ve ayrıntılı 
yansıtan bir kitap. 19. yüzyıl Rusya’sında, kadın, eğer 
çocukları varsa çocuklarına bakan kişi oluyor, çocuk 
yoksa eğer, ideal eş olmak zorunda kalıyordu. Ahlak 
değerlerinin en ufak dışarısına çıkmamalıydı. Kadınlar 
o dönemlerde, Rusya’da çok meşhur olan balolarda 
ise kocalarının yanında eşlikçi görevi görüyorlardı. 
Çok fazla süslenip, güzel gözükmek zorundaydılar 
çünkü kocalarının itibarları için bu gerekli 
görülüyordu. Romandaki başkarakter Anna, Aleksey 
Aleksandroviç adlı bir iş adamıyla evlidir. Aleksey’in 
Anna’ya bakış açısı da tam olarak bu şekilde 
şekillenmişti. Bunun yanında, Aleksey’in kardeşi Dolly, 
kocası tarafından aldatılıyordu. Aldatılmasına rağmen 
kocası kendi hatasını görmezden gelerek üstünlüğünü 
konuşturarak boşanmak istemiyor, Dolly’den hâlâ ev 

görevlerini yapmasını bekliyordu. Çünkü, bir kadından 
beklenti sadece görevlerini yapmasıdır.

Dünya edebiyatından Anna Karenina yapıtında 
gözlemlediğimiz topluma hakim olan maskülen yapı, 
Reşat Nuri Güntekin’in Acımak kitabının kurgusunda 
da dikkat çekmektedir. Karakterlerin olay 
örgüsündeki durumlarında daha çok erkeklerin 
kadına bakış açısı ve erkeğin güçlü durması 
gerektiğinin üzerinde durulmuştur. ‘Gece yarısına 
doğru eve dönülecek... Karının menhus suratı 
görülecek... Bir karı ki sırf kavga ve beddua etmek, 
para istemek için ağzını açar...’ (Güntekin, 67) Bu 
pasajda, kadınların sadece kavga, beddua etmek için 
bir de para istemek için konuştuğunu söyleyerek 
kadını sadece para isteyen, huysuzluk çıkaran biri 
olarak görmektedir.  ‘Aferin evlat, dedi, adam olmaya 
başlıyorsun... Uğranılan haksızlıklara ve hakaretlere 
koyun gibi tahammül etmemek insanlığın 
başlangıcıdır evlat... Daima söylerim ya... Toysun... Bu 
hayatta nezaket sökmez... Çaresiz, mütecaviz ve haşin 
olacaksın...’ (Güntekin, 72) Bu pasajda ise, toplumdaki 
erkek modelinin naif olmaması gerektiğine dikkat 
çekilmiştir. Çünkü, toplumun genel algısına ve 
yargısına göre erkek profili güçlü ve baskın olmalıdır. 
Toplumların yaşadığı sosyal ve siyasal süreçleri, kurgu 
bağlamında ve karakterler aracılığıyla bizlere aktaran 
yapıtlar dönemlerin en nitelikli tanıklarıdır. Kadın 
erkek eşitsizliği konusunda geçmiş yıllarda 
yaşananları da hem Türk hem de Dünya edebiyatında 
bu şekilde görebilmekteyiz.

Anna Karenina
Acımak

Burçe BİÇEN
11-A
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Kadın, erkek eşitsizliği yıllardır süregelen bir küresel 
sorundur. Gelişmiş ülkelerin çoğunda bu sorunun 
çözümlendiği ya da azaltıldığı görülse de 21. yüzyılın 
Türkiye’sinde kadın erkek eşitsizliği hâlâ bir sorun 
olarak var olmaktadır. Şunu belirtmeliyim ki tarihimize 
bakıldığında Türk toplumunun gelenek yapısında 
kadının arka planda olması, erkeğin her zaman bir 
adım önde olması gibi bir durum söz konusu değildir. 
Yıllarca kadınlar da erkeklerle birlikte at üstünde ok ile 
savaşmıştır. Fakat 751 yılında Talas Savaşı ile 
İslamiyet’in kabulüyle birlikte topluma etki eden Arap 
ve Emevi kültürü, Türk aile ve toplum düzenini kökten 
değiştirmiştir. Tarihi sürecin devamında bu kültürün 
etkisinin arttığı ya da azaldığı, modernleşme ile 
birlikte eski Türk geleneğine dönüşlerin yapıldığını da 
görmekteyiz.

Kadın erkek eşitsizliği sorununun toplumu 
etkilemesini Milli Mücadele döneminde yazılmış olan 
Halide Edip Adıvar’ın Vurun Kahpeye kitabından 
örnekler vererek aktarmak istiyorum. Böylelikle 
topluma hakim bakış açısını yapıt desteğiyle 
algılamamız daha kolaylaşacaktır.

“Müdür ona yatıp kalkmayı teklif ettiği zaman Ömer 
Efendi oldukça endişeli:
-Eksik etek nasıl olur? Yanında Gantarcıların 
Hüseyin’in evi de...
Müdür öfkeyle atıldı: 
-Sizinki taşra zihniyeti. Bu İstanbullu medeni hanımlar 
yalnız evde de yatar, ne sanıyorsun? Bu yaşta 
yapayalnız taşraya çıktıktan sonra.” (Adıvar, 13)

Öncelikle gözümüze çarpan “eksik etek” deyimine 
değinmek istiyorum. ‘Eksik etek’ burada kadın 
anlamında kullanılmış bir deyimdir. Üstelik kadını 
yarım gören, eksik gören bir deyimdir. Bu 
deyimlerden dilimizde sadece bir tane yoktur. ‘saçı 
uzun aklı kısa’, ‘kızını dövmeyen dizini döver’ gibi 
dilimize yerleşmiş daha birçok deyim vardır. Burada 
müdürün cevap olarak söylediği cümleye de dikkat 

çekmek isterim çünkü bu cümle sadece İstanbul’un 
medeni olduğunu gösteren bir cümle değil aynı 
zaman da ülkedeki eşitsizliği ve zihniyet farkını da 
göstermektedir. “Bunlar da öteki erkek çocukları gibi 
kızların fırsat buldukça saçlarını çekiyor ve 
dövüyorlardı. Fakat kendi kız kardeşlerini hatta kendi 
sınıflarından olan kızları ötekilere karşı koruyorlardı.” 
(Adıvar, 16) Bu pasajda ise günümüzde hâlâ devam 
eden toplumsal bir soruna dikkat çekmek istiyorum. 
Toplumdaki bazı erkekler, karşılarındaki kadın; kendi 
kızı, karısı, annesi vs. olmadıkça karşısındaki kadın 
onun için bir değer, bir insan niteliği taşımamaktadır. 
Bu yüzden de o kadına istediğini yapabilme 
düşüncesi ile büyümektedir. Bu da aile içi şiddete, 
tecavüze, tacize yol açmaktadır. 

“Fettah Efendi birdenbire kısık sesinin en ateşli ve 
hınçlı kuvvetiyle bağırıyordu: 
Görüyor musunuz? Erkeklerin içinde yüzü gözü açık 
namahremler, Müslümanların kalbinde fesat yaratmak 
için şarkı söyleyerek dolaşıyorlar. Bunlar, bunlar 
lanetlidir, bunların eline çocuklarınızı teslim etmeyiniz, 
eğer bir gün yalnız içimize Yunan girdiğinde değil, 
başımıza taş yağdığını görmek istemiyorsanız bu 
karıların üstleri başlarıyla beraber kendilerini de 
parçalayınız, yoksa Cenabıhakk’ın bütün öfkesi 
üzerimizden eksik olmayacaktır!” (Adıvar, 26) 

Bu pasajda kadınların sürekli erkekleri baştan 
çıkarmaya çalıştığını düşündüren toplumsal bir algıyı 
görüyoruz. Yapıttaki erkek tutumunda kadınların 
duygularını; mutluluğu, eğlencesi, üzüntüsü, sevinci 
olan bir insan olarak görmedikleri, değer vermedikleri 
sürece her şeyi erkekler için yaptıklarını 
düşünmektedir. Kadınların üzüntüsü kendilerini 
masum göstererek, erkekleri kendilerine acındırıp 
baştan çıkarmak için olur. Çünkü ataerkil düzende 
kadın, erkek kadar rahat olamaz. Eğer erkekler kadar 
rahat davranırsa toplumdan dışlanmaya da 
mahkumdur. 

Vurun Kahpeye

Yaren AKFIRAT
11-A
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Toplumsal cinsiyet eşitsizliği, bireylerin cinsiyetlerine 
göre maruz kaldıkları eşit olmayan davranışlar, 
tutumlar ve algıları anlatmak için kullanılan bir 
kavramdır. Kökeni, toplumsal cinsiyet rollerindeki 
farklılıklardır. Türk ve Dünya edebiyatından çoğu 
yapıtta gördüğümüz bu konuyu daha yeni 
okuduğumuz Persepolis kitabındaki olaylar üzerinden 
ele almak istiyorum. 
 
Persepolis çizgi romanındaki bu karikatürde 
kadınların endişeleri açıkça anlaşılabiliyor. Kadınların 
sokağa çıkarken yaşadıkları korku ve  endişe  çok net 
bir şekilde anlatılmış. Bir erkek tarafından taciz 
edilmemeleri, şiddet görmemeleri için dikkat etmeleri 
gerekiyor ancak erkeklerin bu kadar yoğun toplumsal 
engelleri bulunmuyor. 

Çizgi romanın bu sayfasında konuşma baloncukları 
olmasa da fotoğraftan az çok ne olduğunu 
anlayabiliyoruz. İki kadın, sokakta yürüyen küçük bir 
kızı, baskılı bir kot ceket giydiği için sıkıntı çıkartıyor. 
Buradan kadınların da toplumsal özgürlüklerin 
kısıtlanmasına uyum sağladığı görülebilmektedir.
Farklı kültürlerde farklı anlayışlar hakim olabilir, 
toplumlar bu şekilde varlığını sürdürebilir. Ancak yine 
de düşüncelerin, yaşamın özgür olmadığı ve cinsiyetçi 
ayrımın yapıldığı sosyal yapılarda nasıl mutlu 
yaşanabilir ki? 

Persepolis

Kaan Aleksi YAZICI
11-A



çözülecek gibi. Örneğin metropol şehirlerde babalar 
çocuklarını gocunmadan parka götürüp ilgileniyor. Bu 
örnekler büyük şehirlerde normalleşti. Eşim çalışıyor 
diyen erkekler yani evin gelirini ortak bir şekilde 
bölüştüren aileler, çocuğun bakımını da ortak bir 
şekilde ele alma zorunluluğuyla başladı bu paylaşım 
aslında. Öncelikle keyfi değil zorunlulukla başlayan bu 
durum babalara keyif vermeye başladı. ‘Ben kendime 
ait olan bir canı büyütmeye çalışıyorum, bakmaya 
çalışıyorum.’ gibi düşünceler oluştu. Ama kırsal 
kesimlerde bu örneklerin çok çok az olduğunu 
biliyoruz. Örneğin ben bu büyük şehirde kanguruya 
çocuğumu sarıp çıktığımda on beş, on altı milyonluk 
şehirde kimseye hesap vermek zorunda kalmam. Üç 
yüz hanelik köylerde bu yapılırsa erkek grupları 
tarafından bu davranışı yapan kişinin dışlanması söz 
konusu olur. O yüzden diyorum ki kırsalda eleştiri çok 
daha yoğun hissediliyor. Kadının erkek rolünde bir iş 
yapmasındansa erkeğin kadın rolünde bir iş yapması 
daha çok korkutuyor. Bu yüzden erkeği daha fazla 
erkek rolünde tutmaya çalışıyoruz ve bu durum 
kırsaldaki durum daha da değişmez radikal 
görünüyor. Yani burada da bir tür sosyal eşitsizlik var 
aslında. 

Bir erkek, bir baba ve mesleki anlamda da sosyal 
psikolog olarak ‘toksik maskulenlik’ten kurtulup her 
alanda hukuki eşitlik toplumda nasıl 
sağlanabileceğini düşünüyorsunuz?
Buna şöyle eşitlikçi bir cevap vermek isterim. Eşitliğin 
sağlanması için toksik maskulenliğin konuşulması 
gerektiği gibi ‘toksik feminizm’in de konuşulması 
gerekmektedir. Bunu konuşmak insanlar için biraz 
daha korkutucudur. Ben bir erkek olarak, erkeklik 
konumumu eleştiriyorum bence bu daha cesur bir şey 

gibiyken kadınlıkla ilgili konuşmak biraz daha 
insanları korkutuyor. Çoğunuz toksik kadınlığı 
duymamışsınızdır bile belki. ‘Toksik kadınlık’, en 
basitinden bu mevcut erkek yanlısı sistemi devam 
ettirmeyi kendine vazife edinmiş kadınlık gibi 
düşünebilirsiniz. Erkeklerin, toplumda koşulsuz bir 
iktidar sahibi olmasıyla ilgili ilk eğitimleri veren kişiler 
annelerimiz aslında. Gayet sevecen ve masumca 
yapılan yaklaşımlar kimi zaman erkek egemenliğinin 
yüceltilmesine neden olabiliyor. Bu davranış da toksik 
kadınlığa girmektedir. Başka bir örnek, ‘Ben çok özgür 
bir kadınım ama kocam evimizi geçindirmek ve bana 
bakmak zorunda.’ söylemleri de toksik kadınlıktır. 
Toplumun geleneksel baskılarının bizleri 
şekillendirmesine izin vermemeliyiz. 
‘Yapmazsam/yaparsam acaba insanlar benimle dalga 
geçer mi?’ dediğimiz her şey, bizim ve toplumumuzun 
gelişmesini engeller. Bunların bizi zehirlemesine 
müsaade etmememiz gerekiyor. Benim biyolojik 
olarak erkek olmam, bir şeyi yapıp yapamayacağım 
anlamına gelmemeli. Bunları düşündüğümüz zaman 
gerçek mutluluğu ve huzuru yakalarız. Yani benim de 
kendimi çok eleştireceğim konu var çünkü ben de bu 
coğrafyada doğdum, ben de bu yazılı olmayan 
kuralların kitabından mezun oldum. Beni de bu 
toplum eğitti ama bununla baş edilmez deyip 
umutsuzluğa kapılmamamız lazım. Herkes kendi 
kapısının önünü temizlerse sokaklar temiz olur. Ben 
de ara sıra bu sosyal tutum temizliğini yaparsak 
faydalı olacağına inanıyorum. Herkes kendi 
çevrelerinde düzenlemeler yapsa aslında çok da 
sorun kalmayacak. Kadının da erkeğin de toplum 
huzuru, gelişimi, kalkınması için çalışmayı 
hedeflemesi önce bireyde başlasa da kitlesel bir 
olumlu toplumsal evrime neden olabilir.

idare ve işleri yapmasını yine kadından bekliyoruz. 
Toplumda kadına verilen rollerde en başta annelik, ev 
hanımlığı ve erkeğe eş olma unvanlarının kadınlarda 
yönetici, üniversite mezunu, profesör unvanlarından 
daha ön sırada geldiğini görüyoruz. Hayattan bir 
örnek verecek olursak, çocukların kreşe gitmesinin 
birinci sebebinin annesinin çalışması olduğu yönünde 
bir algı var. Çünkü çalışmayan bir annenin çocuğuna 
bakmaktan başka bir işi olamayacağına inanılmış. 
Oysaki çocuğun okul öncesi eğitim alması, annenin 
çalışmasından bağımsız olarak öncelikle çocuğun 
sosyalleşmesi içindir. Bu konu hakkında onlarca 
makale var, yedi yaşın çocuklar için okulla tanışmanın 
çok geç olduğu hakkında söylemler var. Fakat 
toplumda hâlâ bir çocuğun annesi çalışmıyorsa 
çocuğun kreşe gitmesine gerek olmadığı ya da bir 
çocuğun kreşe gitmesinin nedeni annenin çalışması 
olarak algılanıyor.

“Feminizm: XVIII. yüzyılda Fransa’da filozoflar ve 
kadın yazarlarca ortaya atılan ve savunulan, daha 
sonraki yüzyıllarda her toplumda yandaş bulan, 
kadının siyasal ve toplumsal haklar bakımından 
erkekle eşit olması gerektiğini öne süren ve bunu 
gerçekleştirmeye çalışan akım.” 
O halde toplumda pratik uygulamada “Feminizm” 
neden kutuplaştırır? Feminizmi amacına uygun mu 
En doğru olacak şeyin insan kimliğini ortaya çıkarmak 
olduğunu düşünüyorum. Kadınsılık veya erkeksilik 
yerine androjen bir sosyal kimlik kazanılması gerekir. 
Demek istediğim kadının da erkeğin de yüceltilmeden 
‘insan’ özellikleriyle algılandığı bir toplum. İkisinde de 
iyi yanlar var ikisinde de kötü yanlar var ve bizim 
onların tam ortasında bir kimlik elde etmemiz 
gerekiyor. Bize erkeklik tamamen kötü diyorlar, 
erkeklik kötü değil ‘toksik erkeklik’ kötü. Bir şeyi 
karşımıza alacaksak bu ataerkil düzen olmalı, ataerkil 
düzen ile bir derdimiz olmalı, çünkü bu ataerkil düzen 
hem kadını hem erkeği zorluyor. Bir şeye karşı 
olacaksak sosyal toplumu zayıflatan, yoran, 
niteliksizleştiren unsurlara tam karşı olmalıyız. Ne 
yazık ki gördüğüm şey şu: biz erkeklerle ilgili sadece 
çok sert şeyleri değiştirelim ama işimize yarayan bir 
nokta varsa oraya çok dokunmayalım tarzında bir 
eşitlik arayışı var. Bu eşitlik (!) algısı da kendi içinde 
tutarlı olmadığı için işlerliği sorgulanması gerekiyor.

‘Bayan değil kadın’ düzenlemesi konusundaki 
tepkileri abartılmış buluyor musunuz yoksa yerinde 
tepkiler mi sizce?
Bayan sözcüğünü kullanan kişi ısrarla ve bilerek bunu 
kullanıyorsa ben de rahatsız oluyorum. Fakat bazen  
dile çok yerleşmiş ve farkında olunmadan 
kullandığımız kelimeler vardır. Siz de yaşarsınız 
örneğin: “Burada çok dikkatli olmalıyım.” dediğiniz 
yerler vardır ve asıl oralarda o baskıdan dolayı hata 
yaparsınız. Yanlışlıkla o istemediğiniz kelimeyi 
söylersiniz ya da yapmamanız gereken şeyi 

yaparsınız. Eğer bu baskıdan dolayı yapılmış bir 
hataysa çok da abartmamak gerekir bu tepkiyi. Genel 
konuşmada sürekli ikinci cinsi niteler anlamda, sosyal 
statüde kadını öteler gibi konuşuluyorsa o zaman bu 
davranışın verdiği rahatsızlık kibar bir şekilde dile 
getirilmeli.

Türkiye Cumhuriyeti çoğu Avrupa ülkesinden daha 
önce kadına seçme ve seçilme hakkı vermişken 21. 
yüzyıl Türkiye’sinin bu denli gerilemesinde ve kadın 
erkek eşitsizliği olmasının sebebi nedir sizce?
Onu ben şu şekilde yorumluyorum. Bu sefer 
biyolojiden biraz açıklamaya çalışacağım. Evrim 
konusu var, o da yanlış anlaşılıyor tıpkı feminizm gibi. 
Nasıl feminizm erkek düşmanlığı olarak anlaşılıyorsa, 
evrim de sadece maymundan gelmişiz gibi anlatılıyor 
insanlara. Öyle bir şey yok. Evrimde sosyolojik evrimle 
biyolojik evrimi ayırdığımız zaman bu sorunun 
cevabını bulabiliyoruz. Sosyolojik evrim, toplumda 
olan değişimlerin evrimleşmesidir ve bu çok hızlı 
oluyor. Yani biyolojik evrimde biz bir evrimin dört yüz, 
beş yüz yıl sonra biyolojimize yansımasını 
görebiliyorken; sosyolojiden başlayan ufacık bir 
değişim, on yıl sonra onun hakikatmış gibi ele 
alınmasına sebep oluyor. Şu anda sosyolojik evrim 
olarak kadınların kötü araba kullanması konusundaki 
algıyı düşünün. Sonrasında bakıyorsunuz trafikte 
gerçekten kadınlar bunu sonuna kadar hissediyorlar 
‘Ben iyi bir şoför değil miyim acaba?’ diye ve bunun 
onların pratiklerine de olumsuz yansıyan bir süreci 
oluyor. Mesela bu bir sosyolojik evrim. Ne yazık ki bu 
böyle devam edince bu dört yüz, beş yüz yıl sonra 
biyolojik evrime dönüşüyor ve beyin yapısında 
gerçekten araba sürmeyle ilgili bir kısmın daha az 
geliştiğini bilimsel çalışmalar açıklayacak, bu çok 
tehlikeli olan kısım. Türkiye’de de bir devrim oldu 
rejim değişti, cumhuriyet kuruldu, kadınlar açısından 
da olumlu anlamda etkilerini gördük bunun. 
Sosyolojik olarak iyiye gittiği bir dönemde siyasi 
yapının, yönetimlerin değişmesiyle beraber bu 
çalışmaların tam tersi örnekler oldu. Bu sefer de halk 
yeni durumu normalmiş gibi algılamaya ya da 
kanıksamaya başlar. Yani bu tüm bahsedilen şeyi 
olumlu anlamda da olumsuz anlamda da açıklayacak 
kavram ‘sosyolojik evrim’dir. Çok hızlı olur çok da 
genel kabul görür. Zaten biz kadınlardan üstünüzmüş 
gibi ele alınır, kadınlar evde kalmalıdır gibi bir kanaat 
geliştirilir. Bu politikaları sadece siyasetçiler 
üretmiyor, medya da üretiyor bunlar nasıl şekil alırsa 
toplum da ona göre evriliyor. 

Nesiller boyu kadın erkek eşitsizliğini bir aile yapısı 
olarak benimsemişken ve bunun etkileri sürerken 
özellikle kırsal kesimlerde bu yanlış aile yapısını ve 
bu zihniyeti sizce nasıl değiştirebiliriz? 
Biz bu problemin sadece kırsal kesim problemi 
olmadığını biliyoruz. Eşitsizlik tüm Türkiye’de var ama 
kırsal kesimlerde bu eşitsizlik biraz daha uzun sürede 
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Öncelikle sizi yakından tanımak isteriz. Caner 
Küçükpolat kimdir? Bireysel ve akademik anlamda 
kendinizi tanıtır mısınız?
Ben Caner Küçükpolat, İstanbul Üniversitesi Psikoloji 
Bölümü mezunuyum. Türk Dili ve Edebiyatı 
bölümünde de çift ana dal yaptım. Bu nedenle 
edebiyatla da yakından ilgiliyim. Psikoloji, sosyoloji ve 
edebiyat alanlarında çok yönlü çalışmaları seviyorum 
ve desteklemeye çalışıyorum. Hangi konu olursa olsun 
bir konuya multidisipliner yaklaşmanın faydalı 
olduğuna inanıyorum. Meslek olarak icra ettiğim alan 
psikologluk, bunu hem özel kurumlarda hem de 
devlet kurumlarında yapmaya devam ediyorum. 
İstanbul Üniversitesi’nde sosyal psikoloji alanında 
yüksek lisansa başladığımda aklımda toplumsal 
cinsiyet konusu yoktu açıkçası. Kızım Güneş’in 
dünyaya gelmesiyle beraber toplumsal cinsiyet 
konuları benim için daha önemli hale geldi. Ebeveyn 
olarak topluma bakmak farklı bir bakış açısı 
kazandırdı bana.

Meslek tercihiniz neden psikoloji ve uzmanlık 
alanınız da sosyal psikoloji oldu? Kadın erkek 
eşitsizliği sorununa değinmekte sizi tetikleyen ne 
oldu?
Muhtemelen kendimde veya toplumda düzeltilmesi 
gereken bir yara olduğunu düşündüm ve farkında 
olmadan kendimi bu alanda çalışırken buldum. Lisans 
alanımı psikoloji olarak belirlerken gelecek kaygısı, 
çalışırken mutlu olacağım bir meslek olması, unvanı 
dolayısıyla seçtim. 

Mesleklerin cinsiyetlere göre kodlanması ya da aile 
hayatında kadının rolünün azaltılması eşitliği 
sağlamada etkili politikalar mıdır? Değilse nasıl 
çözümler toplumu daha eşit duruma getirir?
Mesleklerin cinsiyetlere göre kodlandığını tüm 
dünyada görüyoruz. Bu ayrımın çocuklukta renklerle, 
oyuncaklarla başlayıp büyüdüğümüzde mesleklere 
yöneltildiğini görüyoruz. Ben bu ayrımların 
toplumların gelişimi açısından faydalı olduğuna 

inanmıyorum. Örneğin ben üniversitede okurken 70 
kişilik sınıfta 2-3 erkek öğrenciydik yalnızca. Bunun da 
sebebi kadınların erkeklere kıyasla duygularla 
özleştirilmiş olmasıdır.  Erkeklerin duygu odaklı konu 
ve konular üzerinde kadınlar kadar nitelikli 
çalışamayacağı kanısı yaygındır ya da kadınların bu 
tarz kapsamdaki işleri daha nitelikli yapacağı 
düşüncesi topluma hakimdir.

İş yerlerinde ayni pozisyonda olan kadın ve 
erkeklerin maaşlarındaki farklılığın nedeni hakkında 
düşünceleriniz nedir ve bu sorun nasıl düzeltilebilir? 
Ya da işe alınma konusunda kadın ve erkek 
arasındaki kadın bazında dezavantajlı durum nasıl 
değişir?  
Bu iki soruyu cevaplayabilmek için endüstri devrimi 
dönemine gitmek gerekiyor. Avrupa’da bunun ortaya 
çıkma şekli kadın ve erkeğin çalışmaya başlamasıyla 
ebeveynlerin çocuklarını kime bırakacakları sorunu 
ortaya çıktı. Birçok sendika da “biz erkek çalışana 
(babaya) daha fazla para verelim, kadınlar (anneler) 
da evde çocuğa baksın, kadının parasını da erkeğe 
verelim” biçiminde bir teklif sundu. Bu sorunların 
geçmişinin böyle olduğunu çoğu kişi bilmez. Aslında 
buradaki teklifin eril hakimiyetinin kadınlar tarafından 
da kabul edildiğinin altını çizmek isterim. Her geçici 
durum gibi bu durum da sonrasında kalıcı hale geldi 
ve farklı olumsuzluklara da neden oldu. Bu durumun 
bireysel çabayla çözülebileceğine inanmıyorum. 
Sosyal yapıdaki bireysel çaba ve isteklerin yanında 
yöneticilerin, firma sahiplerinin, siyasilerin halka belli 
yasalar ve güvenceler getirmesi gerektiğine 
inanıyorum.

Toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında kadınların 
aile/özel ve çalışma hayatındaki rollerini nasıl 
değerlendirmek gerekmektedir?  
Bu soruyu bilimsel değil de kendi özel hayatımdan 
örnek vererek anlatacağım. Kadınların birçok sıfatı 
olabilir ama bunların arasında hâlâ en baştaki rol ev 
içindeki belirli görevleri yapmaları. Bir kadın CEO veya 
yönetici olabilir ama eve geldiğinde ev içindeki tüm 
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çözülecek gibi. Örneğin metropol şehirlerde babalar 
çocuklarını gocunmadan parka götürüp ilgileniyor. Bu 
örnekler büyük şehirlerde normalleşti. Eşim çalışıyor 
diyen erkekler yani evin gelirini ortak bir şekilde 
bölüştüren aileler, çocuğun bakımını da ortak bir 
şekilde ele alma zorunluluğuyla başladı bu paylaşım 
aslında. Öncelikle keyfi değil zorunlulukla başlayan bu 
durum babalara keyif vermeye başladı. ‘Ben kendime 
ait olan bir canı büyütmeye çalışıyorum, bakmaya 
çalışıyorum.’ gibi düşünceler oluştu. Ama kırsal 
kesimlerde bu örneklerin çok çok az olduğunu 
biliyoruz. Örneğin ben bu büyük şehirde kanguruya 
çocuğumu sarıp çıktığımda on beş, on altı milyonluk 
şehirde kimseye hesap vermek zorunda kalmam. Üç 
yüz hanelik köylerde bu yapılırsa erkek grupları 
tarafından bu davranışı yapan kişinin dışlanması söz 
konusu olur. O yüzden diyorum ki kırsalda eleştiri çok 
daha yoğun hissediliyor. Kadının erkek rolünde bir iş 
yapmasındansa erkeğin kadın rolünde bir iş yapması 
daha çok korkutuyor. Bu yüzden erkeği daha fazla 
erkek rolünde tutmaya çalışıyoruz ve bu durum 
kırsaldaki durum daha da değişmez radikal 
görünüyor. Yani burada da bir tür sosyal eşitsizlik var 
aslında. 

Bir erkek, bir baba ve mesleki anlamda da sosyal 
psikolog olarak ‘toksik maskulenlik’ten kurtulup her 
alanda hukuki eşitlik toplumda nasıl 
sağlanabileceğini düşünüyorsunuz?
Buna şöyle eşitlikçi bir cevap vermek isterim. Eşitliğin 
sağlanması için toksik maskulenliğin konuşulması 
gerektiği gibi ‘toksik feminizm’in de konuşulması 
gerekmektedir. Bunu konuşmak insanlar için biraz 
daha korkutucudur. Ben bir erkek olarak, erkeklik 
konumumu eleştiriyorum bence bu daha cesur bir şey 

gibiyken kadınlıkla ilgili konuşmak biraz daha 
insanları korkutuyor. Çoğunuz toksik kadınlığı 
duymamışsınızdır bile belki. ‘Toksik kadınlık’, en 
basitinden bu mevcut erkek yanlısı sistemi devam 
ettirmeyi kendine vazife edinmiş kadınlık gibi 
düşünebilirsiniz. Erkeklerin, toplumda koşulsuz bir 
iktidar sahibi olmasıyla ilgili ilk eğitimleri veren kişiler 
annelerimiz aslında. Gayet sevecen ve masumca 
yapılan yaklaşımlar kimi zaman erkek egemenliğinin 
yüceltilmesine neden olabiliyor. Bu davranış da toksik 
kadınlığa girmektedir. Başka bir örnek, ‘Ben çok özgür 
bir kadınım ama kocam evimizi geçindirmek ve bana 
bakmak zorunda.’ söylemleri de toksik kadınlıktır. 
Toplumun geleneksel baskılarının bizleri 
şekillendirmesine izin vermemeliyiz. 
‘Yapmazsam/yaparsam acaba insanlar benimle dalga 
geçer mi?’ dediğimiz her şey, bizim ve toplumumuzun 
gelişmesini engeller. Bunların bizi zehirlemesine 
müsaade etmememiz gerekiyor. Benim biyolojik 
olarak erkek olmam, bir şeyi yapıp yapamayacağım 
anlamına gelmemeli. Bunları düşündüğümüz zaman 
gerçek mutluluğu ve huzuru yakalarız. Yani benim de 
kendimi çok eleştireceğim konu var çünkü ben de bu 
coğrafyada doğdum, ben de bu yazılı olmayan 
kuralların kitabından mezun oldum. Beni de bu 
toplum eğitti ama bununla baş edilmez deyip 
umutsuzluğa kapılmamamız lazım. Herkes kendi 
kapısının önünü temizlerse sokaklar temiz olur. Ben 
de ara sıra bu sosyal tutum temizliğini yaparsak 
faydalı olacağına inanıyorum. Herkes kendi 
çevrelerinde düzenlemeler yapsa aslında çok da 
sorun kalmayacak. Kadının da erkeğin de toplum 
huzuru, gelişimi, kalkınması için çalışmayı 
hedeflemesi önce bireyde başlasa da kitlesel bir 
olumlu toplumsal evrime neden olabilir.
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idare ve işleri yapmasını yine kadından bekliyoruz. 
Toplumda kadına verilen rollerde en başta annelik, ev 
hanımlığı ve erkeğe eş olma unvanlarının kadınlarda 
yönetici, üniversite mezunu, profesör unvanlarından 
daha ön sırada geldiğini görüyoruz. Hayattan bir 
örnek verecek olursak, çocukların kreşe gitmesinin 
birinci sebebinin annesinin çalışması olduğu yönünde 
bir algı var. Çünkü çalışmayan bir annenin çocuğuna 
bakmaktan başka bir işi olamayacağına inanılmış. 
Oysaki çocuğun okul öncesi eğitim alması, annenin 
çalışmasından bağımsız olarak öncelikle çocuğun 
sosyalleşmesi içindir. Bu konu hakkında onlarca 
makale var, yedi yaşın çocuklar için okulla tanışmanın 
çok geç olduğu hakkında söylemler var. Fakat 
toplumda hâlâ bir çocuğun annesi çalışmıyorsa 
çocuğun kreşe gitmesine gerek olmadığı ya da bir 
çocuğun kreşe gitmesinin nedeni annenin çalışması 
olarak algılanıyor.

“Feminizm: XVIII. yüzyılda Fransa’da filozoflar ve 
kadın yazarlarca ortaya atılan ve savunulan, daha 
sonraki yüzyıllarda her toplumda yandaş bulan, 
kadının siyasal ve toplumsal haklar bakımından 
erkekle eşit olması gerektiğini öne süren ve bunu 
gerçekleştirmeye çalışan akım.” 
O halde toplumda pratik uygulamada “Feminizm” 
neden kutuplaştırır? Feminizmi amacına uygun mu 
En doğru olacak şeyin insan kimliğini ortaya çıkarmak 
olduğunu düşünüyorum. Kadınsılık veya erkeksilik 
yerine androjen bir sosyal kimlik kazanılması gerekir. 
Demek istediğim kadının da erkeğin de yüceltilmeden 
‘insan’ özellikleriyle algılandığı bir toplum. İkisinde de 
iyi yanlar var ikisinde de kötü yanlar var ve bizim 
onların tam ortasında bir kimlik elde etmemiz 
gerekiyor. Bize erkeklik tamamen kötü diyorlar, 
erkeklik kötü değil ‘toksik erkeklik’ kötü. Bir şeyi 
karşımıza alacaksak bu ataerkil düzen olmalı, ataerkil 
düzen ile bir derdimiz olmalı, çünkü bu ataerkil düzen 
hem kadını hem erkeği zorluyor. Bir şeye karşı 
olacaksak sosyal toplumu zayıflatan, yoran, 
niteliksizleştiren unsurlara tam karşı olmalıyız. Ne 
yazık ki gördüğüm şey şu: biz erkeklerle ilgili sadece 
çok sert şeyleri değiştirelim ama işimize yarayan bir 
nokta varsa oraya çok dokunmayalım tarzında bir 
eşitlik arayışı var. Bu eşitlik (!) algısı da kendi içinde 
tutarlı olmadığı için işlerliği sorgulanması gerekiyor.

‘Bayan değil kadın’ düzenlemesi konusundaki 
tepkileri abartılmış buluyor musunuz yoksa yerinde 
tepkiler mi sizce?
Bayan sözcüğünü kullanan kişi ısrarla ve bilerek bunu 
kullanıyorsa ben de rahatsız oluyorum. Fakat bazen  
dile çok yerleşmiş ve farkında olunmadan 
kullandığımız kelimeler vardır. Siz de yaşarsınız 
örneğin: “Burada çok dikkatli olmalıyım.” dediğiniz 
yerler vardır ve asıl oralarda o baskıdan dolayı hata 
yaparsınız. Yanlışlıkla o istemediğiniz kelimeyi 
söylersiniz ya da yapmamanız gereken şeyi 

yaparsınız. Eğer bu baskıdan dolayı yapılmış bir 
hataysa çok da abartmamak gerekir bu tepkiyi. Genel 
konuşmada sürekli ikinci cinsi niteler anlamda, sosyal 
statüde kadını öteler gibi konuşuluyorsa o zaman bu 
davranışın verdiği rahatsızlık kibar bir şekilde dile 
getirilmeli.

Türkiye Cumhuriyeti çoğu Avrupa ülkesinden daha 
önce kadına seçme ve seçilme hakkı vermişken 21. 
yüzyıl Türkiye’sinin bu denli gerilemesinde ve kadın 
erkek eşitsizliği olmasının sebebi nedir sizce?
Onu ben şu şekilde yorumluyorum. Bu sefer 
biyolojiden biraz açıklamaya çalışacağım. Evrim 
konusu var, o da yanlış anlaşılıyor tıpkı feminizm gibi. 
Nasıl feminizm erkek düşmanlığı olarak anlaşılıyorsa, 
evrim de sadece maymundan gelmişiz gibi anlatılıyor 
insanlara. Öyle bir şey yok. Evrimde sosyolojik evrimle 
biyolojik evrimi ayırdığımız zaman bu sorunun 
cevabını bulabiliyoruz. Sosyolojik evrim, toplumda 
olan değişimlerin evrimleşmesidir ve bu çok hızlı 
oluyor. Yani biyolojik evrimde biz bir evrimin dört yüz, 
beş yüz yıl sonra biyolojimize yansımasını 
görebiliyorken; sosyolojiden başlayan ufacık bir 
değişim, on yıl sonra onun hakikatmış gibi ele 
alınmasına sebep oluyor. Şu anda sosyolojik evrim 
olarak kadınların kötü araba kullanması konusundaki 
algıyı düşünün. Sonrasında bakıyorsunuz trafikte 
gerçekten kadınlar bunu sonuna kadar hissediyorlar 
‘Ben iyi bir şoför değil miyim acaba?’ diye ve bunun 
onların pratiklerine de olumsuz yansıyan bir süreci 
oluyor. Mesela bu bir sosyolojik evrim. Ne yazık ki bu 
böyle devam edince bu dört yüz, beş yüz yıl sonra 
biyolojik evrime dönüşüyor ve beyin yapısında 
gerçekten araba sürmeyle ilgili bir kısmın daha az 
geliştiğini bilimsel çalışmalar açıklayacak, bu çok 
tehlikeli olan kısım. Türkiye’de de bir devrim oldu 
rejim değişti, cumhuriyet kuruldu, kadınlar açısından 
da olumlu anlamda etkilerini gördük bunun. 
Sosyolojik olarak iyiye gittiği bir dönemde siyasi 
yapının, yönetimlerin değişmesiyle beraber bu 
çalışmaların tam tersi örnekler oldu. Bu sefer de halk 
yeni durumu normalmiş gibi algılamaya ya da 
kanıksamaya başlar. Yani bu tüm bahsedilen şeyi 
olumlu anlamda da olumsuz anlamda da açıklayacak 
kavram ‘sosyolojik evrim’dir. Çok hızlı olur çok da 
genel kabul görür. Zaten biz kadınlardan üstünüzmüş 
gibi ele alınır, kadınlar evde kalmalıdır gibi bir kanaat 
geliştirilir. Bu politikaları sadece siyasetçiler 
üretmiyor, medya da üretiyor bunlar nasıl şekil alırsa 
toplum da ona göre evriliyor. 

Nesiller boyu kadın erkek eşitsizliğini bir aile yapısı 
olarak benimsemişken ve bunun etkileri sürerken 
özellikle kırsal kesimlerde bu yanlış aile yapısını ve 
bu zihniyeti sizce nasıl değiştirebiliriz? 
Biz bu problemin sadece kırsal kesim problemi 
olmadığını biliyoruz. Eşitsizlik tüm Türkiye’de var ama 
kırsal kesimlerde bu eşitsizlik biraz daha uzun sürede 

Öncelikle sizi yakından tanımak isteriz. Caner 
Küçükpolat kimdir? Bireysel ve akademik anlamda 
kendinizi tanıtır mısınız?
Ben Caner Küçükpolat, İstanbul Üniversitesi Psikoloji 
Bölümü mezunuyum. Türk Dili ve Edebiyatı 
bölümünde de çift ana dal yaptım. Bu nedenle 
edebiyatla da yakından ilgiliyim. Psikoloji, sosyoloji ve 
edebiyat alanlarında çok yönlü çalışmaları seviyorum 
ve desteklemeye çalışıyorum. Hangi konu olursa olsun 
bir konuya multidisipliner yaklaşmanın faydalı 
olduğuna inanıyorum. Meslek olarak icra ettiğim alan 
psikologluk, bunu hem özel kurumlarda hem de 
devlet kurumlarında yapmaya devam ediyorum. 
İstanbul Üniversitesi’nde sosyal psikoloji alanında 
yüksek lisansa başladığımda aklımda toplumsal 
cinsiyet konusu yoktu açıkçası. Kızım Güneş’in 
dünyaya gelmesiyle beraber toplumsal cinsiyet 
konuları benim için daha önemli hale geldi. Ebeveyn 
olarak topluma bakmak farklı bir bakış açısı 
kazandırdı bana.

Meslek tercihiniz neden psikoloji ve uzmanlık 
alanınız da sosyal psikoloji oldu? Kadın erkek 
eşitsizliği sorununa değinmekte sizi tetikleyen ne 
oldu?
Muhtemelen kendimde veya toplumda düzeltilmesi 
gereken bir yara olduğunu düşündüm ve farkında 
olmadan kendimi bu alanda çalışırken buldum. Lisans 
alanımı psikoloji olarak belirlerken gelecek kaygısı, 
çalışırken mutlu olacağım bir meslek olması, unvanı 
dolayısıyla seçtim. 

Mesleklerin cinsiyetlere göre kodlanması ya da aile 
hayatında kadının rolünün azaltılması eşitliği 
sağlamada etkili politikalar mıdır? Değilse nasıl 
çözümler toplumu daha eşit duruma getirir?
Mesleklerin cinsiyetlere göre kodlandığını tüm 
dünyada görüyoruz. Bu ayrımın çocuklukta renklerle, 
oyuncaklarla başlayıp büyüdüğümüzde mesleklere 
yöneltildiğini görüyoruz. Ben bu ayrımların 
toplumların gelişimi açısından faydalı olduğuna 

inanmıyorum. Örneğin ben üniversitede okurken 70 
kişilik sınıfta 2-3 erkek öğrenciydik yalnızca. Bunun da 
sebebi kadınların erkeklere kıyasla duygularla 
özleştirilmiş olmasıdır.  Erkeklerin duygu odaklı konu 
ve konular üzerinde kadınlar kadar nitelikli 
çalışamayacağı kanısı yaygındır ya da kadınların bu 
tarz kapsamdaki işleri daha nitelikli yapacağı 
düşüncesi topluma hakimdir.

İş yerlerinde ayni pozisyonda olan kadın ve 
erkeklerin maaşlarındaki farklılığın nedeni hakkında 
düşünceleriniz nedir ve bu sorun nasıl düzeltilebilir? 
Ya da işe alınma konusunda kadın ve erkek 
arasındaki kadın bazında dezavantajlı durum nasıl 
değişir?  
Bu iki soruyu cevaplayabilmek için endüstri devrimi 
dönemine gitmek gerekiyor. Avrupa’da bunun ortaya 
çıkma şekli kadın ve erkeğin çalışmaya başlamasıyla 
ebeveynlerin çocuklarını kime bırakacakları sorunu 
ortaya çıktı. Birçok sendika da “biz erkek çalışana 
(babaya) daha fazla para verelim, kadınlar (anneler) 
da evde çocuğa baksın, kadının parasını da erkeğe 
verelim” biçiminde bir teklif sundu. Bu sorunların 
geçmişinin böyle olduğunu çoğu kişi bilmez. Aslında 
buradaki teklifin eril hakimiyetinin kadınlar tarafından 
da kabul edildiğinin altını çizmek isterim. Her geçici 
durum gibi bu durum da sonrasında kalıcı hale geldi 
ve farklı olumsuzluklara da neden oldu. Bu durumun 
bireysel çabayla çözülebileceğine inanmıyorum. 
Sosyal yapıdaki bireysel çaba ve isteklerin yanında 
yöneticilerin, firma sahiplerinin, siyasilerin halka belli 
yasalar ve güvenceler getirmesi gerektiğine 
inanıyorum.

Toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında kadınların 
aile/özel ve çalışma hayatındaki rollerini nasıl 
değerlendirmek gerekmektedir?  
Bu soruyu bilimsel değil de kendi özel hayatımdan 
örnek vererek anlatacağım. Kadınların birçok sıfatı 
olabilir ama bunların arasında hâlâ en baştaki rol ev 
içindeki belirli görevleri yapmaları. Bir kadın CEO veya 
yönetici olabilir ama eve geldiğinde ev içindeki tüm 
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çözülecek gibi. Örneğin metropol şehirlerde babalar 
çocuklarını gocunmadan parka götürüp ilgileniyor. Bu 
örnekler büyük şehirlerde normalleşti. Eşim çalışıyor 
diyen erkekler yani evin gelirini ortak bir şekilde 
bölüştüren aileler, çocuğun bakımını da ortak bir 
şekilde ele alma zorunluluğuyla başladı bu paylaşım 
aslında. Öncelikle keyfi değil zorunlulukla başlayan bu 
durum babalara keyif vermeye başladı. ‘Ben kendime 
ait olan bir canı büyütmeye çalışıyorum, bakmaya 
çalışıyorum.’ gibi düşünceler oluştu. Ama kırsal 
kesimlerde bu örneklerin çok çok az olduğunu 
biliyoruz. Örneğin ben bu büyük şehirde kanguruya 
çocuğumu sarıp çıktığımda on beş, on altı milyonluk 
şehirde kimseye hesap vermek zorunda kalmam. Üç 
yüz hanelik köylerde bu yapılırsa erkek grupları 
tarafından bu davranışı yapan kişinin dışlanması söz 
konusu olur. O yüzden diyorum ki kırsalda eleştiri çok 
daha yoğun hissediliyor. Kadının erkek rolünde bir iş 
yapmasındansa erkeğin kadın rolünde bir iş yapması 
daha çok korkutuyor. Bu yüzden erkeği daha fazla 
erkek rolünde tutmaya çalışıyoruz ve bu durum 
kırsaldaki durum daha da değişmez radikal 
görünüyor. Yani burada da bir tür sosyal eşitsizlik var 
aslında. 

Bir erkek, bir baba ve mesleki anlamda da sosyal 
psikolog olarak ‘toksik maskulenlik’ten kurtulup her 
alanda hukuki eşitlik toplumda nasıl 
sağlanabileceğini düşünüyorsunuz?
Buna şöyle eşitlikçi bir cevap vermek isterim. Eşitliğin 
sağlanması için toksik maskulenliğin konuşulması 
gerektiği gibi ‘toksik feminizm’in de konuşulması 
gerekmektedir. Bunu konuşmak insanlar için biraz 
daha korkutucudur. Ben bir erkek olarak, erkeklik 
konumumu eleştiriyorum bence bu daha cesur bir şey 

gibiyken kadınlıkla ilgili konuşmak biraz daha 
insanları korkutuyor. Çoğunuz toksik kadınlığı 
duymamışsınızdır bile belki. ‘Toksik kadınlık’, en 
basitinden bu mevcut erkek yanlısı sistemi devam 
ettirmeyi kendine vazife edinmiş kadınlık gibi 
düşünebilirsiniz. Erkeklerin, toplumda koşulsuz bir 
iktidar sahibi olmasıyla ilgili ilk eğitimleri veren kişiler 
annelerimiz aslında. Gayet sevecen ve masumca 
yapılan yaklaşımlar kimi zaman erkek egemenliğinin 
yüceltilmesine neden olabiliyor. Bu davranış da toksik 
kadınlığa girmektedir. Başka bir örnek, ‘Ben çok özgür 
bir kadınım ama kocam evimizi geçindirmek ve bana 
bakmak zorunda.’ söylemleri de toksik kadınlıktır. 
Toplumun geleneksel baskılarının bizleri 
şekillendirmesine izin vermemeliyiz. 
‘Yapmazsam/yaparsam acaba insanlar benimle dalga 
geçer mi?’ dediğimiz her şey, bizim ve toplumumuzun 
gelişmesini engeller. Bunların bizi zehirlemesine 
müsaade etmememiz gerekiyor. Benim biyolojik 
olarak erkek olmam, bir şeyi yapıp yapamayacağım 
anlamına gelmemeli. Bunları düşündüğümüz zaman 
gerçek mutluluğu ve huzuru yakalarız. Yani benim de 
kendimi çok eleştireceğim konu var çünkü ben de bu 
coğrafyada doğdum, ben de bu yazılı olmayan 
kuralların kitabından mezun oldum. Beni de bu 
toplum eğitti ama bununla baş edilmez deyip 
umutsuzluğa kapılmamamız lazım. Herkes kendi 
kapısının önünü temizlerse sokaklar temiz olur. Ben 
de ara sıra bu sosyal tutum temizliğini yaparsak 
faydalı olacağına inanıyorum. Herkes kendi 
çevrelerinde düzenlemeler yapsa aslında çok da 
sorun kalmayacak. Kadının da erkeğin de toplum 
huzuru, gelişimi, kalkınması için çalışmayı 
hedeflemesi önce bireyde başlasa da kitlesel bir 
olumlu toplumsal evrime neden olabilir.

idare ve işleri yapmasını yine kadından bekliyoruz. 
Toplumda kadına verilen rollerde en başta annelik, ev 
hanımlığı ve erkeğe eş olma unvanlarının kadınlarda 
yönetici, üniversite mezunu, profesör unvanlarından 
daha ön sırada geldiğini görüyoruz. Hayattan bir 
örnek verecek olursak, çocukların kreşe gitmesinin 
birinci sebebinin annesinin çalışması olduğu yönünde 
bir algı var. Çünkü çalışmayan bir annenin çocuğuna 
bakmaktan başka bir işi olamayacağına inanılmış. 
Oysaki çocuğun okul öncesi eğitim alması, annenin 
çalışmasından bağımsız olarak öncelikle çocuğun 
sosyalleşmesi içindir. Bu konu hakkında onlarca 
makale var, yedi yaşın çocuklar için okulla tanışmanın 
çok geç olduğu hakkında söylemler var. Fakat 
toplumda hâlâ bir çocuğun annesi çalışmıyorsa 
çocuğun kreşe gitmesine gerek olmadığı ya da bir 
çocuğun kreşe gitmesinin nedeni annenin çalışması 
olarak algılanıyor.

“Feminizm: XVIII. yüzyılda Fransa’da filozoflar ve 
kadın yazarlarca ortaya atılan ve savunulan, daha 
sonraki yüzyıllarda her toplumda yandaş bulan, 
kadının siyasal ve toplumsal haklar bakımından 
erkekle eşit olması gerektiğini öne süren ve bunu 
gerçekleştirmeye çalışan akım.” 
O halde toplumda pratik uygulamada “Feminizm” 
neden kutuplaştırır? Feminizmi amacına uygun mu 
En doğru olacak şeyin insan kimliğini ortaya çıkarmak 
olduğunu düşünüyorum. Kadınsılık veya erkeksilik 
yerine androjen bir sosyal kimlik kazanılması gerekir. 
Demek istediğim kadının da erkeğin de yüceltilmeden 
‘insan’ özellikleriyle algılandığı bir toplum. İkisinde de 
iyi yanlar var ikisinde de kötü yanlar var ve bizim 
onların tam ortasında bir kimlik elde etmemiz 
gerekiyor. Bize erkeklik tamamen kötü diyorlar, 
erkeklik kötü değil ‘toksik erkeklik’ kötü. Bir şeyi 
karşımıza alacaksak bu ataerkil düzen olmalı, ataerkil 
düzen ile bir derdimiz olmalı, çünkü bu ataerkil düzen 
hem kadını hem erkeği zorluyor. Bir şeye karşı 
olacaksak sosyal toplumu zayıflatan, yoran, 
niteliksizleştiren unsurlara tam karşı olmalıyız. Ne 
yazık ki gördüğüm şey şu: biz erkeklerle ilgili sadece 
çok sert şeyleri değiştirelim ama işimize yarayan bir 
nokta varsa oraya çok dokunmayalım tarzında bir 
eşitlik arayışı var. Bu eşitlik (!) algısı da kendi içinde 
tutarlı olmadığı için işlerliği sorgulanması gerekiyor.

‘Bayan değil kadın’ düzenlemesi konusundaki 
tepkileri abartılmış buluyor musunuz yoksa yerinde 
tepkiler mi sizce?
Bayan sözcüğünü kullanan kişi ısrarla ve bilerek bunu 
kullanıyorsa ben de rahatsız oluyorum. Fakat bazen  
dile çok yerleşmiş ve farkında olunmadan 
kullandığımız kelimeler vardır. Siz de yaşarsınız 
örneğin: “Burada çok dikkatli olmalıyım.” dediğiniz 
yerler vardır ve asıl oralarda o baskıdan dolayı hata 
yaparsınız. Yanlışlıkla o istemediğiniz kelimeyi 
söylersiniz ya da yapmamanız gereken şeyi 

yaparsınız. Eğer bu baskıdan dolayı yapılmış bir 
hataysa çok da abartmamak gerekir bu tepkiyi. Genel 
konuşmada sürekli ikinci cinsi niteler anlamda, sosyal 
statüde kadını öteler gibi konuşuluyorsa o zaman bu 
davranışın verdiği rahatsızlık kibar bir şekilde dile 
getirilmeli.

Türkiye Cumhuriyeti çoğu Avrupa ülkesinden daha 
önce kadına seçme ve seçilme hakkı vermişken 21. 
yüzyıl Türkiye’sinin bu denli gerilemesinde ve kadın 
erkek eşitsizliği olmasının sebebi nedir sizce?
Onu ben şu şekilde yorumluyorum. Bu sefer 
biyolojiden biraz açıklamaya çalışacağım. Evrim 
konusu var, o da yanlış anlaşılıyor tıpkı feminizm gibi. 
Nasıl feminizm erkek düşmanlığı olarak anlaşılıyorsa, 
evrim de sadece maymundan gelmişiz gibi anlatılıyor 
insanlara. Öyle bir şey yok. Evrimde sosyolojik evrimle 
biyolojik evrimi ayırdığımız zaman bu sorunun 
cevabını bulabiliyoruz. Sosyolojik evrim, toplumda 
olan değişimlerin evrimleşmesidir ve bu çok hızlı 
oluyor. Yani biyolojik evrimde biz bir evrimin dört yüz, 
beş yüz yıl sonra biyolojimize yansımasını 
görebiliyorken; sosyolojiden başlayan ufacık bir 
değişim, on yıl sonra onun hakikatmış gibi ele 
alınmasına sebep oluyor. Şu anda sosyolojik evrim 
olarak kadınların kötü araba kullanması konusundaki 
algıyı düşünün. Sonrasında bakıyorsunuz trafikte 
gerçekten kadınlar bunu sonuna kadar hissediyorlar 
‘Ben iyi bir şoför değil miyim acaba?’ diye ve bunun 
onların pratiklerine de olumsuz yansıyan bir süreci 
oluyor. Mesela bu bir sosyolojik evrim. Ne yazık ki bu 
böyle devam edince bu dört yüz, beş yüz yıl sonra 
biyolojik evrime dönüşüyor ve beyin yapısında 
gerçekten araba sürmeyle ilgili bir kısmın daha az 
geliştiğini bilimsel çalışmalar açıklayacak, bu çok 
tehlikeli olan kısım. Türkiye’de de bir devrim oldu 
rejim değişti, cumhuriyet kuruldu, kadınlar açısından 
da olumlu anlamda etkilerini gördük bunun. 
Sosyolojik olarak iyiye gittiği bir dönemde siyasi 
yapının, yönetimlerin değişmesiyle beraber bu 
çalışmaların tam tersi örnekler oldu. Bu sefer de halk 
yeni durumu normalmiş gibi algılamaya ya da 
kanıksamaya başlar. Yani bu tüm bahsedilen şeyi 
olumlu anlamda da olumsuz anlamda da açıklayacak 
kavram ‘sosyolojik evrim’dir. Çok hızlı olur çok da 
genel kabul görür. Zaten biz kadınlardan üstünüzmüş 
gibi ele alınır, kadınlar evde kalmalıdır gibi bir kanaat 
geliştirilir. Bu politikaları sadece siyasetçiler 
üretmiyor, medya da üretiyor bunlar nasıl şekil alırsa 
toplum da ona göre evriliyor. 

Nesiller boyu kadın erkek eşitsizliğini bir aile yapısı 
olarak benimsemişken ve bunun etkileri sürerken 
özellikle kırsal kesimlerde bu yanlış aile yapısını ve 
bu zihniyeti sizce nasıl değiştirebiliriz? 
Biz bu problemin sadece kırsal kesim problemi 
olmadığını biliyoruz. Eşitsizlik tüm Türkiye’de var ama 
kırsal kesimlerde bu eşitsizlik biraz daha uzun sürede 

Öncelikle sizi yakından tanımak isteriz. Caner 
Küçükpolat kimdir? Bireysel ve akademik anlamda 
kendinizi tanıtır mısınız?
Ben Caner Küçükpolat, İstanbul Üniversitesi Psikoloji 
Bölümü mezunuyum. Türk Dili ve Edebiyatı 
bölümünde de çift ana dal yaptım. Bu nedenle 
edebiyatla da yakından ilgiliyim. Psikoloji, sosyoloji ve 
edebiyat alanlarında çok yönlü çalışmaları seviyorum 
ve desteklemeye çalışıyorum. Hangi konu olursa olsun 
bir konuya multidisipliner yaklaşmanın faydalı 
olduğuna inanıyorum. Meslek olarak icra ettiğim alan 
psikologluk, bunu hem özel kurumlarda hem de 
devlet kurumlarında yapmaya devam ediyorum. 
İstanbul Üniversitesi’nde sosyal psikoloji alanında 
yüksek lisansa başladığımda aklımda toplumsal 
cinsiyet konusu yoktu açıkçası. Kızım Güneş’in 
dünyaya gelmesiyle beraber toplumsal cinsiyet 
konuları benim için daha önemli hale geldi. Ebeveyn 
olarak topluma bakmak farklı bir bakış açısı 
kazandırdı bana.

Meslek tercihiniz neden psikoloji ve uzmanlık 
alanınız da sosyal psikoloji oldu? Kadın erkek 
eşitsizliği sorununa değinmekte sizi tetikleyen ne 
oldu?
Muhtemelen kendimde veya toplumda düzeltilmesi 
gereken bir yara olduğunu düşündüm ve farkında 
olmadan kendimi bu alanda çalışırken buldum. Lisans 
alanımı psikoloji olarak belirlerken gelecek kaygısı, 
çalışırken mutlu olacağım bir meslek olması, unvanı 
dolayısıyla seçtim. 

Mesleklerin cinsiyetlere göre kodlanması ya da aile 
hayatında kadının rolünün azaltılması eşitliği 
sağlamada etkili politikalar mıdır? Değilse nasıl 
çözümler toplumu daha eşit duruma getirir?
Mesleklerin cinsiyetlere göre kodlandığını tüm 
dünyada görüyoruz. Bu ayrımın çocuklukta renklerle, 
oyuncaklarla başlayıp büyüdüğümüzde mesleklere 
yöneltildiğini görüyoruz. Ben bu ayrımların 
toplumların gelişimi açısından faydalı olduğuna 

inanmıyorum. Örneğin ben üniversitede okurken 70 
kişilik sınıfta 2-3 erkek öğrenciydik yalnızca. Bunun da 
sebebi kadınların erkeklere kıyasla duygularla 
özleştirilmiş olmasıdır.  Erkeklerin duygu odaklı konu 
ve konular üzerinde kadınlar kadar nitelikli 
çalışamayacağı kanısı yaygındır ya da kadınların bu 
tarz kapsamdaki işleri daha nitelikli yapacağı 
düşüncesi topluma hakimdir.

İş yerlerinde ayni pozisyonda olan kadın ve 
erkeklerin maaşlarındaki farklılığın nedeni hakkında 
düşünceleriniz nedir ve bu sorun nasıl düzeltilebilir? 
Ya da işe alınma konusunda kadın ve erkek 
arasındaki kadın bazında dezavantajlı durum nasıl 
değişir?  
Bu iki soruyu cevaplayabilmek için endüstri devrimi 
dönemine gitmek gerekiyor. Avrupa’da bunun ortaya 
çıkma şekli kadın ve erkeğin çalışmaya başlamasıyla 
ebeveynlerin çocuklarını kime bırakacakları sorunu 
ortaya çıktı. Birçok sendika da “biz erkek çalışana 
(babaya) daha fazla para verelim, kadınlar (anneler) 
da evde çocuğa baksın, kadının parasını da erkeğe 
verelim” biçiminde bir teklif sundu. Bu sorunların 
geçmişinin böyle olduğunu çoğu kişi bilmez. Aslında 
buradaki teklifin eril hakimiyetinin kadınlar tarafından 
da kabul edildiğinin altını çizmek isterim. Her geçici 
durum gibi bu durum da sonrasında kalıcı hale geldi 
ve farklı olumsuzluklara da neden oldu. Bu durumun 
bireysel çabayla çözülebileceğine inanmıyorum. 
Sosyal yapıdaki bireysel çaba ve isteklerin yanında 
yöneticilerin, firma sahiplerinin, siyasilerin halka belli 
yasalar ve güvenceler getirmesi gerektiğine 
inanıyorum.

Toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında kadınların 
aile/özel ve çalışma hayatındaki rollerini nasıl 
değerlendirmek gerekmektedir?  
Bu soruyu bilimsel değil de kendi özel hayatımdan 
örnek vererek anlatacağım. Kadınların birçok sıfatı 
olabilir ama bunların arasında hâlâ en baştaki rol ev 
içindeki belirli görevleri yapmaları. Bir kadın CEO veya 
yönetici olabilir ama eve geldiğinde ev içindeki tüm 
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Tarih, 26 Aralık 2004. Dünya, sonrasında acı gerçeklerle 
yüzleşeceği Endonezya merkezli büyük bir deprem ile 
sarsıldı. Hristiyanlar için kutsal olan Noel tatilinde 
insanların yazlık bir yerde denize girip eğlenmek için 
gittikleri turistik bir bölgede böylesi bir felaketi kimse 
tahmin bile edemezdi. Tarihin en uzun depremi olarak 
kaydedilen felaket yaklaşık 10 dakika sürdü. 9,1 
büyüklüğündeki deprem resmi olarak 230 bin fazla 
kişinin canını alırken sayısı belirlenemeyen birçok kişinin 
hayattan izini sildi. 30 metre yüksekliğinde oluşan dev 
tsunami dalgaları denizde eğlenen birçok çocuğu 
yutarken binlercesini de kimsesiz bıraktı. 
 
Rob ve Paul bu çocuklardan sadece ikisiydi. Onlar 
aileleri ile birlikte yılın en güzel zamanını Sri Lanka’da 
geçirmek üzere yola çıkmışlardı. İngiliz kardeşler kısa ve 
alışılmadık hayatlarına hem trajediyi hem başarıyı aynı 
anda sığdırdılar. Daha küçükken ebeveynleri onları 
İngiltere’deki okullarından alarak seyahat etmek ve aynı 
zamanda hayır işleri yapmak amacıyla Hindistan’a 
taşındılar. Hayatta edindikleri bu tecrübeler onları 
oldukça özgüvenli ve bağımsız birey olarak yetişmesine 
çok katkı sağladı.

Trajedi ile ilk tanışmaları 2004 yılında tatil yaptıkları 
sırada gerçekleşti. Dünyayı sarsan bu deprem kardeşleri 
yetim bırakmıştı. Daha 15 ve 17 yaşında ve kendilerinden 
yaşça daha küçük olan iki kardeşleri ile birlikte 
dalgaların ebeveynlerini yuttuğu adada yalnız 
kalmışlardı. Sahip oldukları tek şey üzerlerindeki kıyafet 
olan kardeşler o kargaşa içinde otostop çekerek 
havaalanına gitmeyi başardılar. Buradan ülkelerine 
dönebilmek için bağlantı kurmaya çalıştıkları 
İngiltere’deki tanıdıkları uzaktan yardımcı olarak onları 
geri getirmeyi başardılar.

Şimdi yeniden başlamak zamanıydı. Aradan 6 yıl 
geçmişti. Ebeveynlerinin onlara aşıladığı yardımseverlik 
duygusu sürekli anne ve babalarını onurlandırmalarını 
söylüyordu. Öyle bir şey olmalıydı ki isimleri 
yaşamalıydı. Yaşarken de kendi yaşadıkları zorlukları 
diğer kimsesiz çocuklar yaşamamalıydı. Onları en iyi 
Rob ve Paul anlardı. Planları basitti. Günlük, rahat, 

parmak arası terlik üret, sat ve geliriyle kimsesiz 
çocuklara yardım et. ‘Gandys’ şirketini kurduktan sonra 
hemen arkasından ‘Yetimler yetimler için’ vakfını açtılar. 

Uzun ve azimli çalışmalarının meyvesi almaya 
başladıklarında ülkenin ileri gelen ve tanınan yüzleri 
tarafından da desteklendiler. Richard Branson ve Jamie 
Olivier gibi isimlerin de kullandıkları bu rahat renkli 
terlikler ülke çapından büyük ses getirdiler. Markanın 
sevenleri kazancın yüzde onu ile kimsesizlere yardım 
edildiğini bildikleri için özellikle Gandys’i tercih 
ediyorlardı. Şirketin açılmasından 3 yıl sonra Forkan 
kardeşler, hayatlarının en büyük trajedisini yaşadıkları 
Sri Lanka’ya geri dönerek buradaki kimsesiz çocuklara 
yardım etmek için kolları sıvadılar, büyük bir yurt açarak 
yetim çocukların sığınabileceği sıcak bir yuva ve onlara 
yemek sağladılar. 

Gandys’in Londra’daki merkez ofisinde işler büyük bir 
takım tarafından yürütülmekteydi ve işe renkli parmak 
arası terlikler ile gelinen muhtemelen tek ofisti. Ünleri 
tüm ülke çapında yayılan Forkan kardeşler, İngiliz 
Kraliyet ailesinin önde gelen diğer iki ünlü kardeşi Prens 
William ve Prens Harry tarafından Buckingham 
Sarayı’na davet edildiler.  Sarayın kıyafet protokolüne 
rağmen, ayaklarında Gandy’s marka renkli terlikler ile 
davete katılan Rob ve Paul için artık tüm kapılar 
açılmıştı.

Bu gerçek hayat hikâyesi yakın tarihimiz olduğu için 
hâlâ başarıyla devam ediyor. Önümüzdeki günlerde 
belki de onlar ile ilgili daha birçok haber duyacağız. 
Ama dürüst olmak gerekirse pek az kişinin gelebileceği 
bir durum onlarınki. Düşünün, ailenizi yeni kaybettiniz 
bilmediğiniz bir ülkedesiniz pasaportlarınız yok ve eve 
dönmek istiyorsunuz. Siz bu durumda olsaydınız ne 
yapardınız? Büyük ihtimalle vazgeçerdiniz. Rob ve Paul 
vazgeçmedikleri için onların hikâyesi dünyada biliniyor.  

Her bir karanlık aydınlıkla, her bir gece ise gündüz ile 
ödüllendiriliyor. Yeter ki biz, düşünce kalkmasını 
bilelim…

Hayata Tutunanlar

Öykü KOÇ
9-C

Kaynakça: 
https://www.youtube.com/watch?v=O6_g075zIAw
https://www.theguardian.com/world/2013/nov/01/brothers-or-
phaned-tsunami-flip-flop-profits-gandys#:~:text=The%20brothers%2C
%20who%20lost%20almost,other%20orphans%20around%20the%20w
orld.
https://pro-motivate.com/tr/speaker/rob-forkan/
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Dün gece bir kadın çok ağladı burada. Kimseler 
bakmadı ona.                                                  

İtiraz etmek kapı önlerinde başlar dedim Anadolu’da. 
Ayaküstü bir akşam vakti, gün kararırken buz gibi 
avlularda, ortalık taze ekmek ve çiçeğe durmuş ıhlamur 
kokarken çoğu kadının tek telâşı akşam sofrasına 
yemeğini yetiştirmekten ibaretken çocuklar meraklı 
gözlerle kadınlara bakarken biri çıkar ve tüm manzaraya 
inat, ıhlamur kokusuna tezat kötücül bir adamdan 
bahseder. 

Nereden çıktı bu şimdi, dedi. Bir kadın ağlıyor burada 
diyemedim. Ağlayan kadınlar utandırır hep beni. Onun 
yerine, bu kötücül kocadan bahsettim. Koca dediysem 
belki bir baba, bir akraba ya da herhangi bir adam 
olabilir. Tanıdıktır o. Kimse yadırgamaz mahallede, bu 
adamı da yaşananları da…

Mahalledeki dayanışma da kadın örgütleri de bin yıldır 
hazır durur orada. Sadece birlik olduklarını bilmezler. 
Dünyanın en iyi kalpli emekçileri olduklarını bilmedikleri 
gibi. Yardım çağrısı asla yanıtsız kalmaz ıhlamur kokan 
sokaklarda. Elbirliğiyle def edilir her bela. Bu sonsuz bir 
güven verir tüm kadınlara.                                                                                                                                                          

Dün gece bir kadın çok ağladı burada. Gecenin üçüydü, 
güvenecek biri yoktu ve kimseler bakmadı ona.    
Bir keresinde ben de çok ağlamıştım. Kimseler 
bakmamıştı bana da. Belki bir kereden de fazlaydı. İnsan 
mutlu günleri gibi çetelesini tutmuyor ki kederli ve 
hırpani günlerin. Sonra bir gün ağlayamadım. 
Ayağımdan büyük komşunun naylon terlikleriyle karlı 
bir kış gününde çorapsız, hırkasız düştüm yollara. Her 
yer donmuştu, kalbim donmuştu ve ben soğuktan değil 
ama küçük oluşumdan korkmuştum. Her şey ne kadar 
büyüktü. Evler, yollar, karla kaplı ağaçlar, ayağımdaki 
terlik, rüzgârın şiddeti, köpeklerin havlaması ne kadar 
büyüktü. Devler dünyasında bir cüce, tek tarafı kopmuş 
terliğin parasını nasıl ödeyecekti? Para da çok büyüktü. 
Küçük olan tek bendim. 

Mahallelerin yıkıldığı, apartmanların en havalı günlerini 
yaşadığı, yalnız insanları bağrında saklayıp iyice ufalttığı 
zamanlardı. Kaynamış çilek reçeli kokusu da taze ekmek 

kokusu da yoktu ortalıkta. Kişiliksiz apartmanların tek 
tip dairelerinde kestane kokusu bile yoktu çünkü 
sobaların yerini metal soğukluğuna tezat gümbür 
gümbür yanan petekler almıştı. Kestaneler artık tavalara 
mahkumdu. Dedim ya kıştı. Yalnız sokaklar değil; 
kalbimiz de ıssızdı, kalbimiz de kıştı.

Ben o gece büyüdüm. O soğuk gecede bir anda 
büyüyüverdim. Sokağa çıktım, korkmadım, utanmadım. 
Annemin kumdan kalelerini, kâğıttan evlerini, sahte 
cennetini yıktım. O gece başkaldırmayı öğrendim. 
Ağlamanın işe yaramayacağını, bir şey yapmam 
gerektiğini... 

Bir şey yapmak ‘gitmekle’ başlıyor çoğu zaman: Oradan 
gitmek, üstüne gitmek... Değiştirmek için hareket etmek 
aslında, hep gitmekle ilgili benim dünyamda. 

Mahallelerin dayanışmayı unuttuğu hatta mahallelerin 
mahalle olduğunu unuttuğu, üstümüzden ‘80 
darbesi’nin tanklarıyla birlikte ruhumuzu da ezip 
geçtiği, herkesin içine ve evine kapandığı, insanların 
sustuğu ama çok sustuğu zamanlardı. Dedim ya kıştı. 
Soğuktu, karanlıktı, ıssızdı. Hem evler hem insanlar... Her 
şeyin ulu orta yaşandığı, çorbaların ve acıların 
bölüşüldüğü zamanlar değildi.

Dün gece bir kadın tam burada sokağın ortasında çok 
ağladı. Kimse bakmadı. Ben ona karşıdan baktım. Ben 
ona küçücük bir kız çocuğu gibi şaşırarak baktım. 
Ağlamayı hatırladım, sonra ağlayamamayı...                                                                                                                                               
Sonra karanlık bir kış gecesi sadece koştuğumu. 
Korkmadığımı ama o günden beri hep koştuğumu, 
ağlayamadığımı...                                                                                                                                                      

Şimdi ne zaman sahte cennetler görsem; bozarım 
kumdan kaleleri, kâğıttan evleri yıkarım. O günden beri 
başkaldırırım.

Dün gece burada bir kadın ağladı sokakta. Ben kadına 
baktım, annemi gördüm. Ben anneme gitmeyi öğrettim. 
Ağlamaktan daha fazlasını yapsın istedim, annemi 
gitmeye mecbur ettim. Annem gitmelerin kadını 
değildi: Ağlamaların kadınıydı o. Ben hatıralarımda 
annem ağlayan kadın olmasın diye içimde kocaman bir 
boşluk, hiçlik açarak sırf bir çocukluk fotoğrafını 
değiştirmek için hafızamda “Ben annemi gönderdim” 
fakat sadece hafızamda değil ben annemi gerçekten 
gönderdim. Yine kâğıttan evleri yıkılır annem bilse 
bunu. Orta sınıf sahte cennetimiz görmezden gelmeye 
dayanıklı çünkü. Annem giderken arkasından bile 
bakmadım.                                                                                          

Baksaydım ağlar mıydım?
Dün gece bir kadın çok ağladı. Ben baktım kadına ama 
bir şey yapmadım. Gitmeyi yalnızca kendi öğrenebilirdi. 
Ağlamayacağı yerlere gitmeyi...                                                                                                    

Gittiğim o soğuk kış gecesinin üstünden otuz yıldan 
fazla geçti. Benim üstümden koca bir hayat..  Otuz yıl 
sonra annem de gitti.                                                                                                                                  
Lakin annem ağlayarak gitti...
Dün gece bir kadın çok ağladı burada.                                                                                                                  
Ben kadına baktım.                                                                                                                                                 
O kadın bendim.

Her Şeye Rağmen Gitmek

Naz ÇOLAK
Haz.-B



Kaşifler ( ISTP (Becerikli), ISFP (Maceracı), ESTP 
(Girişimci), ESFP (Eğlendirici) ) yer alır.

Tip teorisinin amacı, insanları etkilemek veya 
sınırlandırmak değildir. Tip teorisinin amacı, bir bireyin 
kendini ve başkalarını daha iyi anlamasını amaçlar. 
Fakat birçok sınıflandırmanın aksine tip kişilik tipi 
sınıflandırılmasında daha iyi veya daha kötü, daha akıllı 
veya daha sağlıklı tipler yoktur. Her karakter kendine 
özgü özellikler taşır. Kendi kişilik tipini bilmek bireyin 
kendinin güçlü ve kör noktalarını öğrenmesini sağlar. 
Tip teorisi hâlâ çok karışık bir kavram olduğu için bir 
bireyin her davranışına cevap veremez ve her şeyi 
açıklayamaz. Araştırmanın başka bir amacı ve önemi 
ise insanların kişilik tiplerine göre iş tercihi 
yapmalarından yanadır. İnsanlar hayatlarının çok 
önemli bir bölümünü çalışarak ya da çalışacağı işi 
belirlemek için okuyarak geçiriyor. Bireyin kendi kişilik 

tipini bilerek ömür boyu kendi kişiliğinin sağladığı 
kolaylıklardan yararlanabileceği bir iş bulmasını 
destekler. 

İnsanların kendi kişilik tipini belirlemesi için MBTI adlı 
bir kişilik envanteri vardır. MBTI bireylerin zihinsel 
alışkanlıklar olarak çıkan normal davranış farklılıklarını 
ölçer. Sorulara doğru veya yanlış seçenek yoktur. MBTI 
altıncı sınıf öğrencilerinden başlayarak her yaş 
grubunda başarılı bir sonuç verir. En uygun yaş grubu 
ise lise çağıdır. Envanter kendi kendine uygulanabilir ve 
zaman sınırlaması yoktur. 
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İnsanlık tarihinin başından beri insanların aynı olay 
karşısında çok farklı cevaplar, tepkiler verdiği 
gözlemlenmiştir. Aynı durum karşısında farklı tepkiler 
vermeleri ise sürekli merak konusu olmuştur. 
Günümüzde ise bu zamana kadar yapılmış çalışmaların 
verdiği bilgi kadarıyla, her insanın genetik ve çevresel 
etkenlerin etkileşimi nedeniyle, verdiği cevaplar, 
tepkiler, seçtiği kelimelerle bile tek olduğu dolayısıyla 
aynı durum karşısında farklı tepkilerin veya 
davranışların ortaya çıktığını söyleyebiliyoruz. 
Çalışmaların aslında tam olarak gerçekçi olmasa da 
dünyadaki insan sayısı kadar farklı davranışın olduğunu 
söyleniyor. Dünyadaki insan sayısını düşününce aslında 
ne kadar ilginç ve inanması zor bir bilgi geliyor değil 
mi? Bir olaya verilen tepkinin tabii ki belli bir sayıdan 
fazla olduğunu düşünebiliriz fakat o kadar büyük bir 
sayı çok iddialı kalabiliyor. İnsanların bu kadar farklı 
cevaplar ve tepkiler de verseler, benzerlikleri hep ilgi 
çekici bir konu olmuştur. İnsanların birbirini daha kolay 
anlayabilmesi, bu benzerlikleri ve farklılıkları da ortaya 
koyarak çeşitli sistemler ve sınıflandırmalarla ortaya 
konmuştur.

Bilinen en eski tipoloji sistemi Doğulu astrologlar 
tarafından tasarlanan sistemdir. O dönemin 
astrologları insanları dört elemente (su, toprak, hava 
ve ateş) karşılık gelen dört sembole göre 
sınıflandırmışlardır. Zaman geçtikçe daha farklı daha 
ayrıntılı veya daha karmaşık sınıflandırılmalar da 
yapılmıştır. Yirminci yüzyılın başlarına gelindiğinde ise 
Adickes adlı bir bilim adamı insanları dogmatik, 
agnostik, geleneksel ve yenilikçi olarak dört dünya 
görüşüne ayırmıştır. Fakat onunla aynı fikirde olmayan 
başka bir bilim adamı Spranger insanları birbirinden 
ayıran dini, teorik, ekonomi ve sanatsal olmak üzere 
dört özellik ve değerden söz etmiştir. Başka bir tipoloji 
modeli olarak ise Carl Gustav Jung’un Psikolojik Tipler 
(Kişilik Tipleri) Kuramıdır.

İsviçreli psikiyatrist Carl Gustav Jung, Psikolojik Tipler 
Kuramını yirmi yıla yakın bir sürede tamamlamıştır. 

Jung, bu yirmi yıllık sürede her bölgede, her durumda 
ve neredeyse her yaştaki insanlarla deney yapmıştır. 
Fakat çoğunlukla lise çağındaki insanlarla bu deneyini 
gerçekleştirmiştir, klinik ortamda da birçok deneyi 
mevcuttur.  Jung, diğer bilim adamlarının aksine insan 
davranışlarında desen gördüğünü iddia etmiştir. Jung, 
bireylerin sağ elini mi sol elini mi kullanacağı gibi 
fiziksel tercihleri olduğu gibi, olayların karşısında 
psikolojik ve zihinsel tercihlerin de olacağını öne 
sürmüştür. Tip tercihleri sağ ve sol elin varlığına ve 
kullanımına benzer. Bütün bireyler sağ ve sol elin 
varlığını bilerek büyür ve fakat hangi birini, nerede, 
nasıl bir şekilde kullanacağı onun tercihleriyle gelişir. 
Bu nedenle Jung, insan davranışlarının belirli bir 
sebebinin olduğunu ve bir tercih olduğu için 
sınıflandırılabilir olduğunu söylemiştir. Oluşturduğu 
kuramda ise bilgi alma, bilgi düzenleme, bilgiye ulaşma 
farklılıklarından bahsetmiştir. Jung, ortaya koyduğu bu 
sistemin özellikleriyle herhangi bir psikolojik hastalık, 
anormallik üzerine dayalı bir kişilik envanteri 
geliştirmiştir.

Jung, tercihlerin kullanılmasını baz alarak tipleri 
oluşturmuş ve sınıflandırmıştır. Dışadönük (E), 
İçedönük (I), duyumsama (S), sezgi (N), düşünme (T), 
hissetme (F), yargılama (J) ve algılama (P) olmak 
üzere dört boyutta her zıt özellikten birini tercih 
ederek birey kendi kişilik tipini yansıtır. Kişilik tiplerini 
yansıtan semboller kelimelerin İngilizce karşılıklarının 
baş harfine gelen küme ile gösterilir. Bir birey İçedönük 
(I), sezgi (N), hissetme (F) ve algılama (P) kutuplarını 
tercih edebilir. Bu durum ise bu bireyin içe dönük, 
sezgisel, hisseden ve algılayan bir insan olduğunu bize 
gösterir ve bu kişinin kişilik tipi ise INFP (arabulucu 
kişilik tipi) ile gösterilir. Dört boyut olan bu gösterimler 
on altı farklı kişilik tipi kombinasyonu oluşturur. Birinci 
grupta Analizciler (INTJ (Mimar), INTP (Mantıkçı),ENTJ 
(Buyurucu),ENTP (Tartışmacı) ) bulunur. İkinci grupta 
ise Diplomatlar (INFJ (Savunucu), INFP (Arabulucu), 
ENFJ (Önder), ENFP (Kampanyacı) )bulunur. Üçüncü 
grupta Gözcüler ISTJ (Lojistikçi), ISFJ (Savunmacı), 
ESTJ (Yönetici), ESFJ (Konsül) ) vardır. Son grupta da 

Tipoloji

Ayşe BÜLBÜL
9-C
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Kaşifler ( ISTP (Becerikli), ISFP (Maceracı), ESTP 
(Girişimci), ESFP (Eğlendirici) ) yer alır.

Tip teorisinin amacı, insanları etkilemek veya 
sınırlandırmak değildir. Tip teorisinin amacı, bir bireyin 
kendini ve başkalarını daha iyi anlamasını amaçlar. 
Fakat birçok sınıflandırmanın aksine tip kişilik tipi 
sınıflandırılmasında daha iyi veya daha kötü, daha akıllı 
veya daha sağlıklı tipler yoktur. Her karakter kendine 
özgü özellikler taşır. Kendi kişilik tipini bilmek bireyin 
kendinin güçlü ve kör noktalarını öğrenmesini sağlar. 
Tip teorisi hâlâ çok karışık bir kavram olduğu için bir 
bireyin her davranışına cevap veremez ve her şeyi 
açıklayamaz. Araştırmanın başka bir amacı ve önemi 
ise insanların kişilik tiplerine göre iş tercihi 
yapmalarından yanadır. İnsanlar hayatlarının çok 
önemli bir bölümünü çalışarak ya da çalışacağı işi 
belirlemek için okuyarak geçiriyor. Bireyin kendi kişilik 

tipini bilerek ömür boyu kendi kişiliğinin sağladığı 
kolaylıklardan yararlanabileceği bir iş bulmasını 
destekler. 

İnsanların kendi kişilik tipini belirlemesi için MBTI adlı 
bir kişilik envanteri vardır. MBTI bireylerin zihinsel 
alışkanlıklar olarak çıkan normal davranış farklılıklarını 
ölçer. Sorulara doğru veya yanlış seçenek yoktur. MBTI 
altıncı sınıf öğrencilerinden başlayarak her yaş 
grubunda başarılı bir sonuç verir. En uygun yaş grubu 
ise lise çağıdır. Envanter kendi kendine uygulanabilir ve 
zaman sınırlaması yoktur. 
Kaynakça: 
https://toad.halileksi.net/sites/default/files/pdf/kisilik-tipleri-envanteri-toad.pdf
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.uplif-
ers.com%2Fkisilik-tipleri-ve-ozellikleri-hangi-kisilik-tipine-sahipsiniz-ve-bu-ne-a
nlama-geliyor%2F&psig=AOvVaw1W5Hss1Ug2-ChJT8_hN9gZ&ust=16183412613
88000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCOCgmZa1-e8CFQAAA
https://www.kisilikkulubu.com/
https://www.tafecourses.com.au/wp-content/uploads/04_Person-
ality_Test_-_Social_Image.pngİnsanlık tarihinin başından beri insanların aynı olay 

karşısında çok farklı cevaplar, tepkiler verdiği 
gözlemlenmiştir. Aynı durum karşısında farklı tepkiler 
vermeleri ise sürekli merak konusu olmuştur. 
Günümüzde ise bu zamana kadar yapılmış çalışmaların 
verdiği bilgi kadarıyla, her insanın genetik ve çevresel 
etkenlerin etkileşimi nedeniyle, verdiği cevaplar, 
tepkiler, seçtiği kelimelerle bile tek olduğu dolayısıyla 
aynı durum karşısında farklı tepkilerin veya 
davranışların ortaya çıktığını söyleyebiliyoruz. 
Çalışmaların aslında tam olarak gerçekçi olmasa da 
dünyadaki insan sayısı kadar farklı davranışın olduğunu 
söyleniyor. Dünyadaki insan sayısını düşününce aslında 
ne kadar ilginç ve inanması zor bir bilgi geliyor değil 
mi? Bir olaya verilen tepkinin tabii ki belli bir sayıdan 
fazla olduğunu düşünebiliriz fakat o kadar büyük bir 
sayı çok iddialı kalabiliyor. İnsanların bu kadar farklı 
cevaplar ve tepkiler de verseler, benzerlikleri hep ilgi 
çekici bir konu olmuştur. İnsanların birbirini daha kolay 
anlayabilmesi, bu benzerlikleri ve farklılıkları da ortaya 
koyarak çeşitli sistemler ve sınıflandırmalarla ortaya 
konmuştur.

Bilinen en eski tipoloji sistemi Doğulu astrologlar 
tarafından tasarlanan sistemdir. O dönemin 
astrologları insanları dört elemente (su, toprak, hava 
ve ateş) karşılık gelen dört sembole göre 
sınıflandırmışlardır. Zaman geçtikçe daha farklı daha 
ayrıntılı veya daha karmaşık sınıflandırılmalar da 
yapılmıştır. Yirminci yüzyılın başlarına gelindiğinde ise 
Adickes adlı bir bilim adamı insanları dogmatik, 
agnostik, geleneksel ve yenilikçi olarak dört dünya 
görüşüne ayırmıştır. Fakat onunla aynı fikirde olmayan 
başka bir bilim adamı Spranger insanları birbirinden 
ayıran dini, teorik, ekonomi ve sanatsal olmak üzere 
dört özellik ve değerden söz etmiştir. Başka bir tipoloji 
modeli olarak ise Carl Gustav Jung’un Psikolojik Tipler 
(Kişilik Tipleri) Kuramıdır.

İsviçreli psikiyatrist Carl Gustav Jung, Psikolojik Tipler 
Kuramını yirmi yıla yakın bir sürede tamamlamıştır. 

Jung, bu yirmi yıllık sürede her bölgede, her durumda 
ve neredeyse her yaştaki insanlarla deney yapmıştır. 
Fakat çoğunlukla lise çağındaki insanlarla bu deneyini 
gerçekleştirmiştir, klinik ortamda da birçok deneyi 
mevcuttur.  Jung, diğer bilim adamlarının aksine insan 
davranışlarında desen gördüğünü iddia etmiştir. Jung, 
bireylerin sağ elini mi sol elini mi kullanacağı gibi 
fiziksel tercihleri olduğu gibi, olayların karşısında 
psikolojik ve zihinsel tercihlerin de olacağını öne 
sürmüştür. Tip tercihleri sağ ve sol elin varlığına ve 
kullanımına benzer. Bütün bireyler sağ ve sol elin 
varlığını bilerek büyür ve fakat hangi birini, nerede, 
nasıl bir şekilde kullanacağı onun tercihleriyle gelişir. 
Bu nedenle Jung, insan davranışlarının belirli bir 
sebebinin olduğunu ve bir tercih olduğu için 
sınıflandırılabilir olduğunu söylemiştir. Oluşturduğu 
kuramda ise bilgi alma, bilgi düzenleme, bilgiye ulaşma 
farklılıklarından bahsetmiştir. Jung, ortaya koyduğu bu 
sistemin özellikleriyle herhangi bir psikolojik hastalık, 
anormallik üzerine dayalı bir kişilik envanteri 
geliştirmiştir.

Jung, tercihlerin kullanılmasını baz alarak tipleri 
oluşturmuş ve sınıflandırmıştır. Dışadönük (E), 
İçedönük (I), duyumsama (S), sezgi (N), düşünme (T), 
hissetme (F), yargılama (J) ve algılama (P) olmak 
üzere dört boyutta her zıt özellikten birini tercih 
ederek birey kendi kişilik tipini yansıtır. Kişilik tiplerini 
yansıtan semboller kelimelerin İngilizce karşılıklarının 
baş harfine gelen küme ile gösterilir. Bir birey İçedönük 
(I), sezgi (N), hissetme (F) ve algılama (P) kutuplarını 
tercih edebilir. Bu durum ise bu bireyin içe dönük, 
sezgisel, hisseden ve algılayan bir insan olduğunu bize 
gösterir ve bu kişinin kişilik tipi ise INFP (arabulucu 
kişilik tipi) ile gösterilir. Dört boyut olan bu gösterimler 
on altı farklı kişilik tipi kombinasyonu oluşturur. Birinci 
grupta Analizciler (INTJ (Mimar), INTP (Mantıkçı),ENTJ 
(Buyurucu),ENTP (Tartışmacı) ) bulunur. İkinci grupta 
ise Diplomatlar (INFJ (Savunucu), INFP (Arabulucu), 
ENFJ (Önder), ENFP (Kampanyacı) )bulunur. Üçüncü 
grupta Gözcüler ISTJ (Lojistikçi), ISFJ (Savunmacı), 
ESTJ (Yönetici), ESFJ (Konsül) ) vardır. Son grupta da 

MBTI örneği:

Örnek yanıtlama formu:

Kişilik Tipi: INT

1. Hangisi sizi daha çok yansıtır?
(a) Arkadaşlarıyla beraber olmak isteyen
(b) Kendisiyle baş başa kalmak isteyen

2. Hangi soruları cevaplamak daha çok hoşunuza gider?
(a) Direkt bilgi isteyen sorular
(b) Yorum isteyen sorular

3. Kararlarınız daha çok nasıl verirsiniz?
(a) Esnek
(b) Sıkı

4. Çalışma alışkanlığınızı hangisi daha çok yansıtır?
(a) Esnek
(b) Sıkı

5. Hangisi sizi daha çok yansıtır?
(a) Hareketli
(b) Sakin

6. Hangisi sizi daha çok yansıtır?
(a) Hayatı olduğu gibi kabul eden
(b) Hayatı değiştirmeye çalışan

7. Hangisi sizi daha çok yansıtır?
(a) Açık sözlü
(b) Tatlı dilli

8. Bir plana tabii kalmak beni;
(a) Kısıtlar
(b) Rahatlatır

9. Hangisi sizi daha çok yansıtır?
(a) Yabancılarla ilişkiyi başlatıp geliştiren
(b) Yabancılarla ilişkide ilk adımı karşı
tarafından bekleyen

10. Hangisi sizi daha çok yansıtır?
(a) Hafızası güçlü
(b) Önsezileri güçlü

11. Hangisi sizi daha çok yansıtır?
(a) Kendi işleri varsa arkadaşlarının isteklerine hayır diyebilen
(b) Kendi işleri olmasına rağmen arkadaşlarının isteklerine hayır demekte zorlanan

Madde
1
5
9
Toplam
Tercih

a
X

1
E

b

X
X
2
I

Madde
2
6
10
Toplam
Tercih

a

0
S

b
X
X
X
3
N

Madde
3
7
11
Toplam
Tercih

a
X
X

2
T

b

X
2
F

Madde
4
8
12
Toplam
Tercih

a
X
X
X
3
J

b

0
P



Kaynakça: 
https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-51185054  
https://www.asco.org/practice-policy/policy-issues-state-
ments/asco-in-action/new-policy-brief-value-car-t-cell-therapy 
https://bagisiklik.com/bagisiklik/bagisikligin-gizli-kahramani-t-hucresi/  
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Son zamanlarda yapılan araştırmalar sonucunda 
bağışıklık sisteminde kansere karşı faydalı olabilecek 
nitelikte yeni bir özellik bulundu. Bu keşfedilen 
özelliğin neredeyse tüm kanserlerin tedavisinde 
kullanılabileceği haberi de insanların asırlardır 
kanserle olan mücadelesinde insanlara bir umut verdi. 
Peki, bilim insanları tam olarak neyi keşfetti? 

Cardi� Üniversitesi çalışanları kanser hücrelerine karşı 
antikorların ne tür bir tepki gösterdiği hakkında deney 
yaparken önceden hiç keşfedilmemiş bir durumla 
karşılaştılar. Araştırmacılar, bağışıklık sisteminin 
aktive edilmesini sağlayan ve dengesini koruyan ve 
bu yüzden ‘bağışıklık sisteminin anahtarı’ olarak da 

adlandırılan T hücreleri hakkında araştırma 
yapıyorlardı. Araştırmalarının sonucunda T hücresinin 
kanserli hücrelere karşı etkisi olabileceğini keşfettiler. 
Araştırmacılardan biri olan Andrew Sewell, her kanser 
hastasını tedavi etme olanağının ellerine geçtiğini ve 
daha önce bunun olasılığına bile kimsenin 
inanmadığını dile getirdi. Sözlerinin devamında ise 
aynı tür T hücrelerinin ‘CAR-T tedavisi’yle farklı çeşit 
kanser hücreleriyle savaşabildiğini belirtti.  

Car-t Tedavisinin Süreci Nasıl Yürütülüyor?
‘CAR-T Hücre İmmünoterapisi’nin ilk aşamasında 
hastanın kendisine ait beyaz kan hücreleri hastadan 
aferez yöntemi ile alınıyor. Daha sonra laboratuvar 
ortamında yapay bir reseptör bu hücrelere ekleniyor. 
Bu modifiyeli hücrelere de CAR-T hücreleri adı 
veriliyor. Bu olaydan sonra ise, laboratuvarda 
çoğaltılan CAR-T hücreleri hastaya enjekte ediliyor. 
CAR-T hücreleri, üzerlerindeki bu reseptörler 
sayesinde kanser hücrelerini buluyor ve yok ediyor. İlk 
olarak 2017’de CAR-T hücre tedavisi birçok çeşit 
hematolojik kanser tedavisi için FDA (Birleşik 
Devletler Gıda ve İlaç Dairesi) tarafından onaylandı. 
Ayrıca, diğer kanser tedavilerinden ziyade, CAR-T 
tedavileri hastanın vücudunda zamanla çoğalıp 
yaşayabileceği için yalnızca bir defa uygulanıyor.  
CAR-T tedavisinin yeni versiyonunda, T hücresinde 
bulunan reseptör MR1 molekülüyle etkileşime geçiyor. 
Bu molekül, vücudumuzdaki her hücrenin yüzeyinde 
görülen bir moleküldür. MR1 molekülünün hücrenin 
metabolizmasında sorun olduğu durumlarda bunu T 
hücresine aktardığı düşünülüyor. 

Tedavi İşe Yarıyor Mu?
T hücresi terapileri zaten günümüzde de tedavi için 
kullanılan bir yöntemdir ama keşfedilen bu yeni 
yöntem daha fazla araştırma gerektirdiği için şu ana 
kadar insanlar üzerinde denenmedi. Fakat, bu yeni 
metot kullanılarak laboratuvarda gerçekleştirilen 
deneylerde, deri, kolon, kan, kanserli akciğer ve 
böbrek hücreleri T hücresinin kullanımı sonucunda 
öldürüldü. Bu deneyde daha şaşırtıcı ve sevindirici 
olan olay ise T hücresinin sağlıklı doku veya hücrelere 
herhangi bir zararının olmamasıydı. Bu nedenle, 
Cardi� Üniversitesi, gelecekte bu yeni tedavi 
yönteminin kansere yakalanmış tüm hastalarda 
kullanılabileceği hakkında umutlular ve bütün bu 
veriler de bu umudun dayanağı olarak belirtilebilir. 

Kansere Karşı Yeni Umut: 
Car-T Hücre İmmünoterapisi

Arda IRMAK
9-D
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Herkesin hata yapması mümkündür. Ancak, söz konusu tarih olduğunda akışını değiştiren olayların çoğu zaman 
yıllar boyunca insanlar tarafından planlanan olaylar olduğu düşünülür. Aslında her küçük davranışımızın tarihte 

büyük bir etki yaratması mümkündür. Tarihte bazı, iyi veya kötü sonuçlar doğurmuş, hepimizin az çok aşina 
olduğu olaylar da aslında hatalar sonucu meydana gelmiştir. İşte bu olayların bazı örnekleri;

Tarihin Akışını
Değiştiren Hatalar

Ece YALINCAKLI
10-B

Almanya’nın II. Dünya Savaşı’nı kaybetmesiyle Batı Almanya’yı 
Amerika, Fransa ve İngiltere; Doğu Almanya’yı ise Sovyet Rusya 
işgal etmiştir. Batı Almanya’nın ekonomik olarak Doğu’dan daha 
iyi oluşu ve ülkenin bölünmesi sebebiyle ailelerin farklı 
bölgelerde kalmaları insanların Doğu’dan Batı’ya kaçak olarak 
geçişlerine yol açmıştır. Bu durumun sonucunda Doğu 
meclisinin kararı ile bir gecede yüz elli beş kilometrelik Berlin 
Duvarı örülür. Duvarın örülmesinden yaklaşık yirmi yıl sonra 
Doğu politikacıları tarafından Doğu’dan Batı’ya seyahatlere 
yönelik yeni bir düzenlemeye ile vize uygulamasının başlatıldığı 
açıklanır. Açıklamaların ‘seyahat düzenlemesi’ olarak yapılması 
sonucu basın tarafından bir yanlış anlaşılma meydana gelir ve 
haberler Doğu- Batı arası geçiş kısıtlamalarının tamamen 
kaldırılacağına yönelik yapılır. Halk manşetleri okur okumaz 
balyozlarla sınıra hücum eder ve durum önüne geçilemez bir 
hâl alır. Hükümet bu durumla başa çıkmaktansa duvarın 
yıkılmasına göz yummak durumunda kalır.

Berlin Duvarı'nınYıkılışı

Yaklaşık üç bin beş yüz kişilik yolcu kapasitesi ile döneminin en 
büyük kıtalar arası gemi olma özelliğine sahip Titanic, tarihte en 
çok bilinen gemi facialarından biridir. Titanic, 15 Nisan sabahı ilk 
seferine çıkacaktır ve geminin yardımcı kaptanı olarak David Blair 
isminde bir İngiliz kaptan atanır. Ancak, seferden çok kısa bir süre 
önce kaptan görevden alınır ve yerine daha deneyimli olduğu 
düşünülen Charles Lightoller atanır. Gemide farklı uzaklıkları 
görmek için dürbünler mevcuttur ancak güvenlikli tutulmaları adına 
kilitli dolaplarda saklanmaktadır. Görev teslimi sırasında da acele 
sonucu Blair, gerekli dürbünlerin kilitli olduğu dolapların 
anahtarlarını cebinde unutmuştur. Bu yüzden sefer boyunca 
dürbünlere ulaşmak mümkün olmaz. Titanic, sis sonucu 
görülmemiş bir buz dağına çarpar ve olay yaklaşık bin beş yüz 
kişinin ölümü ile sonuçlanır. Aslında sis öncesinde dürbünlere 
ihtiyaç duyulmuş ancak dolaplar açılamamıştır.

Titanik

Faciası



Kaynakça: 
https://artsandculture.google.com/entity/titan-
ic-in-bat%C4%B1%C5%9F%C4%B1/m011b977w?hl=tr
https://titanic.fandom.com/wiki/Charles_Herbert_Lightoller
https://titanic.fandom.com/wiki/David_Blair
https://tr.euronews.com/2020/11/09/yikilmasinin-uzerin-
den-30-yil-gecen-berlin-duvar-hakkinda-bilmeniz-gerekenler
https://evrimagaci.org/temel-reis-ve-ispanak-is-
panak-bizim-icin-iyi-bir-demir-kaynagi-mi-4881#:~:text=Sorun%2C%20%C4%B1spa
naktaki%20demirin%20v%C3%BCcudumuz%20taraf%C4%B1ndan,0%2C5%20mg'd
%C4%B1r.

https://www.havayolu101.com/2015/07/22/ucaklarin-pencere-
leri-neden-koseli-degildir/
https://www.tarihiolaylar.com/tarihi-olaylar/berlin-duvari-75
http://mariocaruana.com.mt/gallery_cat/videos/page/2/
https://bugunneolmus.wordpress.com/2015/07/27/ilk-jet-motor-
lu-yolcu-ucagi-de-havilland-comet-ilk-ucusunu-yapti/
https://medium.com/datarunner/titanic-veri-
setinin-g%C3%B6rselle%C5%9Ftirilmesi-3657967a�f6
https://listelist.com/papa-gregory/
https://www.tarihcantasi.com/veba-hastaligi-nedir/
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Günümüzde en yaygın uçak markaları Almanya ve Amerika üretimli 
olmasına rağmen tarihin ilk jet motorlu yolcu uçakları bir İngiliz 
firmasının ürünüdür. 1950’li yıllarda imal edilen ve kullanımına 
başlanan bu uçakların orijinal tasarımlarında pencereleri aslında 
estetik kaygıdan dolayı kare olarak tasarlanmıştır. Uçağın hizmete 
girmesinden yaklaşık bir yıl sonra, Roma-Londra seferini yapmak 
üzere havalanan bu uçaklardan biri, varış noktasına ulaşamadan 
havada infilak eder. Hesaplamalar dışı yaşanan bu kazanın nedeni bir 
türlü bulunamaz ancak, tarihin en gelişmiş uçağının böyle gizemli bir 
kazaya karışması birçok insanı tedirgin etmiştir.  Kazanın sebebi 
bulunamaz, seferler devam ederken benzer kazalar da meydana 
gelmeye devam eder. Dönemin başbakanı Churchill, durum ile bizzat 
ilgilenir ve uçaktaki zayıf noktayı görebilmek adına uçaklardan biri, 
bir su tankına batırılır. Sonunda bulunur: Zayıf nokta pencere 
kenarlarıdır. Uçak havalandığında maruz kaldığı basınç camlarda eşit 
yayılmadığından, uçak havalandığında uçaklar pencere kenarlarından 
kırılmaktadır. Basıncın eşit bir şekilde dağılmasını sağlamak amacıyla 
hemen yuvarlak camlı uçaklar imal edilir. Sonuç olarak İngiliz 
firmanın uçakları her ne kadar güvenli olsa da firma halkın güvenini 
kaybetmiş ve diğer şirketlerle rekabet edemez hale gelmişlerdir.

Uçak PencereleriŞeklinin Tasarımı

Orta Çağ Avrupası, kilisenin yönlendirmeleri doğrultusunda, 
kilisenin hoşuna gitmeyen varlıklara cadı, şeytan vb... damgaların 
oldukça kolay yapıştırıldığı bir dönem olmuştur. Dönemde kilisenin 
başında olan Papa IX. Gregorius, kedilerden hiç hoşlanmamaktadır 
bu yüzden kedileri şeytan olarak ilan eder. Papa’nın ilanı üzerine 
Avrupa’daki kedilerin büyük bir çoğunluğu katledilir. Hatta 
Papa’nın bu iddiası kediler ile ilgili günümüze kadar gelmiş birçok 
batıl inancın da temelini oluşturur. Yıllar sonra Kırım’dan yola çıkan 
bir gemi tarafından taşınan fareler aracılığıyla Avrupa’ya gelen 
veba, Avrupa’da hızla yayılmaya başlar. Ancak, Papa’nın çağrısının 
ardından Avrupa’da fareleri avlayacak kedi kalmamıştır. Üç sene 
içerisinde vebalı fareler kontrol edilemez hale gelir ve 75 milyon 
insanın ölümüne sebep olurlar.

Kediler

ve Veba

Alman kimyager, Erich von Wolf 1870 yılında bir porsiyon 
ıspanaktaki demir oranını tespit etmek üzere bir araştırma 
gerçekleştirir. Araştırması doğrultusunda doğru bir hesaplama 
yapmış olsa da değerin kaydını gerçekleştirirken değeri 3,5 mg 
yerine 35 mg olarak kaydeder. Ancak, Samuel Arbesman’ın da 
belirttiği gibi, eğer bu sayı doğru olsaydı 100 gram ıspanakta bir 
ataşa eşdeğer miktarda demir bulunması gerekirdi. Yanlış 
kaydedilen değer, açık bir şekilde hatalı olmasına rağmen hatanın 
fark edilmesi 67 yıl sürmüştür. Sonuç olarak bu hata sebebiyle 
birçok kuşak tarafından severek izlenen, ıspanak yediğinde süper 
güçlü hale gelen “Temel Reis” adındaki çizgi kahraman doğmuştur.

Kimi bu olaylara karma der, kimi kader kimi ise kelebek etkisi… Adı 
ne olursa olsun davranışlarımızın bize ve tarihe etkisi olduğu 
aşikardır.

Ispanaktaki
Demir Oranı
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19 Mayıs 1919’da Atatürk’ün Samsun’a çıkması ile Türk 
topraklarının haksız işgaline karşı harekete geçildi. Yıllar süren 
büyük savunma için Anadolu halkı topraklarının kurtuluşu için 
canı pahasına mücadele etmiştir. Tarih boyunca ordu-millet 
anlayışına sahip olan Türk Milleti, bu anlayış ile askerliği ulusal 
bir görev kabul etmiş, büyük kahramanlık hikayeleri ile 
Kurtuluş Savaşı’nda her alanda destekçi olmuştur.

Kurtuluş Savaşı sömürge haline getirilmek istenen Türk 
milletinin büyük fedakârlıkları, çabalarıyla verdiği bağımsızlık 
savaşı olarak tanımlanmasının yanında, kadının gücünün tarih 
sahnesinde etkili bir şekilde fark edildiği kahramanlık 
hikâyelerine de tanıklık etmiştir. Kadınların bu savaştaki rolü 
alışılmışın dışındaydı. Türk kadını her anlamda toplumdaki en 
etkin rolünü Kurtuluş Savaşı’nda üstlenmiştir. Osmanlı 
Devleti’nde eve kapanmış Türk kadını ulusun büyük 
mücadelesinde güçsüz, söz hakkı olmayan, gölge konumunu 
bir kenara bırakmış, milli birlik ve dayanışma ruhunun önemli 
örneklerini kahramanlıkları ile ortaya koymuştur. ‘’Ya istiklal, ya 
ölüm’ diyen Türk milleti, Atatürk önderliğinde mücadele 
etmiştir. Cepheye giden kadınlar gerektiğinde kağnı ile 
cephane taşımış, hemşire olmuş, askerleri doyurmuş, 
gerektiğinde de korkusuzca göğüs göğüse savaşıp 
kahramanca görevini yerine getirmiştir.
 
Yazımızda size Kurtuluş Savaşı’na büyük katkıları olan 
korkusuz 3 Türk kadının hikâyesini anlatacağız.

Kurtuluş Savaşı’nda
Kadının Rolü

İnci YAKUPOĞLU / 9-D
Damla BEKİL / 9-D



vardığında yapılan sayımda bir eksik olduğu fark 
edilmiştir. Kışladaki nöbetçi, ilerde bir karaltı 
gördüğünü belirtince yanına gittiklerinde onun çok 
yaklaştığı halde Kastamonu Kışlası’na varamadan 
donarak şehit olduğunu görmüşlerdir. Artık 
yürüyemeyecek hale geldiğini fark edince tipiden 
korumak adına kızını sıkıca sarmış, zarar görmemesi 
için de üzerindeki kazağı çıkarıp mermilerin üzerine 
örtmüştür. Üzerindeki kıyafetlerden Seydilerli olduğu 
düşünüldüğü için Seydiler'den insanların gelip 
cenazeyi götürdüğü belirtiliyor ama nereye 
gömüldüğü, nasıl defnedildiği bilinmiyor. Mezarının 
Seydiler Satılar köyünde olduğu tahmin ediliyor. 
Şerife Bacı, vatanı uğruna mücadele etmiş birçok 
kadın kahramanımızdan biridir.

Gördesli Makbule   
Şimdi size Gördesli Makbule Hanım’dan bahsetmek 
istiyoruz. Makbule Hanım 1902 yılında doğmuş 24 
Mart 1922 yılında vefat etmiştir. Makbule Hanım, 
Gördesli saygıdeğer bir ailenin kızıdır. O dönemde 
yaşamış her Gördesli kadın gibi ata binmesini, silah 
kullanmasını bilen Makbule Hanım, henüz on iki 
yaşındayken babasını kaybettiği için abileri tarafından 
korunmuştur. 1920 yılının eylül ayında evlenmiş ve eşi 
ile akıncı olarak dağlara çıkmıştır. Yunanlıların İzmir’i 
işgal etmesi üzerine on dokuz yaşında Kuvayı 
Milliye’ye katılıp kahramanca savaşan Gördesli 
Makbule, Ordu Demirci’ye çekilmek zorunda 
kaldığında eşi Halil Efe’nin önerisinin kabul edilmesi 
üzerine, Halil Efe’nin yönettiği gerilla grubuna 
katılarak Yunanlılara karşı tekrar cephede görev 
almıştır. Yunanlılar ile yapılan tüm çatışmalara katılan 
kahramanımız 1921’de eşiyle iki kere pusuya 
düşürülmüş, asla direnmeyi bırakmamıştır. Cesareti, 
ustalıkla ata binmesi, korkusuzca silah kullanması, 
gerektiğinde ilk ateş açan olmaktan çekinmemesi onu 
tanıyanların Makbule Hanım hakkındaki ortak 
ifadelerindendir. Akhisar -Sungurlu sınırında 
gerçekleşen bir baskından geri çekilen arkadaşlarına 
cesaret vermek için öne atılan Gördesli Makbule 
henüz 21 yaşındayken eşiyle kafasından vurulup şehit 
düşmüştür. Bizim yaşlarımızda başladığı vatan 
mücadelesinde genç bir kadınken canını feda eden 

Gördesli Makbule’nin korkusuz, cesur hatırası önünde 
saygı ile eğiliyoruz... 
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Nezahat Onbaşı
Size ilk olarak Kurtuluş Savaşı’nın önce çocuk ve 
ardından kadın kahramanlarından biri olan, Nezahat 
Onbaşı’dan bahsetmek istiyoruz. Nezahat Onbaşı 
1909 yılında doğmuş, 1993 yılında hayata gözlerini 
yummuştur. Babası 70. Alay komutanı Hafız Halit 
Bey’dir. 

Küçük Nezahat, sekiz yaşında annesinin ölümünün 
ardından babası ile cepheye gitmek zorunda kalmıştır. 
Henüz 8 yaşında Çanakkale’de savaş gerçeği ile 
tanışan Nezahat, daha sonra 70. Alay ile İzmit’e 
gitmiştir. İzmit‘te silah kullanmayı ve at binmeyi 
öğrendikten sonra, 8 yaşından 12 yaşına sürdürdüğü 
askeri deneyimleri sebebi ile “Onbaşı” rütbesine layık 
görülmüştür. Babasıyla birçok cephede savaşan 
korkusuz kahramanımızın hikâyesi buradan sonra da 
devam etmiştir.  Babası Halit Bey komutasındaki 70. 
Alayı Anadolu’daki Milli Mücadeleye katılmak için 
Kuvayı Milliye bölgesine kaçırmış, alayı Mustafa Kemal 
Atatürk komutasına vermiştir. Burada babası ile 
mücadeleye devam eden Nezahat Onbaşı Geyve, 
Sakarya, Gediz, Birinci İnönü, İkinci İnönü Savaşları ve 
Konya isyanında görev almıştır. Bu cephelerde ilk defa 
Mustafa Kemal, İsmet Paşa ve Çerkez Ethem ile 
tanışmış, görevlerinde gösterdiği üstün başarılar 
sebebi ile İsmet Paşa tarafından “Kurmay” unvanına 
layık görülmüştür. Savaşın devam ettiği dönemlerde, 
Nezahat Onbaşı TBMM’de gündeme gelmiş, 
emeklerine karşılık olarak ilk İstiklal Madalyasının 
kendisine verilmesi önerilmiş, öneri kabul edilmesine 
rağmen savaş ortamından unutulmuştur. Savaştan 
sonra babası ile İstanbul‘da yaşamaya devam eden 
Nezahat Onbaşı, Mustafa Kemal’in yaveri Yüzbaşı 
Rıfat ile evlenmiş, eşinin görevi dolayısıyla Ata’mıza 
yakın yerlerde bulunmuş, 1986 yılında Dolmabahçe’de 
TBMM başkanı olan Necmi Karaduman’dan ‘Şükran 
Belgesi’ almıştır. Kahramanımız Nezahat Onbaşı‘nın 

yaşam hikâyesi böyle bir paragraf 
yazıya sıkışmış gözükse de 

zamanın şartlarında 8 
yaşında korkusuz, 

koca yüreği ile 

başladığı ülkemizi savunma hikâyesinin gerçek bir 
kahramanlık hikâyesi olarak aklınızda kalmasını 
isteriz. 

Şerife Bacı
Kurtuluş Savaşı sırasında İstanbul’dan Anadolu’ya 
gizlice sevk edilen silah ve cephane, savaşta çok 
önemli bir rol oynamıştır. Bu cephane deniz yoluyla 
Batı Karadeniz limanlarına getirilmiş, oradan 
Ankara’ya sevk edilmiş, bunun için en yoğun olarak da 
İnebolu Limanı kullanılmıştır. Deniz yoluyla getirilen 
mühimmat İnebolu-Kastamonu-Ankara güzergahında 
taşınmıştır. Bu taşımanın büyük bir kısmı kağnılarla 
yapılmış ve bu işte asıl rolü kadınlar oynamıştır.

Savaş zamanı bir Ankara yolculuğu sırasında 
bölgeden geçen Rauf Orbay hatıralarında şunları 
yazmaktadır: “İnebolu’dan Çankırı’ya kadar cephe 
gerisindeki geri hizmetlerin yüzde doksanının 
kadınlar tarafından erkekleri mahcup edecek 
derecede gayret ve fedakarlıkla yapılmakta olduğunu 
görmekteyiz. Bu fedakâr kadınların arkasında emzikte 
çocukları olan mübarek analar da vardır. Yavruları 
kucaklarında, kağnıları önlerinde, övendereleri 
ellerinde, Ankara’ya ve cepheye naklediyorlar.”

Bu analardan bir tanesi Kastamonu’nun Seydiler 
ilçesinden Şerife Bacı’dır. İnebolu’dan Kastamonu’ya 
küçük kızıyla birlikte kağnıyla cephane taşırken Küre 
Dağları’nda soğuktan donarak şehit olmuştur. 
Anlatılanlara göre Şerife Bacı yanında bulunan ince 
bir yorganı kendisini ısıtmak için değil, cephaneyi 
korumak için kullanmıştır. Kağnıyı bulanlar, yorgan 
altında hayatta kalmayı başaran bebeğini 
kurtarmışlardır.

Kurtuluş Savaşı kadın kahramanlar dediğimizde 
Kastamonu Kışlası’na ulaşamadan donarak şehit olan 
Şerife Bacı’nın hikayesinden bahsetmesek olmazdı. 
Yaşının genç olmasına rağmen tüm zorluklara 
katlanmış, Milli Mücadele’de gönüllü olarak cephede 
yer almak istemiştir. 1900 yılında Kastamonu 
Seydiler’de doğan Şerife Bacı, Milli Mücadele’ye 
destek olabilmek amacıyla İnebolu Limanı’ndaki 
savaş mühimmatını Kastamonu’ya getirmeye 
çalışmıştır. İstiklal Savaşı sırasından büyük özveri 
içinde çalışan yaşlı kadınları ve erkeklerin cephane 
taşıma çabaları Şerife Bacı’yı derinden etkilemiştir. 
1921 yılının son günleri İstiklal Mücadele’si başlamış 
kadın-erkek-genç-yaşlı demeden herkes cepheye 
koşmuş, cephede mühimmat eksiği olduğunu duyan 
Şerife Bacı da işe koyulmuş,  bırakacak kimsesi 
olmadığından kara kış günü kucağındaki bebeği Elif’le 
kağnısında mermilerle İnebolu’dan Kastamonu’ya 
doğru yola çıkmıştır. Sert hava koşullarından dolayı işi 
kolay olmayacaktır. Elinde bir tek yorgan vardır, kızını 
soğuktan ve yağıştan korumak için mermilerin 
arasında ona bir yer ayarlamış, üzerlerini örtmüştür. 
Bebesini emzirmek için zaman zaman durduğundan 
kafileden uzak kalmış, diğerleri Kastamonu kışlasına 



Kaynakça: 
https://www.biyografya.com/biyografi/8734 (Nezahat Onbaşı)
https://www.biyografya.com/biyografi/14330 (Gördesli Makbule) 
www.turktob.org.tr/dergi/makaleler/dergi16/62-65.pdf 
https://ataturkilkeleri.deu.edu.tr/ai/uploaded_files/file/fev-
zi/Turk%20Kurtulus%20Savasinda%20Turk%20Kadini.pdf
www.wikitarih.com/kurtulus-savasinda-kadinlar/
hthttps://www.aa.com.tr/tr/turkiye/turk-kadininin-kahraman-
lik-timsali-serife-baci/1397803tps://cunkubaskasenyok.com/ogren/kurtul
us-savasindaki-kahraman-turk-kadinlari/ ( Şerife Bacı )
https://www.milliyet.com.tr/egitim/serife-baci-kimdir-kisa-
ca-hayati-ve-hikayesi-6236997
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vardığında yapılan sayımda bir eksik olduğu fark 
edilmiştir. Kışladaki nöbetçi, ilerde bir karaltı 
gördüğünü belirtince yanına gittiklerinde onun çok 
yaklaştığı halde Kastamonu Kışlası’na varamadan 
donarak şehit olduğunu görmüşlerdir. Artık 
yürüyemeyecek hale geldiğini fark edince tipiden 
korumak adına kızını sıkıca sarmış, zarar görmemesi 
için de üzerindeki kazağı çıkarıp mermilerin üzerine 
örtmüştür. Üzerindeki kıyafetlerden Seydilerli olduğu 
düşünüldüğü için Seydiler'den insanların gelip 
cenazeyi götürdüğü belirtiliyor ama nereye 
gömüldüğü, nasıl defnedildiği bilinmiyor. Mezarının 
Seydiler Satılar köyünde olduğu tahmin ediliyor. 
Şerife Bacı, vatanı uğruna mücadele etmiş birçok 
kadın kahramanımızdan biridir.

Gördesli Makbule   
Şimdi size Gördesli Makbule Hanım’dan bahsetmek 
istiyoruz. Makbule Hanım 1902 yılında doğmuş 24 
Mart 1922 yılında vefat etmiştir. Makbule Hanım, 
Gördesli saygıdeğer bir ailenin kızıdır. O dönemde 
yaşamış her Gördesli kadın gibi ata binmesini, silah 
kullanmasını bilen Makbule Hanım, henüz on iki 
yaşındayken babasını kaybettiği için abileri tarafından 
korunmuştur. 1920 yılının eylül ayında evlenmiş ve eşi 
ile akıncı olarak dağlara çıkmıştır. Yunanlıların İzmir’i 
işgal etmesi üzerine on dokuz yaşında Kuvayı 
Milliye’ye katılıp kahramanca savaşan Gördesli 
Makbule, Ordu Demirci’ye çekilmek zorunda 
kaldığında eşi Halil Efe’nin önerisinin kabul edilmesi 
üzerine, Halil Efe’nin yönettiği gerilla grubuna 
katılarak Yunanlılara karşı tekrar cephede görev 
almıştır. Yunanlılar ile yapılan tüm çatışmalara katılan 
kahramanımız 1921’de eşiyle iki kere pusuya 
düşürülmüş, asla direnmeyi bırakmamıştır. Cesareti, 
ustalıkla ata binmesi, korkusuzca silah kullanması, 
gerektiğinde ilk ateş açan olmaktan çekinmemesi onu 
tanıyanların Makbule Hanım hakkındaki ortak 
ifadelerindendir. Akhisar -Sungurlu sınırında 
gerçekleşen bir baskından geri çekilen arkadaşlarına 
cesaret vermek için öne atılan Gördesli Makbule 
henüz 21 yaşındayken eşiyle kafasından vurulup şehit 
düşmüştür. Bizim yaşlarımızda başladığı vatan 
mücadelesinde genç bir kadınken canını feda eden 

Gördesli Makbule’nin korkusuz, cesur hatırası önünde 
saygı ile eğiliyoruz... 

Nezahat Onbaşı
Size ilk olarak Kurtuluş Savaşı’nın önce çocuk ve 
ardından kadın kahramanlarından biri olan, Nezahat 
Onbaşı’dan bahsetmek istiyoruz. Nezahat Onbaşı 
1909 yılında doğmuş, 1993 yılında hayata gözlerini 
yummuştur. Babası 70. Alay komutanı Hafız Halit 
Bey’dir. 

Küçük Nezahat, sekiz yaşında annesinin ölümünün 
ardından babası ile cepheye gitmek zorunda kalmıştır. 
Henüz 8 yaşında Çanakkale’de savaş gerçeği ile 
tanışan Nezahat, daha sonra 70. Alay ile İzmit’e 
gitmiştir. İzmit‘te silah kullanmayı ve at binmeyi 
öğrendikten sonra, 8 yaşından 12 yaşına sürdürdüğü 
askeri deneyimleri sebebi ile “Onbaşı” rütbesine layık 
görülmüştür. Babasıyla birçok cephede savaşan 
korkusuz kahramanımızın hikâyesi buradan sonra da 
devam etmiştir.  Babası Halit Bey komutasındaki 70. 
Alayı Anadolu’daki Milli Mücadeleye katılmak için 
Kuvayı Milliye bölgesine kaçırmış, alayı Mustafa Kemal 
Atatürk komutasına vermiştir. Burada babası ile 
mücadeleye devam eden Nezahat Onbaşı Geyve, 
Sakarya, Gediz, Birinci İnönü, İkinci İnönü Savaşları ve 
Konya isyanında görev almıştır. Bu cephelerde ilk defa 
Mustafa Kemal, İsmet Paşa ve Çerkez Ethem ile 
tanışmış, görevlerinde gösterdiği üstün başarılar 
sebebi ile İsmet Paşa tarafından “Kurmay” unvanına 
layık görülmüştür. Savaşın devam ettiği dönemlerde, 
Nezahat Onbaşı TBMM’de gündeme gelmiş, 
emeklerine karşılık olarak ilk İstiklal Madalyasının 
kendisine verilmesi önerilmiş, öneri kabul edilmesine 
rağmen savaş ortamından unutulmuştur. Savaştan 
sonra babası ile İstanbul‘da yaşamaya devam eden 
Nezahat Onbaşı, Mustafa Kemal’in yaveri Yüzbaşı 
Rıfat ile evlenmiş, eşinin görevi dolayısıyla Ata’mıza 
yakın yerlerde bulunmuş, 1986 yılında Dolmabahçe’de 
TBMM başkanı olan Necmi Karaduman’dan ‘Şükran 
Belgesi’ almıştır. Kahramanımız Nezahat Onbaşı‘nın 

yaşam hikâyesi böyle bir paragraf 
yazıya sıkışmış gözükse de 

zamanın şartlarında 8 
yaşında korkusuz, 

koca yüreği ile 

başladığı ülkemizi savunma hikâyesinin gerçek bir 
kahramanlık hikâyesi olarak aklınızda kalmasını 
isteriz. 

Şerife Bacı
Kurtuluş Savaşı sırasında İstanbul’dan Anadolu’ya 
gizlice sevk edilen silah ve cephane, savaşta çok 
önemli bir rol oynamıştır. Bu cephane deniz yoluyla 
Batı Karadeniz limanlarına getirilmiş, oradan 
Ankara’ya sevk edilmiş, bunun için en yoğun olarak da 
İnebolu Limanı kullanılmıştır. Deniz yoluyla getirilen 
mühimmat İnebolu-Kastamonu-Ankara güzergahında 
taşınmıştır. Bu taşımanın büyük bir kısmı kağnılarla 
yapılmış ve bu işte asıl rolü kadınlar oynamıştır.

Savaş zamanı bir Ankara yolculuğu sırasında 
bölgeden geçen Rauf Orbay hatıralarında şunları 
yazmaktadır: “İnebolu’dan Çankırı’ya kadar cephe 
gerisindeki geri hizmetlerin yüzde doksanının 
kadınlar tarafından erkekleri mahcup edecek 
derecede gayret ve fedakarlıkla yapılmakta olduğunu 
görmekteyiz. Bu fedakâr kadınların arkasında emzikte 
çocukları olan mübarek analar da vardır. Yavruları 
kucaklarında, kağnıları önlerinde, övendereleri 
ellerinde, Ankara’ya ve cepheye naklediyorlar.”

Bu analardan bir tanesi Kastamonu’nun Seydiler 
ilçesinden Şerife Bacı’dır. İnebolu’dan Kastamonu’ya 
küçük kızıyla birlikte kağnıyla cephane taşırken Küre 
Dağları’nda soğuktan donarak şehit olmuştur. 
Anlatılanlara göre Şerife Bacı yanında bulunan ince 
bir yorganı kendisini ısıtmak için değil, cephaneyi 
korumak için kullanmıştır. Kağnıyı bulanlar, yorgan 
altında hayatta kalmayı başaran bebeğini 
kurtarmışlardır.

Kurtuluş Savaşı kadın kahramanlar dediğimizde 
Kastamonu Kışlası’na ulaşamadan donarak şehit olan 
Şerife Bacı’nın hikayesinden bahsetmesek olmazdı. 
Yaşının genç olmasına rağmen tüm zorluklara 
katlanmış, Milli Mücadele’de gönüllü olarak cephede 
yer almak istemiştir. 1900 yılında Kastamonu 
Seydiler’de doğan Şerife Bacı, Milli Mücadele’ye 
destek olabilmek amacıyla İnebolu Limanı’ndaki 
savaş mühimmatını Kastamonu’ya getirmeye 
çalışmıştır. İstiklal Savaşı sırasından büyük özveri 
içinde çalışan yaşlı kadınları ve erkeklerin cephane 
taşıma çabaları Şerife Bacı’yı derinden etkilemiştir. 
1921 yılının son günleri İstiklal Mücadele’si başlamış 
kadın-erkek-genç-yaşlı demeden herkes cepheye 
koşmuş, cephede mühimmat eksiği olduğunu duyan 
Şerife Bacı da işe koyulmuş,  bırakacak kimsesi 
olmadığından kara kış günü kucağındaki bebeği Elif’le 
kağnısında mermilerle İnebolu’dan Kastamonu’ya 
doğru yola çıkmıştır. Sert hava koşullarından dolayı işi 
kolay olmayacaktır. Elinde bir tek yorgan vardır, kızını 
soğuktan ve yağıştan korumak için mermilerin 
arasında ona bir yer ayarlamış, üzerlerini örtmüştür. 
Bebesini emzirmek için zaman zaman durduğundan 
kafileden uzak kalmış, diğerleri Kastamonu kışlasına 

Kastamonu’da bulunan
Şerife Bacı Anıtı

Türk tarihine baktığımızda diğer savaşlara göre 
kadınların bağımsızlık mücadelesine katkısı ve 
katılımı daha fazladır. Bunun temel nedeni Kurtuluş 
Savaşı’nın özellikle ilk zamanlarında düzenli ordudan 
çok, gönüllü halk tarafından sürdürülen bir savaş 
olmasıdır. Osmanlı Devleti’nin yıkıldığı ve yeni Türk 
devletinin var olma mücadelesi vermiş olduğu bu 
savaşta halk topyekûn bir şekilde mücadeleye 
katılmıştır.  Cephede ya da cephe gerisinde fark 
etmez, büyük fedakârlık gösteren kadın 
kahramanlarımız bunlarla sınırlı değildir. İsmini 
bildiğimiz bilmediğimiz yüzlerce kadın, çeşitli 
şekillerde Kurtuluş Savaşı’na katılmıştır. Bu var oluş 
mücadelesinde Türk kadınlarının gösterdikleri özverili 
ve cesaretli davranışları ile tüm dünyaya örnek 
olmuşlardır. Bu savaşta korkusuzca savaşan ve can 
veren tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz…



Sokrates kendisine yapılan dinsizlik suçlamalarına ise 
‘Atların varlığına inanmadığı halde, atlardan bahseden 
bir kimse var mıdır? Kavalcıların olduğuna inanmayan 
ama kavalla ilgili meselelere inanan bir adam var 
mıdır? ‘ diye cevap vermiştir. Onun bu cevabına 
karşılık bizim de sormamız gereken soru ise ‘Tanrı’nın 
olduğuna inanmayan ama Tanrı’yı tartışan var mıdır?’ 
olmalı. Bu sorunun cevabı ise tabi ki de: “HAYIR!”dır. 
Bu yüzden de Tanrı’yı ve onunla ilgili meseleleri 
sorguladığı için aslında en çok Tanrı’ya inanan 
Sokrates’tir. Asırlar geçse de insanların düşünceleri 
yüzünden yargılanmaları, bu yüzden de doğruyu 
yanlışı sorgulayamadıkları asla değişmeyen bir 
gerçektir. Sokrates’in “Ölümden ancak bilgisi 
olmadığı halde bilgiçlik taslayanlar; ölümü hiç 
bilmediği halde bilir geçinenler korkar. Çünkü ölüm 
hakkında kimsenin bilgisi yoktur. Hâlbuki ölüm insan 
için iyiliklerin en büyüğü de olabilir ama ondan sanki 
onun en büyük felaket olduğu biliniyormuş gibi 
korkuluyor! ” cümleleri aslında onu dinsizlikle 
suçlayan insanların, asıl dinsiz olduğunu gösteren 
cümlelerdir.

Sokrates için Tanrı’yı sorguluyor diyorlar ama Tanrı’yı 
sorgulamak ölümden sonraki hayatı bilmeden 
konuşmaktan daha kötü değildir. Bu kadar korktukları 
ölüm ya onların Tanrılarına kavuşmaksa niye bu kadar 
korkuyorlar ki? Sonuçta hayatları boyunca tek ibadet 
ettikleri ve varlığından tek şüphe duymadıkları 
Tanrı’larına kavuşacaklar. Yoksa Sokrates’in aksine hiç 
sorgulamadıkları ve neye ibadet ettiklerini 
bilmedikleri için mi ölümden bu kadar korkuyorlardı?
Antik Yunan’da davalara sayıları davanın önemine 
göre özel seçilmiş yargıçlar bakardı. Sokrates'in 
davasına 500 civarında yargıç baktı. Sokrates 
yargıçlardan af dilemeyi değil kendi fikirlerinin 
haklılığını savundu. Fikirlerini inançla savunan 
Sokrates’i mahkeme, sonunda idam cezasına çarptırır. 
Sokrates, öleceği için asla üzülmedi, kendisine verilen 
idam cezasının değiştirilmesini istemedi. İdamı 
Atina'nın kutsal günü olduğu için ertelendi. Kendisi 
zindana atıldı. Öğrencileriyle birlikte sohbet etti. 
Öğrencilerinin gözyaşlarını gördüğünde: “Ne 
yapıyorsunuz siz? Amma tuhaf adamlarsınız! Sessizlik 
içinde ölmenin hayırlı olduğunu duymuştum. Haydi 
kendinize gelin, sakin olun bakalım.” dediği aktarılır.
Atina’dan kaçması için yapılan teklifi reddetti. 
Kaçsaydı suçlu ve hain kabul edilecekti. Sokrates son 
nefesine kadar haklı olduğunu savundu ve bitki zehri 
içirilerek idam edildi. Ölmeden önce son sözü 
Asklepios’a son borcun ödenmesi konusundaydı. 
Belki de ölümü, onu dinsizlikle suçlayanların aksine 
Tanrı’sına kavuşmak olarak gördüğü için bu kadar 
sakin ve huzurlu ölüme gitmişti.
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Sokrates Antik Yunan’da M.Ö 496 yılında doğan ve 
fikirleri ile ün kazanan rasyonalist bir filozoftur. M.Ö 
399 yılında gençlerin ahlakını bozmak ve dinsizlik gibi 
suçlamalardan dolayı yargılanarak idama mahkûm 
edilmiş ve baldıran zehiri içirilerek hayatına son 
verilmiştir. Türk-İslam dünyasındaki adı ‘Eflatun’ olan 
Platon ‘Sokrates’in Savunması’ adlı kitabıyla 
Sokrates’in mahkemede yaptığı savunmayı 
anlatmaktadır.

Fikirleri ile gençleri etkileyen ve onları akılla 
sorgulamaya yönlendiren Sokrates’e yapılan ilk 
suçlama şu şekilde olmuştur : “Sokrat, gökte olup 
bitenler kadar yeraltında olup bitenleri de pervasızca 
derin derin araştırmaya çalışmak, en haksız davayı en 
haklı dava haline getirmek ve başkalarına da bunları 
yapmayı öğretmekten suçludur.” (Platon, “Sokrates’in 
Savunması”, İş bankası yayınları , çev. Ari Çokona , 
s.15) Bu açıklamadan da görüyoruz ki aslında 
sorgulamak ve eleştirmek suç sayılmıştır. Sokrates’i 
de bu yüzden yargılamışlar ve cezalandırmışlardır. 
Toplumların alışkanlıklarını değiştirmek zor 
olduğundan toplumu etkilemek isteyenlere karşı 

güçlü bir önyargı bulunuyordu. Günümüzde yazılı 
belge niteliğinde dini kitaplar varken o kitaplarda da 
sorgulanması ve okunması istenirken hâlâ 
sorgulamayı ve eleştirmeyi istemeyen böyle bir 
zihniyetin o dönemlerde de var olması bazı şeylerin 
değişmediğini göstermektedir.

Sokrates’in savunması adlı kitabın birinci bölümünde 
Sokrates, bu suçlamanın nereden geldiğini 
anlatmıştır. “Başkalarının bilgisizliklerini ortaya 
çıkardığım bütün meseleleri benim bildiğimi sanmaya 
başladılar.” Sokrates Tanrı’nın ona insanların egoları 
ve kendini beğenmişlikleri hakkında görev verdiğini 
düşünmektedir. Bu yüzden de bilgin diye anılan 
insanları sorgulamaya başlamıştır. Bu sorgulamaların 
sonunda Sokrates,  bilmediğini bilmemenin daha 
büyük cahillik olduğunu anladı.

Sokrates’e göre ‘bilmediğini bilmek’ ise insanı bir 
adım daha bilgin yapıyordu. Sokrates,  bilgin diye 
anılan insanların niye bilgin olmadığını kendince 
açıklarken fark ettim ki insanı eleştiriye kapatan şey 
aslında kibirdir. Eğer bir insanın çok şey bildiğini 
devamlı söylersek o kişi kibrinden dolayı kimseye 
inanmaz. Bu sonuçlar doğrultusunda Sokrates 
Tanrı’nın onun aracılığıyla insanlığa şöyle seslendiğini 
söylemiştir “Ey insanlar, aranızda en bilgininiz, tıpkı 
Sokrates’in yaptığı gibi gerçek bilgi açısından 
bakıldığında, kendi bilgisinin bir hiç olduğunu kabul 
edendir. ” 

Sokrates’e yapılan bir diğer suçlama: “Sokrat gençliği 
yoldan çıkarmaktan, devletin inandığı Tanrıları inkâr 
etmekten, buna karşılık olarak farklı olan yeni İlahlara 
inanmaktan suçludur.” Sokrates’in bu savunmasında 
göreceğiz ki aslında Meletos’un bu şikayeti yine 
Tanrılara sorgulamadan ve bilmeden inanmasından 
kaynaklanmaktadır. Meletos Sokrates’in Tanrılara 
inanmadığını söylemiş ve savunmasını şu şekilde 
yapmıştır: “Çünkü Güneş’in bir taş, Ay’ın da bir toprak 
olduğunu söylüyor.” Sokrates ise bunu söyleyerek onu 
değil Anaksagoras’ı suçladığını ve Anaksagoras’ın 
kitaplarının böyle iddialarla dolu olduğunu 
söylemektedir. Bu savunmada da gördüğümüz üzere 
Sokrates olmayan bir şeyi gençlere öğretmemiştir. 
Meletos’un aksine okuduğu ve sorguladığı için 
Anaksagoras’ın iddialarını söylemiş ve gençlere 
öğretmiştir sadece.

Sokrates’in Savunması’na
Genç Bir Eleştiri

Yaren AKFIRAT
11-A
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Sokrates kendisine yapılan dinsizlik suçlamalarına ise 
‘Atların varlığına inanmadığı halde, atlardan bahseden 
bir kimse var mıdır? Kavalcıların olduğuna inanmayan 
ama kavalla ilgili meselelere inanan bir adam var 
mıdır? ‘ diye cevap vermiştir. Onun bu cevabına 
karşılık bizim de sormamız gereken soru ise ‘Tanrı’nın 
olduğuna inanmayan ama Tanrı’yı tartışan var mıdır?’ 
olmalı. Bu sorunun cevabı ise tabi ki de: “HAYIR!”dır. 
Bu yüzden de Tanrı’yı ve onunla ilgili meseleleri 
sorguladığı için aslında en çok Tanrı’ya inanan 
Sokrates’tir. Asırlar geçse de insanların düşünceleri 
yüzünden yargılanmaları, bu yüzden de doğruyu 
yanlışı sorgulayamadıkları asla değişmeyen bir 
gerçektir. Sokrates’in “Ölümden ancak bilgisi 
olmadığı halde bilgiçlik taslayanlar; ölümü hiç 
bilmediği halde bilir geçinenler korkar. Çünkü ölüm 
hakkında kimsenin bilgisi yoktur. Hâlbuki ölüm insan 
için iyiliklerin en büyüğü de olabilir ama ondan sanki 
onun en büyük felaket olduğu biliniyormuş gibi 
korkuluyor! ” cümleleri aslında onu dinsizlikle 
suçlayan insanların, asıl dinsiz olduğunu gösteren 
cümlelerdir.

Sokrates için Tanrı’yı sorguluyor diyorlar ama Tanrı’yı 
sorgulamak ölümden sonraki hayatı bilmeden 
konuşmaktan daha kötü değildir. Bu kadar korktukları 
ölüm ya onların Tanrılarına kavuşmaksa niye bu kadar 
korkuyorlar ki? Sonuçta hayatları boyunca tek ibadet 
ettikleri ve varlığından tek şüphe duymadıkları 
Tanrı’larına kavuşacaklar. Yoksa Sokrates’in aksine hiç 
sorgulamadıkları ve neye ibadet ettiklerini 
bilmedikleri için mi ölümden bu kadar korkuyorlardı?
Antik Yunan’da davalara sayıları davanın önemine 
göre özel seçilmiş yargıçlar bakardı. Sokrates'in 
davasına 500 civarında yargıç baktı. Sokrates 
yargıçlardan af dilemeyi değil kendi fikirlerinin 
haklılığını savundu. Fikirlerini inançla savunan 
Sokrates’i mahkeme, sonunda idam cezasına çarptırır. 
Sokrates, öleceği için asla üzülmedi, kendisine verilen 
idam cezasının değiştirilmesini istemedi. İdamı 
Atina'nın kutsal günü olduğu için ertelendi. Kendisi 
zindana atıldı. Öğrencileriyle birlikte sohbet etti. 
Öğrencilerinin gözyaşlarını gördüğünde: “Ne 
yapıyorsunuz siz? Amma tuhaf adamlarsınız! Sessizlik 
içinde ölmenin hayırlı olduğunu duymuştum. Haydi 
kendinize gelin, sakin olun bakalım.” dediği aktarılır.
Atina’dan kaçması için yapılan teklifi reddetti. 
Kaçsaydı suçlu ve hain kabul edilecekti. Sokrates son 
nefesine kadar haklı olduğunu savundu ve bitki zehri 
içirilerek idam edildi. Ölmeden önce son sözü 
Asklepios’a son borcun ödenmesi konusundaydı. 
Belki de ölümü, onu dinsizlikle suçlayanların aksine 
Tanrı’sına kavuşmak olarak gördüğü için bu kadar 
sakin ve huzurlu ölüme gitmişti.

Sokrates Antik Yunan’da M.Ö 496 yılında doğan ve 
fikirleri ile ün kazanan rasyonalist bir filozoftur. M.Ö 
399 yılında gençlerin ahlakını bozmak ve dinsizlik gibi 
suçlamalardan dolayı yargılanarak idama mahkûm 
edilmiş ve baldıran zehiri içirilerek hayatına son 
verilmiştir. Türk-İslam dünyasındaki adı ‘Eflatun’ olan 
Platon ‘Sokrates’in Savunması’ adlı kitabıyla 
Sokrates’in mahkemede yaptığı savunmayı 
anlatmaktadır.

Fikirleri ile gençleri etkileyen ve onları akılla 
sorgulamaya yönlendiren Sokrates’e yapılan ilk 
suçlama şu şekilde olmuştur : “Sokrat, gökte olup 
bitenler kadar yeraltında olup bitenleri de pervasızca 
derin derin araştırmaya çalışmak, en haksız davayı en 
haklı dava haline getirmek ve başkalarına da bunları 
yapmayı öğretmekten suçludur.” (Platon, “Sokrates’in 
Savunması”, İş bankası yayınları , çev. Ari Çokona , 
s.15) Bu açıklamadan da görüyoruz ki aslında 
sorgulamak ve eleştirmek suç sayılmıştır. Sokrates’i 
de bu yüzden yargılamışlar ve cezalandırmışlardır. 
Toplumların alışkanlıklarını değiştirmek zor 
olduğundan toplumu etkilemek isteyenlere karşı 

güçlü bir önyargı bulunuyordu. Günümüzde yazılı 
belge niteliğinde dini kitaplar varken o kitaplarda da 
sorgulanması ve okunması istenirken hâlâ 
sorgulamayı ve eleştirmeyi istemeyen böyle bir 
zihniyetin o dönemlerde de var olması bazı şeylerin 
değişmediğini göstermektedir.

Sokrates’in savunması adlı kitabın birinci bölümünde 
Sokrates, bu suçlamanın nereden geldiğini 
anlatmıştır. “Başkalarının bilgisizliklerini ortaya 
çıkardığım bütün meseleleri benim bildiğimi sanmaya 
başladılar.” Sokrates Tanrı’nın ona insanların egoları 
ve kendini beğenmişlikleri hakkında görev verdiğini 
düşünmektedir. Bu yüzden de bilgin diye anılan 
insanları sorgulamaya başlamıştır. Bu sorgulamaların 
sonunda Sokrates,  bilmediğini bilmemenin daha 
büyük cahillik olduğunu anladı.

Sokrates’e göre ‘bilmediğini bilmek’ ise insanı bir 
adım daha bilgin yapıyordu. Sokrates,  bilgin diye 
anılan insanların niye bilgin olmadığını kendince 
açıklarken fark ettim ki insanı eleştiriye kapatan şey 
aslında kibirdir. Eğer bir insanın çok şey bildiğini 
devamlı söylersek o kişi kibrinden dolayı kimseye 
inanmaz. Bu sonuçlar doğrultusunda Sokrates 
Tanrı’nın onun aracılığıyla insanlığa şöyle seslendiğini 
söylemiştir “Ey insanlar, aranızda en bilgininiz, tıpkı 
Sokrates’in yaptığı gibi gerçek bilgi açısından 
bakıldığında, kendi bilgisinin bir hiç olduğunu kabul 
edendir. ” 

Sokrates’e yapılan bir diğer suçlama: “Sokrat gençliği 
yoldan çıkarmaktan, devletin inandığı Tanrıları inkâr 
etmekten, buna karşılık olarak farklı olan yeni İlahlara 
inanmaktan suçludur.” Sokrates’in bu savunmasında 
göreceğiz ki aslında Meletos’un bu şikayeti yine 
Tanrılara sorgulamadan ve bilmeden inanmasından 
kaynaklanmaktadır. Meletos Sokrates’in Tanrılara 
inanmadığını söylemiş ve savunmasını şu şekilde 
yapmıştır: “Çünkü Güneş’in bir taş, Ay’ın da bir toprak 
olduğunu söylüyor.” Sokrates ise bunu söyleyerek onu 
değil Anaksagoras’ı suçladığını ve Anaksagoras’ın 
kitaplarının böyle iddialarla dolu olduğunu 
söylemektedir. Bu savunmada da gördüğümüz üzere 
Sokrates olmayan bir şeyi gençlere öğretmemiştir. 
Meletos’un aksine okuduğu ve sorguladığı için 
Anaksagoras’ın iddialarını söylemiş ve gençlere 
öğretmiştir sadece.
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nedenler hem sorunun ortaya çıkmasında hem de 
sorunun günümüze kadar artarak devam etmesine 
neden olmuştur.  Öyle ki bölgenin jeopolitik konumu, 
tarihsel gelişimi üzerinde büyük rol oynamış en kritik 
unsurlarından biridir. Dünya genelindeki petrol 
rezervlerinin % 80’ine, doğal gaz rezervlerinin ise % 
50’sine sahip olan Orta Doğu   bölgesinin, dünya 
ekonomisinde de büyük bir önemi vardır. Bölgedeki 
enerji kaynaklarını kontrol etme isteği, başta ABD, 
Avrupa’nın emperyalist Ülkeleri ve Rusya (Demokrat 
Parti dönemindeki adıyla SSCB) olmak üzere birçok 
devletin bu bölgenin hâkimiyeti için mücadele etmesi 
anlamına gelmektedir. Dolayısıyla sosyolojik durumu 
nedeniyle zaten savaşlara ve çatışmalara açık olan Orta 
Doğu’daki hareketlilik ve çatışmalar, enerji kaynaklarının 
paylaşımı nedeniyle daha da sorunlu hale gelmiştir. 

2. Dünya Savaşı patlak verdiğinde, Almanya, inanılmaz 
bir güç olarak birçok ülkeyi işgal ederek Avrupa’ya diz 
çöktürmüştür. Her gün yapılan bombardımanlar, 
saldırılar binlerce insanın ölümüne neden olmuştur.  
Birçok insanın gözünde bu güç asla 
durdurulamayacaktı ve tüm dünya işgal edilecekti. Bu 
durum Almanya’nın, Rusya’ya saldırmasına kadar 
devam etti. Öyle ki Hitler’in, savaşın kaderini değiştiren 
en büyük hatası Rusya’yı işgal etmesi olmuştur. Başarılı 
olacağına inancı Hitler'in, Rusya’ya saldırmasında 
önemli bir etken olmuştur. Öyle ki Doğu'da zaferin 
birkaç ay içinde kazanılacağına inandığı için kış hazırlığı 
yapmadan Rusya’ya saldırmıştır. Rusya’nın soğuk iklimi 
Almanya’yı vurmuştu. Zorlu hava şartları yüzünden 
Alman ordusunun askeri araçları bile kullanılamayacak 
bir duruma geldiği için Almanya savaşı kaybetmiştir.   
Kısaca Alman ordusu Rusya’nın coğrafi şartlarından 
dolayı beklenmeyen bir yenilgiye uğramıştır.                                 

Coğrafyanın dünya tarihinde etkilediği savaşlardan biri 
de Domuzlar Körfezi Çıkarması’dır. ABD bu bölgeye 
çıkarma yapmış fakat mercan kayalıkları yüzünden 
başarısız olmuştur. Daha sonra paraşüt yolu ile denenen 
girişimlerle atılan ekipmanın bataklığa saplanması 
sonucunda da  ABD hezimete uğramıştır.  

Önemli bir diğer savaş da Sovyet-Afganistan Savaşı’dır. 
1979-1989 yılları arasında geçen bu 10 yıllık savaşta 
Afganistan’ın dağlık yapısı çok önemli bir rol oynamıştır. 
Hindikuş Dağları’nda yenilen Sovyetler, hem ekonomik 
açıdan sarsılmış hem de saygınlığını kaybetmiştir. 

Kısaca, coğrafyanın savaşlara bizim düşündüğümüzden 
çok daha büyük etkileri olduğu çok açıktır. Yıllar süren, 
milyonlarca insanın öldüğü savaşlar coğrafi etkiler 
sonucu başlamış ve yine coğrafi etkiler önemli bir etken 
olarak savaşın galiplerini belirlemiştir. 
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“Coğrafya, her şeyden önce savaş  yapmaya yarar.”  
Yves Lacoste

Tarihte yaşanmış onlarca savaşın seyri, coğrafyanın 
etkileri sonucu aniden değişmiştir. Bu savaşlara 
değinmeden önce bahsetmek istediğim bir söz var: 
‘Coğrafya kaderdir.’ Bence bu çok doğru bir söz çünkü 
bir insan doğduğu yeri veya doğduğunda çevresinde 
olduğu insanları seçemediği gibi ülkeler de bulunduğu 
coğrafyadaki kaynakları seçemez. Örneğin, Afrika 
yeraltı kaynakları açısından çok zengin bir kıta olduğu 
için bu durum Afrika’yı birçok ülkenin sömürgesi haline 
getirmiştir. Bu durum, Afrika halkını günümüzde 
yoksulluk ve açlıkla karşı karşıya getirmiştir. 

Coğrafyanın etkilediği en büyük savaşlardan biri 
Çanakkale Savaşı’dır. Aslında bu savaş çökmekte olan 
Osmanlının mirasına konmak isteyen güçlerin siyasi 
oyunlarının sonucudur. İngilizler, Mısır’ı ele geçirdikten 
sonra Karadeniz-Akdeniz bağlantısı sağlayan bu 
stratejik bölgeyi ele geçirmek, Ruslar da sıcak denizlere 
açılmak istiyorlardı. Almanların gözü ise, Osmanlının 
henüz değerini bilmediği Orta Doğu’nun zengin petrol 
kaynaklarındaydı. Bu amaçlarına ulaşmak amacıyla 

Osmanlı toprakları üzerinde bulunun Çanakkale ve 
Basra cepheleri öncelikli önem taşımaktaydı. Düşman 
hem karadan hem de denizden saldırmıştır. Özellikle 
kara saldırılarında coğrafya büyük rol oynamıştır. Bazı 
kritik tepelerin ve noktaların varlığı, savaşın seyrini 
değiştirmiştir.  Aynı şekilde Koca Çimen Tepe, Besim 
Tepe, Conk Bayırı gibi bölgeler de strateji açısından çok 
önemli roller oynadılar. Coğrafya deniz saldırılarında da 
etkiliydi. Çanakkale Boğazı’ndan geçmeye çalışan 
İngiliz donanması, Boğaz’ın dar bir noktasından 
geçerken durdurulmuştur. Mayınların yerleştirileceği 
bölgeler üzerine dikkatlice çalışılmış ve başarılı bir 
sonuca ulaşılmıştır. Mayınlar, Erenköy Mevkii’ne Boğaz’a 
dik değil de kıyıya paralel şekilde yerleştirilmiştir. Bu da 
coğrafyanın etkilerinin bir başka örneğidir.

Coğrafyadan etkilenen bir diğer cephe de Kafkas 
Cephesi’dir. Rus askerleri ile Osmanlı askerleri arasında 
gerçekleşen savaşta ne yazık ki Osmanlı askerleri soğuk 
hava koşullarına dayanamamışlardır. Sarıkamış 
çevresindeki Allahuekber Dağları’na düşmanı geri 
püskürtmeye giden askerlerin 60 000’i Sarıkamış’ta 
donarak ölmüştür. Toplamda 78 000 şehit veren 
Osmanlı ordusu coğrafî koşullara yenik düşmüştür. 
Kutsal emanetleri korumak için Hicaz-Yemen 
Cephesi’ne gönderilen 7. Kolordu da ne yazık ki 
Kafkas’taki birlikler gibi coğrafi koşullardan 
etkilenmiştir. Sıcak iklimli bir bölgeye gitmiş olmaları 
orduyu yorarken düşman su kuyularını içilemez hale 
getirdiği için 7. Kolordu o sıcakta susuzlukla da 
mücadele etmiştir. 

Birinci Dünya Savaşı sonrasında Osmanlı 
İmparatorluğu’nun dağılması ile bölgenin sınırlarının 
İtilaf Devletleri tarafından suni olarak belirlenmesi, farklı 
ırk, din ve mezheplerin bir arada yaşadığı bölgede Orta 
Doğu sorunu olarak bilinen çok boyutlu sorunların 
ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu sorunlar bölgenin 
zengin petrol yatakları ve doğal koşulları gibi coğrafi 

Coğrafyanın
Savaşlara Etkisi

Mert Gencer ŞİMŞEK
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nedenler hem sorunun ortaya çıkmasında hem de 
sorunun günümüze kadar artarak devam etmesine 
neden olmuştur.  Öyle ki bölgenin jeopolitik konumu, 
tarihsel gelişimi üzerinde büyük rol oynamış en kritik 
unsurlarından biridir. Dünya genelindeki petrol 
rezervlerinin % 80’ine, doğal gaz rezervlerinin ise % 
50’sine sahip olan Orta Doğu   bölgesinin, dünya 
ekonomisinde de büyük bir önemi vardır. Bölgedeki 
enerji kaynaklarını kontrol etme isteği, başta ABD, 
Avrupa’nın emperyalist Ülkeleri ve Rusya (Demokrat 
Parti dönemindeki adıyla SSCB) olmak üzere birçok 
devletin bu bölgenin hâkimiyeti için mücadele etmesi 
anlamına gelmektedir. Dolayısıyla sosyolojik durumu 
nedeniyle zaten savaşlara ve çatışmalara açık olan Orta 
Doğu’daki hareketlilik ve çatışmalar, enerji kaynaklarının 
paylaşımı nedeniyle daha da sorunlu hale gelmiştir. 

2. Dünya Savaşı patlak verdiğinde, Almanya, inanılmaz 
bir güç olarak birçok ülkeyi işgal ederek Avrupa’ya diz 
çöktürmüştür. Her gün yapılan bombardımanlar, 
saldırılar binlerce insanın ölümüne neden olmuştur.  
Birçok insanın gözünde bu güç asla 
durdurulamayacaktı ve tüm dünya işgal edilecekti. Bu 
durum Almanya’nın, Rusya’ya saldırmasına kadar 
devam etti. Öyle ki Hitler’in, savaşın kaderini değiştiren 
en büyük hatası Rusya’yı işgal etmesi olmuştur. Başarılı 
olacağına inancı Hitler'in, Rusya’ya saldırmasında 
önemli bir etken olmuştur. Öyle ki Doğu'da zaferin 
birkaç ay içinde kazanılacağına inandığı için kış hazırlığı 
yapmadan Rusya’ya saldırmıştır. Rusya’nın soğuk iklimi 
Almanya’yı vurmuştu. Zorlu hava şartları yüzünden 
Alman ordusunun askeri araçları bile kullanılamayacak 
bir duruma geldiği için Almanya savaşı kaybetmiştir.   
Kısaca Alman ordusu Rusya’nın coğrafi şartlarından 
dolayı beklenmeyen bir yenilgiye uğramıştır.                                 

Coğrafyanın dünya tarihinde etkilediği savaşlardan biri 
de Domuzlar Körfezi Çıkarması’dır. ABD bu bölgeye 
çıkarma yapmış fakat mercan kayalıkları yüzünden 
başarısız olmuştur. Daha sonra paraşüt yolu ile denenen 
girişimlerle atılan ekipmanın bataklığa saplanması 
sonucunda da  ABD hezimete uğramıştır.  

Önemli bir diğer savaş da Sovyet-Afganistan Savaşı’dır. 
1979-1989 yılları arasında geçen bu 10 yıllık savaşta 
Afganistan’ın dağlık yapısı çok önemli bir rol oynamıştır. 
Hindikuş Dağları’nda yenilen Sovyetler, hem ekonomik 
açıdan sarsılmış hem de saygınlığını kaybetmiştir. 

Kısaca, coğrafyanın savaşlara bizim düşündüğümüzden 
çok daha büyük etkileri olduğu çok açıktır. Yıllar süren, 
milyonlarca insanın öldüğü savaşlar coğrafi etkiler 
sonucu başlamış ve yine coğrafi etkiler önemli bir etken 
olarak savaşın galiplerini belirlemiştir. 

“Coğrafya, her şeyden önce savaş  yapmaya yarar.”  
Yves Lacoste

Tarihte yaşanmış onlarca savaşın seyri, coğrafyanın 
etkileri sonucu aniden değişmiştir. Bu savaşlara 
değinmeden önce bahsetmek istediğim bir söz var: 
‘Coğrafya kaderdir.’ Bence bu çok doğru bir söz çünkü 
bir insan doğduğu yeri veya doğduğunda çevresinde 
olduğu insanları seçemediği gibi ülkeler de bulunduğu 
coğrafyadaki kaynakları seçemez. Örneğin, Afrika 
yeraltı kaynakları açısından çok zengin bir kıta olduğu 
için bu durum Afrika’yı birçok ülkenin sömürgesi haline 
getirmiştir. Bu durum, Afrika halkını günümüzde 
yoksulluk ve açlıkla karşı karşıya getirmiştir. 

Coğrafyanın etkilediği en büyük savaşlardan biri 
Çanakkale Savaşı’dır. Aslında bu savaş çökmekte olan 
Osmanlının mirasına konmak isteyen güçlerin siyasi 
oyunlarının sonucudur. İngilizler, Mısır’ı ele geçirdikten 
sonra Karadeniz-Akdeniz bağlantısı sağlayan bu 
stratejik bölgeyi ele geçirmek, Ruslar da sıcak denizlere 
açılmak istiyorlardı. Almanların gözü ise, Osmanlının 
henüz değerini bilmediği Orta Doğu’nun zengin petrol 
kaynaklarındaydı. Bu amaçlarına ulaşmak amacıyla 

Osmanlı toprakları üzerinde bulunun Çanakkale ve 
Basra cepheleri öncelikli önem taşımaktaydı. Düşman 
hem karadan hem de denizden saldırmıştır. Özellikle 
kara saldırılarında coğrafya büyük rol oynamıştır. Bazı 
kritik tepelerin ve noktaların varlığı, savaşın seyrini 
değiştirmiştir.  Aynı şekilde Koca Çimen Tepe, Besim 
Tepe, Conk Bayırı gibi bölgeler de strateji açısından çok 
önemli roller oynadılar. Coğrafya deniz saldırılarında da 
etkiliydi. Çanakkale Boğazı’ndan geçmeye çalışan 
İngiliz donanması, Boğaz’ın dar bir noktasından 
geçerken durdurulmuştur. Mayınların yerleştirileceği 
bölgeler üzerine dikkatlice çalışılmış ve başarılı bir 
sonuca ulaşılmıştır. Mayınlar, Erenköy Mevkii’ne Boğaz’a 
dik değil de kıyıya paralel şekilde yerleştirilmiştir. Bu da 
coğrafyanın etkilerinin bir başka örneğidir.

Coğrafyadan etkilenen bir diğer cephe de Kafkas 
Cephesi’dir. Rus askerleri ile Osmanlı askerleri arasında 
gerçekleşen savaşta ne yazık ki Osmanlı askerleri soğuk 
hava koşullarına dayanamamışlardır. Sarıkamış 
çevresindeki Allahuekber Dağları’na düşmanı geri 
püskürtmeye giden askerlerin 60 000’i Sarıkamış’ta 
donarak ölmüştür. Toplamda 78 000 şehit veren 
Osmanlı ordusu coğrafî koşullara yenik düşmüştür. 
Kutsal emanetleri korumak için Hicaz-Yemen 
Cephesi’ne gönderilen 7. Kolordu da ne yazık ki 
Kafkas’taki birlikler gibi coğrafi koşullardan 
etkilenmiştir. Sıcak iklimli bir bölgeye gitmiş olmaları 
orduyu yorarken düşman su kuyularını içilemez hale 
getirdiği için 7. Kolordu o sıcakta susuzlukla da 
mücadele etmiştir. 

Birinci Dünya Savaşı sonrasında Osmanlı 
İmparatorluğu’nun dağılması ile bölgenin sınırlarının 
İtilaf Devletleri tarafından suni olarak belirlenmesi, farklı 
ırk, din ve mezheplerin bir arada yaşadığı bölgede Orta 
Doğu sorunu olarak bilinen çok boyutlu sorunların 
ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu sorunlar bölgenin 
zengin petrol yatakları ve doğal koşulları gibi coğrafi 



kullandığı sosyal medya, insanların üzerinde hem 
olumlu hem de olumsuz etkiler yaratabilir. 

Bizim için en temel ihtiyaçlardan biri olan iletişim, 
sosyal medyanın ve internetin de yardımıyla çok kolay 
ve hızlı hale geldi. Neredeyse bir saniye içinde 
dünyanın öbür ucundaki arkadaşlarımızla 
duygularımızı paylaşabiliyor, iletişim kurabiliyoruz ya 
da dünyada meydana gelen bütün olaylardan hemen 
haberdar olabiliyoruz. Yani sosyal medya kullananlar, 
dünyaya daha büyük pencerelerden bakıyor ve 
dünyaya karşı farkındalığı fazlaca artıyor. Eskiden 
insanlar ülkelerinde olan olayları bile zor fark ederken 
şu an dünyada oluşan bütün olaylardan hemen haber 
almamız sosyal medyanın en büyük faydalarından 
biri. Başka bir özelliği ise sosyal medyada insanlar 
kendilerine yakın buldukları insanlarla tanışabiliyor ve 
gruplar kurup kendilerini daha rahatça ifade 
edebiliyorlar. Oluşan bu grupları faydalı amaçlar için 
kullanıp sosyal dayanışma dernekleri kurabiliyorlar. 
Örneğin geçtiğimiz yılın sonbaharında İzmir’de büyük 
bir deprem meydana geldi ve bazı sosyal medya 
hesapları, aralarında iletişim kurup hem maddi hem 
de manevi desteklerde bulundular. Ayrıca gençler, 
sevdikleri yazarlarla, politikacılarla ya da sanatçılarla 
daha kolay iletişim de kurabiliyorlar.  

Her şeyin fazlasının zarar olduğu gibi sosyal 
medyanın da fazlası zarar. Sosyal medyayı kullanmak 
için teknolojik aletlere de ihtiyaç duyuyoruz, ama 
bunlar sağlığımızı etkileyecek düzeyde radyasyon 
yayılıyor. Radyasyon beyin nötronlarımızın en büyük 
düşmanıdır.  Bu teknolojiyi kullandığımız her an, 
beynimiz radyasyondan kötü etkileniyor. Kısa sürede 
vücudumuzda belirgin bir hasar olmasa da gelecekte 
kalıtsal hastalıklar oluşabilir. Ayrıca sadece fiziksel 
olarak değil mental olarak da insanı olumsuz etkiliyor. 
BBC Future’dan Jessica Brown mental sağlımızın 
sosyal medya ile bağlantılı olup olmadığı anlamak için 
yapılan deneylerin üzerinden geçmiştir. Sosyal medya 
insanlar için genelde stres kaynağı olduğu için 2015’te 
Washington DC’deki Pew Research Center’in stresle 
ilgili olan çalışmalarını araştırmıştır. 1800 kişiyle 
yapılan çalışma sonucu insanların sosyal medya 

kullandıktan sonra stres düzeylerinde gözle 
görünebilecek düzeyde bir artış olduğu tespit 
edilmiştir. Bunun sonucunda da sosyal medyanın 
stresle ilgili önemli bir olumsuz katkısı olduğu bir 
sonuç ortaya çıkmıştır. Bence bunun nedeni, 
insanların sosyal medyada kusursuz ve mükemmel 
hayatları görüp,  o hayatlara erişemediği için 
kendilerini cezalandırmalarıdır. Ayrıca bu düşünceler 
kaygı derecesini artırıp kendimize olan öz-saygımızı 
da azaltıyor. Kendimizin yeterli olmadığı düşüncesiyle 
geleceğe daha da kaygı ile bakmamıza neden oluyor. 
İnsanların kendilerine ait sevmediği birçok özelliği 
vardır. Özellikle ergenlik çağında bu özellikler daha da 
artar ve o yaştaki insanların bu duygu ve düşüncelerle 
mücadele edip sorunlarını çözmesi gerekir. Fakat 
sosyal medyada insanlar kolaylıkla yeni bir kimlik 
oluşturabileceği için ergenlik çağındaki insanlar da 
kendi benliklerini gizleyip kendilerine yeni bir hayat 
oluşturabilir ve kendileriyle örtüşmeyen hareketler de 
sergileyebilirler. Ek olarak Addictive Behaviour 
dergisinde yayımlanan bir araştırmada sosyal desteğe 
diğer insanlara göre daha çok ihtiyacı olan insanların 
sosyal medya bağımlılığı daha fazlaymış.

Özetlemek gerekirse, sosyal medyayı kendimizi 
kısıtlayarak ve düzenli bir şekilde kullanırsak yeni 
arkadaş grupları kurar, sevdiğimiz ünlüler ile daha 
kolay iletişim kurar ve dünyada meydana gelen 
olaylarda hemen haber alabiliriz. Fakat kendimiz 
kontrol etmeyip sosyal medyada çokça zaman 
geçirirsek hem düşüncelerimiz hem de psikolojimiz 
sosyal medyanın etkisi altında olur. Yani iletişimin 
günümüzdeki hale gelmesindeki en büyük yardımı 
sosyal medya sağlarken bizim ve toplumun üzerinde 
bırakacağı etkileri seçimlerimiz ve sorumluklarımız 
belirler. 
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Bizi diğer canlılardan ayıran en büyük özelliğimiz, 
düşünebilmemiz ve düşüncelerimize göre hareket 
edip iletişim kurabilmemizdir. İnsanlar bilgi ile 
beslenirler ve bu sahip oldukları bilgileri aktarmak için 
de yaptıkları her türlü davranışa iletişim denir. İletişim, 
insanlar için bir zorunluluktur. Dünya üzerinde 6300 
çeşit dil bulunmaktadır.  İletişimin temel bir ihtiyaç 
olduğunu yapılmış deneyler ile anlayabiliriz. Bazı 
bilim adamları daha yeni doğan çocukları izole ederek 
konuştuğumuz lisanın kaynağını bulmak amacıyla dil 
yoksunluğu olarak adlandırılan deneyler yapmışlardır. 
Felsefeci Reoger Sattuck ise bu deneylerin etik 
olmadığını belirtmek amaçlı bu deneylere yasak 
deneyler adını vermişlerdir. Tarihte bunun ilk örneğini 
‘Mısır Firavunu’nda görürüz. Mısır Firavunu Milat’tan 
önce 600’lü yıllarda daha yeni doğan iki bebeği 
ailelerinden kopararak bir çobana verir ve çobanın 
onlarla iletişimi kesmesini söyler. 

İletişimden mahrum kalan bu iki bebeğin söyledikleri 
ilk kelime ise ‘’becos’’ olur. ‘’Becos’’ kelimesi 
Mısırlıların dilinde yokmuş. Birkaç araştırma sonunda 
‘’becos’’ kelimesinin Frigyalılar tarafından 
kullanıldığını ve ekmek anlamına geldiğini bulmuşlar. 
Bu nedenle Mısırlılar da dillerinin kaynaklarının Frigya 
dili olduğunu savunmuşlardır.  Bu deneylerin 
sonucunda ise her insanın daha yeni doğmuş olsa bile 
ya mimikleriyle ya da konuşarak iletişim 

kurabileceklerini anlamışlardır. Ayrıca bu deneylerden 
daha sonraları çokça yapılmış ve diğer deneylerin 
amacı da Firavununki gibi Adem ile Havva’nın 
konuştukları dilde aslında kendi benliklerini 
bulmakmış.  

İletişimin sadece sesle olmasına gerek yoktur, zaten 
insan olmanın kaçınılmaz sonu iletişim olduğu için 
insanlar her şekilde iletişim kurabilirler. Eskiden 
insanlar sembolleri, dumanı ya da bazı hayvanları 
iletişim kurmak için kullanıyorlardı. Bugünlerde ise 
internet dumanın, mimiklerin ya da hayvanların yerini 
almış durumda. İnternet, Vinton Cerf ve Tim Berners 
tarafından keşfedilmiştir. Ayrıca bu iki mucit Kraliçe 
Elizabeth tarafından şövalye ilan edilmiştir. İnternetin 
temeli 1950’li yıllarda Amerika’da atılmaya 
başlanmıştır. 1960-1970’li yıllarda ise hızlıca gelişimini 
tamamlayıp günümüzdeki haline gelmiştir.  Sosyal 
medyaya ise ilk olarak 2003 yılında rastlıyoruz. Sosyal 
medya hem işitsel hem de görüntülü iletişimin 
sağlanabildiği bir medya sistemidir. İnsanlar bu 
medya üzerinden kolayca düşüncelerini ve hayatlarını 
sergileyebiliyorlar. İlk sosyal medya In-linkedin 2003 
yılında kurulmuştur. Şu an 2,4 milyar insanın 
kullandığı Facebook ise 2004 yılında kurulmuştur. 
Yıllar geçtikçe de sosyal medya platformları artmış ve 
insanları kontrol edecek kadar büyük bir medya 
sistemine erişmiştir.  Ülkemizde her iki kişiden birinin 
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şu an dünyada oluşan bütün olaylardan hemen haber 
almamız sosyal medyanın en büyük faydalarından 
biri. Başka bir özelliği ise sosyal medyada insanlar 
kendilerine yakın buldukları insanlarla tanışabiliyor ve 
gruplar kurup kendilerini daha rahatça ifade 
edebiliyorlar. Oluşan bu grupları faydalı amaçlar için 
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hesapları, aralarında iletişim kurup hem maddi hem 
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sevdikleri yazarlarla, politikacılarla ya da sanatçılarla 
daha kolay iletişim de kurabiliyorlar.  

Her şeyin fazlasının zarar olduğu gibi sosyal 
medyanın da fazlası zarar. Sosyal medyayı kullanmak 
için teknolojik aletlere de ihtiyaç duyuyoruz, ama 
bunlar sağlığımızı etkileyecek düzeyde radyasyon 
yayılıyor. Radyasyon beyin nötronlarımızın en büyük 
düşmanıdır.  Bu teknolojiyi kullandığımız her an, 
beynimiz radyasyondan kötü etkileniyor. Kısa sürede 
vücudumuzda belirgin bir hasar olmasa da gelecekte 
kalıtsal hastalıklar oluşabilir. Ayrıca sadece fiziksel 
olarak değil mental olarak da insanı olumsuz etkiliyor. 
BBC Future’dan Jessica Brown mental sağlımızın 
sosyal medya ile bağlantılı olup olmadığı anlamak için 
yapılan deneylerin üzerinden geçmiştir. Sosyal medya 
insanlar için genelde stres kaynağı olduğu için 2015’te 
Washington DC’deki Pew Research Center’in stresle 
ilgili olan çalışmalarını araştırmıştır. 1800 kişiyle 
yapılan çalışma sonucu insanların sosyal medya 

kullandıktan sonra stres düzeylerinde gözle 
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hayatları görüp,  o hayatlara erişemediği için 
kendilerini cezalandırmalarıdır. Ayrıca bu düşünceler 
kaygı derecesini artırıp kendimize olan öz-saygımızı 
da azaltıyor. Kendimizin yeterli olmadığı düşüncesiyle 
geleceğe daha da kaygı ile bakmamıza neden oluyor. 
İnsanların kendilerine ait sevmediği birçok özelliği 
vardır. Özellikle ergenlik çağında bu özellikler daha da 
artar ve o yaştaki insanların bu duygu ve düşüncelerle 
mücadele edip sorunlarını çözmesi gerekir. Fakat 
sosyal medyada insanlar kolaylıkla yeni bir kimlik 
oluşturabileceği için ergenlik çağındaki insanlar da 
kendi benliklerini gizleyip kendilerine yeni bir hayat 
oluşturabilir ve kendileriyle örtüşmeyen hareketler de 
sergileyebilirler. Ek olarak Addictive Behaviour 
dergisinde yayımlanan bir araştırmada sosyal desteğe 
diğer insanlara göre daha çok ihtiyacı olan insanların 
sosyal medya bağımlılığı daha fazlaymış.

Özetlemek gerekirse, sosyal medyayı kendimizi 
kısıtlayarak ve düzenli bir şekilde kullanırsak yeni 
arkadaş grupları kurar, sevdiğimiz ünlüler ile daha 
kolay iletişim kurar ve dünyada meydana gelen 
olaylarda hemen haber alabiliriz. Fakat kendimiz 
kontrol etmeyip sosyal medyada çokça zaman 
geçirirsek hem düşüncelerimiz hem de psikolojimiz 
sosyal medyanın etkisi altında olur. Yani iletişimin 
günümüzdeki hale gelmesindeki en büyük yardımı 
sosyal medya sağlarken bizim ve toplumun üzerinde 
bırakacağı etkileri seçimlerimiz ve sorumluklarımız 
belirler. 
 

Bizi diğer canlılardan ayıran en büyük özelliğimiz, 
düşünebilmemiz ve düşüncelerimize göre hareket 
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çeşit dil bulunmaktadır.  İletişimin temel bir ihtiyaç 
olduğunu yapılmış deneyler ile anlayabiliriz. Bazı 
bilim adamları daha yeni doğan çocukları izole ederek 
konuştuğumuz lisanın kaynağını bulmak amacıyla dil 
yoksunluğu olarak adlandırılan deneyler yapmışlardır. 
Felsefeci Reoger Sattuck ise bu deneylerin etik 
olmadığını belirtmek amaçlı bu deneylere yasak 
deneyler adını vermişlerdir. Tarihte bunun ilk örneğini 
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önce 600’lü yıllarda daha yeni doğan iki bebeği 
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ilk kelime ise ‘’becos’’ olur. ‘’Becos’’ kelimesi 
Mısırlıların dilinde yokmuş. Birkaç araştırma sonunda 
‘’becos’’ kelimesinin Frigyalılar tarafından 
kullanıldığını ve ekmek anlamına geldiğini bulmuşlar. 
Bu nedenle Mısırlılar da dillerinin kaynaklarının Frigya 
dili olduğunu savunmuşlardır.  Bu deneylerin 
sonucunda ise her insanın daha yeni doğmuş olsa bile 
ya mimikleriyle ya da konuşarak iletişim 

kurabileceklerini anlamışlardır. Ayrıca bu deneylerden 
daha sonraları çokça yapılmış ve diğer deneylerin 
amacı da Firavununki gibi Adem ile Havva’nın 
konuştukları dilde aslında kendi benliklerini 
bulmakmış.  

İletişimin sadece sesle olmasına gerek yoktur, zaten 
insan olmanın kaçınılmaz sonu iletişim olduğu için 
insanlar her şekilde iletişim kurabilirler. Eskiden 
insanlar sembolleri, dumanı ya da bazı hayvanları 
iletişim kurmak için kullanıyorlardı. Bugünlerde ise 
internet dumanın, mimiklerin ya da hayvanların yerini 
almış durumda. İnternet, Vinton Cerf ve Tim Berners 
tarafından keşfedilmiştir. Ayrıca bu iki mucit Kraliçe 
Elizabeth tarafından şövalye ilan edilmiştir. İnternetin 
temeli 1950’li yıllarda Amerika’da atılmaya 
başlanmıştır. 1960-1970’li yıllarda ise hızlıca gelişimini 
tamamlayıp günümüzdeki haline gelmiştir.  Sosyal 
medyaya ise ilk olarak 2003 yılında rastlıyoruz. Sosyal 
medya hem işitsel hem de görüntülü iletişimin 
sağlanabildiği bir medya sistemidir. İnsanlar bu 
medya üzerinden kolayca düşüncelerini ve hayatlarını 
sergileyebiliyorlar. İlk sosyal medya In-linkedin 2003 
yılında kurulmuştur. Şu an 2,4 milyar insanın 
kullandığı Facebook ise 2004 yılında kurulmuştur. 
Yıllar geçtikçe de sosyal medya platformları artmış ve 
insanları kontrol edecek kadar büyük bir medya 
sistemine erişmiştir.  Ülkemizde her iki kişiden birinin 



izlemiş ve kendileri de aynı yolda yürümüşlerdir. 
Özetle, hayallerimize yön verebilecek bir başka 
unsur da aile içinde karşılaştığımız değerler 
eğitimidir.

Elimizde bulunan imkanlar da kuracağımız 
hayaller harcının temel malzemelerinden birini 
oluşturur. Gelir dağılımındaki adaletsizliğin 
sonucu olan daha yoksul kesimin hayalleri daha 
geniş, daha sınırsız, daha güçlü olma 
eğilimindedir. Daha varlıklı kesim ise, diğer 
kesimin aksine, kurduğu hayallerde çoğunlukla 
sınırlı ve umursamaz olabilir. Özellikle geleceği 
bile ebeveynleri tarafından belirlenen gençler 
hayal kurmaktan bir bakıma uzak bile olabilirler. 
Oysa ki daha zorlu şartlarda büyüyen çocuklar en 
basitinden oyun oynarken dahi hayal kurarlar. 
Örneğin, bir araya getirdikleri boş kutulardan 
yaptıkları kalenin tepesinde bazen bir muhafız, 
boyunlarının çevresine doladıkları ipi stetoskop 
gibi kullanırken de bazen bir doktor gibi hayal 
ederler kendilerini. Varlıklı bir ailede yetişen 
çocuklara ise büyük plastik kaleler, doktor çantası 
gibi oyuncaklar alınır ve onlara hayal edecek bir 
alan bırakılmaz. Bu çocuklar büyüyüp birer 
yetişkin olduklarında sorunlara çözüm 
getirmekten, yaratıcılıklarını kullanmaktan 
yoksun olarak hayatlarına devam ederler. Hayal 
edebilen çocuklar ise pratiktir, hayata bambaşka 
yerlerden bakabilirler. Bu konuda verilebilecek en 
güzel ve yerinde örneklerden biri çocukluğunun 
bir kısmını yoksulluk içinde geçiren ve sokaklarda 
yaşamak zorunda kalan ancak günümüzde halen 
çok büyük bir usta olarak anılan Charlie 
Chaplin’dir. Bir başka deyişle, elimizdeki 
olanaklar ve içinde bulunduğumuz şartlar da 
düşlerimizi etkileyebilir.

Hayaller hayatımızın her alanında, her 
döneminde, her anında varlığını hissettiren 
olgulardır. Oluşumlarını etkileyen elemanlardan 
bazıları da çevremiz, ailemizde gördüğümüz 
değerler ve elimizdeki olanaklar olarak 
sıralanabilir. Öyle ya da böyle hayaller aslında 
yaşamımızın devamı ve hatta fiziksel sağlığımız 
için çok değerlilerdir. Shakespeare’in de dediği 
gibi: “Önce hayaller ölür, sonra insan.” En çok da 
insanların birbirinin mutluluğuna katlanamadığı, 
birbirine saygı duymadığı, birbirini kırdığı ve 
hoşgörünün kalmadığı bir dönemde hayal 
kurmanın öneminin ve değerinin bilincinde 
olmalıyız. Öyle ki bizi hayata bağlayan ve en iç 
karartıcı anlardan sıyrılabilmemizi sağlayan iki 
unsur umudumuz ve hayallerimizdir…  
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Her insan yaşamı boyunca birçok hayal kurar. Kaç 
yaşında olursak olalım mutlaka hayallerimiz 
yaşamımızı süsler. Kırklı yaşlarındaki bir insanın hayali 
emekliliğini sessiz bir sahil kasabasında geçirmek 
olabilir, yirmili yaşlarındaki bir başka insanın hayali ise 
dolu dolu bir kariyer geçirmek olabilir. Hatta 
bazılarımız, bir başkasının hayalini kurduğu şartlar 
altında yaşıyor bile olabiliriz. Bazılarımız yaşamı 
boyunca bu hayallere ulaşacak kadar şanslı da olabilir. 
Hayallerimizin sınırları da kişiden kişiye değişir; 
bazılarımız daha gerçekçi ve yakın zaman adına 
hayaller kurarlar, bazılarımızınsa hayallerini 
dizginlemek mümkün değildir. Hayal algımız her ne 
olursa olsun, her birimizin hayallerinin oluşumunu 
etkileyen bazı unsurlar mevcuttur. Bu unsurların etkisi 
de zaman ile gelişmiş, değişmiş, azalmış veya 
artmıştır.

Hayallerimizi etkileyen unsurlardan birisi olarak da 
gözlemlediklerimiz sayılabilir. Özellikle, teknolojinin 
kucağında büyüyen biz Z kuşağı (2000 - günümüz) 
gençlerinin hayallerini sanal ortamda 
gözlemlediklerinin etkilediğini söylemek yerinde olur. 
Korona virüsün de etkisiyle zamanımızın büyük bir 
kısmını geçirdiğimiz internet ortamında yer alan 
ünlüler ve rol modeller geleceğe yönelik eğilimlerimizi 
ve isteklerimizde belirleyici olabilirler. Örneğin, şu 
anda revaçta olan “Instagram”, “TikTok” gibi bazı 
uygulamalarda ünlenen ve “içerik üretici” olarak 
tanımlanan kişiler, bizim kuşağın gençlerini 
etkilemekte ve benzer yolları takip etme konusunda 
birer teşvik olarak görülebilmektedir. Oysaki bizim 
ebeveynlerimizin kuşağı olan X kuşağındaki 
(1965-1980) insanların gençliğinde bir üniversiteyi 
kazanıp orada okulunu tamamlayabilen gençler 
diğerlerinin imrenerek baktığı kişiler konumundaymış. 
Gençlerin hayallerini süsleyen unsurlar da çoğunlukla 
doktorluk, askerlik, mühendislik gibi meslekleri 
edinebilmek yönündeymiş. Bu durum X kuşağından 
da önce olan ve ‘Bebek Patlaması’ olarak adlandırılan 
kuşakta (1946-1964) doğup büyüyen gençlerde de 

biraz benzermiş. Ancak teknolojinin bu denli 
gelişmesinin yarattığı farklı şartlar ve olanaklar bir 
meslek sahibi olma konusundaki algıyı bizim 
kuşağımız açısından büyük bir oranda değiştirmiş. 
Kısacası, geçmişten günümüze kadar hep 
hayallerimizde bir etkisi bulunan gözlemlerimiz, 
bugünkü gençleri de oldukça büyük bir oranda 
etkilemektedir.

Doğup büyüdüğümüz ailede bulunan düşünce 
sistemi ve bakış açısı da düşlerimizin oluşumunda 
payı olan bir başka etkendir. Aile ortamında 
gözlemlenen ve öğrenilen her olgunun, bizim karakter 
ve ahlakımıza etkisi olduğu bilinen bir gerçek 
olmasının yanı sıra, son zamanlarda çekilen birçok 
dizide ve filmde de bu konuya dikkat çekilmiştir. Bu 
olguların hayallerimiz üzerinde bir etkisi olmaması 
tabii ki mümkün değildir. Bize öğretilen değerler eğer 
meslek sahibi olmanın önemi konusunda ise, er ya da 
geç kendimizi meslek edinmek için çalışırken, 
çabalarken bulacağız. Eğer iyi bir insan olmanın 
bütün diğer değerlerden daha üstün olduğu 
öğretilirse, vicdanımız bizim başkasının hakkını 
yememize, üşüyen bir insanı görmezden gelmemize 
izin vermeyecektir. Eğer belirli bir değer işlenmediyse, 
bu sefer de çevremizdeki insanların, arkadaşlarımızın 
öğretilerinin düşlerimizde bir payı olacaktır. Bu 
düşünce yalnızca genelleme olarak kalabilir, kesinlik 
bildirmesi mümkün değildir. Zaten kesinlik bildirecek 
olsa her birimizin ahlaki anlayışı bu kadar çeşitli 
olmazdı. Öyle ki kurduğu hayallerde ve meslek 
seçiminde aile ortamının etkisi olduğuna kanıt 
oluşturabilecek nitelikte örneklerimiz de mevcuttur. 
Örneğin, günümüzün başarılı oyuncuları arasında yer 
alan Bergüzar Korel, aynı kendisi gibi oyuncu olan 
Tanju Korel – Hülya Darcan çiftinin kızıdır. 
Verebileceğimiz bir başka örnek ise Türk pop 
müziğinin önemli isimlerinden Leman Sam’ın kendisi 
gibi müzikle de uğraşan fakat günümüzde 
oyunculuğuyla da bilinen kızı Şevval Sam olabilir. Bu 
ünlüler ailelerinde sanata verilen önemi yakından 
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izlemiş ve kendileri de aynı yolda yürümüşlerdir. 
Özetle, hayallerimize yön verebilecek bir başka 
unsur da aile içinde karşılaştığımız değerler 
eğitimidir.

Elimizde bulunan imkanlar da kuracağımız 
hayaller harcının temel malzemelerinden birini 
oluşturur. Gelir dağılımındaki adaletsizliğin 
sonucu olan daha yoksul kesimin hayalleri daha 
geniş, daha sınırsız, daha güçlü olma 
eğilimindedir. Daha varlıklı kesim ise, diğer 
kesimin aksine, kurduğu hayallerde çoğunlukla 
sınırlı ve umursamaz olabilir. Özellikle geleceği 
bile ebeveynleri tarafından belirlenen gençler 
hayal kurmaktan bir bakıma uzak bile olabilirler. 
Oysa ki daha zorlu şartlarda büyüyen çocuklar en 
basitinden oyun oynarken dahi hayal kurarlar. 
Örneğin, bir araya getirdikleri boş kutulardan 
yaptıkları kalenin tepesinde bazen bir muhafız, 
boyunlarının çevresine doladıkları ipi stetoskop 
gibi kullanırken de bazen bir doktor gibi hayal 
ederler kendilerini. Varlıklı bir ailede yetişen 
çocuklara ise büyük plastik kaleler, doktor çantası 
gibi oyuncaklar alınır ve onlara hayal edecek bir 
alan bırakılmaz. Bu çocuklar büyüyüp birer 
yetişkin olduklarında sorunlara çözüm 
getirmekten, yaratıcılıklarını kullanmaktan 
yoksun olarak hayatlarına devam ederler. Hayal 
edebilen çocuklar ise pratiktir, hayata bambaşka 
yerlerden bakabilirler. Bu konuda verilebilecek en 
güzel ve yerinde örneklerden biri çocukluğunun 
bir kısmını yoksulluk içinde geçiren ve sokaklarda 
yaşamak zorunda kalan ancak günümüzde halen 
çok büyük bir usta olarak anılan Charlie 
Chaplin’dir. Bir başka deyişle, elimizdeki 
olanaklar ve içinde bulunduğumuz şartlar da 
düşlerimizi etkileyebilir.

Hayaller hayatımızın her alanında, her 
döneminde, her anında varlığını hissettiren 
olgulardır. Oluşumlarını etkileyen elemanlardan 
bazıları da çevremiz, ailemizde gördüğümüz 
değerler ve elimizdeki olanaklar olarak 
sıralanabilir. Öyle ya da böyle hayaller aslında 
yaşamımızın devamı ve hatta fiziksel sağlığımız 
için çok değerlilerdir. Shakespeare’in de dediği 
gibi: “Önce hayaller ölür, sonra insan.” En çok da 
insanların birbirinin mutluluğuna katlanamadığı, 
birbirine saygı duymadığı, birbirini kırdığı ve 
hoşgörünün kalmadığı bir dönemde hayal 
kurmanın öneminin ve değerinin bilincinde 
olmalıyız. Öyle ki bizi hayata bağlayan ve en iç 
karartıcı anlardan sıyrılabilmemizi sağlayan iki 
unsur umudumuz ve hayallerimizdir…  
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https://www.sabah.com.tr/charlie-chaplin-kimdir
https://www.pekguzelsozler.com/hayal-ile-ilgili-sozler
https://ro.pinterest.com/pin/354728908139397360/
http://www.picturequotes.com/alice-in-wonderland-quotes

Her insan yaşamı boyunca birçok hayal kurar. Kaç 
yaşında olursak olalım mutlaka hayallerimiz 
yaşamımızı süsler. Kırklı yaşlarındaki bir insanın hayali 
emekliliğini sessiz bir sahil kasabasında geçirmek 
olabilir, yirmili yaşlarındaki bir başka insanın hayali ise 
dolu dolu bir kariyer geçirmek olabilir. Hatta 
bazılarımız, bir başkasının hayalini kurduğu şartlar 
altında yaşıyor bile olabiliriz. Bazılarımız yaşamı 
boyunca bu hayallere ulaşacak kadar şanslı da olabilir. 
Hayallerimizin sınırları da kişiden kişiye değişir; 
bazılarımız daha gerçekçi ve yakın zaman adına 
hayaller kurarlar, bazılarımızınsa hayallerini 
dizginlemek mümkün değildir. Hayal algımız her ne 
olursa olsun, her birimizin hayallerinin oluşumunu 
etkileyen bazı unsurlar mevcuttur. Bu unsurların etkisi 
de zaman ile gelişmiş, değişmiş, azalmış veya 
artmıştır.

Hayallerimizi etkileyen unsurlardan birisi olarak da 
gözlemlediklerimiz sayılabilir. Özellikle, teknolojinin 
kucağında büyüyen biz Z kuşağı (2000 - günümüz) 
gençlerinin hayallerini sanal ortamda 
gözlemlediklerinin etkilediğini söylemek yerinde olur. 
Korona virüsün de etkisiyle zamanımızın büyük bir 
kısmını geçirdiğimiz internet ortamında yer alan 
ünlüler ve rol modeller geleceğe yönelik eğilimlerimizi 
ve isteklerimizde belirleyici olabilirler. Örneğin, şu 
anda revaçta olan “Instagram”, “TikTok” gibi bazı 
uygulamalarda ünlenen ve “içerik üretici” olarak 
tanımlanan kişiler, bizim kuşağın gençlerini 
etkilemekte ve benzer yolları takip etme konusunda 
birer teşvik olarak görülebilmektedir. Oysaki bizim 
ebeveynlerimizin kuşağı olan X kuşağındaki 
(1965-1980) insanların gençliğinde bir üniversiteyi 
kazanıp orada okulunu tamamlayabilen gençler 
diğerlerinin imrenerek baktığı kişiler konumundaymış. 
Gençlerin hayallerini süsleyen unsurlar da çoğunlukla 
doktorluk, askerlik, mühendislik gibi meslekleri 
edinebilmek yönündeymiş. Bu durum X kuşağından 
da önce olan ve ‘Bebek Patlaması’ olarak adlandırılan 
kuşakta (1946-1964) doğup büyüyen gençlerde de 

biraz benzermiş. Ancak teknolojinin bu denli 
gelişmesinin yarattığı farklı şartlar ve olanaklar bir 
meslek sahibi olma konusundaki algıyı bizim 
kuşağımız açısından büyük bir oranda değiştirmiş. 
Kısacası, geçmişten günümüze kadar hep 
hayallerimizde bir etkisi bulunan gözlemlerimiz, 
bugünkü gençleri de oldukça büyük bir oranda 
etkilemektedir.

Doğup büyüdüğümüz ailede bulunan düşünce 
sistemi ve bakış açısı da düşlerimizin oluşumunda 
payı olan bir başka etkendir. Aile ortamında 
gözlemlenen ve öğrenilen her olgunun, bizim karakter 
ve ahlakımıza etkisi olduğu bilinen bir gerçek 
olmasının yanı sıra, son zamanlarda çekilen birçok 
dizide ve filmde de bu konuya dikkat çekilmiştir. Bu 
olguların hayallerimiz üzerinde bir etkisi olmaması 
tabii ki mümkün değildir. Bize öğretilen değerler eğer 
meslek sahibi olmanın önemi konusunda ise, er ya da 
geç kendimizi meslek edinmek için çalışırken, 
çabalarken bulacağız. Eğer iyi bir insan olmanın 
bütün diğer değerlerden daha üstün olduğu 
öğretilirse, vicdanımız bizim başkasının hakkını 
yememize, üşüyen bir insanı görmezden gelmemize 
izin vermeyecektir. Eğer belirli bir değer işlenmediyse, 
bu sefer de çevremizdeki insanların, arkadaşlarımızın 
öğretilerinin düşlerimizde bir payı olacaktır. Bu 
düşünce yalnızca genelleme olarak kalabilir, kesinlik 
bildirmesi mümkün değildir. Zaten kesinlik bildirecek 
olsa her birimizin ahlaki anlayışı bu kadar çeşitli 
olmazdı. Öyle ki kurduğu hayallerde ve meslek 
seçiminde aile ortamının etkisi olduğuna kanıt 
oluşturabilecek nitelikte örneklerimiz de mevcuttur. 
Örneğin, günümüzün başarılı oyuncuları arasında yer 
alan Bergüzar Korel, aynı kendisi gibi oyuncu olan 
Tanju Korel – Hülya Darcan çiftinin kızıdır. 
Verebileceğimiz bir başka örnek ise Türk pop 
müziğinin önemli isimlerinden Leman Sam’ın kendisi 
gibi müzikle de uğraşan fakat günümüzde 
oyunculuğuyla da bilinen kızı Şevval Sam olabilir. Bu 
ünlüler ailelerinde sanata verilen önemi yakından 
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https://tr.pinterest.com/pin/27232772726682633/
https://www.fikriyat.com/galeri/edebiyat/yanlis-bilinen-atasozu-ve-deyimler/3
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Her kültürün bir geçmişi ve 
ortak bir dili vardır, 
bunlardan biri de 
atasözleridir. Şüphesiz her 
dil, bu kavramları inceler ve 
anlamlarını araştırır. Bu 
kavramlar çok çok eskiye 
dayanır. Eskiden sav olarak 
da bildiğimiz bu 
kavramlardan bazıları halk 
arasında değişime uğramış 
ve artık yanlış şekilde 
anılmaya başlanmıştır. 
Hepsinin ayrı ve derin 
anlamları olmasına rağmen 

zamanla biraz farklı hallere yöneltilmişlerdir.

İnsanlar yeryüzünde güzel olan her şeye hayranlıkla 
bakarlar. “Güzele bakmak sevaptır” atasözü de 
buradan gelir aslında. Fakat bu atasözü bildiğimiz gibi 
güzele bakmak sevaptır haline ‘güzel bakmak 
sevaptır’dan dönüşmüştür. Eğer biri iyi bir şey 
başardıysa bizim onun hakkında iyi şeyler 
düşünmemiz, şans dilememiz sevaptır ve bu anlamla 
da güzel bakmak sevaptır atasözü oluşur.  

Bir diğer yanlış bildiğimiz atasözü ise “göz var nizam 
var” olarak dilimize yerleşmiştir. Nizam kelimesi 
düzen anlamına gelir ancak bu atasözünün 
doğrusunda izan, (anlama yeteneği) kullanılır. “Göz 
var izan var” atasözünün anlamı ise bir işte gerçek 
olanları belirtmek, dikkatli olmak ve hata 
yapmamaktır. 

Görmemiş insanlar güzel olan şeyleri pek 
anlayamazlar. Bu anlam için de bir atasözümüz vardır:  
“Eşek hoş laftan ne anlar.” Bu atasözümüz de aynı 
zamanda “eşek hoşaftan ne anlar” olarak 
kullanılmaya başlanmıştır. 

Başka bir atasözü ise “su uyur düşman uyumaz”. Sizin 

kötülüğünüzü isteyen kişilerin her fırsatı 
değerlendireceğini, su bile uyur ama onların hep 
uyanık olacaklarını anlatır. Bu atasözünün aslı da ‘sü 
uyur düşman uyumaz’dır. Sü, asker anlamına 
gelmektedir ve böylece atasözünde asker – düşman 
arasında anlamlı bir bağ kurulmuş olur. 

“Saatler olsun” nezaket sözünü hep duymuşuzdur, bu 
da anlam kaymasına uğramış çok bilinen bir örnektir. 
Tıraş olan veya banyodan çıkan ya da saçını kestiren 
kişilere “sıhhatler olsun” denilir. Aynı zamanda 
sağlığın yerinde olsun anlamına gelir. 

Son olarak bir diğer atasözü ise ‘su küçüğün, söz 
büyüğün’dür. Bu atasözünde birden fazla değişiklik 
vardır aslında. Birinde su küçüğün, sofra büyüğün 
derler. Su önce küçüğe verilir yemekte ise tam tersi 
anlamındadır. Asıl doğru söyleyiş ise ‘sus küçüğün söz 
büyüğün’dür. Büyükler varken küçükler konuşmaz 
anlamında. İlk halindeki su kelimesi eski Türkçede 
sessizlik anlamına gelir. 

Uzun lafın kısası, her dilin bir ortak yönü vardır. 
Atasözleri de bu ortak yöne bir örnektir ancak halk 
dilinde bir sürü değişime 
uğrayan atasözleri de vardır. 
Bu atasözleri her farklı 
kültürle, her farklı dille 
kendine göre gelişir ancak 
asla sona ermez. Bu 
değişimler için de birçok 
atasözünün anlamlarının 
derinlemesine araştırılması 
devam etmektedir.

Yanlış Bildiklerimiz

Buse CEsUR
9-A



açmakta ve iklimlerdeki değişiklikler de karşımıza 
çeşitli doğal felaketler olarak çıkmaktadır. Son yıllarda 
dünyanın hemen hemen her tarafında sıkça görülen 
sel, tayfun, hortum, kuraklık gibi olaylar bu doğal 
felaketlere verilebilecek örneklerdendir. Isınmaya 
sebep olan bu gazlar araç egsozlarından, fabrika 
bacalarından ve ısınma amaçlı yakılan yakıtlardan 
atmosfere salınmaktadır. Atmosfere salınan bu 
gazların miktarının her geçen gün daha da artması 
sıcaklık ortalamalarının da üst seviyelere çıkmasına 
sebep olmuştur. Ayrıca aynı sebeplerden ötürü Dünya 
yüzeyinin ortalama sıcaklığı 00C artmış ve son kırk 
yıldır da atmosferin 8 kilometrelik alt kısmında 
sıcaklıklar önemli ölçüde yükselmiştir. Dünya 
üzerindeki kar örtüsü ve buzlanma yüzde on 
civarında azalmıştır. Bu durum, deniz seviyesindeki 
yükselmelere, buharlaşma miktarında artışlara, 
dünyanın tarım alanlarında çölleşmeye ve zamanla 
kuraklığa yol açmaktadır. Bunun sonucunda bazı bitki 
ve hayvan türleri yok olmakta, tatlı su kaynakları 
tükenmekte, tarım ürünlerinin yetiştirilmesinde  
sıkıntılar yaşanmakta, suyun kirlenmesi kaynaklı 
rahatsızlıklar ve hastalıklar artmakta ve milyonlarca 
kişinin sağlığı tehdit edilmektedir. 

Peki bunca soruna yol açtığı bilinen küresel 
ısınmayla mücadele için neler yapılmalı? 
• Öncelikle fosil yakıt kullanımının bırakılarak 
yenilenebilir enerji kaynaklarının (rüzgar enerjisi, 
güneş enerjisi, hidreletrik enerji, vs.)  kullanımı 
arttırılmalıdır. 
• Binaların yalıtımları iyileştirilerek ısınmak için 
harcanan enerji azaltılmalıdır. 
• İnsanlar, şirketler geri dönüşüm (kağıt, cam, plastik, 
vs.) konusunda bilinçlendirilmeli ve teşvik edilmelidir. 
• Bireysel ulaşım yerine toplu taşıma kullanımı 
yaygınlaştırılmalıdır. 
• Ağaçlandırmaya önem verilmelidir. Orman 
yangınlarının ve bilinçsiz ağaç kesmenin önüne 
geçilmelidir.
• Hayvansal ürün tüketimi kontrol altında tutularak 
metan gazı salınımı azaltılmalıdır. İnsanlar organik 
beslenmeye ve alternatif sağlıklı gıdalara 
yönlendirilmelidir.
• Su tüketimi konusunda tüm bireyler bilgilendirilmeli, 
bu konuda israf önlenmeli, içilebilir su kaynaklarının 
kirletilmesinin ve yok edilmesinin önüne geçilmelidir. 
İnsanlar tüketim çılgınlığından vazgeçmeye davet 
edilmeli, gereksiz giysi alışverişinden kaçınılmalıdır. 
(Bir takım elbise üretimi için yaklaşık 17 ton su 
tüketilmektedir.) 

Dünyada yalnız bizim türümüzün yaşamadığının, 
dünyanın tek canlı nesli olmadığımızın farkına 
varmalıyız ve bir an önce hem bireysel hem de 
toplumsal olarak çevreye yönelik yaptığımız hataları 
düzeltmeliyiz. Böylelikle bu uğurda en önemli 
adımları atmış oluruz. 
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Son dönemlerde dördüncü safhasını yaşamakta 
olduğumuz sanayileşme (Birinci sanayi devrimi buhar 
gücü kullanımı, ikinci sanayi devrimi elektrifikasyon, 
üçüncü sanayi devrimi otomasyon, dördüncü sanayi 
devrimi dijitalleşmedir.) insanların daha refah yaşam 
sürmeleri, temel ihtiyaçlarının sorunsuzca 
karşılanması, kendilerine iş olanakları sağlanması ve 
modern hayatta sosyal bir varlık olarak yaşamlarını 
sürdürmeleri konusunda en gerekli araç olarak 
görülmektedir. Bunun yanında doğal kaynakların 
kullanımı, enerji tüketimi, toprak kullanımı, ulaşım gibi 
faaliyetler de sanayileşmenin sonucu olarak her 

geçen gün artmaktadır. Bu durum pozitif getirilerinin 
yanında negatif bazı sonuçlara da yol açmaktadır. 
Bunların en önemlilerinden biri de küresel ısınmadır.  

Küresel ısınma en basit tanımıyla yıl boyunca ölçülen 
ortalama sıcaklıklardaki artışa verilen addır. İçinde 
bulunduğumuz çağda dünyanın hemen her yerinde 
sıcaklıklarda mevsim normallerinin üzerinde artışlar 
gözlemlenmektedir. Bunun temel sebebi dünya 
üzerinde sanayileşmenin getirdiği faaliyetlerin sonucu 
olarak atmosfere salınan gazlardır. Bu sıcaklık artışları 
zamanla dünya üzerindeki iklimlerde değişikliklere yol 

Küresel Isınmanın Dünyaya Etkisi

Yeliz Azra YILDIRIM
10-D



Kaynakça: 
https://cdn.bartin.edu.tr/in-
saat/f0524f5c-98df-4ccf-8f50-40fb70f6b6dc/kuresel-isinma-gezegenimiz-ne-
kadar-isindi.pdf 
http://www.tikad.org.tr/arastirmalar/sayfa15.html 
https://www.bbc.com/turkce/haberler-51144765#:~:text=Bil-
im%20insanlar%C4%B1%2C%20sanayi%20ve%20tar%C4%B1m,da%20k%C3%B
Cresel%20%C4%B1s%C4%B1nma%20olarak%20tan%C4%B1mlan%C4%B1yor. 
https://www.mediaclick.com.tr/tr/blog/kuresel-isinma-ne-
dir#:~:text=Atmosfere%20sal%C4%B1nan%20gazlar%C4%B1n%20neden%20old
u%C4%9Fu,artan%20sera%20gazlar%C4%B1%20hedef%20g%C3%B6steriliyor. 
https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/sites/default/files/kuresel_isinma_1.jpg
https://www.gidahatti.com/wp-content/uploads/2020/07/kure-
sel-isinma-cocuk.jpg
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açmakta ve iklimlerdeki değişiklikler de karşımıza 
çeşitli doğal felaketler olarak çıkmaktadır. Son yıllarda 
dünyanın hemen hemen her tarafında sıkça görülen 
sel, tayfun, hortum, kuraklık gibi olaylar bu doğal 
felaketlere verilebilecek örneklerdendir. Isınmaya 
sebep olan bu gazlar araç egsozlarından, fabrika 
bacalarından ve ısınma amaçlı yakılan yakıtlardan 
atmosfere salınmaktadır. Atmosfere salınan bu 
gazların miktarının her geçen gün daha da artması 
sıcaklık ortalamalarının da üst seviyelere çıkmasına 
sebep olmuştur. Ayrıca aynı sebeplerden ötürü Dünya 
yüzeyinin ortalama sıcaklığı 00C artmış ve son kırk 
yıldır da atmosferin 8 kilometrelik alt kısmında 
sıcaklıklar önemli ölçüde yükselmiştir. Dünya 
üzerindeki kar örtüsü ve buzlanma yüzde on 
civarında azalmıştır. Bu durum, deniz seviyesindeki 
yükselmelere, buharlaşma miktarında artışlara, 
dünyanın tarım alanlarında çölleşmeye ve zamanla 
kuraklığa yol açmaktadır. Bunun sonucunda bazı bitki 
ve hayvan türleri yok olmakta, tatlı su kaynakları 
tükenmekte, tarım ürünlerinin yetiştirilmesinde  
sıkıntılar yaşanmakta, suyun kirlenmesi kaynaklı 
rahatsızlıklar ve hastalıklar artmakta ve milyonlarca 
kişinin sağlığı tehdit edilmektedir. 

Peki bunca soruna yol açtığı bilinen küresel 
ısınmayla mücadele için neler yapılmalı? 
• Öncelikle fosil yakıt kullanımının bırakılarak 
yenilenebilir enerji kaynaklarının (rüzgar enerjisi, 
güneş enerjisi, hidreletrik enerji, vs.)  kullanımı 
arttırılmalıdır. 
• Binaların yalıtımları iyileştirilerek ısınmak için 
harcanan enerji azaltılmalıdır. 
• İnsanlar, şirketler geri dönüşüm (kağıt, cam, plastik, 
vs.) konusunda bilinçlendirilmeli ve teşvik edilmelidir. 
• Bireysel ulaşım yerine toplu taşıma kullanımı 
yaygınlaştırılmalıdır. 
• Ağaçlandırmaya önem verilmelidir. Orman 
yangınlarının ve bilinçsiz ağaç kesmenin önüne 
geçilmelidir.
• Hayvansal ürün tüketimi kontrol altında tutularak 
metan gazı salınımı azaltılmalıdır. İnsanlar organik 
beslenmeye ve alternatif sağlıklı gıdalara 
yönlendirilmelidir.
• Su tüketimi konusunda tüm bireyler bilgilendirilmeli, 
bu konuda israf önlenmeli, içilebilir su kaynaklarının 
kirletilmesinin ve yok edilmesinin önüne geçilmelidir. 
İnsanlar tüketim çılgınlığından vazgeçmeye davet 
edilmeli, gereksiz giysi alışverişinden kaçınılmalıdır. 
(Bir takım elbise üretimi için yaklaşık 17 ton su 
tüketilmektedir.) 

Dünyada yalnız bizim türümüzün yaşamadığının, 
dünyanın tek canlı nesli olmadığımızın farkına 
varmalıyız ve bir an önce hem bireysel hem de 
toplumsal olarak çevreye yönelik yaptığımız hataları 
düzeltmeliyiz. Böylelikle bu uğurda en önemli 
adımları atmış oluruz. 

Son dönemlerde dördüncü safhasını yaşamakta 
olduğumuz sanayileşme (Birinci sanayi devrimi buhar 
gücü kullanımı, ikinci sanayi devrimi elektrifikasyon, 
üçüncü sanayi devrimi otomasyon, dördüncü sanayi 
devrimi dijitalleşmedir.) insanların daha refah yaşam 
sürmeleri, temel ihtiyaçlarının sorunsuzca 
karşılanması, kendilerine iş olanakları sağlanması ve 
modern hayatta sosyal bir varlık olarak yaşamlarını 
sürdürmeleri konusunda en gerekli araç olarak 
görülmektedir. Bunun yanında doğal kaynakların 
kullanımı, enerji tüketimi, toprak kullanımı, ulaşım gibi 
faaliyetler de sanayileşmenin sonucu olarak her 

geçen gün artmaktadır. Bu durum pozitif getirilerinin 
yanında negatif bazı sonuçlara da yol açmaktadır. 
Bunların en önemlilerinden biri de küresel ısınmadır.  

Küresel ısınma en basit tanımıyla yıl boyunca ölçülen 
ortalama sıcaklıklardaki artışa verilen addır. İçinde 
bulunduğumuz çağda dünyanın hemen her yerinde 
sıcaklıklarda mevsim normallerinin üzerinde artışlar 
gözlemlenmektedir. Bunun temel sebebi dünya 
üzerinde sanayileşmenin getirdiği faaliyetlerin sonucu 
olarak atmosfere salınan gazlardır. Bu sıcaklık artışları 
zamanla dünya üzerindeki iklimlerde değişikliklere yol 



Marmara’nın ve Bursa’nın bir başka en önemli su 
kaynaklarından biri ve Türkiye’nin en büyük beşinci 
gölü olan İznik Gölü de günden güne kuruyor. Önceki 
6 ay içerisinde fırtına ve sel görülse de tarımsal 
sulama ve fabrikaların su kullanımına kuraklık da 
eklenince İznik Gölü’nün yaklaşık 30 metre çekilmesi 
kuraklığın yaklaştığını gösteriyor.
Bir diğer önemli göl ise Uluabat Gölü’müzdür. Bizler 
de bu sorunu yakından inceleyip, Uluabat Gölü’nün 
incisi olarak kabul edilen Gölyazı mahallesine gittik. 
Röportajımızda sorularımızı öncelikle Gölyazı muhtarı 
İbrahim Şahin’e daha sonra ise köy halkına ve 
balıkçılara yönelttik. Hepsi bize son iki yılda gölün su 
seviyesinde bir azalma olduğunu hatta daha önce 
kıyıdaki evlerin yakınına kadar olan gölün 3 metre 
çekildiğini ve artık oradan yürüyerek hatta araçlarla 
geçebildiklerini ifade ettiler. Balık çeşidinin ise artık 
çok olmadığını balıkçılardan üzülerek öğrendik. 
Muhtar İbrahim Bey, zaman zaman çekilme ve 
yükselme yaşanan denize bağlanan kanalların ve 
Akçalar’daki barajın yapılması ile göldeki yaşamın 
biraz düzene girdiğini, hatta göldeki oksijen 
seviyesinin biraz arttığını, bunların da kuraklığı 
önlemeye dair yapılan çalışmalar olduğunu ifade etti. 
Kendisi bizlerle geçmişi çok eskiye dayanan 
Gölyazı’nın fotoğraflarını paylaştı. Fotoğraflardan da 
çok net bir şekilde bir kuraklık sorununun yaşandığı 
gözlemi yapılabilmektedir. 

Günümüzün en ciddi küresel problemlerinden biri 
olarak da tanımlanabilen kuraklığın, doğal süreçteki 
oluşumunun engellenmesinin mümkün olmadığını 
ancak kuraklığın karşı alınan önlemlerin doğru 
yönetilmesi ile olumsuz etkilerinin azaltılabileceği 
uzmanlar tarafından düşünülüyor. Ülkemizde 
mevcutlara ilaveten son dönemlerde yapılan 500 
civarında baraj ve binlerle ifade edilen gölet 
yatırımları sayesinde aslında yaşanan kuraklığın 
günlük yaşama etkisi hissedilmiyor.Buna rağmen 
ileriki zamanlarda etkilerin daha ağır hale gelmesi çok 
muhtemel. Görüldüğü üzere çok büyük bir felaket 
yaşamamak için kuraklık konusunda bilinçli olmalı, su 
tasarrufuna özen göstermeli ve kuraklığın çevresel 
etkileri konusunda farkındalık yaratmaya çalışmalıyız. 
Bizler ‘Çevrenin Genç Sözcüleri’ olarak okulumuzda 

‘Suyunu Boşa Harcama’ adlı bir kampanya başlatmış 
olup sosyal medya hesaplarımızdan farkındalık 
çalışmaları yürüteceğiz. Bu çalışmalar çerçevesinde 
şimdiye kadar ‘22 Mart Dünya Su Günü’ sebebiyle 
Prof.Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ ile ‘Dünya’da ve 
Türkiye’de Su, Gıda Güvenliği ve İklim Değişikliği’ 
ayrıca Çevre Mühendisi/ Temiz Enerji Uzmanı Ayşe 
Yıldırım Coşgun ile ‘İklim Değişikliği ve Su 
Kaynaklarımız’ konulu online söyleşiler 
gerçekleştirerek tüm okulu bilinçlendirme çalışması 
yapılmıştır. Tüm bunlara ek olarak söyleyebiliriz ki 
birçok insan, kuraklığa karşı kişisel önlem alsa da 
sadece kendi başına aldığı önlemlerin bir faydası 
olmayacağını düşünmektedir ama bu yanlıştır. Çünkü 
duşta geçirdiğimiz 10 dakikada 120 litre su harcanıyor, 
çamaşırları ön yıkamadan geçirmek 10 litreden fazla 
suyun harcanmasına neden oluyor, bulaşıkları 
makineye atmadan önce sudan geçirmek 57 litreden 
fazla su harcamamıza neden olur, bir tişörtü üretmek 
için harcanan su 2700 litredir. Bu da sadece sizin 2857 
litre su harcamanız anlamına geliyor. Bu nedenle 
kendi başıma ne yapabilirim diye düşünmeyin ki 
gelecek nesillerimize kurak bir Bursa teslim 
etmeyelim.
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Kuraklık diğer doğal afetler arasında canlı yaşamı ve 
ekonomisi için en büyük etkiye sahip, farklı 
meteorolojik ve çevresel şartlar altında gelişen en 
önemli afettir. Çok geniş bölgelerde ve hatta kimi 
zaman bir ülkenin tümünde ekonomik, çevresel ve 
sosyal etkilere yol açmaktadır. Kurak iklimlerin 
hüküm sürdüğü yerlerdeki hayvanlar ve bitkiler, 
nem eksikliğinden ve yüksek değişkenlikteki 
yağıştan dolayı olumsuz etkilenirler.

Ülkemiz son yıllarda büyük bir kuraklık sorunuyla 
karşı karşıyadır. Bursa ve çevresi de önemli gölleri 
ve tarım alanlarından dolayı kuraklığın etkilerinin 
baskın görüldüğü yerlerden biridir. Meteoroloji 
verilerine göre Bursa’da son 100 yılın en kurak 5’inci 
yılı geride kalırken beklenen yağışların 
gerçekleşmemiş olması endişe veriyor. 

Bursa’nın su ihtiyacını karşılayan Doğancı ve Nilüfer 
barajlarında incelemelerde bulunan Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı yetkilileri barajlardaki 
su seviyesine dikkat çekerek vatandaşları su 
tasarrufu konusunda duyarlı olmaya davet ettiler. 
Nilüfer Barajı’nda yüzde 5, Doğancı Barajı’nda ise 
yüzde 40 seviyesine düşen su miktarı, Bursa’nın bir 
su krizi ile yüzleşmek zorunda kalma ihtimali 
noktasında alarm veriyor. Bursa, aslında insanların 
bildiğinden daha uzun bir süredir kuraklık tehlikesi 
altındadır. Hatta Bursa son 40 yılın en kurak yılını, 
son 100 yılın ise 5. en kurak yılını geride bırakmıştır. 
Bursa’da tarım arazilerinin su ihtiyacını karşılayan 
Gölbaşı Göleti’nin %90’ı kurudu ve su, kıyıdan 100 
metre kadar içeri çekildi. 

Tarım sektöründe kuraklığın anlamı, diğer 
sektörlerden daha farklıdır. Tarımda görülen zarar 
ekonomiye de yansır. Bursa’da kuraklık, Osmangazi 
Meteoroloji İstasyonu’na ait son 92 yıllık yağış 
verilerine göre 2015 yılında başlamıştır ve halen 
devam etmektedir. Meteoroloji genel 
müdürlüğünün Standart Yağış İndeksi (SPI) ile 2020 
yılı için hazırlanan, aşağıda gösterilen kuraklık 
haritasına göre Bursa orta kuraklıktadır.

Kuraklık, tarımı etkilediği kadar gölleri de büyük 
oranda etkiler ve onların kurumalarına yol açar. 

Bursa’da Yaşanan Kuraklık

Pınar YAKUPOĞLU
7-A

Ceyda KUZUCU
7-A

Karmen Ela
TÜRKOĞLU

7-B

Işık TARIM
7-B

Alara CEYLAN
7-A

Cansu SÖĞÜT
7-A

Damla ŞAHİN
7-B

Aleyna CEYLAN
7-B

Göksun YILMAZ
7-A

Defne YILDIRIM
7/B

Defne ÇALLI
7-B

Ece HACIOĞLU
7-A



Kaynakça: 
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/3335
https://kurakligin-etkileri.nedir.org/
https://www.ntv.com.tr/galeri/turkiye/bursada-kurak-
lik-alarmi-40-yildir-ilk-defa-yasandi,B-zbJElnP0-NVKLfC2QXqA/hZznp
bWT60KBvw9NMLT_ZQ
https://mgm.gov.tr/veridegerlendirme/kuraklik-analizi.aspx
https://www.bursa.com/makale/kuraklik-ve-su-kitligi-3124/
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Marmara’nın ve Bursa’nın bir başka en önemli su 
kaynaklarından biri ve Türkiye’nin en büyük beşinci 
gölü olan İznik Gölü de günden güne kuruyor. Önceki 
6 ay içerisinde fırtına ve sel görülse de tarımsal 
sulama ve fabrikaların su kullanımına kuraklık da 
eklenince İznik Gölü’nün yaklaşık 30 metre çekilmesi 
kuraklığın yaklaştığını gösteriyor.
Bir diğer önemli göl ise Uluabat Gölü’müzdür. Bizler 
de bu sorunu yakından inceleyip, Uluabat Gölü’nün 
incisi olarak kabul edilen Gölyazı mahallesine gittik. 
Röportajımızda sorularımızı öncelikle Gölyazı muhtarı 
İbrahim Şahin’e daha sonra ise köy halkına ve 
balıkçılara yönelttik. Hepsi bize son iki yılda gölün su 
seviyesinde bir azalma olduğunu hatta daha önce 
kıyıdaki evlerin yakınına kadar olan gölün 3 metre 
çekildiğini ve artık oradan yürüyerek hatta araçlarla 
geçebildiklerini ifade ettiler. Balık çeşidinin ise artık 
çok olmadığını balıkçılardan üzülerek öğrendik. 
Muhtar İbrahim Bey, zaman zaman çekilme ve 
yükselme yaşanan denize bağlanan kanalların ve 
Akçalar’daki barajın yapılması ile göldeki yaşamın 
biraz düzene girdiğini, hatta göldeki oksijen 
seviyesinin biraz arttığını, bunların da kuraklığı 
önlemeye dair yapılan çalışmalar olduğunu ifade etti. 
Kendisi bizlerle geçmişi çok eskiye dayanan 
Gölyazı’nın fotoğraflarını paylaştı. Fotoğraflardan da 
çok net bir şekilde bir kuraklık sorununun yaşandığı 
gözlemi yapılabilmektedir. 

Günümüzün en ciddi küresel problemlerinden biri 
olarak da tanımlanabilen kuraklığın, doğal süreçteki 
oluşumunun engellenmesinin mümkün olmadığını 
ancak kuraklığın karşı alınan önlemlerin doğru 
yönetilmesi ile olumsuz etkilerinin azaltılabileceği 
uzmanlar tarafından düşünülüyor. Ülkemizde 
mevcutlara ilaveten son dönemlerde yapılan 500 
civarında baraj ve binlerle ifade edilen gölet 
yatırımları sayesinde aslında yaşanan kuraklığın 
günlük yaşama etkisi hissedilmiyor.Buna rağmen 
ileriki zamanlarda etkilerin daha ağır hale gelmesi çok 
muhtemel. Görüldüğü üzere çok büyük bir felaket 
yaşamamak için kuraklık konusunda bilinçli olmalı, su 
tasarrufuna özen göstermeli ve kuraklığın çevresel 
etkileri konusunda farkındalık yaratmaya çalışmalıyız. 
Bizler ‘Çevrenin Genç Sözcüleri’ olarak okulumuzda 

‘Suyunu Boşa Harcama’ adlı bir kampanya başlatmış 
olup sosyal medya hesaplarımızdan farkındalık 
çalışmaları yürüteceğiz. Bu çalışmalar çerçevesinde 
şimdiye kadar ‘22 Mart Dünya Su Günü’ sebebiyle 
Prof.Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ ile ‘Dünya’da ve 
Türkiye’de Su, Gıda Güvenliği ve İklim Değişikliği’ 
ayrıca Çevre Mühendisi/ Temiz Enerji Uzmanı Ayşe 
Yıldırım Coşgun ile ‘İklim Değişikliği ve Su 
Kaynaklarımız’ konulu online söyleşiler 
gerçekleştirerek tüm okulu bilinçlendirme çalışması 
yapılmıştır. Tüm bunlara ek olarak söyleyebiliriz ki 
birçok insan, kuraklığa karşı kişisel önlem alsa da 
sadece kendi başına aldığı önlemlerin bir faydası 
olmayacağını düşünmektedir ama bu yanlıştır. Çünkü 
duşta geçirdiğimiz 10 dakikada 120 litre su harcanıyor, 
çamaşırları ön yıkamadan geçirmek 10 litreden fazla 
suyun harcanmasına neden oluyor, bulaşıkları 
makineye atmadan önce sudan geçirmek 57 litreden 
fazla su harcamamıza neden olur, bir tişörtü üretmek 
için harcanan su 2700 litredir. Bu da sadece sizin 2857 
litre su harcamanız anlamına geliyor. Bu nedenle 
kendi başıma ne yapabilirim diye düşünmeyin ki 
gelecek nesillerimize kurak bir Bursa teslim 
etmeyelim.

Kuraklık diğer doğal afetler arasında canlı yaşamı ve 
ekonomisi için en büyük etkiye sahip, farklı 
meteorolojik ve çevresel şartlar altında gelişen en 
önemli afettir. Çok geniş bölgelerde ve hatta kimi 
zaman bir ülkenin tümünde ekonomik, çevresel ve 
sosyal etkilere yol açmaktadır. Kurak iklimlerin 
hüküm sürdüğü yerlerdeki hayvanlar ve bitkiler, 
nem eksikliğinden ve yüksek değişkenlikteki 
yağıştan dolayı olumsuz etkilenirler.

Ülkemiz son yıllarda büyük bir kuraklık sorunuyla 
karşı karşıyadır. Bursa ve çevresi de önemli gölleri 
ve tarım alanlarından dolayı kuraklığın etkilerinin 
baskın görüldüğü yerlerden biridir. Meteoroloji 
verilerine göre Bursa’da son 100 yılın en kurak 5’inci 
yılı geride kalırken beklenen yağışların 
gerçekleşmemiş olması endişe veriyor. 

Bursa’nın su ihtiyacını karşılayan Doğancı ve Nilüfer 
barajlarında incelemelerde bulunan Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı yetkilileri barajlardaki 
su seviyesine dikkat çekerek vatandaşları su 
tasarrufu konusunda duyarlı olmaya davet ettiler. 
Nilüfer Barajı’nda yüzde 5, Doğancı Barajı’nda ise 
yüzde 40 seviyesine düşen su miktarı, Bursa’nın bir 
su krizi ile yüzleşmek zorunda kalma ihtimali 
noktasında alarm veriyor. Bursa, aslında insanların 
bildiğinden daha uzun bir süredir kuraklık tehlikesi 
altındadır. Hatta Bursa son 40 yılın en kurak yılını, 
son 100 yılın ise 5. en kurak yılını geride bırakmıştır. 
Bursa’da tarım arazilerinin su ihtiyacını karşılayan 
Gölbaşı Göleti’nin %90’ı kurudu ve su, kıyıdan 100 
metre kadar içeri çekildi. 

Tarım sektöründe kuraklığın anlamı, diğer 
sektörlerden daha farklıdır. Tarımda görülen zarar 
ekonomiye de yansır. Bursa’da kuraklık, Osmangazi 
Meteoroloji İstasyonu’na ait son 92 yıllık yağış 
verilerine göre 2015 yılında başlamıştır ve halen 
devam etmektedir. Meteoroloji genel 
müdürlüğünün Standart Yağış İndeksi (SPI) ile 2020 
yılı için hazırlanan, aşağıda gösterilen kuraklık 
haritasına göre Bursa orta kuraklıktadır.

Kuraklık, tarımı etkilediği kadar gölleri de büyük 
oranda etkiler ve onların kurumalarına yol açar. 

Kuruyan Çınarlı Göleti

Ağlayan Çınar Altı
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İçinde yaşadığımız binalar, dünya genelinde tüketilen 
enerjinin yaklaşık %30’undan sorumludur.  Bunun 
sonucu olarak da dünya atmosferine salınan 
karbondioksitin %24’ü binalardaki enerji 
tüketiminden kaynaklanmaktadır. Dünyada ilk defa 
1987 yılında Birleşmiş Milletler tarafından “Brundtland 
Raporu” olarak sunulan çalışmada, sürdürülebilir 
yaşam kavramı ve enerjinin doğru bir şekilde 
kullanılmasının zorunluluğu net bir şekilde ortaya 
konmuştur. Raporda ‘Bugünün ihtiyaçlarının, gelecek 
kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmesinden 
ödün vermeden karşılanması’ gerekliliği 
savunulmuştur* (*Our Common Future, Report of the 
World Commission on Environment and 
Development, 1987). Bu da bizlere her alanda olduğu 
gibi mimari tasarımda ve yapı sektöründe de enerjinin 
doğru şekilde kullanılması gerekliliğinin önemini 
anlatmaktadır. Enerjiyi doğru kullanmak; birey ve ülke 
bazında ısıtma – soğutma amacıyla daha az harcama 
yapmak, CO2 emisyonunu azaltmak ve çevreyi 
korumak anlamına gelmektedir. 

Bir binanın sahip olması gereken temel özellikler; 
binanın taşıyıcılık açısından güvenli olması, 
fonksiyonelliğin sağlanması, belli bir estetiğe sahip 
olması, iç ortamda kullanıcının sağlıklı ve üretken 
olması için gerekli konfor şartlarının sağlanması, 
binanın kendisinin sağlıklı olması ve binanın enerji 
verimli ve çevre dostu olmasıdır. Binaların bu 
özellikleri yerine getirmesi için gereken sınırlamalar 
ise; 
• Minimum maliyet       
• Minimum enerji tüketimi     
• Minimum çevre kirliliğidir. 

Enerji verimliliği: Tüketilen enerji miktarının, 
ekonomik kalkınmayı ve sosyal refahı engellemeden, 
en aza indirilmesi olarak tanımlanmaktadır enerji 
verimliliği. Enerji verimliliğinde en önemli faktör, 
enerji tasarrufudur. Enerji tasarrufu, enerji atıklarının 
değerlendirilmesi ve mevcut enerji kayıplarının 

önlenmesi yoluyla tüketilen enerji miktarının, kalite ve 
performansı düşürmeden en aza indirilmesidir. 
Avrupa ülkelerinde mevcut binaların Avrupa’nın 2050 
yılında kullanacağı enerjinin 2/3’ünü tüketeceği 
tahmin edilmektedir. Bu durumun olumsuz etkilerini 
önleyebilmek amacıyla 2020 yılı için %20 olan enerji 
azaltma hedefi 2050 yılı için %50 olarak belirlenmiştir. 
Bu nedenle enerji tüketiminde önemli bir paya sahip 
olan binalarda enerji verimliliğinin arttırılması birçok 
ülkenin hedefinde yer almaktadır. Bu veriler ışığı 
altında Avrupa Birliği yol haritası aşağıdaki şemada 
görüldüğü gibi mevcut durumu iyileştirmeye yönelik 
olarak;  Düşük Enerjili Bina, Pasif Bina, Yaklaşık Sıfır 
Enerjili Bina, Net Sıfır Enerjili Bina ve en sonunda da 
Artı Enerjili Bina sistemlerine yönelmeyi amaçlamıştır. 
Bu doğrultuda Avrupa Birliği’nde 1 Ocak 2021’den 
itibaren yeni binalarda zorunlu hale getirilen ve birçok 
ülkenin de eylem planlarında yer alan “Sıfır Enerjili 
Binalar”a dönüşüm söz konusudur.

Enerji Verimliliği
ve Sıfır Enerjili Binalar

Tolga Sarp SEZER
8-B

Net Sıfır Enerjili ve Artı Enerjili Bina (nZEB ve +)
Düşük primer enerji kullanan ve üretilen 

yenilenebilir enerjiyi kullanan ya da bir kısmını 
satarak, yıllık enerji bilançosunu sıfır yapabilen 
binalardır. Bir başka ifadeyle burada fosil yakıt 
enerji tüketimi hiç yoktur. Bu binalarda üretilen 
yenilenebilir enerjinin arta kalan kısmı şebekeye 

verilir.

Yaklaşık Sıfır Enerjili Bina (nnZEB)
Primer enerji tüketimi >0.0 kwh/m2yıl olan 

binalardır. Primer Enerji, yenilenemeyen (fosil) 
veya yenilenebilir kaynaklardan elde edilen 

enerjidir. Bu durum bu tür binalarda bir miktar 
fosil tabanlı enerji tüketildiği anlamına gelir. 

Geriye kalan enerjinin önemli kısmı yenilenebilir 
enerji kaynaklarından karşılanır. 



Kaynakça: 
Edwards, B., Turrent, D., 2000, Sustainable Housing Principles and Practice, 
E&FN Spon, USA 
Henderson, G., Tillerson, K., Blaustein, E., 2001, “Building Energy Labelling in 
Existing Buildings”, European Council for an Energy E�cient Economy. Summer 
Study Proceedings
Henderson, G., Tillerson, K., Blaustein, E., 2001, Building Energy Labelling in 
Existing Buildings, European Council for an Energy E�cient Economy. Summer 
Study Proceedings, 97-106 
https://en.wikipedia.org/wiki/Heliotrope_(building)
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https://sintef.brage.unit.no/sintef-xmlui/handle/11250/2488768
Report of the World Commission on Environment and Development, 1987, Our 
Common Future
Schimit, A., 2012, Environmental Performance Of Building Products: What is 
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Güneşin geliş açısını izleyerek, 180 derece dönen 
çarpıcı bir artı enerjili güneş evidir. Evin döner yapısı; 
gün ışığından maksimum istifade edilmesine, çatıya 
monte edilmiş büyük güneş panelleri ve güneş 
enerjisi termal boruları ile maksimum enerji 
üretilmesi ve enerjinin verimli kullanımına olanak 
tanımaktadır. Dünyadaki sıfır enerjili ilk modern 
evlerden biridir ve tükettiği enerjinin beş katını üretir.

Aşağıdaki fotoğraflarda “Artı Enerjili” bina tiplerine ait örnekler verilmektedir. 

Heliotrope - Almanya Freiburg - 1994 

Cannon Plajı’nda bulunan üç yatak odalı ev; 
fotovoltaik, güneş enerjili sıcak su ısıtıcıları, jeotermal 
enerji, enerji ısı geri kazanımlı vantilatörler ve yüksek 
verimlilikli bir ısı pompası sistemi kullanarak kendi 
enerjisini üretmektedir. Çatıda 5.9 kW’lık bir 
fotovoltaik sistem, ev için yeterli elektrik enerjisi 
üretirken, akıllı şebeke bağlantısı elektrik enerjisini 
hem almaya hem de vermeye olanak tanımaktadır. 

Cannon Beach Residence - ABD Oregon - 2005 

220 m2 olan bu ev, jeotermal ve güneş enerjisinin 
imkânlarını öğrenmek için bir deney evi olarak 
kullanılmaktadır. Çatı eğiminin açısı, yıl boyunca 
güneş ışınlarından en doğru şekilde faydalanmayı 
sağlamakta ve evin doğal havalandırılmasına 
yardımcı olmaktadır. Ürettiği ekstra elektrik enerjisi 
yıl boyunca bir elektrikli arabanın ihtiyacını 
karşılamaya yetmektedir. 

ZEB Deney Evi - Norveç Larvik - 2014 



Sonuç olarak artık dünyada çok ciddi bir nüfus artışı 
söz konusu, bununla beraber gıda ihtiyacımız da 
artıyor konaklama ihtiyacımız da artıyor. Konaklama 
için boş araziler gerekirken tarım için yeterli alan 
kalmıyor. Bu nedenle gelecekte dikey tarımın önemli 
bir işlevi olacağı düşünülüyor. Dikey tarımla beraber 
oluşan su tasarrufu bizim ve diğer ülkeler için çok iyi 
olacak bu sayede suyumuz bitmeyecek. Dikey tarım 
henüz o kadar ilgi görmüyor fakat insanlar diğer 
gezegenlerdeki yaşamları araştırırken uzayda da bu 
tarımın yapılabileceği düşünülüyor. Bu denli 
gelişmişliğe ve verimliliği olan dikey tarımı biz de çok 
iyi değerlendirmeliyiz.
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Günümüzde nüfusun hızla artışı, yüzölçümü küçük 
olan ya da çok fazla nüfusu olan ülkelerde geleneksel 
tarım yöntemleri için yeterli alanın olmaması, aşırı 
otlatma, ormansızlaşma, yanlış tarımsal faaliyetler, 
toprağın yanlış kullanımı ve çölleşme gibi nedenlerle 
tarım alanları artan nüfusa yetecek kadar besin 
üretmekte zorlanıyor. Tarım alanlarının yetersizliği 
insanoğlunun çözüm için yeni arayışlara 
yönelmesinde neden olmuştur. Bu çözüm yollarından 
en önemlilerinden biri de ‘Dikey tarım’ yöntemidir. 
1999 yılında Columbia Üniversitesi’nde mikrobiyoloji 
uzmanı Dr. Dickson, bir grup öğrencisi ile dikey tarım 
hakkında detaylı çalışmalar yapmıştır. Dr. Dickson’un 
en büyük hayallerinden biri, çiftçilerin dikey tarıma 
olumlu bakması ile dünyadaki tarımın düzelmesidir. 
Bununla beraber çok katlı dikey çiftliklerin özellikle 
şehir yaşamını yeni baştan şekillendireceğini ve daha 
sağlıklı, taze ürünler elde ederken sürdürülebilir 
tarımın dikey tarım olduğu iddia etmiştir.

‘Dikey tarım ekilebilir toprak alanların azaldığı ya da 
hiç olmadığı yerlerde (gökdelenlerde, 
apartmanlarda, balkonlarda, teraslarda, küçülmüş 
arazilerde, mini bahçelerde v.b) farklı materyaller ve 
sistemlerle tarım ürünlerinin dikine yetiştirilmesi 
önerisine dayanmaktadır.’ (Anonim, 2011).

Dikey tarımın başlıca avantajlarından bahsetmem 
gerekirse daha az su tüketilir. İşçilik, toprak sürme, 
bakım gibi süreçler olmayacağı için maliyet azalır. 
Betona bürünen kentler yeniden doğayla barışır. 
Toprağa bağımlı olmadan her yerde tarımsal üretim 
olanağı sağlar.  Dikey tarımda geleneksel tarımdaki 
gibi böcek ilacı kullanılmaz. Bu yüzden herkesin 
aradığı organik besinlere kolayca ulaşabilir. 
Biyo-çeşitlilik ve çevre üzerinde herhangi bir olumsuz 
etkisi yoktur. Ayrıca kontrol edilebilir iklim kontrolü 
mevsimsel risklerden arınma ile beraberinde verim ve 
kalite artışını getirir. Saydığımız faydaların yanında 
tabii bazı olumsuzluklar da mevcut. 

Öncelikle çok yeni bir teknoloji olduğundan ciddi bir 
sermaye gerektiriyor. Aynı zamanda sürekli bir 
denetim olması gerekiyor.

Dünyada dikey tarım örnekleri hızla yaygınlaşmakta 
en başta Amerika Birleşik Devleti, İngiltere, Japonya, 
Kore, Singapur ve Kanada gibi birçok ülke dikey 
tarımdan yararlanmaya başlamıştır. Singapur, 
Japonya, Amerika şu anda dikey tarım yaptıkları (hem 
de tonlarca ürün ürettikleri) tesislere sahipler ve bu 
tesislerin tamamında güneş enerjisini, rüzgâr 
enerjisini ve yağmur sularını üretim alanlarında 
kullanıyorlar. Böylece daha az yer kaplayarak çok 
daha fazla ürünü sağlıklı bir şekilde üretebiliyorlar. 
Örneğin şu anda dünyanın en büyük dikey tarım tesisi 
Japonya'da bulunuyor ve normal bir tarım arazisinde 
üretildiği zaman harcaması gereken suyun sadece 
%1'ini kullanarak aynı miktarda ürün üretiyor. Ayrıca 
%80 daha az enerji harcıyor. 

Ülkemizde henüz yaygınlaşmayan bu sistem, devlet 
tarafından desteklenmektedir. ilk dikey tarım tesisi,  
bakanlık tarafından Nevşehir’de kurulacağı 
belirtilmiştir.  Kurulacak bu seranın Türkiye’ye her 
yönden çok katkı katacağını düşünüyorum. Son 
dönemlerde yaşanan tarım sorunların çözümü dikey 
tarım olabilir ve bu sayede ekonomimiz daha iyiye 
gidebilir. Bu projede Nevşehir’de olan jeotermal su 
kaynağı kullanılacak. 1775 metrekare topraksız alan 
üzerine kurulacak serada, jeotermal ısıtma yapılacak, 
doğal soğutma ve güneşlenme sistemleri ile 
fotosentez lambaları kullanılacak, sera içinde kontrol 
edilmesi gereken koşullar, ileri bilgisayar teknolojileri 
ile takip edilecek. İlaçlama, sulama, gübreleme, 
ısıtma, iklimlendirme, led aydınlatma sistemleri ile 
bitkiye özel, yetişme dönemine uygun, istenilen 
değerler otomatik olarak belirlenecek ve seralarda yıl 
boyu  üretim yapılabilecek. Bahsettiğim bu proje 2018 
yılında hayata geçti ve artık ülkemizde bu üretime 
başlandı. 

Geleceğin Tarımı - Dikey Tarım

Defne KUTSAL
9-B
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Sonuç olarak artık dünyada çok ciddi bir nüfus artışı 
söz konusu, bununla beraber gıda ihtiyacımız da 
artıyor konaklama ihtiyacımız da artıyor. Konaklama 
için boş araziler gerekirken tarım için yeterli alan 
kalmıyor. Bu nedenle gelecekte dikey tarımın önemli 
bir işlevi olacağı düşünülüyor. Dikey tarımla beraber 
oluşan su tasarrufu bizim ve diğer ülkeler için çok iyi 
olacak bu sayede suyumuz bitmeyecek. Dikey tarım 
henüz o kadar ilgi görmüyor fakat insanlar diğer 
gezegenlerdeki yaşamları araştırırken uzayda da bu 
tarımın yapılabileceği düşünülüyor. Bu denli 
gelişmişliğe ve verimliliği olan dikey tarımı biz de çok 
iyi değerlendirmeliyiz.

Günümüzde nüfusun hızla artışı, yüzölçümü küçük 
olan ya da çok fazla nüfusu olan ülkelerde geleneksel 
tarım yöntemleri için yeterli alanın olmaması, aşırı 
otlatma, ormansızlaşma, yanlış tarımsal faaliyetler, 
toprağın yanlış kullanımı ve çölleşme gibi nedenlerle 
tarım alanları artan nüfusa yetecek kadar besin 
üretmekte zorlanıyor. Tarım alanlarının yetersizliği 
insanoğlunun çözüm için yeni arayışlara 
yönelmesinde neden olmuştur. Bu çözüm yollarından 
en önemlilerinden biri de ‘Dikey tarım’ yöntemidir. 
1999 yılında Columbia Üniversitesi’nde mikrobiyoloji 
uzmanı Dr. Dickson, bir grup öğrencisi ile dikey tarım 
hakkında detaylı çalışmalar yapmıştır. Dr. Dickson’un 
en büyük hayallerinden biri, çiftçilerin dikey tarıma 
olumlu bakması ile dünyadaki tarımın düzelmesidir. 
Bununla beraber çok katlı dikey çiftliklerin özellikle 
şehir yaşamını yeni baştan şekillendireceğini ve daha 
sağlıklı, taze ürünler elde ederken sürdürülebilir 
tarımın dikey tarım olduğu iddia etmiştir.

‘Dikey tarım ekilebilir toprak alanların azaldığı ya da 
hiç olmadığı yerlerde (gökdelenlerde, 
apartmanlarda, balkonlarda, teraslarda, küçülmüş 
arazilerde, mini bahçelerde v.b) farklı materyaller ve 
sistemlerle tarım ürünlerinin dikine yetiştirilmesi 
önerisine dayanmaktadır.’ (Anonim, 2011).

Dikey tarımın başlıca avantajlarından bahsetmem 
gerekirse daha az su tüketilir. İşçilik, toprak sürme, 
bakım gibi süreçler olmayacağı için maliyet azalır. 
Betona bürünen kentler yeniden doğayla barışır. 
Toprağa bağımlı olmadan her yerde tarımsal üretim 
olanağı sağlar.  Dikey tarımda geleneksel tarımdaki 
gibi böcek ilacı kullanılmaz. Bu yüzden herkesin 
aradığı organik besinlere kolayca ulaşabilir. 
Biyo-çeşitlilik ve çevre üzerinde herhangi bir olumsuz 
etkisi yoktur. Ayrıca kontrol edilebilir iklim kontrolü 
mevsimsel risklerden arınma ile beraberinde verim ve 
kalite artışını getirir. Saydığımız faydaların yanında 
tabii bazı olumsuzluklar da mevcut. 

Öncelikle çok yeni bir teknoloji olduğundan ciddi bir 
sermaye gerektiriyor. Aynı zamanda sürekli bir 
denetim olması gerekiyor.

Dünyada dikey tarım örnekleri hızla yaygınlaşmakta 
en başta Amerika Birleşik Devleti, İngiltere, Japonya, 
Kore, Singapur ve Kanada gibi birçok ülke dikey 
tarımdan yararlanmaya başlamıştır. Singapur, 
Japonya, Amerika şu anda dikey tarım yaptıkları (hem 
de tonlarca ürün ürettikleri) tesislere sahipler ve bu 
tesislerin tamamında güneş enerjisini, rüzgâr 
enerjisini ve yağmur sularını üretim alanlarında 
kullanıyorlar. Böylece daha az yer kaplayarak çok 
daha fazla ürünü sağlıklı bir şekilde üretebiliyorlar. 
Örneğin şu anda dünyanın en büyük dikey tarım tesisi 
Japonya'da bulunuyor ve normal bir tarım arazisinde 
üretildiği zaman harcaması gereken suyun sadece 
%1'ini kullanarak aynı miktarda ürün üretiyor. Ayrıca 
%80 daha az enerji harcıyor. 

Ülkemizde henüz yaygınlaşmayan bu sistem, devlet 
tarafından desteklenmektedir. ilk dikey tarım tesisi,  
bakanlık tarafından Nevşehir’de kurulacağı 
belirtilmiştir.  Kurulacak bu seranın Türkiye’ye her 
yönden çok katkı katacağını düşünüyorum. Son 
dönemlerde yaşanan tarım sorunların çözümü dikey 
tarım olabilir ve bu sayede ekonomimiz daha iyiye 
gidebilir. Bu projede Nevşehir’de olan jeotermal su 
kaynağı kullanılacak. 1775 metrekare topraksız alan 
üzerine kurulacak serada, jeotermal ısıtma yapılacak, 
doğal soğutma ve güneşlenme sistemleri ile 
fotosentez lambaları kullanılacak, sera içinde kontrol 
edilmesi gereken koşullar, ileri bilgisayar teknolojileri 
ile takip edilecek. İlaçlama, sulama, gübreleme, 
ısıtma, iklimlendirme, led aydınlatma sistemleri ile 
bitkiye özel, yetişme dönemine uygun, istenilen 
değerler otomatik olarak belirlenecek ve seralarda yıl 
boyu  üretim yapılabilecek. Bahsettiğim bu proje 2018 
yılında hayata geçti ve artık ülkemizde bu üretime 
başlandı. 



Kaynakça: 
https://www.cnnturk.com/dunya/korkutan-gercek-butun-buzul-
lar-eridiginde-dunyanin-yeni-haritasi-boyle-olacak?p  
https://www.webtekno.com/buzullar-5000-yil-sonra-tamamen-erid-
iginde-dunya-nin-alacagi-gorunum-h25908.html 
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Bir taraftan  dönmeye ve dönerken de değişmeye 
devam eden Dünya, şu anda 4,5 milyardan fazla bir 
yaşa sahip. Bu yaşına kadar birçok felaketle karşı 
karşıya geldi, gelmeye de devam edecek. Depremler, 
kasırgalar, savaşlar, patlamalar, virüsler, biyolojik 
silahlar… Dünya şimdi de yepyeni bir sorunla daha 
karşı karşıya. O sorunun adı da küresel ısınma. 

Küresel ısınmanın ortaya çıkma nedeni, atmosfere çok 
fazla karbondioksit ve sera gazının yayılmasıdır. Bu 
salınan gazlar da petrol, kömür, doğal gaz ve fosil 
yakıtların yanması sonucu oluşur. Sanayileşmeyle 
birlikte artan fabrika sayılarının başlamasıyla bu 
gazların yayılımı daha da artmış durumda. 

Dünya’da ilk kez 1992 yılındaki Rio Dünya Zirvesinde 
dile getirilen küresel ısınma nedeniyle her şey yok 
olmaya başladı, yani küresel ısınma dünyayı esir almış 
durumda. Hava olayları değişmeye başladı, eskiden 
kasım sonu aralık ayının başlarında havalar iyice 
soğur ve kar yağışı çok sık olurdu. Ancak şimdi 
küresel ısınmanın etkisiyle bu değişiyor. Küresel 
ısınmanın etkilediği en önemli şey ise buzulların 
erimeye başlaması. 

Buzul, yaz kış erimeyen yer çekiminin kütle çekimine 
etkisiyle sürekli hareket eden buz kütleleridir.  İşin 
ciddi tarafı yalnızca Antarktika’nın buzul tabakasının 
erimesi Dünya üzerindeki deniz seviyesini 60 metre 
yükseltebilir. Bu korkutucu senaryo yavaş yavaş 
başlıyor. Kaliforniya Üniversitesi’nin yaptığı bir 
araştırmaya göre, 2001 yılındaki buz erime oranı 2017 
yılına gelindiğinde % 280 arttığı belirlenmiştir. Yani, 
1978-2000 yılları arası eriyen buzul kütle miktarı 50 
milyar ton iken 2000-2017 yılları arasında eriyen 
buzul kütle miktarında yaklaşık olarak 140 milyar tona 
ulaşılmıştır. Bu mevcut erime hızının bu şekilde devam 
etmesi artık sonun başlangıcıdır. Yani buzullar yavaş 
yavaş, göz göre göre erimeye devam ediyor, bununla 
birlikte su seviyesi de yükseliyor ve hiç kimse bunu 
durduramıyor.  Bu olay, doğal düzendeki herhangi bir 

dalgalanma ile daha da hızlanabilir. Ayrıca buzullar 
erirse, su seviyesi de epeyce bir artacak ve bu miktar 
da öyle az bir rakam değil. Eğer tüm dünyadaki 
buzullar erirse bu durumda deniz seviyesini yaklaşık 
olarak 140 metre yükseltecek. 

Buzulların erimesini önlemek için acil bir çözüm yolu 
bulunması gerekiyor. Aksi takdirde, buzullarda 
yaşayan birçok hayvan evsiz kalacak yani habitatlarını 
kaybedecekler. Ayrıca, deniz seviyesindeki bu 
yükseliş, dünya nüfusunun yaklaşık olarak %40’ını 
öldürebilir. Hatta bundan daha kötüsü olarak bazı 
şehirlerin, ülkelerin sular altında kalacağı konuşuluyor. 
Bunlar arasında, Miami, New York, Sindey, Shanghai, 
Buenos Aires gibi önemli kentler de var. ABD’nin 
dünyaca ünlü birçok kenti sular altında kalma riski ile 
karşı karşıya. 

Sadece Amerika için değil Avrupa kıtası içinde benzer 
durum söz konusu. Yapılan bilimsel çalışmalara göre, 
Hollanda’nın çok büyük bir bölümü sular altında 
kalırken Londra ve Venedik gibi şehirler de haritadan 
silinecek. Asya kıtasında da 160 milyon insanın 
yaşadığı Bangladeş, okyanus suları tarafından 
yutulacak. Yine benzer bir şekilde Hindistan’ın da en 
önemli kentlerinden olan ve 4,6 milyon insana ev 
sahipliği yapan Kalküta da eriyen buzulların kurbanı 
olacak. Avustralya’da yer yer eriyen buzulların 
sularının altında kalan bölgeler olacak ve bunun 
beraberinde ülkenin iç kesimlerinde büyük bir göl 
oluşacak. İnsanların yaşadığı sahil şeridinin yüzde 80’i 
sular altında kalması da söz konusu. Çin, Kore 
Yarımadası ve Japonya üçgeninde Güney Çin Denizi 
bölgesinin tam anlamıyla kâbusu olacak buzulların 
erimesi. Shanghai’ın neredeyse tamamı sularla kaplı 
olacak. Son olarak buzulların erimesiyle Güney 
Amerika’da Amazon ormanları havzası ve Paraguay 
nehir havzasında yaşanacak olan hareketlilik Buenos 
Aires ve Paraguay’ın çok büyük bir kısmı da haritadan 
silinecek. Buzulların erimesi ve bununla beraber artan 
su seviyesinin etkisiyle birden çok ülkenin ve kıtanın 
dünya haritasından silinmesiyle karşımıza yepyeni bir 
dünya çıkacak.  

Sonun Başlangıcı

Gamze GÜLER
9-A



çıkan ve son dokuz yılın rekorunu kıran yangın 
eşiğinin aşılabilme olasılığının yüksek olduğunu 
belirtmektedir. “Dünya’nın akciğerleri” diye nitelenen 
bu ormanlar yangınlarla birlikte yavaş yavaş yok 
olmaya devam ederse insanlığın sonunun ne olacağı 
konusunda ciddi bir şekilde endişelenmemiz 
gerekmektedir. 

Amazon Ormanları’nın dünyamız için ne kadar önemli 
olduğunu sayısız örnekle açıklayabiliriz. Örneğin, 
Güney Amerika’nın tamamında nem ve yağış oranını 
dengelerken aynı zamanda dünya ikliminin istikrarı 
açısından da büyük önem taşımaktadır. Bunun 
yanında Amazon Ormanları ‘Uçan nehirler’ olarak da 
bilinen ‘evapotranspirasyon ‘olayı sonucu oluşan su 
buharı ile Brezilya’nın pek çok bölgesine nem 
taşımaktadır. Brezilya’nın yanında bu nemlendirme 
olayı Şili’nin en güney ucunda bile etkisini 
gösterebilmektedir. Amazon Ormanları 
nemlendirmenin yanında içesinde bulundurduğu 
herhangi 10 metre çapa sahip bir ağaç sayesinde 300 
litrelik buhar salınımı yapabilmektedir ve böylece 
Brezilya’nın bir günlük su üretiminin yaklaşık iki katını 
karşılayabilmektedir. 

Amazon Ormanları iklim değişikliğinin önlenmesi ve 
küresel ısınmanın kontrol altına alınması konusunda 
da büyük bir öneme sahiptir. Amazon bölgesindeki 
tropik ormanlar doksan ila yüz kırk milyar ton 
karbonu muhafaza ederek küresel iklimin istikrarına 
büyük bir katkı sağlamaktadır. Amazon 
Ormanları’nda tarım nedeniyle kesilip yok olan 
ağaçlar ise dünya için en büyük sera gazı 
kaynaklarından birdir. Yani kesilen bu ağaçlar sera 
gazı salınımı ile küresel iklimin istikrarsızlaşmasına 
neden olmaktadır. Amazon Ormanları sadece 
ağaçlarıyla değil aynı zamanda ev sahipliği yaptığı 
birçok farklı canlı türüyle de dünyaya fayda 
sağlamaktadır. Örneğin, yapılan araştırmalara göre 
Amazon bölgesinde yetişen “Kedi Pençesi” diye 
adlandırdığımız bitki Artrit ve Osteoartrit tedavisinde 
kullanılmakla birlikte ileri safhadaki kanser 
hastalarının yaşamını daha kaliteli kılabilmektedir. 
Amazon Ormanları’nın bu faydalarının yanı sıra belki 
de daha keşfedemediğimiz birçok faydasıyla birlikte 
dünyamızın en önemli bölgelerinden biridir. Bu 
nedenle Dünya’mızı ve kendimizi korumak için 
Amazon Ormanları’nın öneminin farkında olup ona 
göre davranmak hayati önem taşımaktadır.
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Yağmur Ormanları, Dünya’nın karalar kısmının yüzde 
beşini oluşturmaktadır. Aynı zamanda yeryüzünde 
bulunan hayvan ve bitki türlerinin yarısından fazlasına 
ev sahipliği yapmaktadır. Dünya’nın oksijeninin yüzde 
yirmisini sağlayan Amazon Yağmur Ormanları ise 
dünyadaki yağmur ormanlarının yarısından fazlasını 
oluşturmaktadır. Amazon Yağmur Ormanları Amazon 
Nehri Havzasıyla birlikte Güney Amerika’nın yüzde 
kırkını kaplayarak dünyanın en büyük ormanı unvanını 
elinde tutmaktadır. İçerisine adım atıldığında insanın 
başını döndürecek miktarda oksijene sahip, kırk 
metreye ulaşan ağaçlar barındıran, yüz bin çeşit 
omurgasıza ve binlerce memeli hayvana ev sahipliği 

yapan Amazon Yağmur Ormanları, maalesef son 
zamanlarda birçok yangın felaketiyle karşı karşıya 
kalmaktadır. Bu ormanlar yangınların yanında birçok 
farklı sorunla da karşı karşıya gelmektedir ve bu 
sorunların nedeni büyük oranda insan tahribatıdır. 
Amazon Yağmur Ormanları’nın tahrip edilmesinin 
nedenleri sığır çiftlikleri açma çalışmaları, maden 
işletmeleri ve endüstriyel tarım olarak sıralanabilir. 
Bunun yanında Amazon Ormanları’ndaki yangınlar 
geçtiğimiz yıllardan bu yana yüzde on yedi oranında 
artmıştır. Bu durum üzerine yapılan bilimsel 
araştırmalara bakıldığında bu oranın gittikçe artacağı 
tahmin edilmektedir. Hatta uzmanlar Ağustos 2019’da 

Amazon Ormanları
ve Dünya’mız İçin Önemi

Alara ÇINAR
10-E



Kaynakça: 
https://www.hurriyet.com.tr/seyahat/dunyanin-oksijen-kayna-
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çıkan ve son dokuz yılın rekorunu kıran yangın 
eşiğinin aşılabilme olasılığının yüksek olduğunu 
belirtmektedir. “Dünya’nın akciğerleri” diye nitelenen 
bu ormanlar yangınlarla birlikte yavaş yavaş yok 
olmaya devam ederse insanlığın sonunun ne olacağı 
konusunda ciddi bir şekilde endişelenmemiz 
gerekmektedir. 

Amazon Ormanları’nın dünyamız için ne kadar önemli 
olduğunu sayısız örnekle açıklayabiliriz. Örneğin, 
Güney Amerika’nın tamamında nem ve yağış oranını 
dengelerken aynı zamanda dünya ikliminin istikrarı 
açısından da büyük önem taşımaktadır. Bunun 
yanında Amazon Ormanları ‘Uçan nehirler’ olarak da 
bilinen ‘evapotranspirasyon ‘olayı sonucu oluşan su 
buharı ile Brezilya’nın pek çok bölgesine nem 
taşımaktadır. Brezilya’nın yanında bu nemlendirme 
olayı Şili’nin en güney ucunda bile etkisini 
gösterebilmektedir. Amazon Ormanları 
nemlendirmenin yanında içesinde bulundurduğu 
herhangi 10 metre çapa sahip bir ağaç sayesinde 300 
litrelik buhar salınımı yapabilmektedir ve böylece 
Brezilya’nın bir günlük su üretiminin yaklaşık iki katını 
karşılayabilmektedir. 

Amazon Ormanları iklim değişikliğinin önlenmesi ve 
küresel ısınmanın kontrol altına alınması konusunda 
da büyük bir öneme sahiptir. Amazon bölgesindeki 
tropik ormanlar doksan ila yüz kırk milyar ton 
karbonu muhafaza ederek küresel iklimin istikrarına 
büyük bir katkı sağlamaktadır. Amazon 
Ormanları’nda tarım nedeniyle kesilip yok olan 
ağaçlar ise dünya için en büyük sera gazı 
kaynaklarından birdir. Yani kesilen bu ağaçlar sera 
gazı salınımı ile küresel iklimin istikrarsızlaşmasına 
neden olmaktadır. Amazon Ormanları sadece 
ağaçlarıyla değil aynı zamanda ev sahipliği yaptığı 
birçok farklı canlı türüyle de dünyaya fayda 
sağlamaktadır. Örneğin, yapılan araştırmalara göre 
Amazon bölgesinde yetişen “Kedi Pençesi” diye 
adlandırdığımız bitki Artrit ve Osteoartrit tedavisinde 
kullanılmakla birlikte ileri safhadaki kanser 
hastalarının yaşamını daha kaliteli kılabilmektedir. 
Amazon Ormanları’nın bu faydalarının yanı sıra belki 
de daha keşfedemediğimiz birçok faydasıyla birlikte 
dünyamızın en önemli bölgelerinden biridir. Bu 
nedenle Dünya’mızı ve kendimizi korumak için 
Amazon Ormanları’nın öneminin farkında olup ona 
göre davranmak hayati önem taşımaktadır.

Yağmur Ormanları, Dünya’nın karalar kısmının yüzde 
beşini oluşturmaktadır. Aynı zamanda yeryüzünde 
bulunan hayvan ve bitki türlerinin yarısından fazlasına 
ev sahipliği yapmaktadır. Dünya’nın oksijeninin yüzde 
yirmisini sağlayan Amazon Yağmur Ormanları ise 
dünyadaki yağmur ormanlarının yarısından fazlasını 
oluşturmaktadır. Amazon Yağmur Ormanları Amazon 
Nehri Havzasıyla birlikte Güney Amerika’nın yüzde 
kırkını kaplayarak dünyanın en büyük ormanı unvanını 
elinde tutmaktadır. İçerisine adım atıldığında insanın 
başını döndürecek miktarda oksijene sahip, kırk 
metreye ulaşan ağaçlar barındıran, yüz bin çeşit 
omurgasıza ve binlerce memeli hayvana ev sahipliği 

yapan Amazon Yağmur Ormanları, maalesef son 
zamanlarda birçok yangın felaketiyle karşı karşıya 
kalmaktadır. Bu ormanlar yangınların yanında birçok 
farklı sorunla da karşı karşıya gelmektedir ve bu 
sorunların nedeni büyük oranda insan tahribatıdır. 
Amazon Yağmur Ormanları’nın tahrip edilmesinin 
nedenleri sığır çiftlikleri açma çalışmaları, maden 
işletmeleri ve endüstriyel tarım olarak sıralanabilir. 
Bunun yanında Amazon Ormanları’ndaki yangınlar 
geçtiğimiz yıllardan bu yana yüzde on yedi oranında 
artmıştır. Bu durum üzerine yapılan bilimsel 
araştırmalara bakıldığında bu oranın gittikçe artacağı 
tahmin edilmektedir. Hatta uzmanlar Ağustos 2019’da 



Kaynakça: 
 Peter Riley - Gezegenimiz Dünya / Sayfa: 6 - 10
 https://www.muhendisbeyinler.net/dunya-nasil-olustu/
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Üzerinde bulunduğumuz Dünya, saniyede üç bin 
metre hız ile giden, kayalardan oluşmuş, büyük bir 
fırıldaktır. Dünya’nın yüzeyinin üçte ikisi sularla 
kaplıdır. Bu sular, denizleri ve okyanusları oluşturur. 
Suyla kaplı olmayan, üzerinde yaşadığımız kısımlara 
ise kara parçası denir. Dünya’yı çevreleyen gaz 
tabakasına atmosfer (hava küre) adı verilir. Atmosfer, 
Dünya’dan yaklaşık yedi yüz kilometre uzağa kadar 
ulaşır. Bu yedi yüz kilometre sonrasında ise uzay 
başlar.

Peki; bunca zaman insanoğlunun yaşaması için tüm 
koşulların elverişli olduğu, yüzyıllar boyunca üzerinde 
yaşanan Dünya’nın nasıl oluştuğunu hiç merak ettiniz 
veya araştırdınız mı? 

Bilim insanları, dört yüz milyon yıl var olan bir gaz ve 
toz bulutunun Dünya’yı oluşturduğunu öne 
sürüyorlar. Gaz ve toz bulutları, sönmüş olan eski 
yıldızların parçalarına denir ve söylenenlere göre bu 
gaz ve toz bulutlarının yakınındaki bir yıldız 
patlayarak bulutun dönüşünü başlattı. Bu bulut 
döndükçe etraftaki gazlar orta noktada toplandı ve 
bu sayede Güneş oluştu. Güneş’in çevresinde 

dönmeye devam eden tozlar birbirine yapıştı ve kaya 
kütlelerini oluşturdu. Zamanla bu kaya kütleleri ise 
birbirine çarparak gezegenleri oluşturdu. Dünya da 
bu gezegenlerden sadece biridir.

İlk başta Dünya çok sıcaktı. Kaya kütlelerinin birbirine 
çarpmasından dolayı ısınan kaya kütlesinden daha 
sonra Dünya oluştu ve içindeki kayalar eridi. Dünya, 
baştaki bu haliyle içi erimiş kayalardan oluşan, dışında 
ise katı ama ince yüzeyi olan bir topa benziyordu. 

Dünya soğumaya devam ettikçe okyanuslar ve 
denizler oluşmaya başladı. Volkanlar patlayarak 
Dünya’nın merkezindeki buhar ve gazın dışarı 
çıkmasına yol açtı. Bu buhar, su taneciklerine dönüştü. 
Su tanecikleri de bulutları oluşturdu. Soğumaya 
devam eden Dünya sayesinde bulutlardan yağmur 
yağmaya başladı. Milyonlarca yıl devam eden yağışlar, 
denizleri ve okyanusları meydana getirdi.

Tüm bunların sonunda, üzerinde uzun yıllar boyunca 
yaşadığımız dünya meydana geldi.

Yaşadığımız Gezegen:
Dünya

Büşra TURHAN
9-B
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Eski çağlardan elde edilen kaynaklarda, gözlemlenen 
hareketlerinin diğer gezegenlerden farklı olduğu 
belirtilen Satürn, aynı zamanda birçok dilde haftanın 7 
gününe adını veren gök cisimlerinden biri olarak da 
tarihte önemini korumuştur. Asurlular tarafından 
yazılmış en eski kaynaklarda Satürn’den “Ninib 
Yıldızı” olarak bahsetmişlerdir. Satürn hakkında 
yapılan gözlemlerden ilki 1610 yılında Galileo Galilei 
tarafından yapılmıştır. 

Satürn, Güneş Sistemi’nde yakınlık sırasına göre 6. 
gezegen olmasına rağmen, çıplak gözle görülebilen 
en uzak gezegendir. Bunun nedeni ise Jüpiter’den 
sonra en büyük gezegen olmasıdır. Satürn’ü diğer 
gezegenlerden ayıran en büyük özelliği çevresindeki 
halkalardır. Aralarında büyük boşluklar bulunan 7 ince 
halkaya sahiptir. Bileşimi büyük oranda hidrojen ve 
helyumdan oluşmaktadır ve gaz devleri sınıfına 
girmektedir. Rotasyon yönü Dünya ile aynı, yani 
batıdan doğuya doğrudur. Yüksek dönme hızı 
sebebiyle Satürn’de bir gün 10 saat 32 dakika 
sürmektedir fakat Güneş’e olan uzaklığı yüzünden 
Güneş’in etrafında bir tur atması 29.4 Dünya yılına 
karşılık gelmektedir. Dünya ile karşılaştırma 
yapıldığında Satürn’de günler daha kısa yaşanırken, 
yıllar daha uzun sürmektedir. Dünya’daki rüzgarların 
aksine rüzgarlar daha hızlı (saatte 1800 km) 
esmektedir, manyetik alanı ise Dünya’nınkinden 578 
kat daha güçlüdür. Resmi olarak adlandırılan 82 
uydusu olan Satürn’ün en büyük uydusu Titan’dır, bu 
uydu ise Güneş sisteminde ikinci en büyük ay olarak 
bilinmektedir. Aynı zamanda atmosfere sahip tek 
uydudur. Kendi ısısını yaratan Satürn’de mevsimler, 
uzaklığı sebebiyle Güneş’ten aldığı ısıdan bağımsızdır.

Satürn’de Hayat Var Mı?
Bir gezegende yaşam belirtisi olabilmesi için sıvı 
halde su, enerji, karbondan oluşan organik bileşikler, 
hidrojen, nitrojen, oksijen, fosfor ve sülfür gibi belli 
elementler bulunması gerekmektedir. Satürn’e şu ana 
kadar sadece 4 adet uzay aracı gönderilmiştir. Bunun 
sebebi Dünya’ya olan uzaklığıdır. Fakat çeşitli 

gazlardan oluşan Satürn’e katı yüzey eksikliği 
yüzünden iniş gerçekleştirilememiştir. Son yapılan 
araştırmalar Satürn’ün uydusu “Enseladus’ta hayat 
var mı?” sorusunu akıllara getirmiştir. Bilim insanları 
Enseladus’ta karbon bazlı moleküllerin bulunduğunu 
açıklamış, bu moleküllere daha önce sadece Dünya’da 
rastlanmıştır. Bu bulgu başlı başına bir belirti olmasa 
da araştırma hakkında bilge veren Dr. Frank Postberg, 
bu moleküllerin hayatın var olması için şart olduğunu 
belirtmiştir. Fakat bu moleküllerin biyolojik olarak mı 
yaratıldığı bilinmediği için yaşam olup olmadığı 
hakkında kesin bir yargıya varılamamıştır.

Güneş Sisteminin
Mücevheri: Satürn

Zeynep ÖZCAN
10-D



atmosferdeki gaz ve maddeleri analiz ederek bize 
gezegenin kimliği ve geçmişi hakkında daha detaylı 
ve doğru bilgiler sunuyor.

Mars araştırmalarının ve araç gönderimlerinin 
olaylarından biri ise çok çalkantılı olması. Örneğin bir 
dönem çok sayıda araç gönderilirken bir dönem 
neredeyse hiç araç gönderilmiyor. Bunun en büyük 
sebeplerinden biri ise tabii ki maddi sorunlar. Mars 
araştırmalarının büyük bölümünü yürüten NASA, 
ABD’ye bağlı resmi uzay ajansı. Buna bağlı olarak, 
bütçelerini devletten alıyorlar. Zaman zaman bu 
bütçelerde sıkışmalar olduğundan NASA başkanları, 
masraflı Mars görevleri yerine daha masrafsız 
görevlere yöneliyor. Böyle alınan kararlar da bu 
görevlerin aksamasına yol açıyor. Fakat son 
dönemlerde, özellikle dönemimizin çılgın zengini 
olarak da tabir edilen SpaceX firmasının sahibi Elon 
Musk, bu araştırmalarda büyük rol oynuyor. Elon 
Musk’ın Mars araştırmalarına karşı çok ekstra bir ilgisi 
olduğu aşikâr. O ve firması SpaceX sayesinde uzay, 
özellikle de Mars araştırmaları büyük bir hız kazandı.
Peki, neden Mars? Güneş sisteminde var olan çok 
sayıda gezegen ve Dünya’nın yörüngesinde olan Ay 
varken, neden özellikle Mars? Bu sorunun pek çok 
yanıtı var. Öncelikle Mars, özellik bakımından 

Dünya’ya en çok benzeyen gezegenlerden biri. Dönüş 
hızı, gece – gündüz süresi, eksen eğikliği gibi konular 
bunlardan en belirginleri. Bunun haricinde Mars, 
Güneş Sistemi’nde bulunan ve üzerinde su olduğu 
büyük oranda kanıtlanan tek gezegen. Bu, ilerleyen 
süreçlerde gönderilebilecek koloniler için en önemli 
şey. Ayrıca Mars, Dünya’ya en yakın gezegenlerden 
biri. İnsan ömrü bakımından uzun olsa da, evrensel 
açıdan gayet az bir ulaşım süresine sahip: yaklaşık 7 
ay (Dünya ve Mars birbirine en yakın konumda iken). 
Bütün bu sebeplerin haricinde, bahsettiğim gibi Mars, 
koloni kurulabilecek ve üzerinde yaşanılabilecek en 
uygun gezegenlerden biri. Dünya’nın bu kötü 
gidişinde, insanlığın yaşayabileceği, insanlığa umut 
olabilecek potansiyeli içinde barındırıyor. Yakın 
zamanlarda daha da çok görevin planlanması ve Elon 
Musk’ın 2050 yılına kadar 1 milyon kişilik koloni 
kurulmasını planlaması sebebiyle, belki bir gün biz de 
oraya gidilebilmesinin mutluluğunu yaşıyor olacağız. 
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Uzay çalışmaları, insanlık tarihinin özellikle son 60 
yılında büyük yer kaplar. Soğuk Savaş dönemindeki 
rekabetten, bugünkü çalışmalara kadar gelen önemli 
bir yere sahiptir. İnsanlık, uzayın kapılarının kendine 
ilk açıldığı dönemlerde önce atmosfer dışını, 
sonrasında da Ay’ı kendine hedef koymuştur. İlk on 
yıldaki çalışmaların çoğu bu iki yere dayanır. Fakat 
zaman ilerledikçe hedefler ve sınırlar genişler. 
Teknolojinin de gelişmeye başlamasıyla bu hedefler 
Mars’a kadar uzanır. Hatta öyle bir seviyeye gelir ki bir 
dönemdeki uzay çalışmalarının çoğunu oluşturur. 
Planlamalar yapılır, gerekli imkânlar ve koşullar 
sağlanır ve en sonunda 1965 yılında Mariner-4 ile ilk 
kez Mars atmosferine giriş yapılır. Bu giriş tabii ki de 
bir sürecin ilk adımı ve başlangıcıdır.

Mariner-4 ile başlayan süreçte Mars’a Rover (Yüzey 
Aracı) ve Orbiter (Yörünge Aracı) da dahil olmak 
üzere 49 tane araç gönderildi. Bu 49 aracın da 
tamamı başarılı olamadı elbette. 1979’dan bu yana ise 
Mars yüzeyine inen uzay aracı sayısı 8. gönderilen 
araçlardan sonuncusu, geçtiğimiz temmuz ayında 
gönderildi ve 18 Şubat’ta gezegende bulunan Jezero 
(göl) kraterine başarılı bir şekilde iniş yaptı.   

Mars’a gönderilen araçların çok çeşitli özellikleri var. 
Rover dediğimiz tekerlekli ve gezgin araçlar, indikleri 
yerlerden farklı noktalara gitme özelliğine sahip. Bu 
özellik sayesinde araç, tek bir noktanın değil, birden 
fazla noktanın özelliklerini analiz ederek bize daha 
doğru bilgiler sağlayabiliyor. Bunun haricinde 
üzerlerindeki aletler sayesinde yerden örnek 
toplayarak bunları analiz edebiliyor, hatta sonra 
gelecek uzay araçlarıyla bu örnekleri Dünya’ya 
yollayabiliyorlar.

Orbiter dediğimiz yörünge gezgini araçlar ise 
gezegenin yörüngesine oturup çeşitli analizler yapma 
kabiliyetine sahip. Bu araçlar yörüngede dolanırken 
hem gezegenin dış yapısı ve özellikleri hakkında bilgi 
sahibi olmamızı sağlıyor, hem de bulunduğu 

Neden Mars?

Ulaş BAKIR
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Kaynakça: 
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atmosferdeki gaz ve maddeleri analiz ederek bize 
gezegenin kimliği ve geçmişi hakkında daha detaylı 
ve doğru bilgiler sunuyor.

Mars araştırmalarının ve araç gönderimlerinin 
olaylarından biri ise çok çalkantılı olması. Örneğin bir 
dönem çok sayıda araç gönderilirken bir dönem 
neredeyse hiç araç gönderilmiyor. Bunun en büyük 
sebeplerinden biri ise tabii ki maddi sorunlar. Mars 
araştırmalarının büyük bölümünü yürüten NASA, 
ABD’ye bağlı resmi uzay ajansı. Buna bağlı olarak, 
bütçelerini devletten alıyorlar. Zaman zaman bu 
bütçelerde sıkışmalar olduğundan NASA başkanları, 
masraflı Mars görevleri yerine daha masrafsız 
görevlere yöneliyor. Böyle alınan kararlar da bu 
görevlerin aksamasına yol açıyor. Fakat son 
dönemlerde, özellikle dönemimizin çılgın zengini 
olarak da tabir edilen SpaceX firmasının sahibi Elon 
Musk, bu araştırmalarda büyük rol oynuyor. Elon 
Musk’ın Mars araştırmalarına karşı çok ekstra bir ilgisi 
olduğu aşikâr. O ve firması SpaceX sayesinde uzay, 
özellikle de Mars araştırmaları büyük bir hız kazandı.
Peki, neden Mars? Güneş sisteminde var olan çok 
sayıda gezegen ve Dünya’nın yörüngesinde olan Ay 
varken, neden özellikle Mars? Bu sorunun pek çok 
yanıtı var. Öncelikle Mars, özellik bakımından 

Dünya’ya en çok benzeyen gezegenlerden biri. Dönüş 
hızı, gece – gündüz süresi, eksen eğikliği gibi konular 
bunlardan en belirginleri. Bunun haricinde Mars, 
Güneş Sistemi’nde bulunan ve üzerinde su olduğu 
büyük oranda kanıtlanan tek gezegen. Bu, ilerleyen 
süreçlerde gönderilebilecek koloniler için en önemli 
şey. Ayrıca Mars, Dünya’ya en yakın gezegenlerden 
biri. İnsan ömrü bakımından uzun olsa da, evrensel 
açıdan gayet az bir ulaşım süresine sahip: yaklaşık 7 
ay (Dünya ve Mars birbirine en yakın konumda iken). 
Bütün bu sebeplerin haricinde, bahsettiğim gibi Mars, 
koloni kurulabilecek ve üzerinde yaşanılabilecek en 
uygun gezegenlerden biri. Dünya’nın bu kötü 
gidişinde, insanlığın yaşayabileceği, insanlığa umut 
olabilecek potansiyeli içinde barındırıyor. Yakın 
zamanlarda daha da çok görevin planlanması ve Elon 
Musk’ın 2050 yılına kadar 1 milyon kişilik koloni 
kurulmasını planlaması sebebiyle, belki bir gün biz de 
oraya gidilebilmesinin mutluluğunu yaşıyor olacağız. Uzay çalışmaları, insanlık tarihinin özellikle son 60 

yılında büyük yer kaplar. Soğuk Savaş dönemindeki 
rekabetten, bugünkü çalışmalara kadar gelen önemli 
bir yere sahiptir. İnsanlık, uzayın kapılarının kendine 
ilk açıldığı dönemlerde önce atmosfer dışını, 
sonrasında da Ay’ı kendine hedef koymuştur. İlk on 
yıldaki çalışmaların çoğu bu iki yere dayanır. Fakat 
zaman ilerledikçe hedefler ve sınırlar genişler. 
Teknolojinin de gelişmeye başlamasıyla bu hedefler 
Mars’a kadar uzanır. Hatta öyle bir seviyeye gelir ki bir 
dönemdeki uzay çalışmalarının çoğunu oluşturur. 
Planlamalar yapılır, gerekli imkânlar ve koşullar 
sağlanır ve en sonunda 1965 yılında Mariner-4 ile ilk 
kez Mars atmosferine giriş yapılır. Bu giriş tabii ki de 
bir sürecin ilk adımı ve başlangıcıdır.

Mariner-4 ile başlayan süreçte Mars’a Rover (Yüzey 
Aracı) ve Orbiter (Yörünge Aracı) da dahil olmak 
üzere 49 tane araç gönderildi. Bu 49 aracın da 
tamamı başarılı olamadı elbette. 1979’dan bu yana ise 
Mars yüzeyine inen uzay aracı sayısı 8. gönderilen 
araçlardan sonuncusu, geçtiğimiz temmuz ayında 
gönderildi ve 18 Şubat’ta gezegende bulunan Jezero 
(göl) kraterine başarılı bir şekilde iniş yaptı.   

Mars’a gönderilen araçların çok çeşitli özellikleri var. 
Rover dediğimiz tekerlekli ve gezgin araçlar, indikleri 
yerlerden farklı noktalara gitme özelliğine sahip. Bu 
özellik sayesinde araç, tek bir noktanın değil, birden 
fazla noktanın özelliklerini analiz ederek bize daha 
doğru bilgiler sağlayabiliyor. Bunun haricinde 
üzerlerindeki aletler sayesinde yerden örnek 
toplayarak bunları analiz edebiliyor, hatta sonra 
gelecek uzay araçlarıyla bu örnekleri Dünya’ya 
yollayabiliyorlar.

Orbiter dediğimiz yörünge gezgini araçlar ise 
gezegenin yörüngesine oturup çeşitli analizler yapma 
kabiliyetine sahip. Bu araçlar yörüngede dolanırken 
hem gezegenin dış yapısı ve özellikleri hakkında bilgi 
sahibi olmamızı sağlıyor, hem de bulunduğu 
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Herkesin sevdiği kitaplar farklıdır. Benim sevdiğim 
kitabı başkası, onların sevdiğini de ben 
sevmeyebilirim. O nedenle bu metinde kendi 
sevdiğim bir kitabın eleştirisini yapacağım. Kitabın adı 
‘Marslı’. Başka gezegenlere gitmenin sonucunda 
gerçekten yaşanma ihtimalleri olan, gerçeklikten 
uzaklaşmadan yazılmış bir bilim kurgu kitabıdır. 
Kiyap, yazarı Andy Weir tarafından 2011’de bağımsız 
olarak internette yayınlandı ve fazla miktarlarda ilgi 
toplamasının ardından yayın hakları satın alınıp 
2014’te gerçek bir kitap haline getirildi. Başarısının 
ardından 2015’te filmi gösterime girdi.

Öncelikle biraz yazarı Andy Weir’den bahsetmeliyim. 
Andy Weir, 15 yaşından beri programcılıkla 
ilgilenmektedir ve kitabı yazdığında zaten bir şirkette 
yazılımcı olarak çalışıyordu. San Diego’da Kaliforniya 
Üniversitesi’ne gitmesine rağmen mezun olamadan 
okulu bırakmıştır. Büyük ve popüler bir oyun şirketi 
olan ‘Blizzard Entertainment’ta çalışmış ve ‘Warcraft 
II’ oyunun yapımında yer almıştır. Bir yazar olarak ilk 
ilgi çeken çalışması bir kısa hikaye olan ‘The Egg’ idi. 
Bu çalışması tek perdelik bir oyuna bile dönüştürüldü. 
Andy Weir, ‘Marslı’ kitabını 2009’da yazmaya başladı 
ve 2011’de  tamamladı. Bu kitabı yazarken bilmesi 
gereken konularda (botanik, uzay uçuşları, uzay 
gemileri motorları, yörünge mekanikleri vb.) 
araştırmalar yaptı. Bu kadar ciddi ve fazla emek sarf 
edilmiş olmasının da kitabın başarısını arttırdığını ve 
New York Bestseller çizgisine kadar yükselmesinde 
yararı olduğunu düşünüyorum.

Kitap, Nasa’nın ‘Ares 3’ uzay görevindeki bir astronot 
olan Watney’in başından geçenleri anlatır. Mars 
yüzeyini inceleme görevi sırasında Mars’ın yüzeyinde 
şiddetli bir fırtına çıkar. Bu fırtına yüzünden 
astronotlar görevin sonlandırılması kararını alır ve acil 
olarak Mars yüzeyinden kalkış yaparlar. Fırtınanın 
şiddeti neredeyse roketi devirecek kadar olduğundan 
artık Watney’i bekleyemezler, kendisi ölü varsayılır ve 
roket kalkış yapar. Watney, arkada bırakılan 

malzemelerle, suyu bırakın solunabilecek bir 
atmosferi bile olmayan Mars’ta tek başına kalmıştır. 
Kitap bundan sonra Watney’in Mars’taki yaşam 
mücadelesini anlatır. Kitabın yazarı Andy Weir, 
2009’da olay örgüsünü belirledikten sonra ‘Zavallı 
şanssız karakterimi mümkün olan her türlü sorunla 
karşılaştıracağım’ diye düşündüğünü ifade etmiştir. 
Sadece bu sözden bile Watney’in ne kadar zorlu bir 
hayatta kalma mücadelesi verdiğini belki biraz 
anlayabiliriz.

Kitabın 2015’te yapılan filmini filmi Ridley Scott 
yönetmiş ve Watney (başrol) olarak ünlü oyuncu Matt 
Damon oynamıştır. Film 2 Ekim 2015’te gösterime 
girmiştir. Kişisel olarak ben kitabını daha çok 
seviyorum ama bu tarz bir bilim kurguda öncelikle 
filmini izlemenizi ardından kitabı okumanızı tavsiye 
ederim. Kitap, filme göre içerik olarak daha dolu ve 
daha hafif bir anlatım tarzına sahip fakat konu başka 
bir gezegende geçerken ve bu kadar karışık bir içeriği 
varken özellikle uzay yolculuklarına ilginiz yoksa 
aklınızda olayları canlandırmak çok zor olacaktır. Filmi 
önce izlerseniz zihninizde her şeyin görsel olarak bir 
karşılığı olacaktır ve kitaptan çok daha fazla zevk 
alacaksınız diye düşünüyorum. Olacakları bildiğiniz 
için kitaptan zevk almayacağınızı da düşünmeyin; 
kitabın içeriği çok bol ve yaratıcı, film ise zaten kitabın 
ana hatları gibi.

Bu kitabın, özellikle bilim kurgu ve macera türünü 
sevenlerce okunmasını önermemin nedeni içeriğinin 
‘Bir Mars korsanının hayatta kalma macerası’nı 
anlatmasıdır.  

Marslı

Mehmet Umut ATA
9-D

Kaynakça: 
https://web.archive.org/web/20150910012615/http://www.mercu-
rynews.com/entertainment/ci_25313443/andy-weirs-self-published-ma
rtian-travels-through-space?source=infinite
https://kidega.com/yazar/andy-weir-096132
https://web.archive.org/web/20140405140537/http://online.wsj.-
com/news/articles/SB10001424052702304558804579375161461671196
https://www.neokur.com/kitap/158207/marsli
Bende bulunan kitabın fiziksel kopyası (İthaki yayınları 15. Baskı)
Resimler:
https://kayiprihtim.com/inceleme/marsta-tek-basina/
https://efsanekareler.com/inceleme/marsli-the-mar-
tian-2015-film-incelemesi
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Eski zamanlardan beri yıldızlar ve gökyüzü insanlık 
üzerine büyük bir rol oynamıştır. Özellikle eski 
medeniyetlerde (Babiller, Sümerler, Antik Yunan vb.) 
ışıklandırma bugünkü gibi iyi ve gelişmiş olmadığı için 
gece, gökyüzü ve yıldızlar açık ve net görülebiliyordu. 
Zamanlarının büyük kısmını gökyüzüne bakarak 
geçiren insanlar gökyüzü hakkında araştırmalar ve 
teoriler oluşturmaya başladı.

Sümerler, gök cisimlerini yakından inceleyen ilk 
medeniyettir, ancak onların buluşlarıyla ilgili bilgilerin 
çoğu Babillerin yazılı belgelerinden elde edilmiştir. 
Babiller, gece gözlemledikleri ve topladıkları bilgileri 
kil tabletlere yazıp belge tuttular. Matematik 
bilgileriyle güneşin doğuş-batış zamanlarını 
hesaplayıp takvimlere çevirdiler. 

Eski Yunanlılardan önce Mısır’da astronomi pek ilerde 
değildi. Kayıtlara göre eski Mısırlılar, Ay ve Güneş 
tutulmalarını bile düzenli gözleyip kaydetmemişlerdi. 
Babilli astronomlar gibi dine bağlı astronomları vardı. 
En önemli icatlarından ikisi Güneş ve Su saatidir. 

Takvim icat etme amaçları ise tarımı geliştirmekti. Nil 
Nehri yakınlarında yaşadıkları için yükseleceği 
zamanları tahmin etmeleri gerekiyordu. O 
zamanlarda Nil Nehri’nin taşma zamanı Sirius 
yıldızının en parlak olduğu döneme denk geliyordu. O 
yüzden takvimleri Sirius üzerine kurulmuştur. 

M.Ö. 2300 tarihlerinde Çin’in yaptığı araştırmalar 
daha çok Ay, Güneş ve kuyruklu yıldızlar üzerinedir. 8. 
yüzyıldan sonra (milattan önce) yaptıkları çalışmalar 
ve gözlemlerin bilimsel değerleri yüksektir. Ay, Güneş 
ve kuyruklu yıldızlar üzerine önemli çalışmalar yapan 
Çinliler, meteorlar ve Güneş lekeleri üzerinde de 
başarılı çalışmalar yapmışlardır. 

Antik Yunan’da sorgulama, problem çözme gibi 
kavramlar felsefenin yanında matematik dalında da 
ilerlemiştir. Bu bakış açısı Yunan astronomisine temel 
oluşturmuştur ve eski Yunan matematiği, astronomi 
ile gelişmiştir. Evren anlayışlarında “ilahi bir düzen” ve 
“insan merkezli hayat” vardır. Dünyanın, evrenin 
merkezinde hareketsiz durduğunu ve geri kalan 
gezegenlerin Dünya etrafında döndüğünü öne 
sürmüşlerdir.

Pisagor ve destekçilerine göre Dünya’nın şekli küreydi 
ve evrenin merkezinde hareketsiz bir biçimde 
duruyordu. Milat’tan önce 400-350 yıllarında yaşamış 
Eudoxus (Antik Yunan astronom, matematikçi, bilim 
adamı) Dünya’nın merkezde olduğu teorisini 
matematikleştirmiştir. Evrenin düzenini belirlemek 
için matematiksel astronominin temeli olan “Eş 
merkezli küreler” teorisini öne sürmüştür. 2000 yıl 
boyunca teorisi yeni bilim adamları, matematikçiler ve 
astronomlar tarafından desteklenmiştir. 

Sümerler ve Babiller, gökyüzünde bulunduklarına 
inandıkları farklı gök tanrılarına inanıyorlardı. Merkür, 
Venüs, Mars ve daha farklı Babiller tarafından 
keşfedilmiş gezegenlerin adları inandıkları gök 
tanrılarından gelmiştir.

Eski Medeniyetlerde
Astronomi

Gülsün PAMUK
9-A

Kaynakça: 
http://kosmosmacerasi.com/v1/2015/06/ilk-medeniyetlerde-as-
tronomi/ 
https://www.uralakbulut.com.tr/wp-content/uploads/2013/04/as-
tronomi_bilimi.pdf 
https://seyler.eksisozluk.com/astronominin-gecmisten-gunu-
muze-kadarki-macerali-tarihi 

Babil Kil Tabletleri

Eudoxus eş merkezli
küreler kuramı

Güneş saati örneği

Babil gök tanrıları



bu bebeklerin hayat hakkını kaybetmesi gerektiğini 
söyleyebilmişti. 

İnsan hakları beyannamaesinin çıkış yeri olan 
Amerika’da yaşanan hareket birçok ülkeye ilham oldu: 
Almanya, Avusturalya, Brezilya, Kanada, Japonya, 
Çin, İsveç, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, 
İzlanda, Norveç ve İsveç. Bu ülkelerde de buna benzer 
olaylar görüldü. Fakat Almanya bu konuda en 
kapsamlı ve tarihe geçmiş olayları yaşatan 
örneklerden biriydi. Amerika’nın desteği ile veriler 
daha çabuk toplanmış ve birçok kurum açılmıştı. 
Hitler bu fikri savunduğundan dolayı ‘ırk temizliği ve 
Öjeni’ kavramını kendi propagandasının merkezine 
koydu. Hitlerin yazdığı kitapta ise ‘Sparta bana kalırsa 
ilk safkan devlettir. Hasta, zayıf ve özürlü çocukların 
öldürülmesi bana kalırsa günümüzün doğum kontrol 
hapları adı verilen insan dışı uygulamalarından çok 
daha insancıl ve şefkatlidir.’ lafını öne sürdü. Ardından 
yaptığı mitinglerle bu anlayışı halka da kabul ettiren 
Hitler, sonunda iktidarın sahibi oldu. Öjeni 
uygulamalarına iktidara geçtiği gibi başlayan Hitler 
1933‘te kalıtsal hastalıklara sahip nesillerin önlenmesi 
kanunu ile resmen başlamış oldu. Bu yasa çıktıktan 
sonra ise zorla 400.000 kişi kısırlaştırıldı. Kısırlaştırma 
bir zaman sonra yavaş bir yöntem olarak görülmeye 
başlandığı için ‘Ötenazi’ merkezleri açıldı. Bu ötenazi 
uygulamaları ile 200.000 kişi öldürüldü. Sonrası ise 
gaz odaları, toplama kampları ve Öjeni merkezleri ile 

birlikte işkenceler, milyonlarca insanın öldürülmesine 
sebep oldu. Bu düşünceyi ise halka kabul ettirirken en 
çok kullandıkları cümle : “Sağlıklı ve güçlü insanlar 
savaşlarda hayatını kaybederken işe yaramaz engelli 
ve hasta bireylerin yükünü neden onlar çekiyor?” 
oldu.

Öjenik hareket, 1939’lardan itibaren Türkiye’de de 
etkili olmaya başladı. Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman 
Uzman, 1939’da “Öjenik” adlı bir konferans verdi. 
Uzman, konferansta üstün ırk teorisini savundu. 

En üzülecek olaylardan biri ise bu Öjeni olayının 
birçok ülkenin kabul etmesi ve mantıklı bulmasıydı. 
Bilimsel olarak bakılan bu olayın aslında daha çok etik 
ve ahlak kurallarıyla ilgili olduğunu anlayamadılar. Bir 
olayın yapılabilir olması bunun yapılacak olduğu 
anlamına gelmez lafının örneği işte bu Öjenizmdir.
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Öjenik, ilk olarak Sir Francis Galton tarafından ortaya 
atılmış, sağlıksız ceninleri ayırıp, sağlıklı ceninler 
yetiştirmenin yollarını arayan, bilimselliği tartışmalı 
bir toplumsal akım veya toplumsal felsefedir.  Öjenik 
kelimesi Yunanca eu-genes yani “iyi doğan” anlamına 
gelen bir kelimedir. Sağlıklı, zeki, herhangi bir kalıtsal 
hastalığı olmayan insanları çoğaltıp, diğer ‘kötü’ 
olarak sayılan özelliklere sahip olan insanları 
kısırlaştırmak veya öldürmektir. Bu kelimenin anlamını 
duyunca benim de sizin gibi hemen aklıma Nazi 
Almanya’sı geldi fakat aslında olay oradan 
başlamıyor. İlk olarak bu düşünceyi Platon öne sürdü 
fakat uygulamadı. İlk uygulayan milletler ise 
Spartalılar ve Romalılar’dır. 

Spartalılar’da çocuklar doğduktan sonra incelenir 
eğer yaşamaya uygun değillerse dağın tepesine 
götürülür orada öldürülürdü. Öjenik’i teorileştiren ise 
Francis Galton’dur. Galton İngiltre’de bu fikri öne 
sürdü fakat kendi ülkesinde pek karşılık bulamadı. 
Francis Galton, düşüncelerini kuzeni Charles 
Darwin’in evrim teorisinden aldı. Aslına bakarsak 
Darwin tamamen doğal seleksiyon taraftarı bir bilim 
adamıydı ama Galton ‘eğer doğal seleksiyon varsa 
neden doğal olmayan seleksiyon olmasın’ dedi. 

Darwin öldükten hemen bir sene sonra Galton, 
1883’te ‘ÖJENİK’ kavramını türettiği kitabını yazdı. 
Galton ırkların iyileştirilmesi fikrini hayata 
geçirebilmek için devlet desteği istedi. Hâlâ varlığını 
koruyan organizasyonlar kurdu, dergiler çıkardı.  

Bu yaklaşımı ise yasal ve organize şekilde 20. yüzyılın 
başlarında Amerika’da görünür halde buluyoruz. 
Hatta Amerika o kadar benimsemiş ve kabullenmiş ki 
bu durumu, devlet desteğiyle beraber öjeni 
merkezleri açılıyordu. 1903’te Amerika’da  ‘Amerikan 
Üreme Kanunu’ adında bir kurum kuruldu, ardından 
ise 1911’de ‘Irk Düzeltme’ kurumu hayata geçirildi. 
Hayata geçirilen bu kurumlar ile birlikte 1914, 1915 ve 
1928’de ulusal toplantılar düzenlendi ve ulusal bir 
harekete başlanmış oldu. Zamanla işleri daha da 
organize etmek için öjeni kayıt merkezleri 
oluşturuldu. Bu ofislerin temel amacı ailenin 
soyağacındaki genetik özelliklerini takip etmekti. 
Raporlar sonrasında ‘uyumsuz’ ve ‘zayıf’ görülen 
gruplar tanımlanıyordu. Çok şaşırtıcı olmayacak 
şekilde çoğu zaman böyle tanımlanan gruplar 
çoğunlukla göçmenler, azınlıklar ve fakirlerdi. 1909 
yılından itibaren ise bu verilere dayanarak özellikle 
Amerika’nın California eyaletinde ilk kez rızasız 
kısırlaştırma hareketleri başlandı. 1909 ve 1979 yılları 
arasında kayıtlara göre resmi olarak 20.000 kişi 
rızasız kısırlaştırıldı. California’da başlayan bu 
ojenizim hareketi daha sonrasında 39 eyalette de 
uygulanmaya başladı. Zamanın politikacılarının kıtlık 
ve ekonomi sorunlarıyla ile mücadele adında 
uyguladığı bu politikanın aslında ‘üstün beyaz ırk 
havuzunun’ azınlıkların genleri ile kirlenmemesi için 
yapıldığı söylenebilirdi. Amerika’da 1974 yılında bir 
yargıç son birkaç yıl içinde 100-150 bin kişinin 
kısırlaştırıldığını söylemişti. Doç. Dr. Ali Babaoğlu’nun 
aktardığına göre bu, Nazilerin 12 yılda yaptığıyla sayı 
açısından denkti.

İnsan genom projesi tarihinin öncü isimlerinden 
Nobel ödüllü bazı önemli bilim adamlarının katı bir 
öjenizm savunucusu olduğunu bilmek belki şaşırtıcı 
gelebilir. Özellikle Francis Crick (Watsonla birlikte 
DNA’nın ikili sarmal yapısını keşfeden biyolog) yeni 
doğan bebekler üzerinde genetik açıdan testler 
yapılmadıkça onların insan kabul edilmemesini, eğer 
bu testlerden olumlu sonuçlar çıkmaz ise yenidoğan 

Öjenizm-Bilim Tarihinin
En Karanlık Sayfası

Ayşe BÜLBÜL
9-C
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bu bebeklerin hayat hakkını kaybetmesi gerektiğini 
söyleyebilmişti. 

İnsan hakları beyannamaesinin çıkış yeri olan 
Amerika’da yaşanan hareket birçok ülkeye ilham oldu: 
Almanya, Avusturalya, Brezilya, Kanada, Japonya, 
Çin, İsveç, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, 
İzlanda, Norveç ve İsveç. Bu ülkelerde de buna benzer 
olaylar görüldü. Fakat Almanya bu konuda en 
kapsamlı ve tarihe geçmiş olayları yaşatan 
örneklerden biriydi. Amerika’nın desteği ile veriler 
daha çabuk toplanmış ve birçok kurum açılmıştı. 
Hitler bu fikri savunduğundan dolayı ‘ırk temizliği ve 
Öjeni’ kavramını kendi propagandasının merkezine 
koydu. Hitlerin yazdığı kitapta ise ‘Sparta bana kalırsa 
ilk safkan devlettir. Hasta, zayıf ve özürlü çocukların 
öldürülmesi bana kalırsa günümüzün doğum kontrol 
hapları adı verilen insan dışı uygulamalarından çok 
daha insancıl ve şefkatlidir.’ lafını öne sürdü. Ardından 
yaptığı mitinglerle bu anlayışı halka da kabul ettiren 
Hitler, sonunda iktidarın sahibi oldu. Öjeni 
uygulamalarına iktidara geçtiği gibi başlayan Hitler 
1933‘te kalıtsal hastalıklara sahip nesillerin önlenmesi 
kanunu ile resmen başlamış oldu. Bu yasa çıktıktan 
sonra ise zorla 400.000 kişi kısırlaştırıldı. Kısırlaştırma 
bir zaman sonra yavaş bir yöntem olarak görülmeye 
başlandığı için ‘Ötenazi’ merkezleri açıldı. Bu ötenazi 
uygulamaları ile 200.000 kişi öldürüldü. Sonrası ise 
gaz odaları, toplama kampları ve Öjeni merkezleri ile 

birlikte işkenceler, milyonlarca insanın öldürülmesine 
sebep oldu. Bu düşünceyi ise halka kabul ettirirken en 
çok kullandıkları cümle : “Sağlıklı ve güçlü insanlar 
savaşlarda hayatını kaybederken işe yaramaz engelli 
ve hasta bireylerin yükünü neden onlar çekiyor?” 
oldu.

Öjenik hareket, 1939’lardan itibaren Türkiye’de de 
etkili olmaya başladı. Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman 
Uzman, 1939’da “Öjenik” adlı bir konferans verdi. 
Uzman, konferansta üstün ırk teorisini savundu. 

En üzülecek olaylardan biri ise bu Öjeni olayının 
birçok ülkenin kabul etmesi ve mantıklı bulmasıydı. 
Bilimsel olarak bakılan bu olayın aslında daha çok etik 
ve ahlak kurallarıyla ilgili olduğunu anlayamadılar. Bir 
olayın yapılabilir olması bunun yapılacak olduğu 
anlamına gelmez lafının örneği işte bu Öjenizmdir.

Kaynakça: 
https://bilimdili.com/dusunce/bilimin-karanlik-bir-yuzu-ojenizm/
https://ojenizm.tumblr.com/
https://onedio.com/haber/ojenik-bilim-tarihinin-en-vah-
si-ve-karanlik-sayfasi-597401
https://onedio.com/haber/ojenik-bilim-tarihinin-en-vah-
si-ve-karanlik-sayfasi-597401
http://aileakademisi.org/yazi/insan-genom-projesi-ve-oejenizm
https://pbs.twimg.com/media/EpoEIW8W4AESo0G?format=jp-
g&name=small
http://aileakademisi.org/yazi/insan-genom-projesi-ve-oejenizm

Öjenik, ilk olarak Sir Francis Galton tarafından ortaya 
atılmış, sağlıksız ceninleri ayırıp, sağlıklı ceninler 
yetiştirmenin yollarını arayan, bilimselliği tartışmalı 
bir toplumsal akım veya toplumsal felsefedir.  Öjenik 
kelimesi Yunanca eu-genes yani “iyi doğan” anlamına 
gelen bir kelimedir. Sağlıklı, zeki, herhangi bir kalıtsal 
hastalığı olmayan insanları çoğaltıp, diğer ‘kötü’ 
olarak sayılan özelliklere sahip olan insanları 
kısırlaştırmak veya öldürmektir. Bu kelimenin anlamını 
duyunca benim de sizin gibi hemen aklıma Nazi 
Almanya’sı geldi fakat aslında olay oradan 
başlamıyor. İlk olarak bu düşünceyi Platon öne sürdü 
fakat uygulamadı. İlk uygulayan milletler ise 
Spartalılar ve Romalılar’dır. 

Spartalılar’da çocuklar doğduktan sonra incelenir 
eğer yaşamaya uygun değillerse dağın tepesine 
götürülür orada öldürülürdü. Öjenik’i teorileştiren ise 
Francis Galton’dur. Galton İngiltre’de bu fikri öne 
sürdü fakat kendi ülkesinde pek karşılık bulamadı. 
Francis Galton, düşüncelerini kuzeni Charles 
Darwin’in evrim teorisinden aldı. Aslına bakarsak 
Darwin tamamen doğal seleksiyon taraftarı bir bilim 
adamıydı ama Galton ‘eğer doğal seleksiyon varsa 
neden doğal olmayan seleksiyon olmasın’ dedi. 

Darwin öldükten hemen bir sene sonra Galton, 
1883’te ‘ÖJENİK’ kavramını türettiği kitabını yazdı. 
Galton ırkların iyileştirilmesi fikrini hayata 
geçirebilmek için devlet desteği istedi. Hâlâ varlığını 
koruyan organizasyonlar kurdu, dergiler çıkardı.  

Bu yaklaşımı ise yasal ve organize şekilde 20. yüzyılın 
başlarında Amerika’da görünür halde buluyoruz. 
Hatta Amerika o kadar benimsemiş ve kabullenmiş ki 
bu durumu, devlet desteğiyle beraber öjeni 
merkezleri açılıyordu. 1903’te Amerika’da  ‘Amerikan 
Üreme Kanunu’ adında bir kurum kuruldu, ardından 
ise 1911’de ‘Irk Düzeltme’ kurumu hayata geçirildi. 
Hayata geçirilen bu kurumlar ile birlikte 1914, 1915 ve 
1928’de ulusal toplantılar düzenlendi ve ulusal bir 
harekete başlanmış oldu. Zamanla işleri daha da 
organize etmek için öjeni kayıt merkezleri 
oluşturuldu. Bu ofislerin temel amacı ailenin 
soyağacındaki genetik özelliklerini takip etmekti. 
Raporlar sonrasında ‘uyumsuz’ ve ‘zayıf’ görülen 
gruplar tanımlanıyordu. Çok şaşırtıcı olmayacak 
şekilde çoğu zaman böyle tanımlanan gruplar 
çoğunlukla göçmenler, azınlıklar ve fakirlerdi. 1909 
yılından itibaren ise bu verilere dayanarak özellikle 
Amerika’nın California eyaletinde ilk kez rızasız 
kısırlaştırma hareketleri başlandı. 1909 ve 1979 yılları 
arasında kayıtlara göre resmi olarak 20.000 kişi 
rızasız kısırlaştırıldı. California’da başlayan bu 
ojenizim hareketi daha sonrasında 39 eyalette de 
uygulanmaya başladı. Zamanın politikacılarının kıtlık 
ve ekonomi sorunlarıyla ile mücadele adında 
uyguladığı bu politikanın aslında ‘üstün beyaz ırk 
havuzunun’ azınlıkların genleri ile kirlenmemesi için 
yapıldığı söylenebilirdi. Amerika’da 1974 yılında bir 
yargıç son birkaç yıl içinde 100-150 bin kişinin 
kısırlaştırıldığını söylemişti. Doç. Dr. Ali Babaoğlu’nun 
aktardığına göre bu, Nazilerin 12 yılda yaptığıyla sayı 
açısından denkti.

İnsan genom projesi tarihinin öncü isimlerinden 
Nobel ödüllü bazı önemli bilim adamlarının katı bir 
öjenizm savunucusu olduğunu bilmek belki şaşırtıcı 
gelebilir. Özellikle Francis Crick (Watsonla birlikte 
DNA’nın ikili sarmal yapısını keşfeden biyolog) yeni 
doğan bebekler üzerinde genetik açıdan testler 
yapılmadıkça onların insan kabul edilmemesini, eğer 
bu testlerden olumlu sonuçlar çıkmaz ise yenidoğan 



Güneş pilleri nelerden oluşur? Ana malzemeler 
şunlardır: Solar hücreler, N tipi ve P tipi yarı iletkenler 
ve pillerin şarj edilmesi için yapılan devreler. Peki 
enerji nasıl elde edilir? Güneş ışınları güneş pili 
üzerine düştükten sonra fotovoltaik hücreler 
tarafından absorbe edilir. Güneş pilinde enerjiyi elde 
etmek için iki tip yarıiletken madde bulunur. Bunlar 
ise N tipi ve P tipi yarıiletkenlerdir. N tipi yarıiletken 
madde az elektrona sahipken P tipi yarıiletken madde 
çok elektrona sahiptir. Güneş ışınları solar hücreler 
üzerindeki P tipi yarıiletken maddeden elektron 
koparır. Enerji kazanan elektronlar N tipi maddeye 
doğru giderler. Böylece tek yönlü sabit elektron akışı 
sağlanır. Sonuç olarak elektronlar devreler boyu 
dolaşıp fotovoltaik pilleri şarj eder ve tekrar aynı olay 
devam eder. 2018’de yapılan bir araştırmaya göre 
güneş enerjisinden elde edilen kurulu güç, 
ülkemizdeki toplam kurulu gücünün %5’idir.

Rüzgâr enerjisi yüzyıllardır kullanılmaktadır. Doğanın 
en büyük güçlerinden olan rüzgar çok eski 
dönemlerden beri başta yel değirmeleri ve yelkenli 
gemiler gibi araçlarla rüzgar gücünden yararlanmıştır. 
Günümüzde ise rüzgar enerjisi birçok enerjiye 
dönüştürülebilmektedir ama günümüzde en yaygın 
olarak elektrik enerjisine rüzgar türbinleri aracılığıyla 
dönüştürülmektedir. Rüzgar türbinleri nasıl çalışır? 
Rüzgar türbinlerini ana parçaları: Jeneratör, şanzıman, 
pervane, fren ve yükseltici transformatör.

Günümüzde rüzgar türbinlerinin pervaneleri eğimli ve 
kavisli bir yapısı vardır. Bunun amacıysa daha çok 
dönme gücü sağlamaktır. Pervane genellikle düşük 
devirde döndüğü için jeneratöre direkt olarak 
bağlanamazlar çünkü bu şekilde kayda değer bir 
enerji üretimi sağlanamaz. Bu nedenle jeneratörle 
arasında şanzıman ve dişli sistemi konulur. Dişli 
sistemi dönme hızını arttırır. Dişli sistemi içine fren 
balataları vardır. Balataların görevi ise pervanenin çok 
rüzgarlı havalarda maksimum dönüş hızını aşmasını 
engellemektir. Rüzgar türbinleri maksimum enerji 
üretmek için pervane her zaman rüzgarın tam 
karşısında durması gerekir. Peki eğer rüzgar 
pervanenin karşısında esmiyorsa enerji nasıl üretilir. 
Bilim insanları buna çok pratik bir çözüm bulmuştur. 
Böyle durumlarda hız sensörü devreye girer. Hız 
sensörü rüzgarın yönün tespit eder. Sonrasında gövde 
kısmına bağlı olan dişli sistemi pervanenin bağlı 
olduğu gövdeyi rüzgarın yönüne doğru çevirir ve bu 
sayede enerji üretimi kesintisiz olarak devam eder. 
Böylece rüzgarın kinetik enerjisi pervaneleri 
döndürüp jeneratör aracılığıyla elektrik enerjisine 
dönüştürülür. Temmuz 2019’da Türkiye Rüzgar 
Enerjisi Birliği tarafından hazırlanan rapora göre 
2019’da 3155 türbin yaklaşık 7600 MW’lık  kurulu 
rüzgar gücü elde etmiştir. Bu güç toplam enerji 
ihtiyacımızın %7,40‘ını karşılamaktadır. 
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Petrol gibi fosil yakıtlar, neredeyse 150 yıldır yoğun 
olarak kullanılmaktadır ve günümüzde yavaş yavaş 
yenilenebilir ve yeşil enerji kaynakları, bu fosil 
yakıtların yerini almaya başlamıştır. Bunun en önemli 
sebebi ise fosil yakıtların bu gün olmasa bile bir gün 
tükeneceği ve bu fosil yakıtlarımın dünyamıza verdiği 
zarardır. Bütün dünya bunu anladıktan sonra yeşil 
enerji kaynakları günümüzde büyük ilgi görmektedir. 
Buna örnek olarak Su enerjisi, rüzgar enerjisi ve güneş 
enerjisinin gittikçe daha yaygın olarak kullanılması 
gösterilebilir.

Yenilenebilir ve doğa dostu olan bir enerji kaynağı 
olan Su Enerjisi (Hidroelektrik) dünyada en yaygın ve 
en çok kullanılan yenilenebilir enerji kaynağıdır. Ayrıca 
ülkemizin jeolojik yapısından gelen avantajımızla milli 
enerjimiz gibi üretilen ve milli piyasamıza kayda 
değer bir şekilde yararlı olan bir doğa dostu enerji 
kaynağıdır. Hidroelektrik Santraller (HES) akan suyun 
mekanik enerjisinden yararlanarak bu gücü elektrik 
enerjisine dönüştürür. Buradaki akan suyun tepeden 
sahip olduğu çekim potansiyel enerjisinin bir süre 
sonra ivmeli harekete başlayıp kinetik enerjisinin 
artmasıyla elektrik enerjisi üretilir. Peki elektrik 

enerjisi bu olayın neresinde elde edilir? HES’lerin ana 
parçaları şunlardır: Türbin, gövde, jeneratör. Asıl 
enerjinin üretildiği kısım gövde kısmıdır. Gelirken 
ivmeli hareket yapan su, türbinleri döndürür ve 
döndüğünde kinetik enerji meydana gelir ve oluşan 
kinetik enerji, elektrik enerjisine jeneratörler 
aracılığıyla dönüştürülüp evlerimize hizmet verir. 

Bu sistem esasına yakın olarak çalışan rüzgar 
türbinleriyle su enerjisiyle farkı sadece kaynağıdır. 
Birisinin kaynağı su, diğerininki ise basınç 
değişikliğinden kaynaklanan rüzgardır. 2017’de 
yapılan bir araştırmaya göre ülkemizde 628 adet 
hidroelektrik santralı vardır. Bu santrallerin ülkemize 
sağladığı kurulu güç ise 27,273 MW’dir; bu da 
ülkemizin toplam kurulu gücün yaklaşık olarak 
%32’sine denk gelir. Yine aynı yılda 58,5 milyar kWh 
üretim gerçekleştirilmiştir ve bu da üretilen milli 
enerjimizin yaklaşık %20’si demektir. Sonuç olarak, 
ülkemizin coğrafi koşullarının el verdiği bu enerji 
koridoru ülkemizi ileride çok önemli yerlere 
getirecektir.

Bilim adamları, güneşin 10 milyar gibi hayal ötesi bir 
ömrünün kaldığını tahmin etmektedir.  İnsanoğlunun 
bu gibi neredeyse sınırı olmayan bir kaynağı 
kullanması günümüz şartlarında doğaya büyük katkı 
sağlamaktadır. Biz de bu kaynaktan durumumuz 
yettiğince yararlanmalıyız.  Örneğin evlerimizin, iş 
yerlerimizin, depolarımızın ve ahırlarımızın üstüne 
güneş pilleri koyarak hem kendi hem milli 
ekonomimize destek olabiliriz. Güneş enerjisi temiz 
enerjiler arasında herkesin ulaşabileceği bir kaynaktır 
ve bu güneş pillerinin en büyük avantajı ve farkıdır. 

Günümüzde En Yaygın Kullanılan
Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Kerem İPÇİOĞLU
9-A
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Güneş pilleri nelerden oluşur? Ana malzemeler 
şunlardır: Solar hücreler, N tipi ve P tipi yarı iletkenler 
ve pillerin şarj edilmesi için yapılan devreler. Peki 
enerji nasıl elde edilir? Güneş ışınları güneş pili 
üzerine düştükten sonra fotovoltaik hücreler 
tarafından absorbe edilir. Güneş pilinde enerjiyi elde 
etmek için iki tip yarıiletken madde bulunur. Bunlar 
ise N tipi ve P tipi yarıiletkenlerdir. N tipi yarıiletken 
madde az elektrona sahipken P tipi yarıiletken madde 
çok elektrona sahiptir. Güneş ışınları solar hücreler 
üzerindeki P tipi yarıiletken maddeden elektron 
koparır. Enerji kazanan elektronlar N tipi maddeye 
doğru giderler. Böylece tek yönlü sabit elektron akışı 
sağlanır. Sonuç olarak elektronlar devreler boyu 
dolaşıp fotovoltaik pilleri şarj eder ve tekrar aynı olay 
devam eder. 2018’de yapılan bir araştırmaya göre 
güneş enerjisinden elde edilen kurulu güç, 
ülkemizdeki toplam kurulu gücünün %5’idir.

Rüzgâr enerjisi yüzyıllardır kullanılmaktadır. Doğanın 
en büyük güçlerinden olan rüzgar çok eski 
dönemlerden beri başta yel değirmeleri ve yelkenli 
gemiler gibi araçlarla rüzgar gücünden yararlanmıştır. 
Günümüzde ise rüzgar enerjisi birçok enerjiye 
dönüştürülebilmektedir ama günümüzde en yaygın 
olarak elektrik enerjisine rüzgar türbinleri aracılığıyla 
dönüştürülmektedir. Rüzgar türbinleri nasıl çalışır? 
Rüzgar türbinlerini ana parçaları: Jeneratör, şanzıman, 
pervane, fren ve yükseltici transformatör.

Günümüzde rüzgar türbinlerinin pervaneleri eğimli ve 
kavisli bir yapısı vardır. Bunun amacıysa daha çok 
dönme gücü sağlamaktır. Pervane genellikle düşük 
devirde döndüğü için jeneratöre direkt olarak 
bağlanamazlar çünkü bu şekilde kayda değer bir 
enerji üretimi sağlanamaz. Bu nedenle jeneratörle 
arasında şanzıman ve dişli sistemi konulur. Dişli 
sistemi dönme hızını arttırır. Dişli sistemi içine fren 
balataları vardır. Balataların görevi ise pervanenin çok 
rüzgarlı havalarda maksimum dönüş hızını aşmasını 
engellemektir. Rüzgar türbinleri maksimum enerji 
üretmek için pervane her zaman rüzgarın tam 
karşısında durması gerekir. Peki eğer rüzgar 
pervanenin karşısında esmiyorsa enerji nasıl üretilir. 
Bilim insanları buna çok pratik bir çözüm bulmuştur. 
Böyle durumlarda hız sensörü devreye girer. Hız 
sensörü rüzgarın yönün tespit eder. Sonrasında gövde 
kısmına bağlı olan dişli sistemi pervanenin bağlı 
olduğu gövdeyi rüzgarın yönüne doğru çevirir ve bu 
sayede enerji üretimi kesintisiz olarak devam eder. 
Böylece rüzgarın kinetik enerjisi pervaneleri 
döndürüp jeneratör aracılığıyla elektrik enerjisine 
dönüştürülür. Temmuz 2019’da Türkiye Rüzgar 
Enerjisi Birliği tarafından hazırlanan rapora göre 
2019’da 3155 türbin yaklaşık 7600 MW’lık  kurulu 
rüzgar gücü elde etmiştir. Bu güç toplam enerji 
ihtiyacımızın %7,40‘ını karşılamaktadır. 
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Petrol gibi fosil yakıtlar, neredeyse 150 yıldır yoğun 
olarak kullanılmaktadır ve günümüzde yavaş yavaş 
yenilenebilir ve yeşil enerji kaynakları, bu fosil 
yakıtların yerini almaya başlamıştır. Bunun en önemli 
sebebi ise fosil yakıtların bu gün olmasa bile bir gün 
tükeneceği ve bu fosil yakıtlarımın dünyamıza verdiği 
zarardır. Bütün dünya bunu anladıktan sonra yeşil 
enerji kaynakları günümüzde büyük ilgi görmektedir. 
Buna örnek olarak Su enerjisi, rüzgar enerjisi ve güneş 
enerjisinin gittikçe daha yaygın olarak kullanılması 
gösterilebilir.

Yenilenebilir ve doğa dostu olan bir enerji kaynağı 
olan Su Enerjisi (Hidroelektrik) dünyada en yaygın ve 
en çok kullanılan yenilenebilir enerji kaynağıdır. Ayrıca 
ülkemizin jeolojik yapısından gelen avantajımızla milli 
enerjimiz gibi üretilen ve milli piyasamıza kayda 
değer bir şekilde yararlı olan bir doğa dostu enerji 
kaynağıdır. Hidroelektrik Santraller (HES) akan suyun 
mekanik enerjisinden yararlanarak bu gücü elektrik 
enerjisine dönüştürür. Buradaki akan suyun tepeden 
sahip olduğu çekim potansiyel enerjisinin bir süre 
sonra ivmeli harekete başlayıp kinetik enerjisinin 
artmasıyla elektrik enerjisi üretilir. Peki elektrik 

enerjisi bu olayın neresinde elde edilir? HES’lerin ana 
parçaları şunlardır: Türbin, gövde, jeneratör. Asıl 
enerjinin üretildiği kısım gövde kısmıdır. Gelirken 
ivmeli hareket yapan su, türbinleri döndürür ve 
döndüğünde kinetik enerji meydana gelir ve oluşan 
kinetik enerji, elektrik enerjisine jeneratörler 
aracılığıyla dönüştürülüp evlerimize hizmet verir. 

Bu sistem esasına yakın olarak çalışan rüzgar 
türbinleriyle su enerjisiyle farkı sadece kaynağıdır. 
Birisinin kaynağı su, diğerininki ise basınç 
değişikliğinden kaynaklanan rüzgardır. 2017’de 
yapılan bir araştırmaya göre ülkemizde 628 adet 
hidroelektrik santralı vardır. Bu santrallerin ülkemize 
sağladığı kurulu güç ise 27,273 MW’dir; bu da 
ülkemizin toplam kurulu gücün yaklaşık olarak 
%32’sine denk gelir. Yine aynı yılda 58,5 milyar kWh 
üretim gerçekleştirilmiştir ve bu da üretilen milli 
enerjimizin yaklaşık %20’si demektir. Sonuç olarak, 
ülkemizin coğrafi koşullarının el verdiği bu enerji 
koridoru ülkemizi ileride çok önemli yerlere 
getirecektir.

Bilim adamları, güneşin 10 milyar gibi hayal ötesi bir 
ömrünün kaldığını tahmin etmektedir.  İnsanoğlunun 
bu gibi neredeyse sınırı olmayan bir kaynağı 
kullanması günümüz şartlarında doğaya büyük katkı 
sağlamaktadır. Biz de bu kaynaktan durumumuz 
yettiğince yararlanmalıyız.  Örneğin evlerimizin, iş 
yerlerimizin, depolarımızın ve ahırlarımızın üstüne 
güneş pilleri koyarak hem kendi hem milli 
ekonomimize destek olabiliriz. Güneş enerjisi temiz 
enerjiler arasında herkesin ulaşabileceği bir kaynaktır 
ve bu güneş pillerinin en büyük avantajı ve farkıdır. 
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Ülkemizde diğer ülkelere kıyasla çok tercih edilmese 
de satranç, oynaması oldukça keyifli ve bir o kadar da 
zeka gerektiren bir oyundur. Satranç, iki oyuncu 
arasında satranç tahtası ve taşları ile oynanan bir 
masa oyunudur. Oyundaki her taşın kendine özel 
hareket kapasiteleri ve kuralları vardır. Dünya çapında 
turnuvaları da düzenlenir ve bir spor dalı olarak kabul 
edilir. Satranç bir strateji oyunudur. Oyuncu, hamlesini 
yapmadan önce olasılıkları ve taşını hangi yöne 
oynatırsa neler olabileceğini düşünmeli, hamlesini 
ona göre yapmalıdır. 

Satrancın tarihi eskilere dayanmaktadır. Yapılan 
arkeolojik kazılar, satrancın günümüzden 4000 yıl 
öncesine dayandığı bilgisini ortaya çıkarmıştır. Çin, 
Mezopotamya ve Anadolu’da oynandığına dair 
bilgiler de ortaya çıkmıştır. Satranç turnuvaları ise 
1850’li yıllardan itibaren düzenlenmiştir. Bilinen ilk 
resmi dünya satranç şampiyonu W. Steinitz’dir.
Satranç bize neler kazandırır? Öncelikle, bize planlı 
hareket etmenin ne kadar önemli olduğunu gösterir. 

Planlı bir şekilde hamle yapılmazsa hata yapma 
olasılığı artar. Aynı zamanda olaylara pek çok bakış 
açısıyla yaklaşmaya, hızlı düşünmeye ve doğru karar 
almaya yardımcı olur. Farklı bakış açısını daha ince 
düşünürsek bu, satranç tahtasında 2 taraf 1’er hamle 
yaptığında 400, 2 taraf 2’şer hamle yaptığında 72.084 
ve 2 taraf 3’er hamle yaptığında 4 milyondan fazla 
seçenek olması demektir. 2 tarafın yaptığı 4’er 
hamleden sonra 318 milyar seçenek vardır ve bu sayı 
hamleler arttıkça katlanarak çoğalır. Bunların dışında 
kişinin sosyal hayatına da katkısı bulunduğunu 
düşünebiliriz. Sosyalleşmeye ve sağlıklı ilişkiler 
kurmaya yardımcı olur. 

Sonuç olarak hem sağladığı katkılar hem de beynimizi 
çok yönlü kullanmamıza yardımcı olması ile bu keyifli 
oyun olan satrancı bilmeyenlerin öğrenmeye 
çalışmasını, bilen ve kendini geliştirmek isteyenlerin 
de eyleme geçmesini öneririm.  

Şah - Mat

Bade DİKEÇ
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gelmektedir. Kılıç kullanma milattan öncelerine 
dayanır. M.Ö 2000’de Çinlilerin kılıç öğretimi 
yaptıkları bilinmektedir. Homeros, İlyada'sında M.Ö 
l000 yılında Eski Yunanlıların bayram ve şenliklerde 
kılıç ile gösteriler yaptıklarını anlatmaktadır. Orta 
Çağ'da şövalyeler için kılıç başlıca savaş silahı oldu. 
Fransızlar şövalyelerini kılıç ve diğer saldırı silahlarıyla 
donatarak 1066 yılında ilk turnuvayı düzenlediler. Epe 
silahı, 14. yüzyılda savaşçıların kullandıkları zırhları 
parçalamak amacıyla yapıldı. Uzun ve ağır olduğu için 
iki elle kullanılan Epe, zırhları hem parçalamak hem de 
kesmek suretiyle savaşçıyı saf dışı bırakırdı. Eskrim, 
spor olarak ilk önceleri İspanya’da yapılmaya başlandı 
ama en çok İtalya’da gelişti. İki elle kullanılan ağır epe 
16. yüzyılda bırakılarak yerine İspanyolların yaptıkları 
“Repiere” denilen bir tür epe kullanılmaya başlandı ve 
o dönemlerde çok yaygın olan düello için en uygun 
silah kabul edildi. Daha sonrasında İtalyan hocalar 
Marozzo ve Agrippa eskrim kurallarının esaslarını 
koydular. Bu arada Fransa'da çok sayıda soylunun 
düelloda can vermesi üzerine tehlikesiz, ucu keskin 
olmayan, dört köşeli ve hafif bir silah yapıldı. 1653 
yılında eskrim hocası Besnard tarafından bedene 
batmaması için ucuna kanca şeklinde bir düğme 
konmasından yola çıkılarak “Fleuret” yani “Flöre” adı 
verildi. Eskrimde, epe ve flöreden başka üçüncü bir 
silah olarak kılıcı 1870'lerde İspanyol eskrim hocası 
Guiseppe Radelli geliştirdi. 1896 yılından beri 
olimpiyatlarda eskrim sporu da oynanıyor.

Milli eskrim sporcuları ülkemize birçok madalya 
getirdi ama çoğu insanın haberi bile olmadı. Milli 
sporcular İstiklal Marşı’nı tüm dünyaya dinlettiler ama 
gazetede baş haber bile olmadı. İbrahim Ahmed Acar, 
Türkiye’ye eskrim dalında ilk Avrupa ve Dünya 
şampiyonluğunu kazandıran sporcudur. Deniz Selin 
Ünlüdağ, kadınlarda tarihimizin ilk Avrupa şampiyonu 
olmuştur. Nisanur Erbil çok yakın bir zamanda 
Mısır’daki Dünya Şampiyonluğu’nda rakibine 15-14 
yenilerek gümüş madalya kazanmıştır. Ve daha birçok 
sporcu ülkemizi gururlandıracak başarılar elde 
etmiştir.

Eskrim sporunun oldukça faydası vardır. Bu faydalar 
analitik zeka, hız ve çeviklik, esneklik, konsantrasyon 
ve dikkat, güç, centilmenlik ve tabi ki bütün 
eskrimciler için mutluluk. Ülkemizde eskrim sporunun 
yaygınlaşması dileğiyle…
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Birini daha yakından tanımak için ilgi alanlarını, 
hobilerini, hangi sporlarla uğraştığını sorarsınız. Ben, 
bu sorunun artık bana sorulmasını istemiyorum. 
Çünkü ben bir eskrimciyim ve Türkiye’deki çoğu insan 
eskrimi çok az biliyor ya da hiç bilmiyor. Sürekli “Şu 
kılıçla yapılan spor mu?”, “Kılıcı sallayıp kazandığın 
spor mu?” gibi sorularla karşılaşıyorum. Bazen eskrim 
sporunu hayatlarında hiç duymamış ama ben 
söylediğimde biliyormuş gibi yapanlarla da 
karşılaşıyorum. Genelde insanların eskrim hakkında 
çok fazla bilgisi olmadığı için sordukları soruları 
onların anlayacağı şekilde cevaplamam çok zor 
oluyor.  Peki siz eskrim sporunu biliyor musunuz? 
Eğer bilmiyorsanız ya da çok az bir bilginiz varsa 
okumaya devam edin. 

Eskrim, özel giysilerle ve kılıç, epe ve flöre 
silahlarından biriyle gerçekleştirilen spordur. Örneğin 
ben eskrimin kılıç branşıyla uğraşıyorum. Üç farklı 
branşı olsa da hepsinin temelinde amaç aynıdır. Bu 
branşlar arasındaki farklar kullanılan silahlar, hedef 
alınan alan ve bazı kurallardır. Vücudun her noktasını 
koruyacak tam donanımlı kıyafetlerle gerçekleştirilen 
eskrim, silahlarla beden üzerinde belirli bölgelere 
temasla puan alma üzerine yapılır. Şu ana kadar 
anlattıklarımdan eskrim sporu kılıçla yapıldığı için 
bedene zarar verdiğini düşünüyor olabilirsiniz. Ama 
eskrimde bedeni koruyan kıyafetler eksiksiz şekilde 
giyildiği zaman bedene zarar gelme ihtimali oldukça 
azdır. Eskrimde bedeni koruyan kıyafetler: maske, 
plastron (göğüs kısmını koruyan kıyafet), göğüs 

koruyucu, eskrim pantolonu, koruyucu ceket, 
elektrikli ceket, eldiven, eskrim çorabı, eskrim 
ayakkabısı, kafa kordonu ve vücut kordonudur. Üç 
branştaki  silah da bedene zarar vermeyecek şekilde 
tasarlanmıştır.
  
Eskrim genel olarak savunma ve saldırı sporudur. 
Eskrim maçı 14 metre uzunluğunda ve 2 metre 
genişliğinde metal bir pistte iki oyuncu arasında 
gerçekleşir. Eskrimciler başlama çizgisinden hakemin 
“hazır, başla” demesiyle pistte oynamaya başlarlar. Bu 
iki başlama çizgisi arasındaki mesafe 4 metredir. 
Oyuncu pistin son 2 metresine geldiğinde onu uyaran 
çizgiye, son iki metre çizgisi denir. Bu çizgiden sonraki 
çizgiyi geçerse puan rakibinin olur. Eskrimciler puan 
alabilmek için belirli kurallar çerçevesinde birbirlerine 
kılıçla dokunmaya çalışırlar. Bu dokunuşların her 
birine tuş denir. Eskrimciler, vücut kordonlarını pistin 
sonundaki kabloya takarlar ve bu sayede apereye 
(elektrikli sinyal düzeni ve skor tablosu) bağlanırlar. 
Maçı yöneten kişi de hakemdir. Hakem olmak için de 
kursuna gitmek gerekir. Eskrim maçları önce 6-7 
kişilik pullerle başlar. Pullerde herkes birbiriyle oynar. 
Pul maçları 5 puan üzerindendir. Sonra eleme maçları 
ile devam eder. Bu maçlar 15 puan üzerindendir. Final 
maçı da 15 puanlıktır.

Her spor dalında olduğu gibi eskrimin de kendine 
özgü kuralları vardır. Eskrimin kuralları 3 branşında da 
farklılık gösterir. Flöre, ucunda küçük bir düğme olan 
ve 110 santimetre uzunluğu ile 500 gram ağırlığındaki 
silahtır. Flöre’de kollar ve kafa dışında belden 
yukarısına dürtüş yapılınca tuş olur.  Eğer her iki 
oyuncu aynı anda sim yelek üzerine dokunursa atak 
yapan (saldırıda olan) kişi puanı alır. Elektrikli yelekler 
üzerinden gelen sinyaller kapsamında puan 
hesaplaması gerçekleşir. Epe, 110 santim uzunluğunda 
olan ve 750 gram ağırlığındaki silahtır. Epe’de baş ve 
ayaklar dahil bütün vücut hedeftir. Vücudun herhangi 
bir noktasına dürtüş yapılması puan kazandırır. Epe 
üzerinden tek lamba yanarak kişinin puan aldığı 
anlaşılır. Son olarak Kılıç hem dokunuş hem dürtüş 
amaçlı tasarlanmıştır. Rakibin belden yukarısında 
herhangi bir yere dokununca ya da dürtüş yapılınca 
puan kazanılır. 

Eskrimde 3 farklı ceza kartı vardır. Eskrimciler hakem 
başlayın demeden çıkarsa ilk olarak sarı kart alırlar. 
Eskrimci sarı kart ile cezalandırılırsa herhangi bir 
işlem uygulanmaz. Bir kez daha erken çıkarsa kırmızı 
kart alır. Kırmızı kart alırsa rakibine bir tuş verilir. 
Oyuncu maçta ciddi problemler yaratırsa ya da 
hakeme hakaret ve kaba davranışlarda bulunursa 
siyah kart alabilir. Siyah kart, oyuncuyu diskalifiye 
eder.

Eskrim sözcüğünün kökeni, Germen dilinde 
“korunmak, savunmak” anlamında kullanılan 
“skerman” ya da “sebermen” sözcüğünden 
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gelmektedir. Kılıç kullanma milattan öncelerine 
dayanır. M.Ö 2000’de Çinlilerin kılıç öğretimi 
yaptıkları bilinmektedir. Homeros, İlyada'sında M.Ö 
l000 yılında Eski Yunanlıların bayram ve şenliklerde 
kılıç ile gösteriler yaptıklarını anlatmaktadır. Orta 
Çağ'da şövalyeler için kılıç başlıca savaş silahı oldu. 
Fransızlar şövalyelerini kılıç ve diğer saldırı silahlarıyla 
donatarak 1066 yılında ilk turnuvayı düzenlediler. Epe 
silahı, 14. yüzyılda savaşçıların kullandıkları zırhları 
parçalamak amacıyla yapıldı. Uzun ve ağır olduğu için 
iki elle kullanılan Epe, zırhları hem parçalamak hem de 
kesmek suretiyle savaşçıyı saf dışı bırakırdı. Eskrim, 
spor olarak ilk önceleri İspanya’da yapılmaya başlandı 
ama en çok İtalya’da gelişti. İki elle kullanılan ağır epe 
16. yüzyılda bırakılarak yerine İspanyolların yaptıkları 
“Repiere” denilen bir tür epe kullanılmaya başlandı ve 
o dönemlerde çok yaygın olan düello için en uygun 
silah kabul edildi. Daha sonrasında İtalyan hocalar 
Marozzo ve Agrippa eskrim kurallarının esaslarını 
koydular. Bu arada Fransa'da çok sayıda soylunun 
düelloda can vermesi üzerine tehlikesiz, ucu keskin 
olmayan, dört köşeli ve hafif bir silah yapıldı. 1653 
yılında eskrim hocası Besnard tarafından bedene 
batmaması için ucuna kanca şeklinde bir düğme 
konmasından yola çıkılarak “Fleuret” yani “Flöre” adı 
verildi. Eskrimde, epe ve flöreden başka üçüncü bir 
silah olarak kılıcı 1870'lerde İspanyol eskrim hocası 
Guiseppe Radelli geliştirdi. 1896 yılından beri 
olimpiyatlarda eskrim sporu da oynanıyor.

Milli eskrim sporcuları ülkemize birçok madalya 
getirdi ama çoğu insanın haberi bile olmadı. Milli 
sporcular İstiklal Marşı’nı tüm dünyaya dinlettiler ama 
gazetede baş haber bile olmadı. İbrahim Ahmed Acar, 
Türkiye’ye eskrim dalında ilk Avrupa ve Dünya 
şampiyonluğunu kazandıran sporcudur. Deniz Selin 
Ünlüdağ, kadınlarda tarihimizin ilk Avrupa şampiyonu 
olmuştur. Nisanur Erbil çok yakın bir zamanda 
Mısır’daki Dünya Şampiyonluğu’nda rakibine 15-14 
yenilerek gümüş madalya kazanmıştır. Ve daha birçok 
sporcu ülkemizi gururlandıracak başarılar elde 
etmiştir.

Eskrim sporunun oldukça faydası vardır. Bu faydalar 
analitik zeka, hız ve çeviklik, esneklik, konsantrasyon 
ve dikkat, güç, centilmenlik ve tabi ki bütün 
eskrimciler için mutluluk. Ülkemizde eskrim sporunun 
yaygınlaşması dileğiyle…

Kaynakça: 
www.eskrim.org.tr/tarihce-32.html)
www.sporkurallari.com/spordallari/eskrim.html)
www.fanatik.com.tr/eskrim-sporu-nedir-eskrim-sporu-nasil-yapi-
lir-kurallari-nedir-2119947)
onedio.com/haber/eskrimin-10-faydasi-401511)
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Geçtiğimiz günlerde Türk Dili ve Edebiyatı dersimizin 
etkinliklerinden birini daha gerçekleştirdik.

Doğanın en büyüleyici gösterilerinden birini 
gördüyseniz çok şanlısınız demektir. Işıkların büyüsü 
sarar sizi ve bir ömür devam eder etkisi.  İşte “Sen Hiç 
Ateşböceği Gördün mü?” zevkle izlediğimiz, 
eleştirdiğimiz bir dönem filmi. Herkesin farklı bir gözle 
izlediği filmde siyasetten ekonomiye, aşktan aile içi 
yaşantılara, eğitim sisteminden din anlayışına, 
farklılıkları olan bireylerin ötekileştirilmesine, kızların 
toplumdaki rolüne kadar insana dair ne varsa her şeyi, 
ana karakter olan Gülseren’in gözlerinden gördük. 

Gülseren, 1950 Türkiye’sinden günümüze kadar 
tarihsel bir yolculuk yaptık. Çok zeki, hesap 
makinesiyle yapılabilecek işlemleri bir anda 
yapıveren, üçgenin iç açılarını değil insanın ‘iç 
acılarının’ toplamını merak eden bir kız. Ülkemizin en 
acı dönemlerine bile gülerek bakmış, acılarını 
ötelemiş, doğduğu anda ateşböcekleriyle tanışmış 
kimine göre çok zeki, sivri dilli; kimine göre sevgi dolu, 
masum ve bir o kadar da yalnız bir genç kız. 
Dönemine göre oldukça aykırı. Her şeyi bilmesi 
öğretmenlerine dokunmuş, okuldan atıldıktan sonra 
evlenememesi de annesine. 

Bir önemli konu da eğitim sistemi. Eğitim sistemi 
beklentiyi karşılayan düzeyde öğrenciyi mi kabul 
ediyordu sadece? Gülseren’in zekâ düzeyi normalin 
üzerindeydi. Bu durum onu itaatsiz, anlayışsız ve 
ukala gibi gösterse de aslında anlatılmak istenen,  
insanların zekâ düzeylerinin aynı kabul edilmesi 
alışkanlığının yanlışlığıydı. Farklı zekâ düzeyleri, ilgi ve 
becerileri olan bireyler nasıl olur da aynı kalıba 
sokulmaya çalışılırdı? Böyle olduğu için Gülseren 
gibiler ötekileşmiyor muydu?

Gülseren, babasının kanatları altında hayali bir dünya 
yaratmış kendine. Nazif Bey, yani Gülseren’i anlayan 
tek kişi, dayanağı, dostu, babası... Ticarette başarılı 

olmasa da çok iyi bir baba oldu. Gülseren, ilk defa 
babasını kaybettiğinde yalnızlığı yaşadı. Sen hiç 
yalnızlığı gördün mü? Ben gördüm, diyordu filmin en 
can alıcı sahnesinde.

İclal Hanım, annesi, toplumun köhneleşmiş değer 
yargılarının temsilcisiydi. Gülseren, eşinden ayrılıp eve 
döndüğünde kızının gördüğü şiddeti 
önemsizleştirmesi hepimizi üzmüştü. 

İzzet Hala ve Kürşat Amca, filmdeki din anlayışının iki 
önemli temsilcisi. Kürşat yobazlığın, İzzet ise dini 
akılla yorumlayan, aydınlığın tarafıdır. Filmin belli 
bölümlerinde insanların kulaktan dolma din 
anlayışlarını gözler önüne sergilediklerini gördük ve 
tartıştık. Okuyup anladığımız mı yoksa bize anlatılan 
kadar mıydı inancımız, beraberce sorguladık.

Gülseren’in gözünden darbe dönemi Türkiye’sini de 
izledik. Bir şekilde yönlendirilen, düşünceleriyle 
eleştirilen, aynı amaca farklı yollardan yürüyen 
gençlerin dramını da anlamaya çalıştık. Bir de aslında 
üzerinde en çok konuştuğumuz ‘konak’ var tabi. 
Konak, 50’li yılların parmakla gösterilen ve 
imrenilerek bakılan gösterişli konağı 2000’lere 
yaklaştığımızda ucuz bir pansiyona dönüşüyor. Ne acı 
değil mi? Konakla beraber Gülseren’in hayalleri de 
eskiyor, yalnızlaşıyor. Şımarıklıkları yerini yalnızlığın 
çaresizliğine bırakıyor.

Filmde bazı anlamlara sahip objeler var. Konak, 
Gülseren’in dayısının taktığı takke, fener…  Takke, din 
anlayışını, konak tarihsel süreci, fener ise karanlıktan 
aydınlığa ulaşma arzunu temsil ediyor. Konuştukça 
fenerin farklı anlamlar taşıyabileceğini fark ettik.
Film aslında sadece bir film değil. Tarih, siyaset, 
eğitim, din, ötekileşmek kavramlarını harmanlayan bir 
bütün adeta.  İzledikçe hüzünlendiğimiz bazen acı acı 
güldüğümüz bazen yalnızlaştığımız bazen 
aynılaştığımız ve çokça bakış açısı kazandığımız bir 
film izledik ve eleştirdik.

Sen Hiç Ateşböceği
Gördün Mü?

Arda ÖZDEM
Hz.-B



Kaynakça: 
“Anlaşılabilir Arıcılık” Dr. Ali Korkmaz’ın kitabı.
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/324518
https://www.bing.com/search?q=propolis+koro-
na+ya+kar%C5%9F%C4%B1+kullan%C4%B1labilir+mi&cvid=6c88ae9a9b464bc4b2
c3a65d03125b37&aqs=edge..69i57.16356j0j1&pglt=299&FORM=ANNTA1&PC=U531
https://th.bing.com/th/id/OIP.C9WoqZFTStq3qll-G2yBpgH-
aG7?w=196&h=183&c=7&o=5&dpr=1.25&pid=1.7 ( Görsel )
https://th.bing.com/th/id/OIP.91wRedQLoPSm2ptrL9wuQgHaG-
C?w=224&h=183&c=7&o=5&dpr=1.25&pid=1.7 ( Görsel )
https://www.tgrthaber.com.tr/aktuel/propolis-nedir-propo-
lis-faydalari-nelerdir-propolis-nasil-kullanilir-2746676
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Propolis nedir? Propolis, çam, meşe, okaliptus, vb. 
ağaçların ve bitkilerin tomurcuk, yaprak ve benzeri 
kısımlarından arılar tarafından toplanan bir arı 
ürünüdür. 

Balmumuyla karıştırılarak kovanlar içinde arılar 
tarafından birçok amaca yönelik olarak 
kullanılmaktadır. Bal arıları bu maddeyi, polenler ile ve 
salgılamış oldukları aktif enzimler ile karıştırırlar. 
Propolisin, insan cildindeki yağlar ve proteinler ile 
oldukça etkileşimde olduğu için, insan cildinden 
çıkması zordur. Propolisi kullanmadan önce 
doktorunuza danışmalısınız ve doktorunuz 
muhtemelen bileğinizin iç tarafına bir damla 
dökmenizi söyleyecektir. Bunun nedeni alerjinizin 
olup olmadığın kontrol etmektir.

Dönemimizin şartlarında propolis kullanmamızın 
önemi nedir? Korona döneminde aşı kadar etkisi 
olduğu söylenilmese de propolis, bazı doktorlar 
tarafından önerilmektedir. Propolisin insan vücuduna 
olan etkileri ve Corona’ya karşı olan etkileri hakkında 
çok soru aldığı için Dr. Meral Kekeçoğlu: “Bu tüm 
dünyaca kanıtlanmıştır. Bununla ilgili yüzlerce makale 
bulabilirsiniz. Anti mikrobiyel özelliğinin yanı sıra anti 
viral özelliği olduğu yönünde de birçok bilimsel 
çalışma var. Özellikle herpes simpleks dediğimiz virüs 
ve infilüenza dediğimiz virüslere karşı propolisin etkili 
olduğu yapılan bilimsel çalışmalar ile kanıtlandı” 
açıklamasını yapmıştır.

Propolis nasıl kullanılır? Propolis, aç karına da tok 
karına da içilebilmektedir. Propolis az bilinen bir ürün 
olmasına rağmen öksürük, boğaz enfeksiyonu ve 
boğaz tahrişi için de kullanılabilmektedir. Propolis, her 
10 kiloya bir damla gelecek şekilde bir kaşık ile 
tüketilebilir. ( mesela 50 kilo iseniz, kaşığa 5 damla 
damlatıp içmeniz tavsiye edilir) Tadı biraz acımsı 
olduğu için çocukların tüketimi için karışıma su veya 
portakal, mandalina gibi meyve sularına katılabilir.

Propolis

Selin AKTULGA
9-A



Kaynakça: 
https://cdn.oggito.com/images/full/2015/10/dusunen.jpg&imgre-
furl=https://oggito.com/icerikler/dusunen-hayvan-yalnizca-insan-mi
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Ömrünüzde hiç sınırlarınız çiziliymiş ve onların 
ötesine geçmeniz imkân dâhilinde değilmiş gibi 
hissettiğiniz bir zaman oldu mu? Ben de dâhil pek 
çoğumuz onlarca kez yaşamışızdır herhalde bizi 
çoğunlukla kaygıya ve ardından umutsuzluğa 
sürükleyen bu hissi. Var olan tüm ümitlerimizi adeta 
teker teker sömüren bu hissiyat gücünü aslen 
kendimizi hak ettiğimiz kadar değerli 
görmememizden kaynaklanıyor.                        

Bazen öyle zamanlar geliyor ki ne derece kıymetli ve 
ne derece güçlü olduğumuzu unutuyor, unutmasak 
dahi içten içe kendimize olan inancımızı yitiriyoruz. 
İşte tam da böyle zamanlarda baş gösteren bu 
hissiyat bizi gizliden gizliye koskocaman evrende 
yalnızca; sınırları başkaları tarafından çoktan 
belirlenmiş, aciz bir varlık olduğumuza inanmaya 
itiyor. Üzülerek söylüyorum ki insanlar olarak yapımız 
aslında hiçbir dayanağı dahi olmayan bu palavralara 
inanmaya oldukça müsait.    

Buna inanıp inanmamanın özgüven meselesi 
olduğunu söyleyeceksiniz belki ama hiç de değil, 
kendinize ne derece güvendiğiniz fark etmeksizin 
içinize düşen şüphe tohumlarını dış etkenleri 
yalanladığınız gibi yalanlayamazsınız zira onlar sizi 
içten içe kemirirler. Kimi zaman tüm duyularımızı 
sonuna kadar açtığımız vakit hakikati algıladığımızı 
zannederiz, oysa gerçekte algıladıklarımız dünyanın 
algılamamıza müsaade ettiklerinden ibarettir. 

Hakikati gerçek manada kavramak istediğiniz vakit 
duyularınızı dışarıya kapatın, dış dünyayla olan 
bağınızı ve hatta düşünmeyi kesin! Yalnızca hissedin! 
Kendinize olan inancınızı sarsan düşüncelerden 
arındığınızı hissedin zira insanoğlu ona zorluk 
çıkaracak birtakım engellerle yaratılmamıştır; aksine 
insanoğlu yoluna çıkan o engelleri bizzat kendi,  
gereksiz düşünceleriyle yaratmıştır. 

Engeller ne zaman ortadan kalktıklarını düşünürsek o 
zaman gerçekten ortadan kalkar ve sınırlar ancak var 
olmadıklarına inandığımız vakit bizi sınamayı bırakır. 
Biz insanlar, akıl erdirebildiğimizin binlerce misli 
kudretli ancak ne denli kudretli olduğumuzu idrak 
edemeyecek kadar da aciz yaratılmışız. Elbet bir gün 
gelecek; her şeyden, herkesten önce kendimize 
yürekten inanmayı öğreneceğiz ve işte o gün ne sınır 
ne de engel tanımıyor olacak düşüncelerimiz.

Sınırlar

Zeren HAKTANIRLAR
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Kaynakça: 
https://tarihe-yardimci-bilimler.nedir.org
https://slideplayer.biz.tr/slide/2620959/
https://tarih.nedir.org
https://www.haber7.com/egitim/haber/3061598-tarihe-yardim-
ci-bilim-dallari-nelerdir-tarih-arastirmalarina-faydali-bilimler
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Tarih, geçmişte yaşamış olan insan toplulukların 
birbirleriyle olan ilişkilerinin, kültürlerinin, 
medeniyetlerinin, savaşlarının ve barışlarının, sosyal, 
ekonomik ve siyasi yapılarının belgelere açıklanmasını 
sağlayan bilim dalıdır. Tarihe yardımcı olan bilim 
dalları bulunur. 

Tarihe yardımcı bilimler; arkeoloji, coğrafya, 
paleografya, etnografya, epigrafya, filoloji, 
diplomatik, nümizmatik, kronoloji, antropoloji, 
sosyoloji, kimya ve heraldik bilimleridir. Tarihe 
yardımcı olan bu bilimleri kısaca açıklayalım. 

Arkeoloji, kazı bilimidir. Arkeoloji, şehircilik tarihinde 
büyük öneme sahiptir, toprak ve su altında kalan 
geçmiş dönemlerde yaşam bulunan antik kentlerin 
açığa çıkıp araştırılmasına yardımcı olur.   

Coğrafya bilimi; tarihte yaşanmış olayların daha net 
ve iyi anlaşılması amacıyla olayların o günkü 
yaşandığı coğrafi konuma göre yorumlanmasında 
yardımcı olur. 

Paleografya bilimi; yazıları incelen bilim dalı olarak 
tarihe yardımcıdır. Eski çağlardan günümüze ulaşmış 
olan yazılı kaynakları inceler. 

Paleografya; anlaşma, şiir ve mektup gibi belgeleri 
inceleyerek geçmişe ışık tutar. 

Etnografya bilimi; bir toplumda benimsenmiş ve 
topluma özgü olan kültürü, gelenekleri, göreneklerini, 
ritüellerini, yaşam tarzlarını ve dini inançlarını 
inceleyen bilim dalıdır. 

Etnografya bu özellikleri ortaya çıkararak tarihe 
büyük yardımda bulunur. 

Tarihe Yardımcı Bilim Dalları

Berkan GİRGİN
9-B

Epigrafya bilimi; bir toplumdaki taş ve mermer 
kitabeleri inceleyen bilim dalıdır. Bu bilim, yapılar 
üzerinde yer alan inşa, tamir kitabelerini inceleyerek 
hangi topluma ait olduğunu saptamaya çalışır. 

Filoloji bilimi; dil bilimi olarak tarihe yardımcı olur. 
Filoloji, tarihe dönük dillerin etkileşimini inceleyen 
bilim dalıdır. 

Diplomatik bilimi; tarihte imzalanmış olan siyasi 
belgeleri inceleyen bilim dalıdır. Devletlerin iç ve dış 
olarak yazılarının şekil ve içerik anlamında inceleyerek 
tarihe yardımcı olur. 

Nümizmatik bilimi; tarihi paralarla ilgilenen bilimdir. 
Nümizmatik, sikke para ve madalyonları inceleyerek 
hangi paranın hangi dönemde hangi devlete ait 
olduğunu saptayarak tarihe yardımcı olur.

Kronoloji bilimi; zaman bilimi olarak tarihe yardımcı 
olur.  Kronoloji, tarihte yaşanmış olan olayların 
sıralamasını belirler ve bu sıralamaya göre inceleyip 
düzenler bu sayede tarihe yardımda bulunur. 

Antropoloji bilimi; insanı ve insanın ırkını inceleyen 
bilim dalıdır. Antoropoloji, arkeolojik kazılarda 
bulunmuş olan insan iskeletini inceler. Bulunan insan 
kalıntılarının fiziksel özelliklerinin incelenip toplumun 
genetik özelliği hakkında bilgi edinmesini sağlayarak 
tarihe yardımcı olur. Sosyoloji bilimi ise, toplumla 
ilgilenen bilimdir. 

Sosyoloji, tarihte kültürler arası iletişimi ve etkileşimi 
inceleyerek o günün değerleri ve şartlarına göre 
değerlendirilip bilgi edinilmesiyle tarihe yardımcı olur. 

Kimya bilimi; arkeolojik kazılarda elde edilmiş olan 
kalıntı ve buluntuların C14 metodunu kullanarak 
eserlerin yaşlarını tespit etmeye çalışarak tarihe 
yardımı olan bilim dallarından biridir.

Heraldik bilimi; arma bilimi olarak bilinir. Heraldik, 
devlet, kurum, kuruluşların armalarının incelenerek 
bilgi edinilmesini sağlayan ve tarihe yardımcı olan bir 
bilim dalıdır.                                                                                                                                                                                        
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Kaynakça: 
www.kulturportalı.gov.tr

TRT Belgeseli – Zaman Makinesi 1

Dünyada insan etkisinin olmadığı bir yer bulabilmek 
sanırım oldukça zordur, özellikle Anadolu’da 

imkânsızdır. 

Anadolu’nun tarihi ve doğal güzellikleri, sanki bir 
gökkuşağının üzerinde gezildiği hissini uyandırır. 

Hani gökkuşağında yedi farklı renk yan yana gelerek 
oluşur ya Anadolu da öyle oluşmuştur sanki. 

Bu yarımadanın binlerce yıllık zengin kültür birikimini 
anlamak için farklı zamanlarda, farklı toplumların 

nasıl yaşadıklarını görmek ve bu topraklarda yaşamış 
insanların bıraktıklarının diğer zamanlarda nasıl bir 

uyum içinde birleştiğini anlamak için müzelere, tarihi 
mekânlara bakmak gerekir.  Bugün sahip olduğumuz 

her rengin zamanla nasıl birleştiğini, değiştiğini ve 
geliştiğini anlayabilmek için:

Birinci gezi yeri:
Dünyanın ilk şehir yerleşmesi sayılan Çatalhöyük 

evlerini inceleyecek ve bu evlerin günümüze uzanan 
sesini duymaya çalışacağız.

İkinci gezi yeri: 
Çok kez istilaya uğramış olan Efes Antik Kenti’nin 
kalıntılarında gezerek tarihin izinde bir yolculuğa 

çıkacağız.  

Üçüncü gezi yeri:
İlk çağ Anadolu medeniyetlerinden biri olan 

Lidyalıların parayı nasıl bulduklarını öğreneceğiz.

Çatalhöyük

Buradaki yaşam izleri iki bin atlı yüz yıllık bir süreci 
kapsamaktadır. Çatalhöyük, Cilalı Taş Devrinin en 

önemli yerleşim yeri ve dünyanın ilk şehir yerleşmesi 
kabul edilmektedir. Çatalhöyük’ü ilginç yapan evlerin 
birbirine bitişik, kapılarının damda olması ve her evin 

içindeki duvar resimlerinin aynı olmasıdır. Ayrıca 
burası henüz dünyada krallıkların kurulmadığı bir 
dönemde oluşturulmuştur. Bu durumda insanın 

aklına gelen ilk soru: ‘Evler bu kadar iç içeyken hatta 
birçok duvarları ortakken nasıl birbirlerine zarar 

vermeden uyum içinde yaşamışlardır?’ olur.

Çatalhöyük evleri, kerpiç tuğlaların üst üste dizilmesi 
ve sıvanması ile inşa edilmiştir. Hepsi birbirinin aynısı 
olan bitişik evlerde duvarlar da ortaktı. Her ne kadar 
güvenlik için bu yol seçilmiş olsa da kalıntıların bize 
fısıldadığı asıl gerçek burada yaşamış olan insanlar 
arasında sınıf ayrımı olmadığı, insanların yerleşik 
hayata geçmesiyle birlikte başlangıçta herkesin 
birbiriyle eşit olduğu bir düzeni göstermesidir.           
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Anadolu’da Tarihin İzinde

Epigrafya bilimi; bir toplumdaki taş ve mermer 
kitabeleri inceleyen bilim dalıdır. Bu bilim, yapılar 
üzerinde yer alan inşa, tamir kitabelerini inceleyerek 
hangi topluma ait olduğunu saptamaya çalışır. 

Filoloji bilimi; dil bilimi olarak tarihe yardımcı olur. 
Filoloji, tarihe dönük dillerin etkileşimini inceleyen 
bilim dalıdır. 

Diplomatik bilimi; tarihte imzalanmış olan siyasi 
belgeleri inceleyen bilim dalıdır. Devletlerin iç ve dış 
olarak yazılarının şekil ve içerik anlamında inceleyerek 
tarihe yardımcı olur. 

Nümizmatik bilimi; tarihi paralarla ilgilenen bilimdir. 
Nümizmatik, sikke para ve madalyonları inceleyerek 
hangi paranın hangi dönemde hangi devlete ait 
olduğunu saptayarak tarihe yardımcı olur.

Kronoloji bilimi; zaman bilimi olarak tarihe yardımcı 
olur.  Kronoloji, tarihte yaşanmış olan olayların 
sıralamasını belirler ve bu sıralamaya göre inceleyip 
düzenler bu sayede tarihe yardımda bulunur. 

Antropoloji bilimi; insanı ve insanın ırkını inceleyen 
bilim dalıdır. Antoropoloji, arkeolojik kazılarda 
bulunmuş olan insan iskeletini inceler. Bulunan insan 
kalıntılarının fiziksel özelliklerinin incelenip toplumun 
genetik özelliği hakkında bilgi edinmesini sağlayarak 
tarihe yardımcı olur. Sosyoloji bilimi ise, toplumla 
ilgilenen bilimdir. 

Sosyoloji, tarihte kültürler arası iletişimi ve etkileşimi 
inceleyerek o günün değerleri ve şartlarına göre 
değerlendirilip bilgi edinilmesiyle tarihe yardımcı olur. 

Kimya bilimi; arkeolojik kazılarda elde edilmiş olan 
kalıntı ve buluntuların C14 metodunu kullanarak 
eserlerin yaşlarını tespit etmeye çalışarak tarihe 
yardımı olan bilim dallarından biridir.

Heraldik bilimi; arma bilimi olarak bilinir. Heraldik, 
devlet, kurum, kuruluşların armalarının incelenerek 
bilgi edinilmesini sağlayan ve tarihe yardımcı olan bir 
bilim dalıdır.                                                                                                                                                                                        
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Kaynakça: 
HTTPS://WWW.ARKEOGEZGİN.COM

SARD ESSART-ANTİK-KENTİ/

Lidyalılar Parayı Nasıl Buldu?

Para bulunmadan önce insanlar alış verişlerinde 
hayvanları ve tarım ürünlerini belli özelliklere göre 
değiş tokuş aracı olarak kullanıyorlardı. Mesela bir 
koyun; on beş tavuk ya da beş çuval un ediyordu.  

Ancak oluşturdukları bu değiş tokuş usulünde çeşitli 
sorunlar yaşıyorlardı. Yaşanan sorunlarının başında 
değiş tokuş aracı olarak kullandıkları hayvanların ve 

tarım ürünlerinin belli bir ömrü vardı. Hayvanlar 
salgın hastalıklar, kıtlık gibi çeşitli sebeplerle 

ölebiliyorlardı. Benzer durum tarım ürünleri de 
çürüyordu ya da iklim değişiklikleri nedeniyle yeterli 

ürün alınamayabiliyordu. Bu sebeplerden dolayı 
değeri değişmeyecek, ihtiyaçlarını alabilecekleri 

değiş tokuş aracına ihtiyaçları vardı.     

Lidya devletinin başkenti Sardes’in yakınlarında 
bulunan Patlonus Çayı çevresinde yapılan kazılarda 

Lidyalıların çaydan çıkardıkları değerli madenleri 
çayın yakınlarında kurdukları atölyelerde eriterek 

altın ve gümüş parçaları elde etmişlerdir. Lidya Kralı 
Alyates ( M.Ö 600 – 560) elde edilen metalleri 

ticarette kullanabilmek için; 1 damla metal parçasını 
168 adet buğday tanesine eşit diyerek sabitlemiştir. 

Daha sonra Lidya’nın başına geçen Kral Croesus
(MÖ 560 – 547) döneminde altın ve gümüş 

birbirinden tamamen ayrıştırılmış ve bunlara belli 
şekil, sabit bir ağırlık ve krallığın sembolü de 
ekleyerek günümüz anlamıyla parayı ilk kez 

yapmışlardır.

Kaynakça: 
https://tr.wikipedia.org/wiki/Efes

https://antikyazar.com/efes-antik-kenti/

Efes Antik Kenti

Bugün İzmir’in Selçuk ilçesi sınırları içerisinde bulunan 
Efes (Eski Yunanca: Ephesos), Anadolu'nun batı 

kıyısında, ,öncesinde antik bir Yunan kenti sonrasında 
önemli bir Roma kentiydi. Anadolu Medeniyetlerinden 
İyonya'nın on iki şehrinden biriydi. Kuruluşu Cilalı Taş 

Devri M.Ö 6000 yıllarına dayanır. 1994'te UNESCO 
tarafından Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dâhil edilen 

Efes, 2015'te ise Dünya Mirası olarak tescil edildi. 
Efes Antik Kenti’ni Dünya İnsanlık tarihi için değerli 

yapan özellikleri nelerdi?
• Efes... Akdeniz’in en büyük antik kenti...
• Hititlerin Anawarza’sının Apasas şehri...

• Roma İmparatorluğu’nun şaşalı günlerinin adeta bir 
yansıması...

• Arkeologlara ilham kaynağı olmuş, tarihçilere ışık 
tutmuş, gezginleri şimdiki zamandan uzaklaştıran 

mimarlık şaheseri bir yerleşim...
Efes antik kenti tarihte dört kez kurulmuştur. İlk olarak, 
şimdiki Selçuk Kalesi’nin hemen arka tarafında, M.Ö 11. 
yüzyılda antik Yunan Kralı Kodros’un oğlu Androklos 

tarafından kurulmuştur. Çok beğendiği Ege kıyılarında 
bir kent kurmak isteyen Androklos, Delfi rahibinin bir 

balık ve yaban domuzunu takip etmesini 
söylemesinden sonra buralara kadar gelmiş ve Artemis 
tapınağı etrafında şehrini kurmuştur.  İlk kurulan şehir, 

Lidyalılar zamanında yıkılmıştır. İkincisi Selçuk - 
Kuşadası yolunda kurulmuş ve antik çağın 7 

harikasından biri olan Artemis Tapınağı (Artemis 
tapınağı ilk çağ mimarisinde yapılmış en büyük tapınak 
kabul edilmektedir.) bu dönemde  inşa edilmiştir. Pers 
işgalinde Pers Kralı Kyros, tüm Anadolu’yu yerle bir 

etmesine rağmen ilk defa Efeslilere bir teklifte bulunur: 
“Savunmadan şehri teslim ederseniz, tapınak zarar 

verilmeden size bırakılacak”. Bu teklifle Efesliler şehir 
kapılarını açar ve çok yüksek vergi ödedikleri karanlık 

bir dönem başlar şehirde. M.Ö 334 tarihinde 
Makedonya Kralı Büyük İskender şehri kurtarır 

kurtarmasına ama Persliler kaçarken şehri ve tapınağı 
ateşe verirler.



Kaynakça: 
https://www.sorubak.com/blog/yazili-ve-yazili-olmayan-kurallar.html
https://www.google.com/search?q=kurallar+daha+i-
yi+bir+hayat+ya%C5%9Famam%C4%B1z%C4%B1+sa%C4%9Flar&tbm=isch&ved
=2ahUKEwjzsK-Qru_vAhW747sIHWrzC9kQ2-cCegQIABAA&oq=kurallar+daha+i
yi+bir+hayat+ya%C5%9Famam%C4%B1z%C4%B1+sa%C4%9Flar&gs_lcp=CgNp
bWcQAzoCCAA6BQgAELEDOgQIABBDOggIABCxAxCDAToGCAAQCBAeUOSI
AVi3nQJglaECaANwAHgFgAHkAYgB0zmSAQYwLjU0LjKYAQCgAQGqAQtnd3M
td2l6LWltZ7ABAMABAQ&sclient=img&ei=hlZvYPPVNrvH7_UP6uavyA0&bih=5
68&biw=760#imgrc=eeMOT2ft-eLooM https://www.goog-
le.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Floo-
kaside.fbsbx.com%2Flookaside%2Fcrawler%2Fmedia%2F%3Fmedia_id%3D4175
22241685910&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F41752224168
5910%2Fposts%2Fcezaevi-dedi%25C4%259Fin-nedir-ki-gen%25C3%25A7li%25
C4%259Fi-%25C3%25B6ld%25C3%25BCren-katil-%25C3%25B6l%25C3%25BC
m-dedi%25C4%259Fin-nedir-ki-sonu-olmay%2F418530698251731%2F&tbnid=J
7A-yvGFzcYkOM&vet=12ahUKEwjKtYSpr-_vAhXz0bsIHXmQADkQMygGegUIA
RCgAQ..i&docid=FqHeR5xWZkoz-M&w=316&h=159&itg=1&q=kurals%C4%B1z%2
0hayat&ved=2ahUKEwjKtYSpr-_vAhXz0bsIHXmQADkQMygGegUIARCgAQ ( 
Kıyamet Senaryoları 1: Buzulların Erimesi (milliyet.com.tr) 
https://www.intell4.com/kuresel-isinma-ilk-ne-zaman-or-
taya-cikti-kuresel-isinmanin-tehlikesi-ne-kuresel-isinma-neden-dur 
Küresel Isınmanın Sonuçlarına Karşı Yürütülen Politikalar - Emoji  
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Kurallar hayatımızı daha iyi yaşamamıza izin veriyor 
mu? İnsanlar daha iyi bir hayat yaşamak için kurallara 
uyar çünkü herkesin kendisine ait düşüncelerini 
kontrol eden bir kılavuzu vardır. Kurallar kelimesi, 
yazılı ve sözlü olmak üzere ikiye ayrılır. Sözlü kurallar, 
görgü kurallarını ve kültürümüzü içerir, yazılı kurallar 
ise devlet hukuk tarafından korunan yasaları içerir. 
Bunların her ikisi de temiz, sorumluluk sahibi ve 
sorunsuz bir yaşam sürmemize destek olur. Benzer 
özellikleri olmaksızın aralarında farklılıklar ya da 
anlaşmazlıklar da vardır. Örneğin, geçersiz kurallar 
konusunda yani hukuk içerisinde hiçbir cezaya 
karşılığı olmayan yanlışlar yaparsak, yasal olarak suçlu 
kabul edilmeyiz. 

Saygı, kuralları hukuk olmayan ahlaki bir olgudur. 
Kurallar, kültürden kültüre değişir, ancak kuralların 
toplum yaşamını düzenlediği ortak bir işlevi vardır. 
Aynı zamanda sosyal yaşam toplumdaki kaosu azaltır 
ve yanlış anlaşılmaları en az düzeye indirir. 
Dolayısıyla; ahlaki olarak kuralların bazılarını 
kabullenemesen bile, saygı çerçevesi içinde bunu 
kabul edip yerine getirmek senin en gerekli insani 
sorumluluğundur.   

Kurallar Yönetimi

Zeynep CİVANER
9-A



için yapılması gereken 3 temel hareketin evde kalmak, 
elleri düzgün ve sürekli yıkamak ve ellerin yüzle 
temasını önlemek olduğunu söylemiştim. Okuduğum 
bir makalede bu üç hareketin birbirleriyle bağlantılı 
olduğunu ve bu üç hareketi birbirine bağlayan 
nedenin koku alma ihtiyacı olabileceğini okumuştum. 
Belki de bu üç hareketi uygulamanın bazen insanları 
zorluyor olmasının sebebi koku alma ihtiyacıdır. 
Evimizde kalamıyoruz çünkü farklı kokuları toplamaya 
ihtiyacımız var, pandemiden önce ellerimizi bu kadar 
dikkatli ve uzun süre yıkamıyorduk çünkü 
ellerimizdeki o kokuların silinmesini istemiyorduk. 
Yüzümüze dokunuyoruz çünkü dışarıdan ellerimizle 
topladığımız bu kokuları burnumuza transfer 
ediyoruz.

Bu üç varsayımın doğruluğunu araştırmak için 
2011’den başlayarak 2014’e kadar süren ve 2015’te 
yayımlanan ilginç bir araştırma var. 281 kişi üzerinde 
yapılmış bu araştırmada deneklerin ellerini 
yüzlerinden en çok burunlarına götürdüğü tespit 
edilmiştir. Daha önce örnek olarak verdiğim bilimsel 
araştırmalarda da insanların ellerini yüzlerine 
götürmesinin sebebinin stresi azaltmak ya da 
duyguları düzenlemek olabileceğini düşünülmüştü 
fakat bu araştırmada durum daha ilginç. Belirttiğim 
gibi bu araştırmada insanların ellerini yüzüne 
götürmesinin asıl sebebinin buruna koku transferi 
yapmak olduğu düşünülüyor. Denekleri sizin 
beyninizdeki elektriksel faaliyetleri ölçeceğiz diye 
kandırmışlardır ve beyinlerindeki elektriksel akımı 
değil, burunlarındaki hava akımını ölçen bir alet 
takmışlardır. Deneklerin ellerini sadece yüzlerine 
götürmedikleri aynı zamanda burunlarına 
yaklaştırarak kokladıkları makine sayesinde tespit 
edilmiştir. Bu deneyle beraber elimizi yüzümüze 
koymamızın bir sebebinin de koku transferi 
olabileceği düşünülmüştür. Bu araştırmada 

gözlemlenen farklı bir durum ise insanların el 
sıkıştıktan sonrada ellerini burunlarına götürüp 
koklamalarıdır. Bilim insanları bu hareketi örnekleme 
olarak adlandırmışlardır, çünkü deneklerin karşıdaki 
kişiden topladıkları örnekleri burunlarıyla test 
ettiklerini gözlemlemişlerdir.  

Ellerimizi yüzümüze koymak basit bir alışkanlık olsa 
da bunun birkaç farklı sebebi olabileceğini bu 
araştırmalar sayesinde görmüş olduk. Bunlardan biri 
duyguları dengelemek ve düzenlemek, diğeri ise 
kokuyu ellerimiz sayesinde burnumuza götürerek 
transfer etmek. Bu konuda birçok araştırma 
yapılmasına rağmen kesin bir sonuca varılamamıştır 
çünkü bu hareketin bilinçsiz olarak yapılmasının 
sebebi kişiden kişiye göre değişebilir. BBC’ye konuşan 
psikolog Natasha Tiwari’ye göre bu alışkanlığı 
ortadan kaldırmak neredeyse imkânsız olsa da 
azaltmanın yolları bulunuyor. Uzmanlara göre maske 
takmak ellerimizin ağzımız ve burnumuzla temasını 
engelliyor ve uzmanlar, bu dönemde maske takmanın 
bu alışkanlığın bize getirebileceği en önemli katkının 
virüsten bizi koruyabileceğini söylüyor. Aynı zamanda 
değinmek istediğim önemli bir konu da elimizi 
yüzümüze koymak her ne kadar bir alışkanlık ya da 
refleks olsa da pandemi sürecinde bu hareket virüsün 
vücuda bulaşmasına neden oluyor, bu nedenle 
ellerimizi yüzümüze koymamaya dikkat etmeli, 
ellerimizi 20 saniye boyunca düzgünce yıkamalı ve 
evde kalmaya özen göstermeliyiz.  
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Dünya Sağlık Örgütü’nün virüsten korunmak için 
yapılması gereken 3 hareketi açıklamıştı, bu en etkili 3 
temel hareket sırasıyla; evde kalmak, elleri sürekli 
olarak yıkamak ve ellerin yüz ile temasını engellemek. 
Bu 3 temel kuralı uygulamak, duyulduğunda kulağa 
zor gelmiyor fakat neden uzun bir süre geçmesine 
rağmen bu 3 kuralın hepsine hâlâ tam uyum 
sağlayamadık? Virüsün başlamasından itibaren evde 
kalmaya dikkat ediyor ve ellerimizi sürekli yıkamaya 
özen gösteriyoruz fakat neden yüzümüze 
dokunmadan duramıyoruz? 

Kulağa çok kolay gelen bu hareketi uygulamak 
gerçekten de tüm canlılar için hiç de kolay değil. 
Psikologlara göre ellerimizle yüzümüze dokunmadan 
durabilmek neredeyse imkânsız çünkü çoğu zaman 
bu eylemi bilinçsizce yapıyoruz. Dünya Sağlık Örgütü 
Acil Sağlık Hizmetleri başkanı Michael Ryan yaptığı 
bir duyuruda 20 dakika içerisinde kaç kişinin kaç kez 
yüzüne dokunduğunu sayamadığını söylüyor. Bu 
konu hakkında bir sürü araştırma yapılmıştır ve sağlık 
hizmetleri konusunda en yetkili olan kişilerin bile bu 
kurala uyamadıkları gözlemlenmiştir. 

Tıp öğrencileri üzerinde yapılan bir araştırmada, 
sınıfta bulunan 26 tıp öğrencisinin dersi dinlerken 
saatte 23 kez yüzlerine dokunduğu gözlemlenmiş ve 
2,5 dakikada bir ağızlarına, burunlarına, çenelerine ve 
gözlerine dokundukları belirlenmiştir. Buna benzer bir 
araştırma Almanya’da da yapılmıştır ve bu sefer de 
test çözen gençlerin elektriksel beyin aktiviteleri 
analiz edilmiştir. Test çözerken hepimizin karşılaştığı 
ve yüzleşmek durumunda kaldığı önemli bir sorun, 
stresle başa çıkmaktır. Almanya’da bu araştırma 
yapılırken gençler ilk başta odaklarının dağılmayacağı 
bir ortamda test çözerken, ileriki zamanlarda onları 
rahatsız etmek ve streslerini arttırmak için 
hoparlörlerden dikkat dağıtıcı sesler yayınlayarak 
onların stresini arttırmışlardır.  Bu araştırmanın 
sonucunda neredeyse tüm öğrencilerin stresleri 
arttıkça yüzlerine daha çok dokundukları tespit 

edilmiştir. Bu araştırmanın özetinde yüze dokunmanın 
duyguları düzenlediği  ve dengelediği düşünülmüştür. 
Bu araştırmada kişilerin yüzüne dokunmasının asıl 
sebebinin stresi azaltmak olduğu iddia edilmiştir. 
Günde birçok kez elimizi yüzümüze koyuyoruz ve 
bence bu araştırmanın sonuncunun doğruluk payı çok 
yüksek çünkü çoğu duygularımızı ifade ederken 
ellerimizi yüzümüze koyuyoruz. Örneğin 
şaşırdığımızda, gergin ve mutlu olduğumuzda hatta 
düşünürken bile... Ellerimizi yüzümüzde nereye 
koyduğumuzun farklı duyguları düzenlemek için 
olabileceği düşünülüyor.  

Uzmanlara göre ise insanlar yüzlerine daha 
doğmadan dokunmaya başlıyor. 24 ila 36 haftalık 
hamileler üzerinde yapılan bir araştırmada anne 
karnındaki bebeklerinde yüzlerine dokundukları 
gözlemlenmiştir. Bunun duygularla alakalı olduğuna 
dair bir kanıt ise anne karnındaki bebeklerin anne 
stresliyken sol el ile yüzlerine dokundukları tespit 
edilmiştir. Bu araştırmalara göre yüzümüze 
dokunmamız duygularımızla ilgili. 

Şaşırtıcı bir durum ise eller ile yüze dokunmak sadece 
insanlara ait bir alışkanlık değil bunu birçoğu hayvan 
da yapıyor, örneğin; kediler, köpekler ve sincaplar… 
Canadian Science Publishing dergisinde yayınlanan 
bir makalede 1970’lerde sincaplar üzerinde yapılan bir 
araştırma yer almıştır ve bu araştırmada elle yüz 
yıkama işinin kokuyla alakalı bir durum olabileceği 
vurgulanmıştır. 

Bu araştırma biz insanlarda da yüzümüze dokunma 
isteğimizin farklı bir sebebinin de kokularla alakalı 
olup olmadığını düşündürüyor. Virüsten korunmak 

Neden Sürekli
Yüzümüze Dokunuyoruz? 

Gökçe ACAR
9-C



Kaynakça: 
https://www.ntv.com.tr/saglik/neden-yuzumuze-dokunmadan-duram-
iyoruz,erP74JLcBEGiwzo5bYFfcA
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https://www.wired.com/story/cant-stop-touching-your-face-sci-
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https://www.bbc.com/future/article/20200317-how-to-stop-touch-
ing-your-face
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için yapılması gereken 3 temel hareketin evde kalmak, 
elleri düzgün ve sürekli yıkamak ve ellerin yüzle 
temasını önlemek olduğunu söylemiştim. Okuduğum 
bir makalede bu üç hareketin birbirleriyle bağlantılı 
olduğunu ve bu üç hareketi birbirine bağlayan 
nedenin koku alma ihtiyacı olabileceğini okumuştum. 
Belki de bu üç hareketi uygulamanın bazen insanları 
zorluyor olmasının sebebi koku alma ihtiyacıdır. 
Evimizde kalamıyoruz çünkü farklı kokuları toplamaya 
ihtiyacımız var, pandemiden önce ellerimizi bu kadar 
dikkatli ve uzun süre yıkamıyorduk çünkü 
ellerimizdeki o kokuların silinmesini istemiyorduk. 
Yüzümüze dokunuyoruz çünkü dışarıdan ellerimizle 
topladığımız bu kokuları burnumuza transfer 
ediyoruz.

Bu üç varsayımın doğruluğunu araştırmak için 
2011’den başlayarak 2014’e kadar süren ve 2015’te 
yayımlanan ilginç bir araştırma var. 281 kişi üzerinde 
yapılmış bu araştırmada deneklerin ellerini 
yüzlerinden en çok burunlarına götürdüğü tespit 
edilmiştir. Daha önce örnek olarak verdiğim bilimsel 
araştırmalarda da insanların ellerini yüzlerine 
götürmesinin sebebinin stresi azaltmak ya da 
duyguları düzenlemek olabileceğini düşünülmüştü 
fakat bu araştırmada durum daha ilginç. Belirttiğim 
gibi bu araştırmada insanların ellerini yüzüne 
götürmesinin asıl sebebinin buruna koku transferi 
yapmak olduğu düşünülüyor. Denekleri sizin 
beyninizdeki elektriksel faaliyetleri ölçeceğiz diye 
kandırmışlardır ve beyinlerindeki elektriksel akımı 
değil, burunlarındaki hava akımını ölçen bir alet 
takmışlardır. Deneklerin ellerini sadece yüzlerine 
götürmedikleri aynı zamanda burunlarına 
yaklaştırarak kokladıkları makine sayesinde tespit 
edilmiştir. Bu deneyle beraber elimizi yüzümüze 
koymamızın bir sebebinin de koku transferi 
olabileceği düşünülmüştür. Bu araştırmada 

gözlemlenen farklı bir durum ise insanların el 
sıkıştıktan sonrada ellerini burunlarına götürüp 
koklamalarıdır. Bilim insanları bu hareketi örnekleme 
olarak adlandırmışlardır, çünkü deneklerin karşıdaki 
kişiden topladıkları örnekleri burunlarıyla test 
ettiklerini gözlemlemişlerdir.  

Ellerimizi yüzümüze koymak basit bir alışkanlık olsa 
da bunun birkaç farklı sebebi olabileceğini bu 
araştırmalar sayesinde görmüş olduk. Bunlardan biri 
duyguları dengelemek ve düzenlemek, diğeri ise 
kokuyu ellerimiz sayesinde burnumuza götürerek 
transfer etmek. Bu konuda birçok araştırma 
yapılmasına rağmen kesin bir sonuca varılamamıştır 
çünkü bu hareketin bilinçsiz olarak yapılmasının 
sebebi kişiden kişiye göre değişebilir. BBC’ye konuşan 
psikolog Natasha Tiwari’ye göre bu alışkanlığı 
ortadan kaldırmak neredeyse imkânsız olsa da 
azaltmanın yolları bulunuyor. Uzmanlara göre maske 
takmak ellerimizin ağzımız ve burnumuzla temasını 
engelliyor ve uzmanlar, bu dönemde maske takmanın 
bu alışkanlığın bize getirebileceği en önemli katkının 
virüsten bizi koruyabileceğini söylüyor. Aynı zamanda 
değinmek istediğim önemli bir konu da elimizi 
yüzümüze koymak her ne kadar bir alışkanlık ya da 
refleks olsa da pandemi sürecinde bu hareket virüsün 
vücuda bulaşmasına neden oluyor, bu nedenle 
ellerimizi yüzümüze koymamaya dikkat etmeli, 
ellerimizi 20 saniye boyunca düzgünce yıkamalı ve 
evde kalmaya özen göstermeliyiz.  

Dünya Sağlık Örgütü’nün virüsten korunmak için 
yapılması gereken 3 hareketi açıklamıştı, bu en etkili 3 
temel hareket sırasıyla; evde kalmak, elleri sürekli 
olarak yıkamak ve ellerin yüz ile temasını engellemek. 
Bu 3 temel kuralı uygulamak, duyulduğunda kulağa 
zor gelmiyor fakat neden uzun bir süre geçmesine 
rağmen bu 3 kuralın hepsine hâlâ tam uyum 
sağlayamadık? Virüsün başlamasından itibaren evde 
kalmaya dikkat ediyor ve ellerimizi sürekli yıkamaya 
özen gösteriyoruz fakat neden yüzümüze 
dokunmadan duramıyoruz? 

Kulağa çok kolay gelen bu hareketi uygulamak 
gerçekten de tüm canlılar için hiç de kolay değil. 
Psikologlara göre ellerimizle yüzümüze dokunmadan 
durabilmek neredeyse imkânsız çünkü çoğu zaman 
bu eylemi bilinçsizce yapıyoruz. Dünya Sağlık Örgütü 
Acil Sağlık Hizmetleri başkanı Michael Ryan yaptığı 
bir duyuruda 20 dakika içerisinde kaç kişinin kaç kez 
yüzüne dokunduğunu sayamadığını söylüyor. Bu 
konu hakkında bir sürü araştırma yapılmıştır ve sağlık 
hizmetleri konusunda en yetkili olan kişilerin bile bu 
kurala uyamadıkları gözlemlenmiştir. 

Tıp öğrencileri üzerinde yapılan bir araştırmada, 
sınıfta bulunan 26 tıp öğrencisinin dersi dinlerken 
saatte 23 kez yüzlerine dokunduğu gözlemlenmiş ve 
2,5 dakikada bir ağızlarına, burunlarına, çenelerine ve 
gözlerine dokundukları belirlenmiştir. Buna benzer bir 
araştırma Almanya’da da yapılmıştır ve bu sefer de 
test çözen gençlerin elektriksel beyin aktiviteleri 
analiz edilmiştir. Test çözerken hepimizin karşılaştığı 
ve yüzleşmek durumunda kaldığı önemli bir sorun, 
stresle başa çıkmaktır. Almanya’da bu araştırma 
yapılırken gençler ilk başta odaklarının dağılmayacağı 
bir ortamda test çözerken, ileriki zamanlarda onları 
rahatsız etmek ve streslerini arttırmak için 
hoparlörlerden dikkat dağıtıcı sesler yayınlayarak 
onların stresini arttırmışlardır.  Bu araştırmanın 
sonucunda neredeyse tüm öğrencilerin stresleri 
arttıkça yüzlerine daha çok dokundukları tespit 

edilmiştir. Bu araştırmanın özetinde yüze dokunmanın 
duyguları düzenlediği  ve dengelediği düşünülmüştür. 
Bu araştırmada kişilerin yüzüne dokunmasının asıl 
sebebinin stresi azaltmak olduğu iddia edilmiştir. 
Günde birçok kez elimizi yüzümüze koyuyoruz ve 
bence bu araştırmanın sonuncunun doğruluk payı çok 
yüksek çünkü çoğu duygularımızı ifade ederken 
ellerimizi yüzümüze koyuyoruz. Örneğin 
şaşırdığımızda, gergin ve mutlu olduğumuzda hatta 
düşünürken bile... Ellerimizi yüzümüzde nereye 
koyduğumuzun farklı duyguları düzenlemek için 
olabileceği düşünülüyor.  

Uzmanlara göre ise insanlar yüzlerine daha 
doğmadan dokunmaya başlıyor. 24 ila 36 haftalık 
hamileler üzerinde yapılan bir araştırmada anne 
karnındaki bebeklerinde yüzlerine dokundukları 
gözlemlenmiştir. Bunun duygularla alakalı olduğuna 
dair bir kanıt ise anne karnındaki bebeklerin anne 
stresliyken sol el ile yüzlerine dokundukları tespit 
edilmiştir. Bu araştırmalara göre yüzümüze 
dokunmamız duygularımızla ilgili. 

Şaşırtıcı bir durum ise eller ile yüze dokunmak sadece 
insanlara ait bir alışkanlık değil bunu birçoğu hayvan 
da yapıyor, örneğin; kediler, köpekler ve sincaplar… 
Canadian Science Publishing dergisinde yayınlanan 
bir makalede 1970’lerde sincaplar üzerinde yapılan bir 
araştırma yer almıştır ve bu araştırmada elle yüz 
yıkama işinin kokuyla alakalı bir durum olabileceği 
vurgulanmıştır. 

Bu araştırma biz insanlarda da yüzümüze dokunma 
isteğimizin farklı bir sebebinin de kokularla alakalı 
olup olmadığını düşündürüyor. Virüsten korunmak 
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Gün içerisinde birçok durumla karşı karşıya kalırız ve 
karşılaştığımız olaylara karşı bazı duygulara sahip 
oluruz. Aslında uykudan uyandığımız andan itibaren 
duygularımız harekete geçer. Kimi zaman 
rüyalarımızın etkisiyle karışık duygular içinde uyanırız, 
daha sonra rüyalarımızı unuttukça yeni durumlarla 
karşılaştığımızda yeni duygulara kapılırız. Her gün 
hatta her an farklı duygulara bürünürüz. Örneğin bir 
yere gitmek için acele ederken telaş duygusuna, 
sunum yapacağımız zaman heyecan duygusuna ve 
sunumumuz güzel geçtiğinde mutluluk, sevinç 
duygularına kapılırız. Bunlar da duygularımızın her an, 
her saat farklılık gösterdiğini kanıtlar niteliktedir. 
Bazen hiç konuşmadan, duygularımızla yani 
duygularımızın mimiklerimize yansıtmış olduğu 
ifadeyle bağlantı kurarız birbirimizle. Peki hiç 
düşündünüz mü biz niye duygulara sahibiz?

Duygularımız olmasa insanlar arasında nasıl 
farklılıklar olurdu? İnsanlar doğduğu andan itibaren 
duygulara sahiptir, yani bazı duygularımız doğuştan 
gelir. Mutluluk, öfke, üzüntü gibi duygular temel olan 
duygulardır. Ancak bazı duygular ise sosyal 
yaşantımızdan, çevremizden edindiğimiz 

davranışlardan gelmektedir. Eğer duygularımız 
olmasaydı duvardan, taştan yani cansız bir varlıktan 
farkımız kalmazdı. Karşılaştığımızın durumlara 
verecek bir tepkimiz olmaz ve bütün gün boyunca 
aynı yüz ifadesine sahip olurduk.

Duygularımız, bizi özel kılan nadir özelliklerimizden 
bir tanesidir. İnsanlar için duygular çok önemli bir role 
sahiptir hayatlarında, çünkü duygularımız 
davranışlarımızı etkiler, ne durumda ne şekilde 
davranacağımızı belirler. Örneğin, bir kişi bir duruma 
çok öfkelendi ama sakinleşmek için oradan 
uzaklaşmayı tercih ediyor, çünkü orada kalırsa 
başkalarının kalbini kırabilecek davranışlar 
sergileyebilir. Merak duygusu sayesinde insanlar yeni 
şeyler keşfetmenin peşine düştü, bu duygunun bize 
dayattığı davranışlar sayesinde yeni icatlar geliştirdik. 
Eğer bunları yapanların içinde merak duygusu 
olmasaydı, şu an sahip olduğumuz telefon, çamaşır 
makinesi gibi teknik donanımların hiçbiri olmazdı.

Sevgi, saygı gibi duygular sayesinde de birbirimize 
anlayış gösterir ve birbirimizin eksiklerini tamamlarız. 
Üzüntü, merhamet duygularımız sayesinde ise 
sevdiğimiz kişilerin üzülmesini engellemeye, onları 
korumaya çalışırız. Pişmanlık duygumuz sayesinde 
yaptığımız yanlışları tekrar yapmamayı öğrenir, yani 
tekrarlara düşmekten kurtuluruz.

Sonuç olarak duygularımız, hayatımıza yön veren, bizi 
biz yapan en önemli unsurlardır. Ek bir bilgi olarak: 
dünyada sekiz temel duygu vardır ve bunların hepsi 
alt başlıklara sahiptir. Alt başlıkları sayamayacağımız 
kadar çok olduğu için bu temel duyguları bilmemiz 
yeterlidir. Mutluluk, üzüntü, korku, şaşkınlık, öfke, ilgi, 
iğrenme ve utanç bu temel duygulardır.

Duygular

Gamze GÜLER
9-A



Kaynakça: 
https://www.alibicak.com/muzigin-insan-psikolojisine-et-
kisi/#:~:text=Bir%20etkinli%C4%9Fe%20odakland%C4%B1%C4%9F%C4%
B1nda%20arka%20plandaki,m%C3%BCzikler%20haf%C4%B1zan%C4%B1
%20etkili%20kullanmana%20yar%C4%B1yor.
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Kendimizi kötü hissettiğimiz zamanlarda hareketli 
müzikler dinleyip moralimizi yükseltmeye çalışırız. 
Müziğin insan psikolojisine etkisi hakkında yapılan 
bilimsel araştırmalar, dinlediğimiz müziklerin 
moralimizi yükseltmenin yanı sıra bizleri 
depresyondan ve stresten de uzak tuttuğunu 
kanıtlamıştır. Ancak müzik dinlerken seçici olmak da 
müziğin psikolojimize olan etkisi bakımından 
önemlidir. Örneğin mutsuzken bize moral verecek 
müzikler dinlemek yerine, bizi daha da mutsuz 
edecek müzikler dinlersek bu beraberinde 
depresyonu getirebilir. Hatta fark ettiyseniz 
mutluyken bizde kötü bir hatırası olan veya sözleri 
acıklı bir müzik çaldığında eğer müziğe odaklanırsak 
hemen duygu düzeyimiz düşer. 

Müzik ruhumuzun gıdasıdır, bu yüzden müzik 
seçerken ruhumuzu zehirlememek için bizi 
neşelendirecek, bize iyi gelecek müzikler seçmeliyiz. 

Araştırmalar arka fonda çalan enstrümantal müziğin 
bazı kişilerde bilişsel performansı etkilediğini ve 
beyindeki işlem hızında gelişmelere yol açtığını da 
ortaya çıkarmıştır. Ayrıca araştırmacılar hızlı tempolu 
müzik dinlemenin insanları daha fazla çalışmaya 
teşvik ettiğini keşfettiler, çalan şarkılara göre görüldü 
ki tempo, çalışma hızını %10 arttırdı veya tam tersine 
düşürdü.

Müziğin insan psikolojisine olan bir diğer şaşırtıcı 
etkisinin ise kilo vermeye yardımcı olabileceği görüşü 
vardır. Farklı bir araştırmaya göre hafif müzik çalınan 
ve düşük aydınlatılmış restoranlarda yemek yiyen 
insanlar, diğer restoranlarda yediklerinden %18 daha 
az yemek tüketirlermiş. Bunun sebebinin ise 
insanların hafif müzikli ve loş ışıklı ortamlarda 
kendilerini daha rahat hissetmeleri, yiyeceklerini daha 
yavaş tüketmeleri ve tokluk hissine daha çabuk 
kapılmaları olabileceği belirtilmiştir.

Sonuç olarak müzik dinlemenin insana hem fiziksel 
hem de zihinsel olmak üzere pek çok etkisi vardır. 
Sağlıklı ve güçlü bir psikolojiye sahip olmak için 
müziği sadece bir eğlence aracı olarak değil, günlük 
yaşamımızı düzenleyecek bir terapi olarak görmeliyiz.

Müzik İnsan Psikolojisini Nasıl Etkiler?

Nesli Işık ANĞ
9–B 



Kaynakça: 
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/217393
https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/158963/mod_re-
source/content/0/KONU%201.pdf
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Psikoloji veya ruh bilimi, davranışı ve zihini inceleyen 
bilimdir. Hayatımızın birçok alanında sıkça 
karşılaştığımız bir alandır. İnsanın tanımı onu diğer 
canlı türlerinden ayırır. İnsan, memeli canlılardan olup 
iki elini kullanabilmekte ve iki ayağı üstünde 
dolaşabilmektedir. Bilinçli bir hareket yeteneği olan, 
aralarında dil ve sembollerle sözlü olarak anlaşabilen, 
aklını ve düşünme yeteneğini kullanabilen en gelişmiş 
canlı türü olan insan, antropolojinin ilgi alanına 
girmektedir. Bilinçli ve bilinçsiz olayların yanı sıra 
daha çok duygu ve düşüncenin incelemesini içeren 
psikoloji, çok kapsamlı bir bilimsel alandır. İnsanın 
ruhsal yapısını anlamak amacıyla kullanılan diğer 
kavramlar arasında kimlik, kişilik ve kendilik 
bulunmaktadır. Kimlik, kişinin toplum tarafından 
tanımlanan rolleri ne oranda benimsediğini ifade 
eden bir kavramdır. Kişilik diğer insanlarla ilişkilerde 
gözlenen, kişinin kendine özgü ve süreklilik gösteren 
davranış örüntülerini ifade eder. Kendilik ise kişinin 
kendisi ile ilgili hissettiği her şeyi ifade eden bir 
kavramdır. Bu alanlardan biri de aslında bizi de en çok 
etkileyen ‘psikolojinin insan davranışına etkisi’dir.

‘Davranış Bilimleri’ insan davranışını, davranışa etki 
eden toplumsal, psikolojik, grupsal ve fizyolojik 
etmenleri ele alıp inceleyen ve açıklayan sosyal bilim 
dalıdır. İnsan davranışının oluşumunda biyolojik 
etmenlerin rolü ile psikolojik etmenlerin rolüne birlikte 
bakıldığında psikolojik etmenlerin daha birincil, 
biyolojik etmenlerin ise bir çeşit araç işlevinde olduğu 
görülecektir. 

Organizmaların hem doğrudan gözlenen davranışları 
hem de düşünme, zihinde canlandırma, hatırlama ve 
hayal etme gibi doğrudan gözlenemeyen karmaşık 
zihinsel süreçleri psikolojinin inceleme alanına girer  
bir yandan algı, dikkat, duygu, motivasyon, zekâ, 
kişilik gibi içsel süreçler; bir yandan kişiler arası ilişki 
süreçleri (örneğin aşk, evlilikte uyum ve çatışma, anne 
ve çocuk arasında bağlanma gibi), grup içi ve gruplar 
arası ilişki süreçleri (örneğin gruplar arası ön yargı ve 
ayrımcılık, kolektif eylem vb.) psikoloji biliminin 
çalıştığı konulardır. Psikoloji bilimi,  hem insanların 
hem hayvanların davranışlarını çalışılabilir. Tüm bu 
özellikleriyle psikoloji, hem fen ve tıp bilimleri ile hem 
de sosyal bilimlerle yakından ilişkilidir.

Bir organizmanın tümüyle yaşantısını ilgilendiren ve 
geniş kapsamlı bir kavram olan davranış deyimi, 
aslında bir eylemi, bir hareketi ve bir tepkiyi 
çağrıştırmaktadır. Bu bağlamda davranış kavramı 
organizmanın ‘içten ve dıştan gelen belirli uyarıcılara 
karşı oluşturduğu, ya da gösterdiği tepkidir’. Örneğin, 
bir babanın çocuğunu her zamanki ses tonundan bir 
doz arttırarak azarlaması-uyarması belki çocuk 
üzerinde ani bir tepki doğurmaz. Ancak çocuk diğer 
bir odaya geçerek ya da ortam değiştirerek hatta 
yemeğe gelmeyerek bir tepkisel eylem süreci 
başlatabilir. Psikolojinin hedefi, zihinsel süreçleri ve 
davranışları tanımlamak, neden ve nasıl oluştuklarını 
açıklamak, ileride nasıl bir değişim-gelişim 
göstereceklerini öngörmek ve bu süreçleri kontrol 
etmektir. Bu hedefler doğrultusunda görgül 
yöntemlerle örneğin deneysel ya da başka 
yöntemlerle araştırmalar yürütülür. Psikoloji biliminin 
ürettiği bilgiler, insan etkinliklerinin değerlendirilmesi 
ve düzenlenmesi ile ilgili pek çok alanda kullanılır.

Psikolojinin İnsan
Davranışına Etkisi Nedir?

Derin YALÇIN
9–B      



atakların sonunda kusabilir bazıları içinde tutar, bu da 
kişinin kilo almasına neden olurken ruhsal sağlığını 
daha da zedeler. Fakat üçünün de arkasında yatan 
rahatsız edici neden kilo alma korkusu, kalori 

Yeme bozukluklarının nedeni birçok şey olabilir. En 
göze çarpan neden kilo alma korkusu, görünüşünde 
özgüvensiz olma, kilolu olma ve kiloları konusunda 
dalga geçilmesi, zorlanmasıdır. Bunun haricinde 
kendisini yetersiz ve değersiz hissetme sonucu kişinin 
kendini aç bırakarak veya kusarak kontrolde ve özgür 
hissetmesi. 

Yeme bozuklarının zihne verdiği zararın yanı sıra 
bedene verdiği fiziksel zarar da oldukça ciddidir. 
Çoğu anoreksiya hastasının ölüm nedeni kalplerinin 
yetersizliğidir. Bunun dışında karın ağrıları, dişlerde 
istifra etmekten dolayı olan aşınmalar, vücutta 
morarmalar, saçların yoğun bir şekilde dökülmesi, 
sindirim sisteminde bozukluklar, kemik erimesi, 
kadınlarda özel dönemlerinde düzensizlik yaşanması, 
kansızlık, bayılmalar vb... Fakat her yeme 
bozukluğuna sahip  bir kişi bu belirtilerin tümünü 
göstermek zorunda değildir, önemli olan bunun bir 
düşünce bozukluğu olduğunun ve bunun sağlığı nasıl 
etkilediğinin kabullenilmesi ve sorgulanmasıdır. 

Yeme bozukluğu olan birine nasıl yardım edebiliriz? 
Yeme bozukluğu tamamen kişide biten bir 
bozukluktur, başka birinin ‘Çok zayıfsın, kilo vermene 
gerek yok…’ demesi kişide bir şeyi değiştirmez hatta 
daha kötü etkileyebilir. Bunun yerine kişinin 
profesyonel ve gerekli yardımı aldığından emin 
olmalıyız. Yeme bozuklarının tedavi süreci ayaktan ve 
yatırılarak olabilir, her durumda kişinin zihinsel olarak 
yanında olmalıyız. Yeme bozuklukları rekabetçi bir 
hastalıktır yani yeme bozukluğu olan birinin yanında o 
gün ne kadar yediğinizden, ne kadar spor 
yaptığınızdan bahsederseniz sizden daha az yemeye, 
daha çok spor yapmaya kendilerini zorlayabilirler. 
Bunun yerine yemek yenilen bir ortamda onlardan 
daha çok yemeye dikkat etmek, kilolar ve kaloriler 
hakkında konuşmamak onları daha güvende ve rahat 
hissettirebilir.
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Yeme bozuklukları zihinsel ve ruhsal kaynaklı yaygın 
ve en bilinen şekliyle üç gruba ayrılır. Anoreksiya 
nervoza, bulimiya nervoza ve tıkanırcasına yeme. Bu, 
en ölümcül zihinsel hastalıktır fakat buna rağmen bu 
konuda yeterince bilgilendirme yapılmamaktadır. 

Küresel olarak yeme bozukluğu yaygınlık oranının 
2000 ile 2018 yılları arasında nüfusun yüzde 
3,4’ünden yüzde 7,8’ine çıktığı bulunmuştur. Yani bu 
sorun, hızlıca artmakta ve tehlikeli olmaktadır.  Bu 
sorun önceleri daha çok kız çocuklarının ergenlik 
döneminde görülmeye başlanmış fakat bu genelleme 
zaman ile çok değişime uğramıştır. Ergenlik çağının 
altında, üstünde, erkeklerde, yetişkinlerde de 
görülebilir hale gelmiştir. 

Anoreksiya nervozaya sahip olan bir birey, yiyecek 
alımını büyük ve tehlikeli bir oranda azaltır, sıkı bir 
diyet uygular ve kalori yakmak için oldukça sağlıksız 
davranışlarda bulunurlar. Bazen yeme atakları 
yaşayabilirler çünkü kendilerini yememek için oldukça 
zorlarlar ve bu hareket ters teper. Yemek yemek 

yerine başka insanların yemelerini video veya canlı 
olarak izleyebilirler, ‘Şu an aç değilim, yemek yedim’ 
gibi bahaneleri sıklıkla kullanırlar. Kalabalık bir ortama 
girmekten çekinebilirler çünkü başkalarının yanında 
kendilerini kontrol edemeyeceklerini düşünebilirler.

Bulimiya nervoza, anoreksiyaya benzer fakat hastalar 
yemek yedikten sonra neredeyse yedikleri her şeyi 
kusarak dışarı atarlar. Yemek alımları normal 
miktarda, daha az veya daha fazla olabilir fakat 
içecek, yemek fark etmeksizin aldıklarını dışarı atarlar.

İkisinin de ortak özellikleri vardır, kalorileri dışarı 
atmak için fazla spor yapma, müshil ve diyet hapları 
kullanma, kendini su ile tıkama gibi davranışlar birkaç 
örnektir.

Tıkınırcasına yeme ise, diğer ikisinden daha farklıdır 
ama temelde aynı düşünce ile takıntılılardır: Kilo 
vermek! Tıkınırcasına yeme, adından da 
anlaşılabileceği gibi tıkanırcasına, kontrolsüzce 
yemektir. Kişi kendini kontrol edemez, bazıları bu 

Yeme Bozuklukları

Duru SIRT
9-A



Kaynakça: 
https://psikiyatri.org.tr/halka-yonelik/32/yeme-bozukluklari
https://www.erdempsikiyatri.com/yeme-bozukluklari-ve-tedavisi
https://www.acibadem.com.tr/ilgi-alani/anoreksiya-nervoza/
https://www.acibadem.com.tr/ilgi-alani/bulimia-nervoza/
https://www.florence.com.tr/yeme-bozukluklari
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atakların sonunda kusabilir bazıları içinde tutar, bu da 
kişinin kilo almasına neden olurken ruhsal sağlığını 
daha da zedeler. Fakat üçünün de arkasında yatan 
rahatsız edici neden kilo alma korkusu, kalori 

Yeme bozukluklarının nedeni birçok şey olabilir. En 
göze çarpan neden kilo alma korkusu, görünüşünde 
özgüvensiz olma, kilolu olma ve kiloları konusunda 
dalga geçilmesi, zorlanmasıdır. Bunun haricinde 
kendisini yetersiz ve değersiz hissetme sonucu kişinin 
kendini aç bırakarak veya kusarak kontrolde ve özgür 
hissetmesi. 

Yeme bozuklarının zihne verdiği zararın yanı sıra 
bedene verdiği fiziksel zarar da oldukça ciddidir. 
Çoğu anoreksiya hastasının ölüm nedeni kalplerinin 
yetersizliğidir. Bunun dışında karın ağrıları, dişlerde 
istifra etmekten dolayı olan aşınmalar, vücutta 
morarmalar, saçların yoğun bir şekilde dökülmesi, 
sindirim sisteminde bozukluklar, kemik erimesi, 
kadınlarda özel dönemlerinde düzensizlik yaşanması, 
kansızlık, bayılmalar vb... Fakat her yeme 
bozukluğuna sahip  bir kişi bu belirtilerin tümünü 
göstermek zorunda değildir, önemli olan bunun bir 
düşünce bozukluğu olduğunun ve bunun sağlığı nasıl 
etkilediğinin kabullenilmesi ve sorgulanmasıdır. 

Yeme bozukluğu olan birine nasıl yardım edebiliriz? 
Yeme bozukluğu tamamen kişide biten bir 
bozukluktur, başka birinin ‘Çok zayıfsın, kilo vermene 
gerek yok…’ demesi kişide bir şeyi değiştirmez hatta 
daha kötü etkileyebilir. Bunun yerine kişinin 
profesyonel ve gerekli yardımı aldığından emin 
olmalıyız. Yeme bozuklarının tedavi süreci ayaktan ve 
yatırılarak olabilir, her durumda kişinin zihinsel olarak 
yanında olmalıyız. Yeme bozuklukları rekabetçi bir 
hastalıktır yani yeme bozukluğu olan birinin yanında o 
gün ne kadar yediğinizden, ne kadar spor 
yaptığınızdan bahsederseniz sizden daha az yemeye, 
daha çok spor yapmaya kendilerini zorlayabilirler. 
Bunun yerine yemek yenilen bir ortamda onlardan 
daha çok yemeye dikkat etmek, kilolar ve kaloriler 
hakkında konuşmamak onları daha güvende ve rahat 
hissettirebilir.

Yeme bozuklukları zihinsel ve ruhsal kaynaklı yaygın 
ve en bilinen şekliyle üç gruba ayrılır. Anoreksiya 
nervoza, bulimiya nervoza ve tıkanırcasına yeme. Bu, 
en ölümcül zihinsel hastalıktır fakat buna rağmen bu 
konuda yeterince bilgilendirme yapılmamaktadır. 

Küresel olarak yeme bozukluğu yaygınlık oranının 
2000 ile 2018 yılları arasında nüfusun yüzde 
3,4’ünden yüzde 7,8’ine çıktığı bulunmuştur. Yani bu 
sorun, hızlıca artmakta ve tehlikeli olmaktadır.  Bu 
sorun önceleri daha çok kız çocuklarının ergenlik 
döneminde görülmeye başlanmış fakat bu genelleme 
zaman ile çok değişime uğramıştır. Ergenlik çağının 
altında, üstünde, erkeklerde, yetişkinlerde de 
görülebilir hale gelmiştir. 

Anoreksiya nervozaya sahip olan bir birey, yiyecek 
alımını büyük ve tehlikeli bir oranda azaltır, sıkı bir 
diyet uygular ve kalori yakmak için oldukça sağlıksız 
davranışlarda bulunurlar. Bazen yeme atakları 
yaşayabilirler çünkü kendilerini yememek için oldukça 
zorlarlar ve bu hareket ters teper. Yemek yemek 

yerine başka insanların yemelerini video veya canlı 
olarak izleyebilirler, ‘Şu an aç değilim, yemek yedim’ 
gibi bahaneleri sıklıkla kullanırlar. Kalabalık bir ortama 
girmekten çekinebilirler çünkü başkalarının yanında 
kendilerini kontrol edemeyeceklerini düşünebilirler.

Bulimiya nervoza, anoreksiyaya benzer fakat hastalar 
yemek yedikten sonra neredeyse yedikleri her şeyi 
kusarak dışarı atarlar. Yemek alımları normal 
miktarda, daha az veya daha fazla olabilir fakat 
içecek, yemek fark etmeksizin aldıklarını dışarı atarlar.

İkisinin de ortak özellikleri vardır, kalorileri dışarı 
atmak için fazla spor yapma, müshil ve diyet hapları 
kullanma, kendini su ile tıkama gibi davranışlar birkaç 
örnektir.

Tıkınırcasına yeme ise, diğer ikisinden daha farklıdır 
ama temelde aynı düşünce ile takıntılılardır: Kilo 
vermek! Tıkınırcasına yeme, adından da 
anlaşılabileceği gibi tıkanırcasına, kontrolsüzce 
yemektir. Kişi kendini kontrol edemez, bazıları bu 
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Tiyatro, herhangi bir olay, durum veya 
tasarının sahnede canlandırılması amacı ile 
yazılmış çeşitli metinlere denir. Tiyatro, 
Yunanca ‘theatron’ yani Türkçe hali ile ‘görme 
yeri’ sözcüğünden gelmektedir. Eski 
Yunan’daki bağ bozumu tanrısı ‘Dionizos’ 
adına düzenlenen şenliklerden ortaya 
çıkmıştır ve günümüze kadar tiyatro kültürü 
sürmüştür. Ortaya çıkan ilk tiyatro ürünü 
‘trajedi’dir. Ardından komedi, dram, müzikal 
komedi türleri ortaya çıkmıştır. Ayrıca 
tiyatronun müzik eşliğinde yapıldığı bale ve 
opera gibi türleri ortaya çıkmıştır. Bu eserler 
Batı kültürü tiyatrosu adı altında ortaya 
çıkmışlardır.

İlk ortaya çıkan tiyatro türü trajedinin özelliği 
acıklı, hüzünlü olmasıdır. İzleyenlerde acıma 
ve üzüntü duygularını yaşatmasıyla birlikte 
kişiyi kötü hislerden arındırmayı amaçlar. 
Konusunu çoğunlukla mitolojiden, 
efsanelerden almaktadır. Trajedide üç birlik 
kuralına uyulur. Üç birlik kuralı zaman, yer ve 
olay birliği anlamına gelir. Bu kural, trajedinin 
24 saat içinde, aynı yerde ve tek bir olay 
çevresinde geçmesini hedef alır. 

Trajedinin ardından gelen türlerden biri olan 
komedi, izleyicinin eğlenmesi ve bazen 
kahkahalara gülmesini amaçlayan tiyatro 
türüdür. Aynı zamanda iğneleyici bir anlatım 
kullanılmaktadır. Komedi türü kendi 
içerisinde gruplara ayrılır. İnsan karakterinin 
gülünç yönlerini vurgulayan komedi türü 
‘karakter komedisi’ olarak karşımıza çıkar. 
Toplumun gülünç yönlerini ele alan komedi 
türüne ‘töre komedisi’, merak ve güldürü 
amaçlı oyunlara da ‘entrika komedisi’ denir. 

En temel tiyatro türlerinden biri de dram 
türüdür. Dram Türkçe karşılığı ‘acıklı olay’dır 

fakat dram her zaman trajik olmak zorunda değildir. 
Trajedi ve komedi karışımı olarak da karşımıza 
çıkabilir. Çoğunlukla günlük olaylardan alınır ve 
hayattaki bütün gerçekleri yansıtmayı amaçlar. 
Dramlarda gerçekleri öne çıkarmak amaçlandığı için 
üç birlik kuralına uyulmaz.

Müzik eşliğinde yapılan tiyatrolar bale, opera, vodvil, 
operet ve opera komik olarak ayrılır. Bale türü, belli 
hareketlerle, danslarla müzik eşliğinde yapılan tiyatro 
türüdür. Operet ve opera komiğin arasındaki tek fark 
operetin halk için, opera komiğin ise üst sınıf insanlar 
için yazılmış olmasıdır. İkisi de eğlenceli, ağır bir 
konusu olmayan ve içerisinde bestesiz konuşmalar 
geçen tiyatro türleridir. Aynı zamanda bir komedi türü 
olan vodvil, haraketli ve eğlenceli konular üzerine 
oluşturulmuş, içerisinde şarkılara da yer verilen 
tiyatro türüdür. Opera, bir orkestra eşliğinde “koro, 
düet, solo” şeklinde şarkıyla söylenen tiyatro türüdür. 
Çoğu insanın tiyatro olarak görmediği opera, aslında 
içerisindeki hareketler ve konusu ile bizlere çok şey 
anlatır. Tiyatronun asıl gayesi de bizlere bir şey 
öğretmek, hayata dair deneyim kazandırmaktır. 

Tiyatro

Ece FEDA
9–B 

Kaynakça: 
www.turkedebiyati.org
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Afrika yoksuldur fakat kendi kendine 
yoksullaşmamıştır, Afrika yoksullaştırılmıştır. 
Afrika’nın keşfi, dönüm noktası olmuştur. Sömürgeye 
maruz kalmış ve bunun üstesinden gelememiştir. 
Zamanın büyük sömürge devletleri, İngiltere gibi, 
yerli halkı köle olarak Afrika’nın topraklarını kendi 
amaçları için kullanmışlardır.

Afrika’nın zengin elmas yataklarına sahip olduğu 
halde bu kadar yoksul olması, bu duruma çok güzel 
bir örnektir. Özellikle Güney Afrika, Sierra Leone, 
Botsvana, Orta Afrika Cumhuriyeti gibi ülkeler zengin 
elmas yataklarına sahiptir ve büyük yabancı firmalar 
bölgedeki yeraltı kaynaklarını almakla yetinmeyip, 
halkı da zor şartlarda yaşamaya mecbur 
bırakmışlardır. “Kanlı Elmas” adlı film bu olayları çok 
güzel yansıtmıştır.

Afrika’da sömürülen tek kaynak elmas yatakları 
değildir. Agnola, Sudan, Nijerya gibi ülkelerde petrol 
yatakları; Kongo ve Nijer gibi ülkelerde zengin 
uranyum yatakları; Kenya, Etiyopya, Burundi ve 
Ruanda gibi ülkelerde yüksek kaliteli çay ve kahve 
bahçeleri; Madagaskar ve Tanzanya gibi ülkelerin ise 
egzotik doğası olması nedeniyle, bu bölgeler 
sömürgeye açık bölgeler haline gelmişlerdir.

Afrika’nın bu durumda olmasının tek nedeni kıtadaki 
zengin kaynaklar değildir. Kıtada iç karışıklıklar ve iç 
savaşlar da yoksullaşmada çok etkilidir. Afrika’da 
herkes yoksul olmadığı gibi çok zengin insanlar da 
vardır. Dolayısıyla insanların yaşam standartları 
arasında uçurumlar vardır. Elmas kovalayan silahlı 
çetelerden Kuzey Afrika ülkelerindeki, Libya gibi, 
insan ticareti yapanlara kadar illegal işler yapan 
onlarca çete vardır ve bu gruplar arasında çıkan 
çatışmalar sonucu bir taraf kazanırken diğer taraf 
daha da yoksullaşmaktadır. Bu durum birçok ülkenin 
yönetiminin yetersiz kalmasına neden olmuştur. 
Örnek olarak Libya’nın başkenti Trablus’un merkezi 
güvenlik kuvvetlerinin bir kısmı mafya çetelerinin 

kontrolündedir, dolayısıyla devletin gücü böylesine 
silahlı çetelerle mücadele etme konusunda yetersiz 
kalmaktadır.

İklim koşulları da yoksullaşmada etkilidir. Tek geçim 
kaynakları tarım olan insanların değişen iklim 
şartlarından etkilenmeleri çok büyük sorunlara neden 
olmaktadır. Kimi zaman çok büyük kuraklıklar 
yaşanırken kimi zaman da seller meydana gelebilir. 
Tarım ürünleriyle hem para kazanan hem de karnını 
doyuran halk, iklim şartlarından dolayı ölümcül 
düzeyde etkilenir. Yoksulluğun böylesine yüksek 
olduğu bir ülkede insanlar ölmektense birçok şeyi 
göze alırlar. Başkalarının evine girip zorla yemeklerini 
çalmak buna örnek olarak gösterilebilir.

İnsanları etkileyen bir diğer neden ise hastalıklardır. 
Günlerce su bile bulamayan insanların olduğu bir 
bölgede hijyen söz konusu değildir. Dolayısıyla her 
türden hastalık vardır ve bu hastalıklar birçok kişinin 
ölümüne yol açar. Üstelik bu hastalıklar büyük 
salgınlar şeklinde olmak zorunda değildir. Afrika’da 
basit bir grip bile hiç yemek ve su bulamayan birini 
öldürebilir.

Ne yazık ki tüm bu nedenlere rağmen birçoğumuz 
sadece bardağın dolu tarafını görmekteyiz. Güney 
Afrika denildiğinde akla gelen safari parkları ve 
oteller, yoksulluktan acı çeken birçok insanın yanında 
küçük bir göz boyayıcıdır. Afrika’daki birçok insan, o 
otellerdeki turistlerin sırf canı istemediği için 
tabağında bıraktığı artıklara muhtaç durumdadır 
fakat hâlâ bunu fark edemeyen insanlar var.

Afrika’da Yoksulluk
Yoksullaştırılan Afrika

Mert Gencer ŞİMŞEK
9–B 

Kaynakça: 
www.dw.com/tr/afrika-hep-en-yoksul/a-17807838
www.bbc.com/turkce/haberler/2009/08/090824_africa_poor#:~:tex-
t=Zengin%20kaynaklar%20ve%20yoksul%20insanlar,dair%20bir%20ipucu%20
daha%20sunuyor.&text=Afrika%20halklar%C4%B1%20yoksul%20olabilir%20a
ma,ve%20ticaret%20yapmak%20i%C3%A7in%20gelmi%C5%9F.       
insamer.com/tr/yoksullastirilmis-afrika_262.html
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Afrika-Tanzanya Eyasi Gölü’nde yaşayan Hadza 
Kabilesi, son avcı-toplayıcı kabilelerdendir. 
Nüfuslarının yaklaşık olarak 1000 kişi kaldığı tahmin 
ediliyor. Bu kabile eski bağlarından biraz da olsa 
kopamadı. Yaşamlarında teknolojiyle ilgili en ufak bir 
şey bile yok. Hâlâ atalarının yaşadıkları gibi yaşıyorlar. 

Eskiden olduğu gibi bu kabilenin erkekleri avcılıkla 
ilgileniyorlar genellikle babun, kuş, antilop, bufalo gibi 
hayvanları avlıyorlar ve bunun için sadece göl 
kenarından buldukları maddelerle kendi yaptıkları 
okları ve yayları kullanıyorlar. Kadınlar ise 
toplayıcılıkla ilgileniyorlar. Konuştukları ritmik dilin 
dünyanın en eski dili olduğu var sayılıyor. Kendilerine 
özel ateş yakmak için kullandıkları aletler var.

Hadza Kabilesi’nin 
İlginç Yaşam Tarzı

Emre BİLGÜTAY
9-B 

Kaynakça: 
https://www.hurriyet.com.tr/seyahat/galeri-afrikali-kabileler-
in-gunluk-yasamlari-40525828/3 

Ateş yakmak için kullandıkları alet.              Hadza Kabilesi’nin avlanan erkekleri



WAVADESIGN İnstagram hesabımızın QR kodunu 
koymayı da unutmamıştık. 

Uzun süren çizim aşamamızdan sonra sıra üretim ve 
dağıtıma gelmişti. Üretim için farklı şehirlerden 
ürünlerimizi getirttirdikten sonra bir baskıcı ile 
anlaşarak iş birliğimizi yaptık. Ocak ayında ilk 
satışlarımıza başlayarak ilk defa WAVA tasarımlarımızı 
müşterilerimizin üzerinde görmeye başladık. Pek çok 
arkadaşımız hem satışlarımızda bize destek oldu hem 
reklamımızı yapma açısından bize kolaylık sağladı, 
çevresine bizden çok bahsetti hem de yeri geldi bize 
modellik bile yaptı. Pek çok farklı kişiden sayısız 
destek ve motivasyon ile kendimizi ilerlettik ve 
giderek büyüdük.

Uzun lafın kısası çok kişi tarafından ilgi gören 
markamız da gün gittikçe büyüyor ve kocaman bir 
aileye dönüşüyoruz. Bir yandan satışlarımıza devam 
ederken bir yandan da önümüzdeki yaz sezonu için 
çalışmalarımıza devam ediyoruz. Evet işin başında 
neredeyse hiçbir bilgi sahibi değildik ve çevremizde 
bize yol gösterecek tecrübeli kişiler de yoktu ama biz 
asla umutsuzluğa kapılmadık. Çevremizden gelen 
motivasyon sözcükleri, destekler ve diğer insanlara 
ilham olma isteği bizi motive ediyor ve karantina 
sürecinde bir şeyler üretmeye sürüklüyordu. 
Karantina süreci ve dünyanın her yerinde devam eden 
kısıtlamalar çoğumuzda günümüz hakkında olumsuz, 
başı boş bir süreç algısı yaratabilir ama unutmayın ki 

insanoğlu her zaman üretebilir. Önemli olan yeni 
şeyler denemekten korkmamak, kendini keşfetmeye 
çalışmaktır. TED Bursa Koleji Lisesi’nde hazırlık 
sınıfında tanıştığımız Arda arkadaşım ile kendi 
markamızı kuracağımız aklımızın ucundan bile 
geçmemişti.  Belki de biri bize gelip marka 
kuracağımızı söylese ciddiye bile almazdık ama 
kendimizi WAVA’yı kurmuş halde bulduk. Hayatın sizi 
nerelere getireceği, neler deneteceği hiç belli olmuyor 
ama bundan korkmamalıyız. Tek bir sefer geleceğimiz 
bu hayatta kendimiz için en iyisini yapmalı ve 
gerçekten severek yaşamalıyız. Sonuçta biz hayal 
ettikten, istedikten ve çabaladıktan sonra her şey 
oluyor! Eğer bu güzel serüvenimiz size de ilham 
verdiyse ve içinizde umut doğurduysa ne mutlu bize.
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Bildiğiniz üzere hepimiz 1 yıl gibi bir süredir tüm 
dünyanın yüzleşmekte olduğu “Korona Virüs” ile 
mücadele ediyoruz. Virüs pek çok sektörü derinden 
etkilediği gibi biz öğrencilere de hayatımız boyunca 
unutamayacağımız bir deneyim, tarihi bir olaya tanık 
olma şartları sağladı. Toplumumuz fiziksel ve maddi 
anlamda çok şiddetli etkilendiği gibi psikolojik 
boyutlarda da sorunlarla yüzleşti. Bu karamsar 
havanın tam tersine biz iki arkadaş,  ben TED Bursa 
Koleji 9/B sınıfından Ada AYDIN ve 9/A sınıfından 
Arda ERİŞ, hem insanlara umut ve ilham olma hem de 
karantinayı değerlendirme amacıyla kendi markamız 
olan “WAVA” için çalışmalara başladık. 

Kendi markamızı kurma sürecinde pek çok şeyi 
öğrenmemiz gerekiyordu. İki liseli genç öğrenci 
olarak tek başımıza araştırmamız gereken çok başlık 
vardı. E-ticareti yapabileceğimiz platformların 
arayışından başlayarak, toptancı, baskıcı ve sosyal 
medya yönetimi gibi birçok konuda detaylı bir 
araştırma sürecinden geçtik. Konu hakkında deneyimi 
olan insanlarla iletişime geçip gerek yazılar okuyarak 
gerek videolar röportajlar izleyerek kendi çapımızda 
konuya hâkim hale geldik ve ilerleyeceğimiz yol 
haritasını çizdik. Yaşıtlarımız arasında kendi 
markasına sahip, örnek alabileceğimiz ve ilerlememiz 

gereken aşamaları öğreneceğimiz kişiler yoktu bu 
nedenle elbette ilk başta nereden araştırmaya 
başlamamız gerektiğini bilemedik ama çalışmalarımız 
ve kararlılığımız sonucunda başarıya ulaştık.  Bu 
araştırma süreci devam ederken bir yandan gece 
gündüz markamız için isim düşündük. Uzun ve zorlu 
geçen isim seçme sürecinden sonra ikimizin de 
onayından geçen isim “WAVA” olmuştu. Artık model 
çizimlerimizi yapmaya hazırdık.

İlk kreasyonumuz olan” WAVALBUMS” ‘de 
ebeveynlerimiz tarafından bilinebilecek Queen, ABBA 
gibi müzik gruplarının ve asıl hedef kitlemiz olan 
yaşıtlarımız arasında popüler olan 6 şarkıcının 
albümlerinden esinlenerek tasarımlarımızı yaptık. Bu 
tasarımlarda ilk ve son görünümleri arasında dağlar 
kadar fark olan tasarımlarımız elbette oldu. Pek çok 
dizaynı elemek zorunda bile kaldık ama en sonunda 
içimize sinen 6 farklı parça ile koleksiyonumuzu 
bitirdik. Bu dijital çizimlerde bizi farklı kılan şey, 
kapüşonlu hırkalarımızın sırtında dokusu ile oynanmış 
albüm kapaklarının resmi ve önünde Spotify adlı 
müzik dinleme uygulamasında kolaylıkla albümü 
açmaya yarayacak olan barkodlar vardı. Ayrıca 
markamızın logosunu ve resmi olarak kullandığımız 
tüm paylaşımlarımızı ve satışlarımızı yaptığımız 

Karantinayı Fısata Çeviren Gençler:
Wava Design

Ada AYDIN
9-B 
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WAVADESIGN İnstagram hesabımızın QR kodunu 
koymayı da unutmamıştık. 

Uzun süren çizim aşamamızdan sonra sıra üretim ve 
dağıtıma gelmişti. Üretim için farklı şehirlerden 
ürünlerimizi getirttirdikten sonra bir baskıcı ile 
anlaşarak iş birliğimizi yaptık. Ocak ayında ilk 
satışlarımıza başlayarak ilk defa WAVA tasarımlarımızı 
müşterilerimizin üzerinde görmeye başladık. Pek çok 
arkadaşımız hem satışlarımızda bize destek oldu hem 
reklamımızı yapma açısından bize kolaylık sağladı, 
çevresine bizden çok bahsetti hem de yeri geldi bize 
modellik bile yaptı. Pek çok farklı kişiden sayısız 
destek ve motivasyon ile kendimizi ilerlettik ve 
giderek büyüdük.

Uzun lafın kısası çok kişi tarafından ilgi gören 
markamız da gün gittikçe büyüyor ve kocaman bir 
aileye dönüşüyoruz. Bir yandan satışlarımıza devam 
ederken bir yandan da önümüzdeki yaz sezonu için 
çalışmalarımıza devam ediyoruz. Evet işin başında 
neredeyse hiçbir bilgi sahibi değildik ve çevremizde 
bize yol gösterecek tecrübeli kişiler de yoktu ama biz 
asla umutsuzluğa kapılmadık. Çevremizden gelen 
motivasyon sözcükleri, destekler ve diğer insanlara 
ilham olma isteği bizi motive ediyor ve karantina 
sürecinde bir şeyler üretmeye sürüklüyordu. 
Karantina süreci ve dünyanın her yerinde devam eden 
kısıtlamalar çoğumuzda günümüz hakkında olumsuz, 
başı boş bir süreç algısı yaratabilir ama unutmayın ki 

insanoğlu her zaman üretebilir. Önemli olan yeni 
şeyler denemekten korkmamak, kendini keşfetmeye 
çalışmaktır. TED Bursa Koleji Lisesi’nde hazırlık 
sınıfında tanıştığımız Arda arkadaşım ile kendi 
markamızı kuracağımız aklımızın ucundan bile 
geçmemişti.  Belki de biri bize gelip marka 
kuracağımızı söylese ciddiye bile almazdık ama 
kendimizi WAVA’yı kurmuş halde bulduk. Hayatın sizi 
nerelere getireceği, neler deneteceği hiç belli olmuyor 
ama bundan korkmamalıyız. Tek bir sefer geleceğimiz 
bu hayatta kendimiz için en iyisini yapmalı ve 
gerçekten severek yaşamalıyız. Sonuçta biz hayal 
ettikten, istedikten ve çabaladıktan sonra her şey 
oluyor! Eğer bu güzel serüvenimiz size de ilham 
verdiyse ve içinizde umut doğurduysa ne mutlu bize.

Bildiğiniz üzere hepimiz 1 yıl gibi bir süredir tüm 
dünyanın yüzleşmekte olduğu “Korona Virüs” ile 
mücadele ediyoruz. Virüs pek çok sektörü derinden 
etkilediği gibi biz öğrencilere de hayatımız boyunca 
unutamayacağımız bir deneyim, tarihi bir olaya tanık 
olma şartları sağladı. Toplumumuz fiziksel ve maddi 
anlamda çok şiddetli etkilendiği gibi psikolojik 
boyutlarda da sorunlarla yüzleşti. Bu karamsar 
havanın tam tersine biz iki arkadaş,  ben TED Bursa 
Koleji 9/B sınıfından Ada AYDIN ve 9/A sınıfından 
Arda ERİŞ, hem insanlara umut ve ilham olma hem de 
karantinayı değerlendirme amacıyla kendi markamız 
olan “WAVA” için çalışmalara başladık. 

Kendi markamızı kurma sürecinde pek çok şeyi 
öğrenmemiz gerekiyordu. İki liseli genç öğrenci 
olarak tek başımıza araştırmamız gereken çok başlık 
vardı. E-ticareti yapabileceğimiz platformların 
arayışından başlayarak, toptancı, baskıcı ve sosyal 
medya yönetimi gibi birçok konuda detaylı bir 
araştırma sürecinden geçtik. Konu hakkında deneyimi 
olan insanlarla iletişime geçip gerek yazılar okuyarak 
gerek videolar röportajlar izleyerek kendi çapımızda 
konuya hâkim hale geldik ve ilerleyeceğimiz yol 
haritasını çizdik. Yaşıtlarımız arasında kendi 
markasına sahip, örnek alabileceğimiz ve ilerlememiz 

gereken aşamaları öğreneceğimiz kişiler yoktu bu 
nedenle elbette ilk başta nereden araştırmaya 
başlamamız gerektiğini bilemedik ama çalışmalarımız 
ve kararlılığımız sonucunda başarıya ulaştık.  Bu 
araştırma süreci devam ederken bir yandan gece 
gündüz markamız için isim düşündük. Uzun ve zorlu 
geçen isim seçme sürecinden sonra ikimizin de 
onayından geçen isim “WAVA” olmuştu. Artık model 
çizimlerimizi yapmaya hazırdık.

İlk kreasyonumuz olan” WAVALBUMS” ‘de 
ebeveynlerimiz tarafından bilinebilecek Queen, ABBA 
gibi müzik gruplarının ve asıl hedef kitlemiz olan 
yaşıtlarımız arasında popüler olan 6 şarkıcının 
albümlerinden esinlenerek tasarımlarımızı yaptık. Bu 
tasarımlarda ilk ve son görünümleri arasında dağlar 
kadar fark olan tasarımlarımız elbette oldu. Pek çok 
dizaynı elemek zorunda bile kaldık ama en sonunda 
içimize sinen 6 farklı parça ile koleksiyonumuzu 
bitirdik. Bu dijital çizimlerde bizi farklı kılan şey, 
kapüşonlu hırkalarımızın sırtında dokusu ile oynanmış 
albüm kapaklarının resmi ve önünde Spotify adlı 
müzik dinleme uygulamasında kolaylıkla albümü 
açmaya yarayacak olan barkodlar vardı. Ayrıca 
markamızın logosunu ve resmi olarak kullandığımız 
tüm paylaşımlarımızı ve satışlarımızı yaptığımız 



79

Çincede fırsat ve tehlike sözcüklerinin bir araya 
gelmesiyle oluşan kriz kelimesi aslında bize kelimenin 
insanlar tarafından nasıl görülmesi gerektiğini 
anlatmaktadır. Hayatta insanlar bazen batar bazen de 
gelişir, bu olayların gelişmesindeki en büyük rol ise 
krizi iyi yönetebilmektir. Meslek hayatınızda, uzun 
yolculuklarda, ailenizden uzakta olduğunuzda, büyük 
bir sorunla karşılaştığınızda o sorunun üstesinden 
nasıl geleceğinizi bilmiyorsanız yaptığınız iş, 
başarısızlıkla sonlanır. Eğer sorunlarınızın üstesinden 
kendi başınıza gelirseniz de kendinizin kahramanı 
olursunuz. İnsanlar zorda kaldıkları zaman imkânsızlık 
yüzdesi azalır ve sonra yaptıklarına baktıklarında 
kendileri bile inanamazlar. Çanakkale Cephesi’nde 
çarpışan Seyit Onbaşı gibi... Kısacası hayatımızda 
dönüm noktası diyebileceğimiz anlar, risk aldığımız 
zamanlardır.

Bir yıldır hayatımızda olan COVID-19 virüsü küçük 
olsun, büyük olsun tüm işletme sahiplerini maddi 
anlamda etkiledi. Bu süreci iyi geçiren işletme 
sahipleri krizi fırsata çevirerek bu zorlu süreci 
atlattılar. Virüsler gibi tüm dünyayı etkileyen sorunlar, 
insanların kriz esnasında farklı çözümler bulmasına 
yardımcı oldu. Restoranlar ve mağazaların 
kapanmasıyla birlikte internetten verilen sipariş 
sayılarında %72’lik bir artış olurken bu yeniliklere 
adapte olamayanlar için bu durum ise iş yerlerinin 
kapanmasıyla son buldu. Salgın işletme sahiplerini 
etkilerken öğrencileri, müzisyenleri, doktorları ve 
sayamadığım daha birçok kesimi de olumsuz etkiledi. 
Genç yaştaki çocuklar, artık her gün aynı şeyleri 
yapmaktan çocukluklarını yaşayamaz oldular. Eğlence 
sektörü de bu durumdan en çok etkilenenlerden biri 
oldu. Sokak müzisyenlerinin tek geçim kaynağı olan 
müzik, insanların sokağa çıkamamasıyla en çok 
etkilenen sektörlerden biri oldu.

Çocukların hayattan beklentilerinin kalmaması bizim 
için ne kadar üzücüyse, bu durumu kendileri için 
fırsata çeviren çocuklar için de bir o kadar yararlı bir 

süreç oldu. Pandemi, insanların uzun bir süre 
kendileriyle yalnız kalmaları, kendilerini keşfetmeleri 
için bir şans oluşturdu. Benim de bu süreçte kendimi 
biraz daha yakından tanıma fırsatım oldu. 
Arkadaşımla birlikte bir giyim markası oluşturduk ve 
bir şeyi başarmak için yaş sınırlamasının olmadığını, 
hatta yapamadıklarımızın nedeninin sadece 
bahanelerin oluşturduğunun farkına vardım.  Uzun 
zamanlardır çalmak için zaman bulamadığım gitarımı 
da gün yüzüne çıkarmıştım. Tabii ki kendimizi 
keşfetmemizin dışında bu süreç çocukların ve 
gençlerin sosyal hayatlarını ciddi bir oranda etkiledi.

Birkaç yıl sonra sorunlar yaşadığımız bu yılları 
torunlarımıza ve arkadaşlarımıza anlatırken sadece 
yaşadığımız olumsuzlukları anlatmak yerine iyisi ve 
kötüsünü bir arada anlatabilmemiz için kendimize bir 
şeyler katmamız gerekir. Sıradan bir insan böyle bir 
kriz karşısında vazgeçebilir fakat bu evrende sonsuz 
olasılıkların oluşabileceğini de biliyoruz. O yüzden bir 
sorunla karşılaştığımızda kaçmak yerine o sorunun 
üstesinden gelmeyi hedeflemeliyiz. Salgın sürecini 
aksaklıkları fırsata çevirenler için unutulmaz bir yıl 
olsa da krizler karşısında sorunlara problem 
bulamayan için ise kâbus gibi bir yıl oldu. 

Kriz Başarısı

Arda ERİŞ
9-A

Kaynakça: 
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https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/hangi-hastaneler-pan-
demi-hastanesi-yapildi-pandemi-hastanesi-nedir-5703818/ 
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Sinema, kamera ile sesli ya da sessiz görüntülerin 
beyaz bir perdeye sunulmasına dayanan bir sanat 
dalıdır. Sinema sanatında oluşturulan filmler, sinema 
salonu adı verilen salonlarda gösterilir. Sinema 
sanatını ışık, ses, diyalog, kurgu ve benzeri özel 
ayrıntılar oluşturur. Her ülkenin kendine ait bir sinema 
kültürü ve tarihi vardır.

Türk sineması diğer adı ile Türkiye sineması, 
Türkiye’nin film kültürü ile eserlerini kapsayan 
endüstridir. Türkiye sinemasının başlangıç tarihi tam 
olarak bilinmese de Osmanlı İmparatorluğu 
dönemlerine kadar gittiği bilinmektedir. İlk toplu film 
gösterimi İstanbul’da 1896-1897 yılları arasında 
yapılmıştır. Toplu film gösterimi yapılan bu filmin adı 
ise ‘Bir Trenin La Ciotat Garı’na Gelişi’dır. Bu film, ilk 
film yapımcıları arasında olan LUMIERE KARDEŞLER 
diye bilinen Auguste, Marie, Louis, Nicolas LUMIÈRE  
kardeşler ile Louis Jean tarafından yapılmış bir filmdir. 
Bu tarihlerden 1914’e kadar yabancı filmler 
gösterilmeye devam edilmiştir. 1914 yılında ise 
Ayastefanos Rus Abidesi’nin kırılmasına karar 
verilmiştir ve bu kırılış için bir film çekilmesine kar 
verilmiştir. Bu fikir için bazı ekipler çağırılmış fakat 

daha sonradan bu filmi bir Türk’ün yönetmesi / 
çekmesinin uygun olacaği düşünülmüştür. Bu filmi 
Fuat Uzkınay’ın çekmesine karar verilmiş ve ardından 
eğitim ardından Fuat Uzkınay ilk film çeken Türk, 4 
Kasım 1914’te çekilen ‘Ayastefanos’taki Rus 
Abidesi’nin Yıkılışı’ filmi de bir Türk tarafından çekilen 
ilk filmi olmuştur. 1922 yılında Kemal Film adında olan 
Türkiye’nin ilk film şirketi kurulmuştur. 1986 yılında 
sinema, video ve müzik eserleri yasası çıkartılmıştır. 
Film festivalleri kendi kitlelerini bulmaya başlamış, 
Türk filmleri yabancı festivallerde yarışıp, ödüller 
almayı başarmıştır.

Günümüzde Türkiye sineması, film ile seyirci sayısı 
artan bir endüstriye dönmüştür. Türkiye, verilere göre 
(2016) Avrupa ülkeleri arasında yerli film üretiminde 
8. sırada yer almıştır. Aynı verilere bakılınca ayrıca 
Türkiye’nin salon sayısı (2843) ve perde numarası ile 
7. sırada bulunmaktadır.   

Türkiye Sineması’nın Tarihi

Azra DEMİRKAN
9-B

Kaynakça: 
http://se-sam.org/turkiye-sinema-tarihi/
https://sinema.ktb.gov.tr/TR-144750/turkiye39de-sinema.html 
https://www.turkcebilgi.com/t%C3%BCrk_sinema_tarihi 



emekçi kadının sosyal bilincini değiştirmesine yönelik 
olaylar konu edilmiştir.  1970’lerde kırsal kesimden 
başlayan şehire göçle kadının ekonomik ve sosyal 
yönü önem kazanmış, özellikle köy filmlerinde 
mücadeleci kadın, sosyal gerçekliğiyle ön planda 
olmuştur. Küresel dönemle birlikte toplumsal sorunlar 
kadın üzerinden işlenmiş ancak toplumsal kadın 
hareketi feminist algılarla bireyselleştirilmiştir.  Bu 
dönem film yapımlarında kadının yalnızlaştırılması, 
kadının namus tabusu, kadının kırsalda verdiği 
ekonomik, sosyal mücadeleler ve özgürlüğü üzerine 
oluşan temalarla toplum bilinçlendirilmiştir. Sinema 
bu süreç içinde  Türkiye kadınının dönüşümünün hem 
sebebi hem sonucu  olarak sosyal bir sorumluluk 
gerçekleştirmiştir.  Modernleşmeye doğru oluşan 
değişimlerin Türkiye toplumu üzerindeki yansıması, 
toplumdaki farklılık ve çatışmalar sinemada kadın 
rolleri üzerinden  aktarılmıştır. Özellikle Kurtuluş 
Savaşı yıllarında sosyal/siyasi çalkantılı yapı sinemaya 
yansımış, filmlerde müslüman-gayrımüslim kadın 
karakterler arasındaki ahlaki tutum farklılıkları sıkça 
kullanılmıştır.  

1970 filmlerinde kırsalda yaşayan halkın yaşadığı 
zorluklar ve  şehirlere göçün artmasıyla oluşan  
ekonomik sorunlar konu edilmiştir. Örnek olarak 
1978’deki ‘Sürü’ filminde, sürüsüyle göç etmek 
zorunda kalan aşiretin Anadolu coğrafyası boyunca 
yürümesi, coğrafyanın kültürel, ekonomik gerçeklerini 
seyirciye aktarması  kadın teması üzerinden 
gerçekleşmiştir. Erkek egemen, tutucu  toplum 
yapısında direnmeye çalışan evli çiftin anlatıldığı 
eserde, kadının isyanı sessizlikle bağdaştırılmıştır.  

1980’lerde ‘12 Eylül Darbesinin etkisiyle sinemada 
siyasi mesajların verildiği dönem bitmiş, bireyci, 
kişilerin iç dünyalarını anlatan eserler verilmeye 
başlanmıştır.’ Askeri yönetimin etkisiyle sinemada 
isyan ve başkaldırı hareketleri  yasaklanmış, toplumu 
etkileyecek eylemlerin siyasetten uzak, bireyselciliği 

destekleyen politikasında diretilmiş, kadın hareketleri 
toplumsal özelliğini yitirerek feminist düşünce şekli 
biçiminde  kadını bireysel hareket eden unsur haline 
getirmiştir. Atıf Yılmaz’ın ‘Mine’ eseri Türkiye’de 
feminist  hareketlerin aktarımında öncü olmuş,  
kadının yaşamı ve sorunları beyaz perdeye taşınmıştır. 
1990’larda melodram türünün popülerleşmesiyle 
‘Yeni Türk Sineması’nda’  kadın aşırı duygusallık ve 
talihsizliklerin ekrana yansımasında aracı rolü 
oynamıştır. Melodram filmlerinde kadınlar erkeğin 
bakış açısıyla sınırlı, erkeklerin belirlediği çerçeve 
içerisinde incelenmiş, kadın trajik duygusallık 
içerisinde soyutlaştırılmıştır. 

1997’deki ‘Masumiyet’ filmindeyse kadın olgusu, 
pansiyonda hayatları kesişen karakterlerin trajedisi 
üzerinden incelenmiştir. Bu dönem filmlerinde küresel 
etkilerle zıtlıklar aşırılaştırılmış, kadınlar hümanist 
yaklaşımlarla birey olarak duygusal yönleri ön planda 
işlenmiştir.  

81

Sinema, içinde bulunduğu dönemin siyasi, sosyal, 
ekonomik özelliklerinden yola çıkarak toplumsal 
rollere ait davranış biçimlerini, değer yargılarını 
kitlesel etki yaratarak işleyen görsel sanat dalıdır.  
Kadın olgusu çeşitli toplumsal, siyasi ve ekonomik 
olaylardan etkilenerek dönem özellikleriyle sinemada 
işlenmiş, kadının bilinçlenmesinde önemli bir rol 
oynamıştır. Türk kadını ilk kez T.C’de medeni kanunla 
varlığının farkına varmış, Türk kadınının toplumsal 
kimliği, rolleri, hakları yeniden düzenlenmiştir. Yine de 
hakları konusunda talepkar olmayan, gerçekliğini ve  
özgürlüğünü bilmeden var olan Türk kadını, 1960 
sonrası gerçek kimliklerini bulma mücadelesi vermiş, 
küresel değişimlerin etkisi sinema filmlerine 
yansımıştır. 1960 sonrasında kadın daha realist 
çerçeve içinde anlatılmış, Kadın karakterlerde 
cinselliğini kullanan, aile dağıtan ‘kötü kadın’ ve saf, 
erkeğin korumasına muhtaç, itaatkar ‘iyi kadın’ 
ayrımından kurtulma süreci başlamıştır. 61 

anayasasıyla toplum realist düşünme, hukuka 
dayanma ve kadın haklarına yönelik bir sistem 
felsefesi oluşturmuş bu da sinema sanatına 
yansımıştır.  

1968’deki  ‘Ayşem’ filmindeyse evli adamla ilişki 
yaşama olgusu, halkın içinden, masum, son derece 
‘normal’ olan Ayşe üzerinden işlenmiş, kadın 
karakteriyle ilgili normların dışına çıkılmıştır. Bu filmde 
özgür anlayışların getirdiği hakların kentli ve kırsal 

Türk Sinemasında
Kadın Figürünün Değişimi

Duru Rana UZUNOĞLU
12-A 



82

emekçi kadının sosyal bilincini değiştirmesine yönelik 
olaylar konu edilmiştir.  1970’lerde kırsal kesimden 
başlayan şehire göçle kadının ekonomik ve sosyal 
yönü önem kazanmış, özellikle köy filmlerinde 
mücadeleci kadın, sosyal gerçekliğiyle ön planda 
olmuştur. Küresel dönemle birlikte toplumsal sorunlar 
kadın üzerinden işlenmiş ancak toplumsal kadın 
hareketi feminist algılarla bireyselleştirilmiştir.  Bu 
dönem film yapımlarında kadının yalnızlaştırılması, 
kadının namus tabusu, kadının kırsalda verdiği 
ekonomik, sosyal mücadeleler ve özgürlüğü üzerine 
oluşan temalarla toplum bilinçlendirilmiştir. Sinema 
bu süreç içinde  Türkiye kadınının dönüşümünün hem 
sebebi hem sonucu  olarak sosyal bir sorumluluk 
gerçekleştirmiştir.  Modernleşmeye doğru oluşan 
değişimlerin Türkiye toplumu üzerindeki yansıması, 
toplumdaki farklılık ve çatışmalar sinemada kadın 
rolleri üzerinden  aktarılmıştır. Özellikle Kurtuluş 
Savaşı yıllarında sosyal/siyasi çalkantılı yapı sinemaya 
yansımış, filmlerde müslüman-gayrımüslim kadın 
karakterler arasındaki ahlaki tutum farklılıkları sıkça 
kullanılmıştır.  

1970 filmlerinde kırsalda yaşayan halkın yaşadığı 
zorluklar ve  şehirlere göçün artmasıyla oluşan  
ekonomik sorunlar konu edilmiştir. Örnek olarak 
1978’deki ‘Sürü’ filminde, sürüsüyle göç etmek 
zorunda kalan aşiretin Anadolu coğrafyası boyunca 
yürümesi, coğrafyanın kültürel, ekonomik gerçeklerini 
seyirciye aktarması  kadın teması üzerinden 
gerçekleşmiştir. Erkek egemen, tutucu  toplum 
yapısında direnmeye çalışan evli çiftin anlatıldığı 
eserde, kadının isyanı sessizlikle bağdaştırılmıştır.  

1980’lerde ‘12 Eylül Darbesinin etkisiyle sinemada 
siyasi mesajların verildiği dönem bitmiş, bireyci, 
kişilerin iç dünyalarını anlatan eserler verilmeye 
başlanmıştır.’ Askeri yönetimin etkisiyle sinemada 
isyan ve başkaldırı hareketleri  yasaklanmış, toplumu 
etkileyecek eylemlerin siyasetten uzak, bireyselciliği 

destekleyen politikasında diretilmiş, kadın hareketleri 
toplumsal özelliğini yitirerek feminist düşünce şekli 
biçiminde  kadını bireysel hareket eden unsur haline 
getirmiştir. Atıf Yılmaz’ın ‘Mine’ eseri Türkiye’de 
feminist  hareketlerin aktarımında öncü olmuş,  
kadının yaşamı ve sorunları beyaz perdeye taşınmıştır. 
1990’larda melodram türünün popülerleşmesiyle 
‘Yeni Türk Sineması’nda’  kadın aşırı duygusallık ve 
talihsizliklerin ekrana yansımasında aracı rolü 
oynamıştır. Melodram filmlerinde kadınlar erkeğin 
bakış açısıyla sınırlı, erkeklerin belirlediği çerçeve 
içerisinde incelenmiş, kadın trajik duygusallık 
içerisinde soyutlaştırılmıştır. 

1997’deki ‘Masumiyet’ filmindeyse kadın olgusu, 
pansiyonda hayatları kesişen karakterlerin trajedisi 
üzerinden incelenmiştir. Bu dönem filmlerinde küresel 
etkilerle zıtlıklar aşırılaştırılmış, kadınlar hümanist 
yaklaşımlarla birey olarak duygusal yönleri ön planda 
işlenmiştir.  
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Sinema, içinde bulunduğu dönemin siyasi, sosyal, 
ekonomik özelliklerinden yola çıkarak toplumsal 
rollere ait davranış biçimlerini, değer yargılarını 
kitlesel etki yaratarak işleyen görsel sanat dalıdır.  
Kadın olgusu çeşitli toplumsal, siyasi ve ekonomik 
olaylardan etkilenerek dönem özellikleriyle sinemada 
işlenmiş, kadının bilinçlenmesinde önemli bir rol 
oynamıştır. Türk kadını ilk kez T.C’de medeni kanunla 
varlığının farkına varmış, Türk kadınının toplumsal 
kimliği, rolleri, hakları yeniden düzenlenmiştir. Yine de 
hakları konusunda talepkar olmayan, gerçekliğini ve  
özgürlüğünü bilmeden var olan Türk kadını, 1960 
sonrası gerçek kimliklerini bulma mücadelesi vermiş, 
küresel değişimlerin etkisi sinema filmlerine 
yansımıştır. 1960 sonrasında kadın daha realist 
çerçeve içinde anlatılmış, Kadın karakterlerde 
cinselliğini kullanan, aile dağıtan ‘kötü kadın’ ve saf, 
erkeğin korumasına muhtaç, itaatkar ‘iyi kadın’ 
ayrımından kurtulma süreci başlamıştır. 61 

anayasasıyla toplum realist düşünme, hukuka 
dayanma ve kadın haklarına yönelik bir sistem 
felsefesi oluşturmuş bu da sinema sanatına 
yansımıştır.  

1968’deki  ‘Ayşem’ filmindeyse evli adamla ilişki 
yaşama olgusu, halkın içinden, masum, son derece 
‘normal’ olan Ayşe üzerinden işlenmiş, kadın 
karakteriyle ilgili normların dışına çıkılmıştır. Bu filmde 
özgür anlayışların getirdiği hakların kentli ve kırsal 



Kısacası Amerika, Hollywood sinema sektörünü hem 
kâr hem politik amaçlı silah olarak görmekte,  
Hollywood aracılığıyla dünyaya siyasetini, 
ekonomisini ve kültürünü pazarlamaktadır. Kapitalist 
sistemde bu nedenle sinema sektörü ABD 
tekelindedir. Böylece Amerika bu tekelle ideolojisini 
ve kültürünü ‘popüler kültür’ adı altında dünyaya 
yaymaktadır. Çünkü toplum sinemada yalnızca 
eğlenceli vakit geçirmemekte aynı zamanda 
gördüklerinden fazlasıyla etkilenmektedir. Bu 
etkilenme sermaye sahiplerinin dikkatinden 
kaçmamış ve filmler çok hızlı bir biçimde tekstil 
ürünlerine, evlerdeki mobilyalara, içecek 
endüstrilerine hatta gençlerin saç şekillerine kadar 
pek çok alanda toplumun yaşam tarzını etkilemiştir. 
Yani Amerika, sinemasını tüketimi de yönlendiren bir 
araç olarak kullanmıştır. Amerikan yapımı olan birçok 
ürün de Hollywood sayesinde beyaz perdede yer 
almıştır. 

Bu durum Amerikan toplumunun temel ideal ve 
değerlerine gösterdiği bağlılıktan kaynaklanmaktadır. 
Zamana göre bazı değişimler yaşansa da Amerikan 
sinemasında karşımıza çıkan bu kodlamalar, 
Amerika’nın inandığı ve savunduğu değerler, yaymak 
istediği ürünler (tütün ürünleri- asitli içecekler vb.) 
sinema aracılığıyla dünyaya yayılmıştır.

Türkiye’de 1980’den itibaren Amerikan filmlerinin 
etkisi altında kalarak zaman içerisinde Amerikan 
kültür ve değerleri toplumda önem kazanmıştır. 

“1980’lerde ‘Amerikan Rüyası’nın temelleri 
atılmıştır.”
1980’lerden sonra Türkiye’de Amerikan filmlerine 
hayran olan bir kuşak oluşmuştur. Bu filmlerde 
Amerika örtük propaganda içerisinde 3. Dünya 
ülkelerine Amerikan değerlerini dayatmak, ayrıca 
Amerikan karşıtlığına dair fikirleri toplumdan silmek 
ve kültür emperyalizmiyle Amerikan kültürünü 
yayabilmek böylece dejenere kültüre sahip yeni 
kuşaklar oluşturarak manevi ve milli değerleri yıkmayı 
amaçlamıştır.

Sonuç olarak, Hollywood’un küreselleşmeyi 
sağlaması ve neticede ABD kültürünün dünyaca 
tanınmasıyla birlikte, büyük bir kültür etkileşimi ve 
dolayısıyla kültür yayılmacılığı tehlikesi ortaya 
çıkmıştır.

Hollywood sinemasında verilen her bilgi ABD’nin 
değerleri ile uyum gösterdiğinden Amerikan değerleri 
ve kültürü dünyaya Hollywood aracılığıyla 
yayılmaktadır. Geçmişte ve gelecekte olacağı 
öngörülen veya gerçekleşmesi muhtemel olmayan 
olayların içine kendi kültürünün mükemmeliyetini 
serpiştirdiği filmleri satan Amerika, izleyicilerini daha 
küçük yaştan itibaren kendi kültürüne 
yakınlaştırmaktadır. Özellikle Hollywood 
propagandasının en büyük ürünlerinden olan çizgi 
roman karakterlerinin filmlerinin de yapılmasıyla 
beraber yeni kuşak da etkilenmektedir. Bu tür filmler, 
Amerikan sinema endüstrisinde en çok yatırım 
yapılan ve gelir alınan türlerden biridir. Bu endüstrinin 
öncülerinden biri olan ‘Süpermen’ ilk sinema filmi ile 
beraber Amerikan kültürünün bir parçası olarak tüm 
dünyaya yayılmıştır. 

Bu örneklerden bir başkası ise yine dünyaca bilinen ve 
sevilen süper kahraman Batman’dır. Kendisi geceleri 
yardım almadan, kötüleri tek başına yenmeyi 
amaçlayan ve bunu başarıyla gerçekleştiren bir 
kahraman ve kahramanlık yapmadığı zamanlarda da 
milyarder bir CEO’dur. Özellikle çocukların ve 
gençlerin sevdiği bu seri, Amerika’nın tek güçlü lider 
olduğunun propagandasını yapmaktadır. Daha önce 
açıklandığı gibi 1900’lerde o dönemin çocuklarına 
benimsetilen çizgi romanlar günümüzde (Özellikle 
2000 sonrasında) çekilen filmleriyle bu dönemin 
çocuklarını da etkilemektedir. Bu örnekten yola 
çıkarak çocukluktan itibaren insanları manipüle 
ederek kültürel küreselleşmeyi hedefledikleri 
görülmektedir. 

Yine ABD değerlerine, kültürüne dünyanın neresine 
bakılırsa bakılsın görmek mümkündür. Amerikan 
markalarının yaygın oluşu, İngilizcenin yaygınlığı ve 
Amerikalı ünlülere dünya genelinde hayran olunması 
bu durumu kanıtlamaktadır. Filmlerin bu konuda 

rolleri paha biçilemezdir. Belirli bir dönemde doğup 
büyüyen insanlar, Amerikan filmleriyle büyüdükleri 
için izledikleri çoğu şeyde ABD’nin mükemmeliyetini 
görmektedirler. Gerek modasıyla gerek teknolojisiyle 
gerekse eğitimiyle hep en iyinin onlar olduğu 
ifadeleriyle büyümektedirler.

Amerika, 80’lerden itibaren Hollywood film 
sektörünün büyümesiyle ekonomik ve kültürel 
amaçlarını bir potada birleştirmiştir. Bu dönemde 
şirketlerin gelişebilmesindeki asıl faktör kendilerini 
dünyaya tanıtabilmeleridir. Dünyayı etkileyen bu 
sektör, Amerika’nın ekonomik büyümesine katkı 
sağlarken propaganda amaçlı kullanımıyla da 
Amerikan kültürü ve toplum yapısını yaymaktadır. 
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Sovyetler Birliği’nin yıkılmasıyla dünyanın tek kutuplu 
kalması sonucu küreselleşme olgusu, Amerikan 
politikaları çerçevesinde şekillenmiştir. 
Küreselleşmeyi yönlendiren ABD’nin mevcut 
ortamdaki siyasi ve sosyal gücü küreselleşmenin 
hızlanmasına ortam hazırlamıştır.  

Küreselleşmenin ekonomik ayağını oluşturan, çok 
uluslu şirketler, küresel ekonomiyi yönlendiren en 
önemli faktörlerdendir. Özellikle sermayenin ve 
üretimin küreselleşmeyi hızlandırması, kitle iletişim 
araçlarını kontrol ederek küresel düzeyde tüketim 
kültürünü yaymaları ve tüm ekonomi faaliyetlerinde 
etkileyici konuma gelmeleri, dikkatleri bu şirketlerin 
meydana getirdikleri etkilere yöneltmiştir. 
Küreselleşmekte olan dünyada farklı ülkelerdeki 
yaşam tarzları birbirine benzer olmaya, insanlar 
dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar tek tip olmaya 
ve benzer düşünceleri paylaşmaya başlamışlardır. 
ABD, sinemada kurduğu tekelleşme ile küresel medya 
imparatorluklarına sahip olmuş, sahip olduğu küresel 
şirketlerle pazar paylarını artırarak ekonomik gücünü 
artırmaktadır. Ancak bu güce sadece şirket, sanayi ve 
askeri bakımdan değil sinema ile de sahip olmuştur. 
Öyle ki birbirinden çok farklı olan bu alanlar, 
Hollywood sinemasında birbirine görünmez bağlarla 
bağlanmıştır. 

Hollywood sinemasında verilen her bilgi ABD’nin 
değerleri ile uyum gösterdiğinden tüm Amerikan 
toplumu sahip olduğu zihniyetin öğelerini filmlerden 
ayrıştırabilmektedir. Böylece sistem meşrulaştırılarak 
Amerikan değerleri dünyaya Hollywood aracılığıyla 
yayılmaktadır. Zamana göre bazı değişiklikler 
gösterse de Amerikan sinemasında karşımıza çıkan 
kodlamalar yalnızca Hollywood için geçerli değildir. 
Amerika’nın inandığı ve savunduğu değerler, her 
mecrada hatırlatılmakta ve bunu yanı sıra her alanda 
pazarlanması amaçlanmaktadır. Amerikan rüyasından 
dünyanın uyanmaması için Amerika aralıksız çaba sarf 
etmekte ve bunun için en yoğun çalışma Hollywood 
aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. İlk zamanlar asıl 
amacı seyirciye aynı anda görsel ve işitsel haz vermek 
olmasına rağmen, zaman ilerledikçe filmin içine 
gizlenerek konulan mesajların yardımıyla, düşünce 
dayatmak ve izleyici kitleyi manipüle etmek 
yaygınlaşan amaçları olmuştur.  Bu yol kullanılarak, 
kitleler birçok konuda yönlendirilebilmektedir. Bunu 
bütün dünya uygulamaya geçirse de bu alanda en çok 
başarıya ulaşan ülke Amerika’dır.

“Topraklarında ütopyanın gerçekleştiğine, masalın 
hayat bulduğuna inanılan Amerika, bunu gerçekliğe 
dönüştürmek için en çok sinemasından 
yararlanmaktadır. “

Kültürel Küreselleşmede
Hollywood Propagandasının Rolü

Toprak GÜLHAN
12-B



Kısacası Amerika, Hollywood sinema sektörünü hem 
kâr hem politik amaçlı silah olarak görmekte,  
Hollywood aracılığıyla dünyaya siyasetini, 
ekonomisini ve kültürünü pazarlamaktadır. Kapitalist 
sistemde bu nedenle sinema sektörü ABD 
tekelindedir. Böylece Amerika bu tekelle ideolojisini 
ve kültürünü ‘popüler kültür’ adı altında dünyaya 
yaymaktadır. Çünkü toplum sinemada yalnızca 
eğlenceli vakit geçirmemekte aynı zamanda 
gördüklerinden fazlasıyla etkilenmektedir. Bu 
etkilenme sermaye sahiplerinin dikkatinden 
kaçmamış ve filmler çok hızlı bir biçimde tekstil 
ürünlerine, evlerdeki mobilyalara, içecek 
endüstrilerine hatta gençlerin saç şekillerine kadar 
pek çok alanda toplumun yaşam tarzını etkilemiştir. 
Yani Amerika, sinemasını tüketimi de yönlendiren bir 
araç olarak kullanmıştır. Amerikan yapımı olan birçok 
ürün de Hollywood sayesinde beyaz perdede yer 
almıştır. 

Bu durum Amerikan toplumunun temel ideal ve 
değerlerine gösterdiği bağlılıktan kaynaklanmaktadır. 
Zamana göre bazı değişimler yaşansa da Amerikan 
sinemasında karşımıza çıkan bu kodlamalar, 
Amerika’nın inandığı ve savunduğu değerler, yaymak 
istediği ürünler (tütün ürünleri- asitli içecekler vb.) 
sinema aracılığıyla dünyaya yayılmıştır.

Türkiye’de 1980’den itibaren Amerikan filmlerinin 
etkisi altında kalarak zaman içerisinde Amerikan 
kültür ve değerleri toplumda önem kazanmıştır. 

“1980’lerde ‘Amerikan Rüyası’nın temelleri 
atılmıştır.”
1980’lerden sonra Türkiye’de Amerikan filmlerine 
hayran olan bir kuşak oluşmuştur. Bu filmlerde 
Amerika örtük propaganda içerisinde 3. Dünya 
ülkelerine Amerikan değerlerini dayatmak, ayrıca 
Amerikan karşıtlığına dair fikirleri toplumdan silmek 
ve kültür emperyalizmiyle Amerikan kültürünü 
yayabilmek böylece dejenere kültüre sahip yeni 
kuşaklar oluşturarak manevi ve milli değerleri yıkmayı 
amaçlamıştır.

Sonuç olarak, Hollywood’un küreselleşmeyi 
sağlaması ve neticede ABD kültürünün dünyaca 
tanınmasıyla birlikte, büyük bir kültür etkileşimi ve 
dolayısıyla kültür yayılmacılığı tehlikesi ortaya 
çıkmıştır.
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Hollywood sinemasında verilen her bilgi ABD’nin 
değerleri ile uyum gösterdiğinden Amerikan değerleri 
ve kültürü dünyaya Hollywood aracılığıyla 
yayılmaktadır. Geçmişte ve gelecekte olacağı 
öngörülen veya gerçekleşmesi muhtemel olmayan 
olayların içine kendi kültürünün mükemmeliyetini 
serpiştirdiği filmleri satan Amerika, izleyicilerini daha 
küçük yaştan itibaren kendi kültürüne 
yakınlaştırmaktadır. Özellikle Hollywood 
propagandasının en büyük ürünlerinden olan çizgi 
roman karakterlerinin filmlerinin de yapılmasıyla 
beraber yeni kuşak da etkilenmektedir. Bu tür filmler, 
Amerikan sinema endüstrisinde en çok yatırım 
yapılan ve gelir alınan türlerden biridir. Bu endüstrinin 
öncülerinden biri olan ‘Süpermen’ ilk sinema filmi ile 
beraber Amerikan kültürünün bir parçası olarak tüm 
dünyaya yayılmıştır. 

Bu örneklerden bir başkası ise yine dünyaca bilinen ve 
sevilen süper kahraman Batman’dır. Kendisi geceleri 
yardım almadan, kötüleri tek başına yenmeyi 
amaçlayan ve bunu başarıyla gerçekleştiren bir 
kahraman ve kahramanlık yapmadığı zamanlarda da 
milyarder bir CEO’dur. Özellikle çocukların ve 
gençlerin sevdiği bu seri, Amerika’nın tek güçlü lider 
olduğunun propagandasını yapmaktadır. Daha önce 
açıklandığı gibi 1900’lerde o dönemin çocuklarına 
benimsetilen çizgi romanlar günümüzde (Özellikle 
2000 sonrasında) çekilen filmleriyle bu dönemin 
çocuklarını da etkilemektedir. Bu örnekten yola 
çıkarak çocukluktan itibaren insanları manipüle 
ederek kültürel küreselleşmeyi hedefledikleri 
görülmektedir. 

Yine ABD değerlerine, kültürüne dünyanın neresine 
bakılırsa bakılsın görmek mümkündür. Amerikan 
markalarının yaygın oluşu, İngilizcenin yaygınlığı ve 
Amerikalı ünlülere dünya genelinde hayran olunması 
bu durumu kanıtlamaktadır. Filmlerin bu konuda 

rolleri paha biçilemezdir. Belirli bir dönemde doğup 
büyüyen insanlar, Amerikan filmleriyle büyüdükleri 
için izledikleri çoğu şeyde ABD’nin mükemmeliyetini 
görmektedirler. Gerek modasıyla gerek teknolojisiyle 
gerekse eğitimiyle hep en iyinin onlar olduğu 
ifadeleriyle büyümektedirler.

Amerika, 80’lerden itibaren Hollywood film 
sektörünün büyümesiyle ekonomik ve kültürel 
amaçlarını bir potada birleştirmiştir. Bu dönemde 
şirketlerin gelişebilmesindeki asıl faktör kendilerini 
dünyaya tanıtabilmeleridir. Dünyayı etkileyen bu 
sektör, Amerika’nın ekonomik büyümesine katkı 
sağlarken propaganda amaçlı kullanımıyla da 
Amerikan kültürü ve toplum yapısını yaymaktadır. 

Sovyetler Birliği’nin yıkılmasıyla dünyanın tek kutuplu 
kalması sonucu küreselleşme olgusu, Amerikan 
politikaları çerçevesinde şekillenmiştir. 
Küreselleşmeyi yönlendiren ABD’nin mevcut 
ortamdaki siyasi ve sosyal gücü küreselleşmenin 
hızlanmasına ortam hazırlamıştır.  

Küreselleşmenin ekonomik ayağını oluşturan, çok 
uluslu şirketler, küresel ekonomiyi yönlendiren en 
önemli faktörlerdendir. Özellikle sermayenin ve 
üretimin küreselleşmeyi hızlandırması, kitle iletişim 
araçlarını kontrol ederek küresel düzeyde tüketim 
kültürünü yaymaları ve tüm ekonomi faaliyetlerinde 
etkileyici konuma gelmeleri, dikkatleri bu şirketlerin 
meydana getirdikleri etkilere yöneltmiştir. 
Küreselleşmekte olan dünyada farklı ülkelerdeki 
yaşam tarzları birbirine benzer olmaya, insanlar 
dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar tek tip olmaya 
ve benzer düşünceleri paylaşmaya başlamışlardır. 
ABD, sinemada kurduğu tekelleşme ile küresel medya 
imparatorluklarına sahip olmuş, sahip olduğu küresel 
şirketlerle pazar paylarını artırarak ekonomik gücünü 
artırmaktadır. Ancak bu güce sadece şirket, sanayi ve 
askeri bakımdan değil sinema ile de sahip olmuştur. 
Öyle ki birbirinden çok farklı olan bu alanlar, 
Hollywood sinemasında birbirine görünmez bağlarla 
bağlanmıştır. 

Hollywood sinemasında verilen her bilgi ABD’nin 
değerleri ile uyum gösterdiğinden tüm Amerikan 
toplumu sahip olduğu zihniyetin öğelerini filmlerden 
ayrıştırabilmektedir. Böylece sistem meşrulaştırılarak 
Amerikan değerleri dünyaya Hollywood aracılığıyla 
yayılmaktadır. Zamana göre bazı değişiklikler 
gösterse de Amerikan sinemasında karşımıza çıkan 
kodlamalar yalnızca Hollywood için geçerli değildir. 
Amerika’nın inandığı ve savunduğu değerler, her 
mecrada hatırlatılmakta ve bunu yanı sıra her alanda 
pazarlanması amaçlanmaktadır. Amerikan rüyasından 
dünyanın uyanmaması için Amerika aralıksız çaba sarf 
etmekte ve bunun için en yoğun çalışma Hollywood 
aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. İlk zamanlar asıl 
amacı seyirciye aynı anda görsel ve işitsel haz vermek 
olmasına rağmen, zaman ilerledikçe filmin içine 
gizlenerek konulan mesajların yardımıyla, düşünce 
dayatmak ve izleyici kitleyi manipüle etmek 
yaygınlaşan amaçları olmuştur.  Bu yol kullanılarak, 
kitleler birçok konuda yönlendirilebilmektedir. Bunu 
bütün dünya uygulamaya geçirse de bu alanda en çok 
başarıya ulaşan ülke Amerika’dır.

“Topraklarında ütopyanın gerçekleştiğine, masalın 
hayat bulduğuna inanılan Amerika, bunu gerçekliğe 
dönüştürmek için en çok sinemasından 
yararlanmaktadır. “
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Kısacası Amerika, Hollywood sinema sektörünü hem 
kâr hem politik amaçlı silah olarak görmekte,  
Hollywood aracılığıyla dünyaya siyasetini, 
ekonomisini ve kültürünü pazarlamaktadır. Kapitalist 
sistemde bu nedenle sinema sektörü ABD 
tekelindedir. Böylece Amerika bu tekelle ideolojisini 
ve kültürünü ‘popüler kültür’ adı altında dünyaya 
yaymaktadır. Çünkü toplum sinemada yalnızca 
eğlenceli vakit geçirmemekte aynı zamanda 
gördüklerinden fazlasıyla etkilenmektedir. Bu 
etkilenme sermaye sahiplerinin dikkatinden 
kaçmamış ve filmler çok hızlı bir biçimde tekstil 
ürünlerine, evlerdeki mobilyalara, içecek 
endüstrilerine hatta gençlerin saç şekillerine kadar 
pek çok alanda toplumun yaşam tarzını etkilemiştir. 
Yani Amerika, sinemasını tüketimi de yönlendiren bir 
araç olarak kullanmıştır. Amerikan yapımı olan birçok 
ürün de Hollywood sayesinde beyaz perdede yer 
almıştır. 

Bu durum Amerikan toplumunun temel ideal ve 
değerlerine gösterdiği bağlılıktan kaynaklanmaktadır. 
Zamana göre bazı değişimler yaşansa da Amerikan 
sinemasında karşımıza çıkan bu kodlamalar, 
Amerika’nın inandığı ve savunduğu değerler, yaymak 
istediği ürünler (tütün ürünleri- asitli içecekler vb.) 
sinema aracılığıyla dünyaya yayılmıştır.

Türkiye’de 1980’den itibaren Amerikan filmlerinin 
etkisi altında kalarak zaman içerisinde Amerikan 
kültür ve değerleri toplumda önem kazanmıştır. 

“1980’lerde ‘Amerikan Rüyası’nın temelleri 
atılmıştır.”
1980’lerden sonra Türkiye’de Amerikan filmlerine 
hayran olan bir kuşak oluşmuştur. Bu filmlerde 
Amerika örtük propaganda içerisinde 3. Dünya 
ülkelerine Amerikan değerlerini dayatmak, ayrıca 
Amerikan karşıtlığına dair fikirleri toplumdan silmek 
ve kültür emperyalizmiyle Amerikan kültürünü 
yayabilmek böylece dejenere kültüre sahip yeni 
kuşaklar oluşturarak manevi ve milli değerleri yıkmayı 
amaçlamıştır.

Sonuç olarak, Hollywood’un küreselleşmeyi 
sağlaması ve neticede ABD kültürünün dünyaca 
tanınmasıyla birlikte, büyük bir kültür etkileşimi ve 
dolayısıyla kültür yayılmacılığı tehlikesi ortaya 
çıkmıştır.

Hollywood sinemasında verilen her bilgi ABD’nin 
değerleri ile uyum gösterdiğinden Amerikan değerleri 
ve kültürü dünyaya Hollywood aracılığıyla 
yayılmaktadır. Geçmişte ve gelecekte olacağı 
öngörülen veya gerçekleşmesi muhtemel olmayan 
olayların içine kendi kültürünün mükemmeliyetini 
serpiştirdiği filmleri satan Amerika, izleyicilerini daha 
küçük yaştan itibaren kendi kültürüne 
yakınlaştırmaktadır. Özellikle Hollywood 
propagandasının en büyük ürünlerinden olan çizgi 
roman karakterlerinin filmlerinin de yapılmasıyla 
beraber yeni kuşak da etkilenmektedir. Bu tür filmler, 
Amerikan sinema endüstrisinde en çok yatırım 
yapılan ve gelir alınan türlerden biridir. Bu endüstrinin 
öncülerinden biri olan ‘Süpermen’ ilk sinema filmi ile 
beraber Amerikan kültürünün bir parçası olarak tüm 
dünyaya yayılmıştır. 

Bu örneklerden bir başkası ise yine dünyaca bilinen ve 
sevilen süper kahraman Batman’dır. Kendisi geceleri 
yardım almadan, kötüleri tek başına yenmeyi 
amaçlayan ve bunu başarıyla gerçekleştiren bir 
kahraman ve kahramanlık yapmadığı zamanlarda da 
milyarder bir CEO’dur. Özellikle çocukların ve 
gençlerin sevdiği bu seri, Amerika’nın tek güçlü lider 
olduğunun propagandasını yapmaktadır. Daha önce 
açıklandığı gibi 1900’lerde o dönemin çocuklarına 
benimsetilen çizgi romanlar günümüzde (Özellikle 
2000 sonrasında) çekilen filmleriyle bu dönemin 
çocuklarını da etkilemektedir. Bu örnekten yola 
çıkarak çocukluktan itibaren insanları manipüle 
ederek kültürel küreselleşmeyi hedefledikleri 
görülmektedir. 

Yine ABD değerlerine, kültürüne dünyanın neresine 
bakılırsa bakılsın görmek mümkündür. Amerikan 
markalarının yaygın oluşu, İngilizcenin yaygınlığı ve 
Amerikalı ünlülere dünya genelinde hayran olunması 
bu durumu kanıtlamaktadır. Filmlerin bu konuda 

rolleri paha biçilemezdir. Belirli bir dönemde doğup 
büyüyen insanlar, Amerikan filmleriyle büyüdükleri 
için izledikleri çoğu şeyde ABD’nin mükemmeliyetini 
görmektedirler. Gerek modasıyla gerek teknolojisiyle 
gerekse eğitimiyle hep en iyinin onlar olduğu 
ifadeleriyle büyümektedirler.

Amerika, 80’lerden itibaren Hollywood film 
sektörünün büyümesiyle ekonomik ve kültürel 
amaçlarını bir potada birleştirmiştir. Bu dönemde 
şirketlerin gelişebilmesindeki asıl faktör kendilerini 
dünyaya tanıtabilmeleridir. Dünyayı etkileyen bu 
sektör, Amerika’nın ekonomik büyümesine katkı 
sağlarken propaganda amaçlı kullanımıyla da 
Amerikan kültürü ve toplum yapısını yaymaktadır. 

Sovyetler Birliği’nin yıkılmasıyla dünyanın tek kutuplu 
kalması sonucu küreselleşme olgusu, Amerikan 
politikaları çerçevesinde şekillenmiştir. 
Küreselleşmeyi yönlendiren ABD’nin mevcut 
ortamdaki siyasi ve sosyal gücü küreselleşmenin 
hızlanmasına ortam hazırlamıştır.  

Küreselleşmenin ekonomik ayağını oluşturan, çok 
uluslu şirketler, küresel ekonomiyi yönlendiren en 
önemli faktörlerdendir. Özellikle sermayenin ve 
üretimin küreselleşmeyi hızlandırması, kitle iletişim 
araçlarını kontrol ederek küresel düzeyde tüketim 
kültürünü yaymaları ve tüm ekonomi faaliyetlerinde 
etkileyici konuma gelmeleri, dikkatleri bu şirketlerin 
meydana getirdikleri etkilere yöneltmiştir. 
Küreselleşmekte olan dünyada farklı ülkelerdeki 
yaşam tarzları birbirine benzer olmaya, insanlar 
dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar tek tip olmaya 
ve benzer düşünceleri paylaşmaya başlamışlardır. 
ABD, sinemada kurduğu tekelleşme ile küresel medya 
imparatorluklarına sahip olmuş, sahip olduğu küresel 
şirketlerle pazar paylarını artırarak ekonomik gücünü 
artırmaktadır. Ancak bu güce sadece şirket, sanayi ve 
askeri bakımdan değil sinema ile de sahip olmuştur. 
Öyle ki birbirinden çok farklı olan bu alanlar, 
Hollywood sinemasında birbirine görünmez bağlarla 
bağlanmıştır. 

Hollywood sinemasında verilen her bilgi ABD’nin 
değerleri ile uyum gösterdiğinden tüm Amerikan 
toplumu sahip olduğu zihniyetin öğelerini filmlerden 
ayrıştırabilmektedir. Böylece sistem meşrulaştırılarak 
Amerikan değerleri dünyaya Hollywood aracılığıyla 
yayılmaktadır. Zamana göre bazı değişiklikler 
gösterse de Amerikan sinemasında karşımıza çıkan 
kodlamalar yalnızca Hollywood için geçerli değildir. 
Amerika’nın inandığı ve savunduğu değerler, her 
mecrada hatırlatılmakta ve bunu yanı sıra her alanda 
pazarlanması amaçlanmaktadır. Amerikan rüyasından 
dünyanın uyanmaması için Amerika aralıksız çaba sarf 
etmekte ve bunun için en yoğun çalışma Hollywood 
aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. İlk zamanlar asıl 
amacı seyirciye aynı anda görsel ve işitsel haz vermek 
olmasına rağmen, zaman ilerledikçe filmin içine 
gizlenerek konulan mesajların yardımıyla, düşünce 
dayatmak ve izleyici kitleyi manipüle etmek 
yaygınlaşan amaçları olmuştur.  Bu yol kullanılarak, 
kitleler birçok konuda yönlendirilebilmektedir. Bunu 
bütün dünya uygulamaya geçirse de bu alanda en çok 
başarıya ulaşan ülke Amerika’dır.

“Topraklarında ütopyanın gerçekleştiğine, masalın 
hayat bulduğuna inanılan Amerika, bunu gerçekliğe 
dönüştürmek için en çok sinemasından 
yararlanmaktadır. “
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Pyotr İlyiç Çaykovski 7 Mayıs 1840 tarihinde Rusya’nın 
Votknisk şehrinde dünyaya gelmiştir. Babasının ikinci 
evliliğinden olan 6 çocuğunun ikincisidir. Henüz dört 
yaşındayken ağabeyine ders vermesi amacıyla tutulan 
Fransız bir dadıdan nota öğrenmeye başlar. Babası 
Çaykovski’nin müziğe olan yeteneğini ve ilgisini fark 
etmiş olsa bile, İlyiç nevrotik eğilimli bir çocuk 
olduğundan bu yeteneğini doğrudan desteklemez. 
Babasının zoruyla, o alana hiçbir ilgisi olmamasına 
rağmen, 1850’de Petersburg’daki Hukuk Okulu’na 
yazılır. Henüz 14 yaşında, hali hazırda hassas olan İlyiç, 
derinden bağlı olduğu annesini o dönemde salgın olan 
hastalık, kolera sebebiyle kaybeder. Bu olaydan sonra 
İlyiç yoğun bir depresyon dönemine girer. Bu 
dönemde acılarından ilham alarak bir vals besteler. 

Artık 21 yaşına geldiğinde içindeki müzik tutkusunu 
tutamaz ve Saint-Petersburg Akademisi’nde eğitim 
görmeye başlar. Bu yolculuğuna daha sonra Moskova 
Konservatuarı’nda müzik öğretmenliğine başlayarak 
devam eder, konservatuarda çalıştığı süreçte birçok 
önemli esere imza atar. Bestecilik, eleştirmenlik, 
akademisyenlik mesleklerinin üçünü de aynı anda 
yürütürken yoğun stres altında kalan İlyiç 1875 yılında 
tekrar depresif bir dönem geçirir. 

Çaykovski aynı zamanda toplum baskısından korkan 
ve son derecede içine kapanık ve gizli yaşayan bir 
eşcinseldir. Bu eğiliminin dedikoduya yol açmasını 
istemediğinden 1877 yılında bir öğrencisiyle evlenir. Bu 
evlilik ailesi ve çevresi tarafından büyük bir hata olarak 
nitelendirilir ve dokuz hafta sonunda biter. Bunun 
yüzünden Çaykovski başarısız bir intihar girişiminde 
bulunur. Hayatının devamında Moskova’yı terk eden 
Çaykovski, 11 çocuğu olan Nadezhda von Meck ile 
tanışır ve birbirlerini hiç görmeden sadece 
mektuplaşarak 13 yıl boyunca iletişimlerini sürdürürler. 
Nadezhda ile olan ilişkisi de eşcinsellik dedikodularını 
önlemek için kurulan bir ilişkidir ancak Nadezhda, 
Çaykovski’ye mektuplaştıkları süre boyunca maddi 
destekte bulunur. Nadezhda’nın desteği sayesinde ise 
birçok beste yapar. 

Çaykovski son yıllarını çoğunlukla çocuklara duyduğu 
sevgiye rağmen asla baba olamayacağı düşüncesiyle 
huzursuzluk içerisinde geçirir. Çaykovski hiç 
beklenmedik bir zamanda 6 Kasım 1893’te tıpkı annesi 
gibi kolera sebebiyle vefat eder. 

Pyotr İlyiç Çaykovski

Defne GACAL
9-B 
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Çaykovski ile ilgili ilgi çekici bilgiler:

Çaykovski’nin doğduğu şehir olan Votknisk, günümüzde 
Çaykovski Müzesine ve sanatçının heykeline ev sahipliği 
yapıyor. Bu müzede bulunan piyanosu Çaykovski’nin ölüm ve 
doğum yıl dönümlerinde ülkenin önde gelen piyanistleri 
tarafından çalınıyor.Çaykovski’nin çekirdek ailesinde babasının 1. evliliğinden 

Nikolai, Ippolit ve ikizler Anatoly ve Modest adlarında 
erkek kardeşleri vardır. Babasının ikinci evliliğinden ise 
Aleksandra ve kan bağı olmayan Zinaida isimlerinde iki 
kız kardeşi daha vardır. 
Nikolai Çaykovski: 26 Aralık 1850’de Rusya’nın Kirov 
kentinde doğmuş, 30 Nisan 1926’da Birleşik Krallığın 
Harrow kentine hayatını kaybetmiştir. 
Anatoly İlyiç Çaykovski: 13 Mayıs 1850 tarihinde 
Rusya’nın Alapayevsk kentinde doğmuş, 20 Ocak 1915’te 
St. Petersburg, Rusya’da vefat etmiştir.
Modest İlyiç Çaykovski: 13 Mayıs 1850’de Alapayevsk, 
Rusya’da doğmuş ve 15 Ocak 1916’te de ikizinden 
yaklaşık bir yıl sonra vefat etmiştir.
Zinaida Olkhovskaya: 1829 yılında doğmuştur ve 1878 
yılının Ocak ayında, Orenburg, Rusya’da vefat etmiştir. 
Çaykovski’nin üvey kardeşidir.
Aleksandra Davydova: 9 Ocak 1842’de Rusya’nın 
Votknisk kentinde dünyaya gelmiş ve 6 Nisan 1891 
tarihinde Chigirinsky’de vefat etmiştir.

Bir isim meselesi Çaykovski’nin balesi Uyuyan Güzel, 
farkında olmadan hararetli bir marka tartışması haline 
geldi. Walt Disney Company hâlihazırda Çaykovski’nin 
eserindeki kahramanın ismi olan “Princess Aurora” ismi 
için patent başvurusu yapmış durumda ve hâlâ karar 
almayı bekliyor (ve aynı zamanda 1959’daki aynı film için 
Disney’in ödünç aldığı film adı).

Çaykovski’nin çoğu günümüzde popüler olan eseri aslında 
ilk çıktıklarında o kadar da popüler olamamıştı. Hatta 
eserleri geniş bir eleştirmen kitle tarafından yerden yere 
vurulmuştu. Bu eserlere tabii ki fındık kıran balesi de dahildi 
ve zamanında en çok eleştirilenlerden biriydi. Çaykovski Rus 
müzik kültürünü anne tarafından gelen Avrupa kültürüne 
entegre ederek geniş çaplı başarılara imza atan zamanında 
değeri bilinememiş modern klasik eserler vermiştir.

Çaykovski’nin ölümü hakkında birçok spekülasyon 
olmuştur.  Bu spekülasyonların ana nedenlerinden biri 
ölümünden 9 gün öncesinde galası yapılan 6. 
Senfoni’sinin çok tutkulu ve duygulu bir eser olmasına 
bağlanmıştır. Ancak çoğu kaynakta Çaykovski’nin ölüm 
nedeni olarak kolera gösterilir ya da bazı kaynaklar 
ölümünü hayatı boyunca yoğun olan içki ve sigara 
kullanımına bağlar. Bazı kaynaklar ise Çaykovski’nin bir 
gün gittiği bir restorandan kaynamamış su almasını ve bu 
içtiği sudan kolerayı kapmasını intihar olarak anlatır. 



Kaynakça: 
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Kitap nedir diye internette araştırdığımızda ’baskılı 
ya da el yazılı kağıt yaprakların ciltli ya da ciltsiz 
olarak bir araya getirilmiş biçimi’ gibi cümleler 
görürürüz.

Aslında kitaplar, yaşamın yazılı halini bize yansıtır, 
birçok hayatı ve hayatın içinden konuları ele alır. 
Bahsedilen hayatları benimseyen insanlar olur çünkü, 
sanki onların hayatından kesitlerle kitap 
tamamlamıştır. Okudukları onları her durumda çok 
mutlu eder çünkü sanki yazarların onları anladığını 
düşünürler, bu da insanları kitaba daha çok bağlar. 
Aslında hep okur tarafından bakıyoruz kitap okurken 
ama yazarın tarafından hiç gözlem yapmadık. 
Eminim ki kitap yazmak, görüldüğü kadar kolay 
değildir.

Yazarlar kitap yazarken duygularını açarlar. Ne 
hissederlerse onu bizimle paylaşırlar. O anda ne 
olduysa, onları ne etkilediyse en saf haliyle onları 
bizimle paylaşırlar. Bazen aynı kitabın farklı 
baskılarının olduğunu görürüz, bunun nedeni de ilk 
baskısı dilin ağır olması, sonrakilerin sadeleştirilmesi 
olabilir.

Kitaplar bizim hayatlarımıızı değiştirir; renk katar, 
kültür verir bize. Başka ırkların, başka yaşamların 
penceresi olur bizlere kitap. Bir 3. şahıs olarak 
gözlemlerle farklı dünyaları anlatır bize.

Kitap

Elanur MUTLU
9-B
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https://hanimzade.com/1-milyon-dolarlik-sabah-rutini/

89

Tüm zamanların en başarılı insanları, planlarıyla ve 
rutinleriyle ünlüdürler. Başarılarını her zaman planlı ve 
programlı olmalarına borçlu olduklarını söylerler. 
Büyüklerimiz de bizlere başarının her zaman düzenli 
bir yaşamdan geçtiğini çok kez belirtmiştir. Şimdi 
sizinle beraber bu zamanların gözdesi, şu anki başarılı 
insanların rutini olarak bilinen ‘bir milyon dolarlık 
sabah rutini’ni inceleyeceğiz.

Bu sabah rutini ünlü iş insanlarının hayatlarını 
araştırırken ortaya çıkmıştır. Bu araştırmalar yapılırken 
aslında tüm başarılı insanların birçok şeyi aynı şeklide 
ve aynı saatte yaptığı ortaya çıkmış ve bunun 
sonucunda 1 milyon dolarlık rutin, başarılı insanların 
formülü olarak ortaya çıkmıştır. Bu rutin saat 5’te 
başlar. Normalde biz ne yaparız? Sabah kalkarız, 
elimizi yüzümüzü yıkarız ve kahvaltı yaparız. İşte bu, 
rutinde böyle değil. Bu rutinde sabah saat 5’te 
kalktıktan sonra odanın camları sonuna kadar açılır, 
diş fırçalanır, el ve yüz yıkanır ve 30 dk sabah sporu, 
30 dk sabah meditasyonu yapılır. Spor ve 
meditasyondan sonra soğuk bir duş alınması gerekir 
bunun nedeni soğuk suyun vücudun direncini ve 
zindeliğini arttırmasıdır. Duş sonrasında çalışma 
masasına oturulur ve gördüğünüz rüyalar bir kağıda 
yazılarak analizi yapılır, çıkarılması gereken dersler 
varsa çıkartılır. Sonrasında bir kağıda o günün 
yapılacakları yazılır. Bunlar yapıldıktan sonra artık 
kahvaltı vaktidir. Kahvaltı mutlaka dengeli ve protein 
ağırlıklı olmalıdır. Kahvaltıdan sonra sabah rutini biter 
ve günlük çalışma rutini başlar.

Bu rutinle birçok iş insanı çalışma rutinlerine zinde ve 
motive başladıklarını belirtmiştir. Tabi ki bu sabah 
rutininden sonra da planlı ve programlı bir gün devam 
eder. Onlar sabah erken kalktıkları için akşam erken 
yatarlar, uykuları en az 7-8 saattir. Bu tür insanlar çok 
uyumayı tercih etmez, uyumanın zaman kaybı 
olduğuna inanırlar. Gün içinde çalışırken de birçok 
rutini ve tekniği uygularlar, teknolojiyle olan 
zamanlarını 1-2 saatle kısıtlarlar çünkü çoğu insan 

teknolojinin odaklanmayı ve verimliliği düşürdüğünü 
bilirler.

Birçok insan bu rutinle gerçek başarıya ve günlük 
verime ulaştığını belirtmiştir. Çoğu insan bunun 
denemeye değer bir rutin olduğunu ve gerçekten 
hayatlarını değiştirdiğini de dile getirmiştir.                           
Muhtemelen gerçekten faydalıdır.

Sonuçta milyon dolarlık insanların rutini değil mi? 

Bir Milyon Dolarlık
Sabah Rutini

Ceren YARIMKAŞ
9-A
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Geçtiğimiz günlerde COVID-19 vakaları gittikçe artış 
göstermeye başladı ve bu nedenle çoğu insan işini 
evden yürütmeye başladı. Aynı zamanda kapalı olan 
okullar nedeniyle tüm öğrenciler de evden ve uzaktan 
eğitim sürdürüyor.

Bu süreçte evde geçirdiğimiz zaman diliminde neler 
yaptığımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Çoğu insan şu 
an işlerini evden yürüttükleri için masa başındalar ve 
boş zamanlarında da çoğunlukla televizyon başına 
geçiyorlar. Özetlemek gerekirse insanlar evlerinde 
çok az hareket halindeler.

Eski yıllarda fark etmeden birçok hareket 
gerçekleştirirdik. Örneğin bir öğrenci sabah erken 
saatte kalkıp servise yetişirdi ve okula giderdi. Okulda 
da aynı zamanda hareket halinde olurdu. Bir yetişkin 
ise işe gitmek için erkenden hazırlanır ve arabasına 
biner, sonrasında da çalıştığı alanda hareket halinde 

olurdu. Fakat pandemi dolayısıyla kimse eskisi kadar 
hareket etmiyor. 

Yapılan araştırmalar sonucunda COVID-19 pandemi 
sürecinde toplumlar kaygı, depresyon gibi olumsuz 
duygu durumu hatta psikolojik sorunlarla karşı 
karşıya kalmışlardır. Spor, sadece fiziki olarak değil, 
insanı psikolojik olarak da etkileyen bir yaşam 
biçimidir. Yaptığımız egzersizler,  vücudumuza iyi 
geldiği oranda beynimiz de kendini zinde ve dinç 
hisseder. Günlük spor yapan bir insan planlıdır, 
kendine dikkat eder. Bu, aynı zamanda otomatik 
olarak yediklerini de etkiler ve sağlıklı beslenen bir 
insanın bağışıklığı gelişmiş olur. Bu nedenle 
geçtiğimiz günlerde spor ve egzersizi evde 
bırakmamak çok önemli. 

COVID-19 Sürecinde
Spor ve Egzersizin Önemi

Duru ŞEN
9-C
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Yaşayan bütün canlılar haklara sahiptir.  Bu hakların 
yok sayılması hem hayatın işleyişi hem de doğa 
üzerinde ciddi tahribatlara sebep olabilir. Hayvanlar 
insanların en yakın arkadaşı olmuştur, bunu en iyi 
evinde hayvan besleyenler anlar. Hayvanları sadece 
evde değil sokakta, bağda, bayırda da beslemeliyiz ve 
onları korumalıyız. Fakat bazı insanlar bunları yapmak 
yerine hayvanlara şiddet uygulamayı daha makul 
görüyor. 

Hayvanlar kendilerini ifade edemez konuşamazlar, 
ama havlamak, miyavlamak gibi sesler çıkarır ve biz 
bu şekilde onları anlayabiliriz. Ülkemizde hayvan 
hakları 2004 yılında çıkarılan 5199 sayılı kanun ile 
korunmakta. Bu kanunda bütün hayvanların eşit 
olduğu ve hükümetçe korunduğu belirtiliyor. Yine bu 
kanuna göre evde hayvan besleyen kişi hükümete 
bunu bildirmek zorundadır. Evde hayvan besleyenler 
hayvanları terk edemezler fakat belirli sorunlu 
durumlarda hayvanlarını sahiplendirebilirler. 

Hayvanlarının ölmesi veya kaybolması sonucu 7 gün 
içerisinde bunu bildirmeleri gerekir. Çok geçerli 
kuralların olmasına rağmen hayvana şiddetle ilgili bir 
kanun yok. Kadına – çocuğa şiddet göstermekten 
çekinmeyen insanların sokakta gördükleri bir hayvana 
şiddet göstermesi çok muhtemel bir durum. 

Son zamanlarda her yerde sıkça karşılaşan bir durum, 
hayvana şiddet ve hayvan istismarı. Durmaksızın 
devam eden bu duruma artık bir çare bulunmalı. 
Kişilere neden böyle bir şey yaptın diye sorulduğunda 
“O zaten hayvandı.” cevabını duymak da ne yazık ki 
kanıksanır oldu. 

Ülkemizde hayvan hakları ihlali durumda hapis cezası 
yaptırımı bulunmuyor ancak para cezası uygulanıyor. 
Bu konuyla ilgili kanun düzenlemeleri sık sık gündeme 
geliyor ve hayvan dostlarımızın daha iyi koşullarda 
yaşamaları için gerekli düzenlemeler yapılmaya 
devam ediliyor. Para cezası vermenin bu sorunu 
çözemediği şimdiye kadar yaşanan örneklerden de 
çıkarılabilir. O nedenle daha güçlü yaptırımlara gerek 
olduğu kanısındayım. 

Türkiye’de Hayvan Hakları

Defne KUTSAL
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Artık hayatımız bir parçası haline gelen ve günlük 
hayatımızı, planlarımızı şekillendiren korona virüsü 
7’sinden 70’ine milyonlarca, milyarlarca insanı hem 
duygusal hem de fiziksel olarak derinden etkiledi. 
Dışarıya olan özlemimizi artırdı, dışarı rahatça 
çıkabilmenin, arkadaşlarımızla, akrabalarımızla 
doyasıyla vakit geçirebilmenin, ağzımızda bir parça 
kumaş olmadan rahatça nefes alabilmen aslında nasıl 
bir nimet olduğunu bize hatırlattı. Yapılan 
araştırmalara göre Covid-19  virüsü alan hastaların 
%20’sinde psikolojik sorunlar gözlemlenmiştir, öte 
yandan evde tıkılı kalmanın verdiği bıkkınlık ve 
hareketsizlik, farklı sağlık sorunlarına da yol açmıştır.

Evde kapalı kaldıkça hepimiz farklı hobiler denedik, 
farklı alanlara yoğunlaştık. Kimimiz kendini resime 
verdi, kimimiz müziğe, kimimiz yemeğe, kimimiz 
spora… Ancak dışarıda olan hayatımızın yerini 
dolduramadığımızdan çoğumuz evde bir arkadaş 
istedik, işte bu durumda evcil hayvanlar bizim en 
yakın arkadaşımız oldu. Evcil hayvanlara sahip olmak, 
insan hayatında önemli bir yere sahiptir ve özellikle 
vaktimizin yarısından fazlasını evde geçirdiğimiz ve 
evde geçirmek zorunda kaldığımız bu dönemde insan 
psikolojisi ve sağlığı üzerinde olumlu etkileri vardır.  
Dışarı eskisi gibi çıkamadığımız, sosyalleşemediğimiz 
zamanlarda dostluğu evdeki hayvanlarımızla buluruz. 
Evdeki yalnızlığımızı sahip olduğumuz 
hayvanlarımızla gideririz.

Bu karantina süresince hepimiz hareketsiz kaldık ve 
çoğu zaman herhangi bir şey yapmak, hatta yataktan 
çıkmak bile istemedik. Çoğu evcil hayvan gün içinde 
fiziksel aktiviteye gerek duyar, onları dışarı yürüyüşe 
ya da oynamaya çıkardığımız zaman kendimiz için de 
günlük yapmanız gereken egzersizimizi aksatmamış 
oluruz. Onlar sayesinde hareket etmek bile 
istemediğimiz zamanlarda sorumluluk bilinciyle 
birlikte hareket etmiş ve temiz hava almış oluruz. 
Bilgisayar başından ayrılıp kısa bir süre bile olsa 
hareket etmek, oksijen almak ve ekran dışında bir 
yere bakmak bizi hem fiziksel hem de ruhsal olarak 
çok olumlu etkiler. Bu da sağlığımızı korumamızı 
sağlar ve depresyon riskini azaltır.

Karantina sürecinde evcil hayvanların bize verdiği bir 
başka olumlu etki ise mutluluktur. Evcil hayvanları 
sevmenin, izlemenin, dinlemenin ve oynamanın 
kısacası onlarla vakit geçirmenin vücudumuzun 
mutluluk hormonu salgılamasına neden olduğu 
araştırmalarla kanıtlanmış bir bilgidir. Gün içinde ne 
kadar stresli, hüzünlü olursak olalım evcil 
hayvanlarımızla geçirdiğimiz en azından 5 dk bile 
aklımızı ve dikkatimizi başka bir yöne çekmemizi ve 
sıkıntılarımızdan ayrılmamızı, onları düşünmememizi 
sağlar.

Evcil hayvanlar sorumluluk gerektirir, onlara sahip 
olmak da sorumluluk bilincinizi geliştirir. Sorumluluk 
bilinci hayatta çok önemli bir yere sahiptir. Her ne 
kadar gücünüz, zekanız, paranız olsa da sorumluluk 
olmadan başarı gelmez, bu yetiyi küçük yaştan 
edinmek, ileri hayatımızda iyi sonuçlar verir. Evcil 
hayvanınıza sabah akşam mamasını vermek, onu 
hareket etmesi için oynatmak, dışarı yürüyüşe 
çıkarmak, suyunu değiştirmek, taramak, bakımını 
yapmak, zamanı gelince yıkamak, onlara eğitim 
vermek hayatımızı şekillendirir, düzene sokar ve 
sorumluluk bilincini bize aşılar.

Covid-19 hayatımızdan kimisi yerini 
dolduramayacağız kimisi de geçici olacak şekilde çok 
şey aldı. Özgürlüğümüzü, sosyalliğimizi, bir 
kucaklaşmamızı, normal sıralarda eğitimimizi, 
hareketimizi ve daha nicelerini... Belki hepsi için 
olmasa da evcil hayvanlar, bir kısmının boşluğunu 
doldurabilir. 

Karantinada en iyi arkadaşımız, evcil hayvanlarımızdır.

Karantinada Arkadaşımız, 
Evcil Hayvanlarımız

Duru KAMAY
9-C   



93

Evcil hayvan dendiğinde aklımıza 
çoğunlukla kedi, köpek ve balık geliyor.  
Peki bu hayvanların ruh sağlığımıza iyi 
geldiğini biliyor muydunuz?

Vücudumuzda stres ilintili bir hormon 
vardır. Bu hormon kortizol seviyesinin 
düşmesine ve buna bağlı olarak serotonin 
yükselmesine, böylece  insanın kendini iyi 
hissetmesine sebep olur.

İnsanların dokunma ihtiyacı vardır. Bu 
ihtiyacımızı evcil hayvanlarımıza sarılarak, 
onları severek veya onlarla oyun 
oynayarak giderebiliriz ve bu, kendimizi 
iyi hissetmemizi sağlar. Fizyoterapistlere 
göre insan ve hayvan vücudundaki negatif 
elektrik, temas edilince sıfırlanıyor. Bu 
negatif enerji gidince vücut rahatlıyor. 
Hayvanların bu özelliği üzerine doktorlar 
bir hastalığı olan insanlara daha huzurlu 
ve yüksek moralli olmaları açısından bir 
evcil hayvan sahiplenmeyi tavsiye 
ediyorlar. 

Ruh Sağlığı ve Evcil Hayvanlar

Öykü Su
OKUMUŞ
9-B    

Kaynakça: 
http://www.pilioo.com/2019/04/17/hayvanlarin-ruh-sagligi-
na-etkisi/



yalvarması üzerine İsis, mızrağı yerinden çıkarır. Diğer aşama 
oldukça tuhaftır. Horus, Seth’i bağışladığı için İsis’e karşı 
büyük bir öfkeyle sudan çıkar. Bu öfkeyle İsis’in başını kesip 
kendisi ile birlikte ıssızlığa götürür.  İsis’in bedeni başsız bir 
halde taş heykele dönüşür.

Ra, başsız heykelin neyin nesi olduğunu Thoth’a sorduğunda 
Thoth, Ra’ya tüm olup biteni anlattı. Bu durum üzerine 
oldukça öfkelenen Ra, Horus’un cezalandırılacağını belirtir 
ve kayıp kafanın bulunması için çölün aranmasını emreder. 
Seth, Horus’u batı çölünde bir vahadaki ağacın altında 
uzanmış halde bulur. Sessizce Horus’a saldırıp gözlerini 
çıkarır, gözlerini çöle gömer. Horus’un gözleri orada beyaz 
lotus çiçeklerine dönüşür. Horus’tan tamamen kurtulduğunu 
düşünen Seth, Ra’nın yanına gittiğinde Horus ile 
karşılaştığını anlatmaz. Ne var ki çölde Horus’u gören Hathor, 
Horus’un gözlerine ceylan yağı sürer ve Horus mucizevi bir 
şekilde iyileşir. Olaylardan haberdar olan Ra, sabrı taşmış bir 
biçimde Horus ve Seth’i yanına çağırır. Onlara aralarındaki 
husumetin herkesi rahatsız ettiğini söyler ve buna bir son 
vermelerini emreder. Entrikacı Seth, uzlaşmayı kabul etmiş 
gibi görünmeye çalışır ancak hâlâ yenilgiyi kabullenmeyen 
Seth, oldukça saçma bir yarışma önerisinde bulunur. 

Yarışmaya göre taraflar taştan gemiler yapıp birbirleri ile 
yarışacaklardır. Horus, çam ağacından bir gemi yapar, taştan 
yapılmış izlenimi versin diye gemiyi kireç taşı ile kaplar. 
Horus’un gemisini tamamlayıp yarışa başladığını gören Seth, 
bir dağın zirve kısmını kopararak yetmiş metre uzunluğunda 
bir gemi yapar. Ne var ki tanrılar toplanmadan Seth’in gemisi 
batar. İyice öfkelenen Seth, su aygırına dönüşerek Horus’un 
gemisini de batırmaya çalışır. Bunu fark eden Horus, eline bir 
silah alarak Seth’i öldürmeye çalışır ancak tanrılar onu 
engeller. Tamamıyla hayal kırıklığına uğrayan Horus, Neith’in 
tapınağına gider. Ona bunca mücadele ve lehine sonuçlanan 
duruma rağmen neden hâlâ hak ettiği tahtı elde edemediğini 
sorar. Bu arada Thoth, Osiris’e bir mektup yazması için Ra’yı 
ikna eder. Mektupta Osiris’e krallık unvanı ile hitap edilerek 
güçleri övülür. Osiris, cevabında tanrıları arpa ve buğday ile 
güçlendirdiğini vurgulayarak Horus’a haksızlık 
yapılmamasını belirtir. Ra ise Osiris olsa da olmasa da 
buğday ve arpaya sahip olabileceklerini söyler. Bunun 
üzerine yer altı dünyasından tehditler yağmaya başlar. Osiris 
bir emiri ile kalbini söküp getirebilecek, tanrılardan 
korkmayan bir mahlukatın olduğunu belirtir, ayrıca 
gökyüzündeki yıldızların, tanrıların ve insanoğlunun batı 
ufkuna gitmek zorunda kalacakları ve kendi hükmü altına 
gidecekleri tehdidini belirtir. Tehdidin doğal sonucu olarak 
tanrılar oyçokluğu ile Horus’un tahta geçmesine karar verir. 
Bu şekilde Horus, Mısır’ın yeni kralı olur.

İsis, Seth’ten korumak amacıyla Horus’u büyüyene 
kadar papirüs bataklığında saklamıştır. Olgunluk 
çağına geldiğinde hakkı olan Mısır tahtı için 
savaşmaya hazırdır. Horus kral olma isteğini Ra 
öncülüğündeki heyete sunar. Hava tanrısı Shu teklifin 
kabul edilmesi gerektiğini dile getirir, bilgelik tanrısı 
Thoth da Shu’ya aynen katılır. Ancak araya Güneş 
tanrısı Ra girer ve kararın kendisi tarafından 
onaylanmadığını belirtir. Taht’ın sahibi Horus’un 
amcası olan Seth, dışarda Horus ile göğüs göğüse 
savaşmayı önerir. Thoth, Seth’e mahkeme kurallarını 
belirtir ve tahtın Horus’un hakkı olduğunu tekrar dile 
getirir. Ancak Ra bundan etkilenmez ve Seth’in 
önerisini kabul eder. Durum içinden çıkılmaz bir hal 
alır çarpışma tam olarak 80 yıl sürer. Tanrılar işi 
sonlandırmak için yaratıcı tanrı Neith’e bir mektup 
yazıp bu konu hakkındaki görüşlerini almak isterler. 
Neith’in cevabı gecikmez, sert bir dil ile Horus’un 
tahta geçmesi gerektiğini belirtir. Buna ek olarak 
Seth’e 2 adet tanrıça verilebileceğini önerisinde de 
bulunur. Ra dışında ki tüm tanrılar bu teklife olumlu 
bakar ancak Ra, bu olayı kabul edilemez bulur ve 
Horus’u aşağılar. Bunun üzerine tanrılar kurulu 
oldukça öfkelenir. Ra, ortamı yumuşatmak için iki 
tarafında önerisini dile getirmesini ister. 

Seth, sahip olduğu üstün güçten ötürü tahtı kendinin 
hak ettiğini öne sürer. Bu noktada sabrı taşan İsis, 
oğlu adına söz alıp konuşur ve büyük sempati kazanır. 
Seth, bu durum karşısında adeta delirir, 200 kiloluk 
asası ile her gün bir tanrıyı öldüreceğini belirtip kurulu 
tehdit eder, İsis’in olduğu hiçbir mahkemeye 
katılmayacağını belirtip hiddetle dışarı çıkar. Bu 
durum karşısında davayı bir adaya taşıma kararı alır. 
Ancak Ra, İsis’in sinsiliğini ve kurnazlığını hafife 
almıştır. Elinde bir kase un ile yaşlı bir kadın kılığına 
giren İsis, elindeki unu adadaki 5 gündür aç olan 
çobana vermek istediğini söyler. Orada bulunan bir 
tanrı parmağındaki altın mühürlü yüzük karşılığında 
onu karşıya geçirebileceğini söyler. Bu şekilde İsis, 
adaya geçer ve doğruca Seth ile konuşmaya gider ve 
Seth ile konuşacağı zaman kendini büyülü güzel bir 
kadına dönüşürür. 

Seth’e kendisinin bir çobanın dul eşi olduğunu, 
oğlunun yabancı biri tarafından sığırlarına el 
konulmak ve evinden çıkarılmakla tehdit edildiğini 
söyler. Seth, bu durum karşısında öfkelenir. Kurnaz 
olan İsis, bu örnek ile aslında Seth’e yaptığı haksızlığı 
kabullendirmiş olur. Bir anda İsis’e dönüşen kadını 
görünce çok şaşıran Seth, bu oyunu Ra’ya 
anlatacağını belirtip yola koyulur. Ra, bu durumun 
akıllıca olmadığını belirtir ve mahkeme batıda, çöldeki 
bir dağa taşınır. Burada yapılan mahkeme sonucunda 
kurul tahtın Horus’a verilmesine karar verir ancak 
Seth’in müsabaka içeren itirazı kabul edilir. Böylece 
Seth’in itibarını düşürme amaçlı olan yarışmalar 
başlar. İlk yarışma çok gülünçtür. Seth su aygırına 
dönüşüp suyun altında 3 gün kalma konusunda 
Horus’a meydan okur, eğer bu süreden önce sudan 
çıkacak olursa tahta geçme iddiasından 
vazgeçecektir. Horus, Seth ile beraber su aygırına 
dönüşerek su altına dalar. İsis, birden endişeyle 
Seth’in su altında Horus’u öldürebileceğini düşünür, 
bunun üzerine İsis, bakır bir mızrak yapıp dalış yapılan 
yere fırlatır. İlk atış yanlışlıkla Horusa isabet eder, bunu 
gören İsis, sihirli güçleri ile mızrağı yerinden çıkarır. 
İkinci fırlatışında mızrak tam da Seth’e saplanır ama 
Seth’in aralarındaki kardeş bağını dile getirerek 
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Horus, eski Mısır dinine göre atmaca başlı olarak 
tasvir edilen gök (güneş) tanrısıdır. Firavunlar 
kendilerini Horus'un yeryüzündeki cisimleşmiş halleri 
olarak gördükleri için Mısır'ın Ra ile birlikte en önemli 
tanrılarından biridir. 

Horus'un gözü eski Mısır tasvirlerinde İlâh Horus'un 
‘Ay gözü’ de denilen sol gözüne verilen addır. Atmaca 
başlı Horus’un yırtıcı kuşların keskin bakışıyla tasvir 
edilmesi, kişinin hiçbir hareketini gözünden 
kaçırmayan bir tanrı oluşunu, yani vicdanın gözünden 
hiçbir şeyin kaçmayacağını simgeler. Horus’un gözü, 
manevi anlamıyla, vicdanın gözünden hiçbir şeyin 
kaçmayacağını, insanın iç âlemindeki her niyetini ve 
yaşamdaki her davranışını gözden kaçırmayan bu 
merhametsiz yargıcın keskin bakışını sembolize eder. 
Bu vicdanın 24 saat kapanmadan açık kalan gözüdür. 
Bu yüzden Güneş ve Ay, Horus’un gözleri olarak ifade 
edilir. Çünkü Güneş ve Ay’ın her ikisi nöbetleşe, gece 
ve gündüz insanın üzerinden eksik olmaz, Horus’un 
24 saat açık kalan gözleri gibi. (Bu nedenle Horus'un 
gözü güneşle temsil edilen Ra'nın gözü olarak da 
ifade edilir.) 

Horus, bir rivayete göre İsis ile Osiris’in oğullarıdır. 
Osiris, İsis, Nephthys ve Seth, Gab ve Nut’un 
çocuklarıdır. Osiris kendi kız kardeşi olan İsis ile 
evlenir bu da bizlere Mısır’da kardeşler arası evliliğin 
başlangıcını gösterir. Kardeşler arasında en büyük 
kardeş Osiris olduğundan dolayı tahtın yasal varisi 
Osiris’tir. Kral Osiris ve Kraliçe İsis, Mısır’ı muhteşem 
bir biçimde yönettiler ta ki Seth’in taht için Osiris’i 
öldürmesine kadar. Böylelikle Seth hakkı olmayan 
tahta çıkar. İsis ve Nephthys Osiris’in ölümüyle adeta 
yıkılırlar. Ancak İsis hakkı olmayan tahtı Seth’ten 
almaya kararlıdır. Planı ise büyü güçlerini kullanarak 
Osiris’i yeniden canlandırıp Osiris’ten bir erkek evlat 
doğurmaktır. Rivayete göre Osiris’in bedenini İsis’in 
bulduğu, kanatlarını üstüne sararak ona yaşam 
nefesini verdiği ve bu şekilde Osiris’in dirildiği ve İsis’i 
hamile bıraktığı düşünülür. İsis ve Osiris’ten doğan 
çocuk atmaca tanrı Horus’tur. Bu isim atmacanın 
yükseklerde süzülmesinden gelmiştir. 

Horus

Zeynep DÜLGAROĞLU
9-B 



yalvarması üzerine İsis, mızrağı yerinden çıkarır. Diğer aşama 
oldukça tuhaftır. Horus, Seth’i bağışladığı için İsis’e karşı 
büyük bir öfkeyle sudan çıkar. Bu öfkeyle İsis’in başını kesip 
kendisi ile birlikte ıssızlığa götürür.  İsis’in bedeni başsız bir 
halde taş heykele dönüşür.

Ra, başsız heykelin neyin nesi olduğunu Thoth’a sorduğunda 
Thoth, Ra’ya tüm olup biteni anlattı. Bu durum üzerine 
oldukça öfkelenen Ra, Horus’un cezalandırılacağını belirtir 
ve kayıp kafanın bulunması için çölün aranmasını emreder. 
Seth, Horus’u batı çölünde bir vahadaki ağacın altında 
uzanmış halde bulur. Sessizce Horus’a saldırıp gözlerini 
çıkarır, gözlerini çöle gömer. Horus’un gözleri orada beyaz 
lotus çiçeklerine dönüşür. Horus’tan tamamen kurtulduğunu 
düşünen Seth, Ra’nın yanına gittiğinde Horus ile 
karşılaştığını anlatmaz. Ne var ki çölde Horus’u gören Hathor, 
Horus’un gözlerine ceylan yağı sürer ve Horus mucizevi bir 
şekilde iyileşir. Olaylardan haberdar olan Ra, sabrı taşmış bir 
biçimde Horus ve Seth’i yanına çağırır. Onlara aralarındaki 
husumetin herkesi rahatsız ettiğini söyler ve buna bir son 
vermelerini emreder. Entrikacı Seth, uzlaşmayı kabul etmiş 
gibi görünmeye çalışır ancak hâlâ yenilgiyi kabullenmeyen 
Seth, oldukça saçma bir yarışma önerisinde bulunur. 

Yarışmaya göre taraflar taştan gemiler yapıp birbirleri ile 
yarışacaklardır. Horus, çam ağacından bir gemi yapar, taştan 
yapılmış izlenimi versin diye gemiyi kireç taşı ile kaplar. 
Horus’un gemisini tamamlayıp yarışa başladığını gören Seth, 
bir dağın zirve kısmını kopararak yetmiş metre uzunluğunda 
bir gemi yapar. Ne var ki tanrılar toplanmadan Seth’in gemisi 
batar. İyice öfkelenen Seth, su aygırına dönüşerek Horus’un 
gemisini de batırmaya çalışır. Bunu fark eden Horus, eline bir 
silah alarak Seth’i öldürmeye çalışır ancak tanrılar onu 
engeller. Tamamıyla hayal kırıklığına uğrayan Horus, Neith’in 
tapınağına gider. Ona bunca mücadele ve lehine sonuçlanan 
duruma rağmen neden hâlâ hak ettiği tahtı elde edemediğini 
sorar. Bu arada Thoth, Osiris’e bir mektup yazması için Ra’yı 
ikna eder. Mektupta Osiris’e krallık unvanı ile hitap edilerek 
güçleri övülür. Osiris, cevabında tanrıları arpa ve buğday ile 
güçlendirdiğini vurgulayarak Horus’a haksızlık 
yapılmamasını belirtir. Ra ise Osiris olsa da olmasa da 
buğday ve arpaya sahip olabileceklerini söyler. Bunun 
üzerine yer altı dünyasından tehditler yağmaya başlar. Osiris 
bir emiri ile kalbini söküp getirebilecek, tanrılardan 
korkmayan bir mahlukatın olduğunu belirtir, ayrıca 
gökyüzündeki yıldızların, tanrıların ve insanoğlunun batı 
ufkuna gitmek zorunda kalacakları ve kendi hükmü altına 
gidecekleri tehdidini belirtir. Tehdidin doğal sonucu olarak 
tanrılar oyçokluğu ile Horus’un tahta geçmesine karar verir. 
Bu şekilde Horus, Mısır’ın yeni kralı olur.
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İsis, Seth’ten korumak amacıyla Horus’u büyüyene 
kadar papirüs bataklığında saklamıştır. Olgunluk 
çağına geldiğinde hakkı olan Mısır tahtı için 
savaşmaya hazırdır. Horus kral olma isteğini Ra 
öncülüğündeki heyete sunar. Hava tanrısı Shu teklifin 
kabul edilmesi gerektiğini dile getirir, bilgelik tanrısı 
Thoth da Shu’ya aynen katılır. Ancak araya Güneş 
tanrısı Ra girer ve kararın kendisi tarafından 
onaylanmadığını belirtir. Taht’ın sahibi Horus’un 
amcası olan Seth, dışarda Horus ile göğüs göğüse 
savaşmayı önerir. Thoth, Seth’e mahkeme kurallarını 
belirtir ve tahtın Horus’un hakkı olduğunu tekrar dile 
getirir. Ancak Ra bundan etkilenmez ve Seth’in 
önerisini kabul eder. Durum içinden çıkılmaz bir hal 
alır çarpışma tam olarak 80 yıl sürer. Tanrılar işi 
sonlandırmak için yaratıcı tanrı Neith’e bir mektup 
yazıp bu konu hakkındaki görüşlerini almak isterler. 
Neith’in cevabı gecikmez, sert bir dil ile Horus’un 
tahta geçmesi gerektiğini belirtir. Buna ek olarak 
Seth’e 2 adet tanrıça verilebileceğini önerisinde de 
bulunur. Ra dışında ki tüm tanrılar bu teklife olumlu 
bakar ancak Ra, bu olayı kabul edilemez bulur ve 
Horus’u aşağılar. Bunun üzerine tanrılar kurulu 
oldukça öfkelenir. Ra, ortamı yumuşatmak için iki 
tarafında önerisini dile getirmesini ister. 

Seth, sahip olduğu üstün güçten ötürü tahtı kendinin 
hak ettiğini öne sürer. Bu noktada sabrı taşan İsis, 
oğlu adına söz alıp konuşur ve büyük sempati kazanır. 
Seth, bu durum karşısında adeta delirir, 200 kiloluk 
asası ile her gün bir tanrıyı öldüreceğini belirtip kurulu 
tehdit eder, İsis’in olduğu hiçbir mahkemeye 
katılmayacağını belirtip hiddetle dışarı çıkar. Bu 
durum karşısında davayı bir adaya taşıma kararı alır. 
Ancak Ra, İsis’in sinsiliğini ve kurnazlığını hafife 
almıştır. Elinde bir kase un ile yaşlı bir kadın kılığına 
giren İsis, elindeki unu adadaki 5 gündür aç olan 
çobana vermek istediğini söyler. Orada bulunan bir 
tanrı parmağındaki altın mühürlü yüzük karşılığında 
onu karşıya geçirebileceğini söyler. Bu şekilde İsis, 
adaya geçer ve doğruca Seth ile konuşmaya gider ve 
Seth ile konuşacağı zaman kendini büyülü güzel bir 
kadına dönüşürür. 

Seth’e kendisinin bir çobanın dul eşi olduğunu, 
oğlunun yabancı biri tarafından sığırlarına el 
konulmak ve evinden çıkarılmakla tehdit edildiğini 
söyler. Seth, bu durum karşısında öfkelenir. Kurnaz 
olan İsis, bu örnek ile aslında Seth’e yaptığı haksızlığı 
kabullendirmiş olur. Bir anda İsis’e dönüşen kadını 
görünce çok şaşıran Seth, bu oyunu Ra’ya 
anlatacağını belirtip yola koyulur. Ra, bu durumun 
akıllıca olmadığını belirtir ve mahkeme batıda, çöldeki 
bir dağa taşınır. Burada yapılan mahkeme sonucunda 
kurul tahtın Horus’a verilmesine karar verir ancak 
Seth’in müsabaka içeren itirazı kabul edilir. Böylece 
Seth’in itibarını düşürme amaçlı olan yarışmalar 
başlar. İlk yarışma çok gülünçtür. Seth su aygırına 
dönüşüp suyun altında 3 gün kalma konusunda 
Horus’a meydan okur, eğer bu süreden önce sudan 
çıkacak olursa tahta geçme iddiasından 
vazgeçecektir. Horus, Seth ile beraber su aygırına 
dönüşerek su altına dalar. İsis, birden endişeyle 
Seth’in su altında Horus’u öldürebileceğini düşünür, 
bunun üzerine İsis, bakır bir mızrak yapıp dalış yapılan 
yere fırlatır. İlk atış yanlışlıkla Horusa isabet eder, bunu 
gören İsis, sihirli güçleri ile mızrağı yerinden çıkarır. 
İkinci fırlatışında mızrak tam da Seth’e saplanır ama 
Seth’in aralarındaki kardeş bağını dile getirerek 

Horus, eski Mısır dinine göre atmaca başlı olarak 
tasvir edilen gök (güneş) tanrısıdır. Firavunlar 
kendilerini Horus'un yeryüzündeki cisimleşmiş halleri 
olarak gördükleri için Mısır'ın Ra ile birlikte en önemli 
tanrılarından biridir. 

Horus'un gözü eski Mısır tasvirlerinde İlâh Horus'un 
‘Ay gözü’ de denilen sol gözüne verilen addır. Atmaca 
başlı Horus’un yırtıcı kuşların keskin bakışıyla tasvir 
edilmesi, kişinin hiçbir hareketini gözünden 
kaçırmayan bir tanrı oluşunu, yani vicdanın gözünden 
hiçbir şeyin kaçmayacağını simgeler. Horus’un gözü, 
manevi anlamıyla, vicdanın gözünden hiçbir şeyin 
kaçmayacağını, insanın iç âlemindeki her niyetini ve 
yaşamdaki her davranışını gözden kaçırmayan bu 
merhametsiz yargıcın keskin bakışını sembolize eder. 
Bu vicdanın 24 saat kapanmadan açık kalan gözüdür. 
Bu yüzden Güneş ve Ay, Horus’un gözleri olarak ifade 
edilir. Çünkü Güneş ve Ay’ın her ikisi nöbetleşe, gece 
ve gündüz insanın üzerinden eksik olmaz, Horus’un 
24 saat açık kalan gözleri gibi. (Bu nedenle Horus'un 
gözü güneşle temsil edilen Ra'nın gözü olarak da 
ifade edilir.) 

Horus, bir rivayete göre İsis ile Osiris’in oğullarıdır. 
Osiris, İsis, Nephthys ve Seth, Gab ve Nut’un 
çocuklarıdır. Osiris kendi kız kardeşi olan İsis ile 
evlenir bu da bizlere Mısır’da kardeşler arası evliliğin 
başlangıcını gösterir. Kardeşler arasında en büyük 
kardeş Osiris olduğundan dolayı tahtın yasal varisi 
Osiris’tir. Kral Osiris ve Kraliçe İsis, Mısır’ı muhteşem 
bir biçimde yönettiler ta ki Seth’in taht için Osiris’i 
öldürmesine kadar. Böylelikle Seth hakkı olmayan 
tahta çıkar. İsis ve Nephthys Osiris’in ölümüyle adeta 
yıkılırlar. Ancak İsis hakkı olmayan tahtı Seth’ten 
almaya kararlıdır. Planı ise büyü güçlerini kullanarak 
Osiris’i yeniden canlandırıp Osiris’ten bir erkek evlat 
doğurmaktır. Rivayete göre Osiris’in bedenini İsis’in 
bulduğu, kanatlarını üstüne sararak ona yaşam 
nefesini verdiği ve bu şekilde Osiris’in dirildiği ve İsis’i 
hamile bıraktığı düşünülür. İsis ve Osiris’ten doğan 
çocuk atmaca tanrı Horus’tur. Bu isim atmacanın 
yükseklerde süzülmesinden gelmiştir. 
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yalvarması üzerine İsis, mızrağı yerinden çıkarır. Diğer aşama 
oldukça tuhaftır. Horus, Seth’i bağışladığı için İsis’e karşı 
büyük bir öfkeyle sudan çıkar. Bu öfkeyle İsis’in başını kesip 
kendisi ile birlikte ıssızlığa götürür.  İsis’in bedeni başsız bir 
halde taş heykele dönüşür.

Ra, başsız heykelin neyin nesi olduğunu Thoth’a sorduğunda 
Thoth, Ra’ya tüm olup biteni anlattı. Bu durum üzerine 
oldukça öfkelenen Ra, Horus’un cezalandırılacağını belirtir 
ve kayıp kafanın bulunması için çölün aranmasını emreder. 
Seth, Horus’u batı çölünde bir vahadaki ağacın altında 
uzanmış halde bulur. Sessizce Horus’a saldırıp gözlerini 
çıkarır, gözlerini çöle gömer. Horus’un gözleri orada beyaz 
lotus çiçeklerine dönüşür. Horus’tan tamamen kurtulduğunu 
düşünen Seth, Ra’nın yanına gittiğinde Horus ile 
karşılaştığını anlatmaz. Ne var ki çölde Horus’u gören Hathor, 
Horus’un gözlerine ceylan yağı sürer ve Horus mucizevi bir 
şekilde iyileşir. Olaylardan haberdar olan Ra, sabrı taşmış bir 
biçimde Horus ve Seth’i yanına çağırır. Onlara aralarındaki 
husumetin herkesi rahatsız ettiğini söyler ve buna bir son 
vermelerini emreder. Entrikacı Seth, uzlaşmayı kabul etmiş 
gibi görünmeye çalışır ancak hâlâ yenilgiyi kabullenmeyen 
Seth, oldukça saçma bir yarışma önerisinde bulunur. 

Yarışmaya göre taraflar taştan gemiler yapıp birbirleri ile 
yarışacaklardır. Horus, çam ağacından bir gemi yapar, taştan 
yapılmış izlenimi versin diye gemiyi kireç taşı ile kaplar. 
Horus’un gemisini tamamlayıp yarışa başladığını gören Seth, 
bir dağın zirve kısmını kopararak yetmiş metre uzunluğunda 
bir gemi yapar. Ne var ki tanrılar toplanmadan Seth’in gemisi 
batar. İyice öfkelenen Seth, su aygırına dönüşerek Horus’un 
gemisini de batırmaya çalışır. Bunu fark eden Horus, eline bir 
silah alarak Seth’i öldürmeye çalışır ancak tanrılar onu 
engeller. Tamamıyla hayal kırıklığına uğrayan Horus, Neith’in 
tapınağına gider. Ona bunca mücadele ve lehine sonuçlanan 
duruma rağmen neden hâlâ hak ettiği tahtı elde edemediğini 
sorar. Bu arada Thoth, Osiris’e bir mektup yazması için Ra’yı 
ikna eder. Mektupta Osiris’e krallık unvanı ile hitap edilerek 
güçleri övülür. Osiris, cevabında tanrıları arpa ve buğday ile 
güçlendirdiğini vurgulayarak Horus’a haksızlık 
yapılmamasını belirtir. Ra ise Osiris olsa da olmasa da 
buğday ve arpaya sahip olabileceklerini söyler. Bunun 
üzerine yer altı dünyasından tehditler yağmaya başlar. Osiris 
bir emiri ile kalbini söküp getirebilecek, tanrılardan 
korkmayan bir mahlukatın olduğunu belirtir, ayrıca 
gökyüzündeki yıldızların, tanrıların ve insanoğlunun batı 
ufkuna gitmek zorunda kalacakları ve kendi hükmü altına 
gidecekleri tehdidini belirtir. Tehdidin doğal sonucu olarak 
tanrılar oyçokluğu ile Horus’un tahta geçmesine karar verir. 
Bu şekilde Horus, Mısır’ın yeni kralı olur.

İsis, Seth’ten korumak amacıyla Horus’u büyüyene 
kadar papirüs bataklığında saklamıştır. Olgunluk 
çağına geldiğinde hakkı olan Mısır tahtı için 
savaşmaya hazırdır. Horus kral olma isteğini Ra 
öncülüğündeki heyete sunar. Hava tanrısı Shu teklifin 
kabul edilmesi gerektiğini dile getirir, bilgelik tanrısı 
Thoth da Shu’ya aynen katılır. Ancak araya Güneş 
tanrısı Ra girer ve kararın kendisi tarafından 
onaylanmadığını belirtir. Taht’ın sahibi Horus’un 
amcası olan Seth, dışarda Horus ile göğüs göğüse 
savaşmayı önerir. Thoth, Seth’e mahkeme kurallarını 
belirtir ve tahtın Horus’un hakkı olduğunu tekrar dile 
getirir. Ancak Ra bundan etkilenmez ve Seth’in 
önerisini kabul eder. Durum içinden çıkılmaz bir hal 
alır çarpışma tam olarak 80 yıl sürer. Tanrılar işi 
sonlandırmak için yaratıcı tanrı Neith’e bir mektup 
yazıp bu konu hakkındaki görüşlerini almak isterler. 
Neith’in cevabı gecikmez, sert bir dil ile Horus’un 
tahta geçmesi gerektiğini belirtir. Buna ek olarak 
Seth’e 2 adet tanrıça verilebileceğini önerisinde de 
bulunur. Ra dışında ki tüm tanrılar bu teklife olumlu 
bakar ancak Ra, bu olayı kabul edilemez bulur ve 
Horus’u aşağılar. Bunun üzerine tanrılar kurulu 
oldukça öfkelenir. Ra, ortamı yumuşatmak için iki 
tarafında önerisini dile getirmesini ister. 

Seth, sahip olduğu üstün güçten ötürü tahtı kendinin 
hak ettiğini öne sürer. Bu noktada sabrı taşan İsis, 
oğlu adına söz alıp konuşur ve büyük sempati kazanır. 
Seth, bu durum karşısında adeta delirir, 200 kiloluk 
asası ile her gün bir tanrıyı öldüreceğini belirtip kurulu 
tehdit eder, İsis’in olduğu hiçbir mahkemeye 
katılmayacağını belirtip hiddetle dışarı çıkar. Bu 
durum karşısında davayı bir adaya taşıma kararı alır. 
Ancak Ra, İsis’in sinsiliğini ve kurnazlığını hafife 
almıştır. Elinde bir kase un ile yaşlı bir kadın kılığına 
giren İsis, elindeki unu adadaki 5 gündür aç olan 
çobana vermek istediğini söyler. Orada bulunan bir 
tanrı parmağındaki altın mühürlü yüzük karşılığında 
onu karşıya geçirebileceğini söyler. Bu şekilde İsis, 
adaya geçer ve doğruca Seth ile konuşmaya gider ve 
Seth ile konuşacağı zaman kendini büyülü güzel bir 
kadına dönüşürür. 

Seth’e kendisinin bir çobanın dul eşi olduğunu, 
oğlunun yabancı biri tarafından sığırlarına el 
konulmak ve evinden çıkarılmakla tehdit edildiğini 
söyler. Seth, bu durum karşısında öfkelenir. Kurnaz 
olan İsis, bu örnek ile aslında Seth’e yaptığı haksızlığı 
kabullendirmiş olur. Bir anda İsis’e dönüşen kadını 
görünce çok şaşıran Seth, bu oyunu Ra’ya 
anlatacağını belirtip yola koyulur. Ra, bu durumun 
akıllıca olmadığını belirtir ve mahkeme batıda, çöldeki 
bir dağa taşınır. Burada yapılan mahkeme sonucunda 
kurul tahtın Horus’a verilmesine karar verir ancak 
Seth’in müsabaka içeren itirazı kabul edilir. Böylece 
Seth’in itibarını düşürme amaçlı olan yarışmalar 
başlar. İlk yarışma çok gülünçtür. Seth su aygırına 
dönüşüp suyun altında 3 gün kalma konusunda 
Horus’a meydan okur, eğer bu süreden önce sudan 
çıkacak olursa tahta geçme iddiasından 
vazgeçecektir. Horus, Seth ile beraber su aygırına 
dönüşerek su altına dalar. İsis, birden endişeyle 
Seth’in su altında Horus’u öldürebileceğini düşünür, 
bunun üzerine İsis, bakır bir mızrak yapıp dalış yapılan 
yere fırlatır. İlk atış yanlışlıkla Horusa isabet eder, bunu 
gören İsis, sihirli güçleri ile mızrağı yerinden çıkarır. 
İkinci fırlatışında mızrak tam da Seth’e saplanır ama 
Seth’in aralarındaki kardeş bağını dile getirerek 

Horus, eski Mısır dinine göre atmaca başlı olarak 
tasvir edilen gök (güneş) tanrısıdır. Firavunlar 
kendilerini Horus'un yeryüzündeki cisimleşmiş halleri 
olarak gördükleri için Mısır'ın Ra ile birlikte en önemli 
tanrılarından biridir. 

Horus'un gözü eski Mısır tasvirlerinde İlâh Horus'un 
‘Ay gözü’ de denilen sol gözüne verilen addır. Atmaca 
başlı Horus’un yırtıcı kuşların keskin bakışıyla tasvir 
edilmesi, kişinin hiçbir hareketini gözünden 
kaçırmayan bir tanrı oluşunu, yani vicdanın gözünden 
hiçbir şeyin kaçmayacağını simgeler. Horus’un gözü, 
manevi anlamıyla, vicdanın gözünden hiçbir şeyin 
kaçmayacağını, insanın iç âlemindeki her niyetini ve 
yaşamdaki her davranışını gözden kaçırmayan bu 
merhametsiz yargıcın keskin bakışını sembolize eder. 
Bu vicdanın 24 saat kapanmadan açık kalan gözüdür. 
Bu yüzden Güneş ve Ay, Horus’un gözleri olarak ifade 
edilir. Çünkü Güneş ve Ay’ın her ikisi nöbetleşe, gece 
ve gündüz insanın üzerinden eksik olmaz, Horus’un 
24 saat açık kalan gözleri gibi. (Bu nedenle Horus'un 
gözü güneşle temsil edilen Ra'nın gözü olarak da 
ifade edilir.) 

Horus, bir rivayete göre İsis ile Osiris’in oğullarıdır. 
Osiris, İsis, Nephthys ve Seth, Gab ve Nut’un 
çocuklarıdır. Osiris kendi kız kardeşi olan İsis ile 
evlenir bu da bizlere Mısır’da kardeşler arası evliliğin 
başlangıcını gösterir. Kardeşler arasında en büyük 
kardeş Osiris olduğundan dolayı tahtın yasal varisi 
Osiris’tir. Kral Osiris ve Kraliçe İsis, Mısır’ı muhteşem 
bir biçimde yönettiler ta ki Seth’in taht için Osiris’i 
öldürmesine kadar. Böylelikle Seth hakkı olmayan 
tahta çıkar. İsis ve Nephthys Osiris’in ölümüyle adeta 
yıkılırlar. Ancak İsis hakkı olmayan tahtı Seth’ten 
almaya kararlıdır. Planı ise büyü güçlerini kullanarak 
Osiris’i yeniden canlandırıp Osiris’ten bir erkek evlat 
doğurmaktır. Rivayete göre Osiris’in bedenini İsis’in 
bulduğu, kanatlarını üstüne sararak ona yaşam 
nefesini verdiği ve bu şekilde Osiris’in dirildiği ve İsis’i 
hamile bıraktığı düşünülür. İsis ve Osiris’ten doğan 
çocuk atmaca tanrı Horus’tur. Bu isim atmacanın 
yükseklerde süzülmesinden gelmiştir. 



karısının sırlarını ve yüzüne sıkıca bağladığı maskenin 
aralıklarından görüyor.

Bölüm 2: Oyun
Karakterlerin gerçek kişilikleri yavaş yavaş ortaya çıkmaya 
başlarken evli çiftin sırları ortaya dökülür. Öğreniriz ki Nick 
aslında o sabah Amy’den boşanmak isteyecektir ve uzun 
bir süredir üniversitedeki genç bir kızla ilişki içindedir. 
Bunu kayboluşundan 14 ay önce öğrenen Amy ise sinirli, 
aldatılmış ve tamamen bir sosyopattır. Son bir yıldır kendi 
cinayetini son detayına kadar düşünmüş ve tüm suçu en 
büyük düşmanı olarak gördüğü Nick’in üstüne atmayı 
planlamıştır.

Nick karısının kendine karşı kurduğu bu komployu 
Amy’nın bıraktığı ipuçları tarafından fark eder. Olay 
sahnesinin, tüm borçlarının, Amy’nin onun yaşam 
sigortasını arttırmasını isteyişinin, hepsinin beş yıldır 
tanıdığını sandığı kadının oyunu olduğunu, tüm kartları 
Amy’nin elinde bırakırsa hapse gideceğini anlar. Ve bu 
oyunu layıkıyla o da oynamaya karar verir.

Amy’nin bakış açısı günümüze geri gelir. O şimdi tüm 
olayların gidişatını izlemek için bir miktar parayla minik bir 
motelde kalıyordur. Nick’in kendisine yaptığı eziyetten 
sonra onun çöküşünü izlemeyi, parası bittiğindeyse 
kendini bir göle atmayı planlıyordur. Fakat motelde 
kalanlar tarafından soyulup beş kuruş parasız kalınca 
titizlikle kurduğu planı bocalamaya başlar.

Yeni bir sığınak arayan Amy, ona karşı hâlâ takıntılı hisleri 
olan liseden eski sevgilisi Desi’yi arar. Zengin ve liseden 
beri Amy’nin manipülasyonu altında olan Desi, onu göl 
evini götürür ve burada Amy zor durumundayken onu 
aradığı için kendisini kahramanı olarak görmeye, Amy’yi 
sıkıştırmaya başlar.

O sırada olan biteni çözen ve karısının dikkatlice 
yerleştirdiği yalanlardan kaçamayacağını anlayan Nick, 
son çare olarak ünlü televizyon programına çıkar ve 
Amy’nin olmasını istediği karakteri canlandırır. Amacı; 
pişman, tükenmiş, karısını çok seven ve onu geri isteyen 
zavallı kocayı oynamak ve Amy’nin geri dönüp onu bu 
cinayet soruşturmasından kurtarmasıdır. Fakat bu sırada 

polisler evi ve kulübesini arayıp Nick’in aleyhine deliller ve 
Amy’nin gördüğü şiddeti ve tacizi anlattığı günlükleri 
bulur. Nick tutuklanır.

Planı işe yarar. Desi’nin evinde zaten daralmış, kilitlenmiş 
hisseden Amy, bu röportajı izledikten sonra Nick’in artık 
hep istediği mükemmel koca rolünü üslenebileceğini 
düşünür. Desi’nin boynunu keser, kanını üzerine sürer ve 
kendisi delirmiş, takıntılı eski sevgilisi tarafından esir 
tutuluyormuş etkisi vererek geri döner. 

Bölüm 3: Son Hamleler
Misouri’ye dönen Amy, evin her yerinde bekleyen 
düzinelerce kameranın önünde, Desi’nin kanı içinde, 
kendini kısa süreliğine salınan Nick’in kollarına atar. Eski 
sevgilisi tarafından kaçırıldığı masalını polise ve medyaya 
inandırır. Nick’in hakkındaki suçlamalar kaldırılır. 

Amy’den yaptıklarından dolayı nefret eden Nick, Amy 
karşısında hiç delili olmadığından boşanmak ve bir daha 
yüzünü görmemek ister fakat Amy bir kere gördüğü 
Nick’in televizyondaki versiyonunu talep etmektedir. 
Nick’in onun tüm hikayesinin yalan olduğunu anlatan bir 
kitap yazdığını öğrenen Amy, bu sefer gerçekten, hamile 
olduğunu açıklar.

Kötü bir babayla büyüyen Nick; çocuğun sosyopat olan 
karısı gibi biriyle büyürse ne hale geleceğini bilir ve 
Amy’nin şartlarına tamam der. Kitabını atar ve Amy’nin 
her zaman aradığı o muhteşem koca rolünü benimser.

Kayıp Kızın Nedenleri 
Amy Dunne özel bir karakterdi. Normal süper kahraman 
filmlerinizdeki gibi sadece kötü ve acımasız olmak değildi 
hareketlerinin nedeni. Amy’nin güdüleri bundan çok daha 
kompleks ve gerçekçiydi. Onun karakterini anlamak ve 
doğru yorumlamak için geçmişe, önce çocukluğuna 
bakmak gerekir. 

Amy’nin anne babası yazardı ve onun adına ‘Muhteşem 
Amy’ adlı bir çocuk kitabı yazmışlardı. Bu kitap Amy’nin 
çocukluğunu anlatsa da aslında gerçekten çok uzaktı. Bu 
‘muhteşem Amy’ ondan her yönde daha iyiydi. O bir 
müzik dehasıydı, sporunda şampiyondu, o ideal bir 
çocuktu. Amy’nin de romanda dediği gibi: ‘Muhteşem 
Amy, hep benden bir adım önde olmuştur.’ Çocukluktan 
beri kendisinin muhteşem haliyle karşılaştırıldığından 
artık kusursuz olmaktan sıkılmıştı. Bu onun daha genç 
yaşta özgüvenini, kendini nasıl gördüğünü ve diğerlerine 

kendini nasıl sunduğunu etkiledi. Artık her insana 
kendisinin bir farklı versiyonunu gösteriyordu ve onların 
kafasındaki ‘kusursuz’ modeli ne ise o kişi oluyordu.

Daha sonraki yıllarında Nick Dunne ile tanıştı, bir süre 
sonra evlendiler. Fakat yıllar içinde evlilik parçalara 
ayrılmaya başladı. Hep kavga ediyorlardı ve fiziksel şiddet 
bile yaşanıyordu. Amy’nin Nick’i onu aldatırken görmesi 
artık bardaktaki son damlaydı. Amy onun için New 
York’taki hayatlarını bırakmıştı ve annesine bakmak için 
ona göre sefil bir hayata mahkûm olmuştu, ona barını 
açmak için para vermişti. Onun için beş yıl boyunca onun 
‘muhteşem’ karısı olmuştu ve onun hâlâ aldatmaya cüreti 
nasıl olurdu?

Bu son damlayla da Amy Dunne masalın kötü kişisi oldu. 
Nick onun hayatını boşa harcatmış, mahvetmişti. Parasız 
bırakmış, eve kitlemişti. 5 yıl boyunca onun isteklerine 
uymuş kendini onun hayal kadınına modifiye etmişti ve 
karşılığında onu aldatıyorsa Amy de intikamını alacaktı.

Kayıp Kız Neden Geri Döndü
Amy, Nick’in televizyondaki performansını gördükten 
sonra geri dönmeye karar veriyor. Peki neden? Bir yıldır 
üzerinde uğraştığı komplo sonunda gerçekleşiyordu, 
birkaç sorun çıksa da her şey yolunda gidiyordu. Nick 
hapse atılacak ve Missouri’deki ölüm cezasından dolayı 
idam edilecekti. Sonunda ikisi de ölse bile Amy ölümden 
hiç korkmadı. Tek amacı vardı ve amacına sadıktı: Nick’in 
çöküşünü izlemek. O zaman neden geri döndü?

Bu sorunun cevabı dönüşünü nasıl yorumladığınıza bakar. 
Amy Dunne’ın kanlar içinde kendisini kocasının kollarına 
atması mutlu bir aile tablosu istediğinden ve Nick’in 
gerçekten onu tekrar sevebileceğine inandığından değildi. 
Sebebi artık kontrolün kendisinde olmasıydı. Nick, 
evlilikleri, hayatları, artık her şey onun avucunun içindeydi. 
Nick’i kontrolsüz bir halde bu evliliğin içine kıstırmış, ne 
kadar nefret etse de onu ‘muhteşem koca’ rolünü 
oynamaya zorlamıştır. Hem her zaman istediği kusursuz 
ailesine kavuşmuş hem de arzu ettiği intikamı almıştır.
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Kayıp Kız (Gone Girl) 2012’de Gillian Flynn tarafından 
yazılmış, 2014’te David Fincher yönetmenliğiyle filme 
aktarılmış gerilim romanıdır. Romanda baş karakterlerimiz 
evli çift Amy ve Nick Dunne’ın bakış açısından Amy’nin 
aniden kayboluşu, Nick’in ise polis ve medya tarafından 
suçlu görülmesinin hikayesi anlatılır. Dunne çiftinin 
geçmişini, gününü, oyunlarını, maskelerini konu alan 
özenle harmanlanmış eser üç temel bölüme ayrılır.

Kayıp Kızın Hikayesi
Bölüm 1: Amy Kayıp
Evliliklerinin 5. yıl dönümünde Amy Dunne, kocası Nick 
Dunne ile yaşadığı Missouri’deki evinden kaybolur. Nick‘in 
bakış açısından anlatılan sahnede bellidir ki Amy ve biri 
arasında bir çatışma gerçekleşmiş, Amy arkasında kırık bir 
masa ve kan lekelerinden başka bir şey bırakmadan sırra 
kadem basmıştır.

Amy’nin bakış açısı günlüklerinden parçalar olarak gelir. 
Burada yıllar önce ikisi de New York’ta magazin yazarları 
iken Nick ile tanışmalarını, evliliklerini, bir süre sonra 
Nick’in annesinin kanser hastalığından dolayı New 
York’taki hayatlarını bırakıp Missouri’ye taşınmalarını 
anlatır. Günlüklerde, Nick’in Missouri’deki bu hayata 
annesinin ölümünden sonra alışmaya başladığını, bir 
kolejde çalıştığını ve ikiz kardeşi Margo ile bar açmak için 
Amy’nin fonundan para çekmeye bile gitmesinden 
bahseder. Amy, ev hanımı olmaktan ne kadar nefret 
ettiğini, Nick’e onu bu tür bir hayata sürüklediğinden 
dolayı kızdığını açıklar,  günlüklerinde de Nick’in 
taşındıktan sonra soğuklaştığını ve uzaklaştığını anlatır. 
Karakterini sinirli, agresif, her an patlayabilecek bir bomba 
diye tanımlar ve bir noktada hayatından korktuğu için 
silah alması gerektiğini yazar. 

Nick’in bakış açısında ise baskı artıyordur. Polis onu baş 
şüpheli olarak görüyor, her hareketini izliyordur. İşin tek 
daraltıcı kısmı ise sadece polis değildir. Bu soruşturmanın 
etrafındaki yoğun medya ilgisi Nick’i gittikçe bunaltıyor ve 
onun ilgisiz, duygusuz halleri medyanın ona karşı 
suçlayan görüşlerini sadece daha keskinleştiriyordur. 
Soruşturma son hızla giderken çiftin parasal sorunları, 
Nick’in borç içinde olduğu ve son zamanlarda Nick’in 
Amy’nin yaşam sigortasını arttırdığı ortaya çıkıyor. Son 
olarak Amy’nin kaçırılmadan hamile olduğu 
öğrenildiğinde Amy’ye karşı sempati artarken Nick 

‘Kayıp Kız’ Romanının
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karısının sırlarını ve yüzüne sıkıca bağladığı maskenin 
aralıklarından görüyor.

Bölüm 2: Oyun
Karakterlerin gerçek kişilikleri yavaş yavaş ortaya çıkmaya 
başlarken evli çiftin sırları ortaya dökülür. Öğreniriz ki Nick 
aslında o sabah Amy’den boşanmak isteyecektir ve uzun 
bir süredir üniversitedeki genç bir kızla ilişki içindedir. 
Bunu kayboluşundan 14 ay önce öğrenen Amy ise sinirli, 
aldatılmış ve tamamen bir sosyopattır. Son bir yıldır kendi 
cinayetini son detayına kadar düşünmüş ve tüm suçu en 
büyük düşmanı olarak gördüğü Nick’in üstüne atmayı 
planlamıştır.

Nick karısının kendine karşı kurduğu bu komployu 
Amy’nın bıraktığı ipuçları tarafından fark eder. Olay 
sahnesinin, tüm borçlarının, Amy’nin onun yaşam 
sigortasını arttırmasını isteyişinin, hepsinin beş yıldır 
tanıdığını sandığı kadının oyunu olduğunu, tüm kartları 
Amy’nin elinde bırakırsa hapse gideceğini anlar. Ve bu 
oyunu layıkıyla o da oynamaya karar verir.

Amy’nin bakış açısı günümüze geri gelir. O şimdi tüm 
olayların gidişatını izlemek için bir miktar parayla minik bir 
motelde kalıyordur. Nick’in kendisine yaptığı eziyetten 
sonra onun çöküşünü izlemeyi, parası bittiğindeyse 
kendini bir göle atmayı planlıyordur. Fakat motelde 
kalanlar tarafından soyulup beş kuruş parasız kalınca 
titizlikle kurduğu planı bocalamaya başlar.

Yeni bir sığınak arayan Amy, ona karşı hâlâ takıntılı hisleri 
olan liseden eski sevgilisi Desi’yi arar. Zengin ve liseden 
beri Amy’nin manipülasyonu altında olan Desi, onu göl 
evini götürür ve burada Amy zor durumundayken onu 
aradığı için kendisini kahramanı olarak görmeye, Amy’yi 
sıkıştırmaya başlar.

O sırada olan biteni çözen ve karısının dikkatlice 
yerleştirdiği yalanlardan kaçamayacağını anlayan Nick, 
son çare olarak ünlü televizyon programına çıkar ve 
Amy’nin olmasını istediği karakteri canlandırır. Amacı; 
pişman, tükenmiş, karısını çok seven ve onu geri isteyen 
zavallı kocayı oynamak ve Amy’nin geri dönüp onu bu 
cinayet soruşturmasından kurtarmasıdır. Fakat bu sırada 

Kaynakça: 
http://www.beyazperde.com/filmler/film-217882/
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kayıp_Kız_(film)
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polisler evi ve kulübesini arayıp Nick’in aleyhine deliller ve 
Amy’nin gördüğü şiddeti ve tacizi anlattığı günlükleri 
bulur. Nick tutuklanır.

Planı işe yarar. Desi’nin evinde zaten daralmış, kilitlenmiş 
hisseden Amy, bu röportajı izledikten sonra Nick’in artık 
hep istediği mükemmel koca rolünü üslenebileceğini 
düşünür. Desi’nin boynunu keser, kanını üzerine sürer ve 
kendisi delirmiş, takıntılı eski sevgilisi tarafından esir 
tutuluyormuş etkisi vererek geri döner. 

Bölüm 3: Son Hamleler
Misouri’ye dönen Amy, evin her yerinde bekleyen 
düzinelerce kameranın önünde, Desi’nin kanı içinde, 
kendini kısa süreliğine salınan Nick’in kollarına atar. Eski 
sevgilisi tarafından kaçırıldığı masalını polise ve medyaya 
inandırır. Nick’in hakkındaki suçlamalar kaldırılır. 

Amy’den yaptıklarından dolayı nefret eden Nick, Amy 
karşısında hiç delili olmadığından boşanmak ve bir daha 
yüzünü görmemek ister fakat Amy bir kere gördüğü 
Nick’in televizyondaki versiyonunu talep etmektedir. 
Nick’in onun tüm hikayesinin yalan olduğunu anlatan bir 
kitap yazdığını öğrenen Amy, bu sefer gerçekten, hamile 
olduğunu açıklar.

Kötü bir babayla büyüyen Nick; çocuğun sosyopat olan 
karısı gibi biriyle büyürse ne hale geleceğini bilir ve 
Amy’nin şartlarına tamam der. Kitabını atar ve Amy’nin 
her zaman aradığı o muhteşem koca rolünü benimser.

Kayıp Kızın Nedenleri 
Amy Dunne özel bir karakterdi. Normal süper kahraman 
filmlerinizdeki gibi sadece kötü ve acımasız olmak değildi 
hareketlerinin nedeni. Amy’nin güdüleri bundan çok daha 
kompleks ve gerçekçiydi. Onun karakterini anlamak ve 
doğru yorumlamak için geçmişe, önce çocukluğuna 
bakmak gerekir. 

Amy’nin anne babası yazardı ve onun adına ‘Muhteşem 
Amy’ adlı bir çocuk kitabı yazmışlardı. Bu kitap Amy’nin 
çocukluğunu anlatsa da aslında gerçekten çok uzaktı. Bu 
‘muhteşem Amy’ ondan her yönde daha iyiydi. O bir 
müzik dehasıydı, sporunda şampiyondu, o ideal bir 
çocuktu. Amy’nin de romanda dediği gibi: ‘Muhteşem 
Amy, hep benden bir adım önde olmuştur.’ Çocukluktan 
beri kendisinin muhteşem haliyle karşılaştırıldığından 
artık kusursuz olmaktan sıkılmıştı. Bu onun daha genç 
yaşta özgüvenini, kendini nasıl gördüğünü ve diğerlerine 

kendini nasıl sunduğunu etkiledi. Artık her insana 
kendisinin bir farklı versiyonunu gösteriyordu ve onların 
kafasındaki ‘kusursuz’ modeli ne ise o kişi oluyordu.

Daha sonraki yıllarında Nick Dunne ile tanıştı, bir süre 
sonra evlendiler. Fakat yıllar içinde evlilik parçalara 
ayrılmaya başladı. Hep kavga ediyorlardı ve fiziksel şiddet 
bile yaşanıyordu. Amy’nin Nick’i onu aldatırken görmesi 
artık bardaktaki son damlaydı. Amy onun için New 
York’taki hayatlarını bırakmıştı ve annesine bakmak için 
ona göre sefil bir hayata mahkûm olmuştu, ona barını 
açmak için para vermişti. Onun için beş yıl boyunca onun 
‘muhteşem’ karısı olmuştu ve onun hâlâ aldatmaya cüreti 
nasıl olurdu?

Bu son damlayla da Amy Dunne masalın kötü kişisi oldu. 
Nick onun hayatını boşa harcatmış, mahvetmişti. Parasız 
bırakmış, eve kitlemişti. 5 yıl boyunca onun isteklerine 
uymuş kendini onun hayal kadınına modifiye etmişti ve 
karşılığında onu aldatıyorsa Amy de intikamını alacaktı.

Kayıp Kız Neden Geri Döndü
Amy, Nick’in televizyondaki performansını gördükten 
sonra geri dönmeye karar veriyor. Peki neden? Bir yıldır 
üzerinde uğraştığı komplo sonunda gerçekleşiyordu, 
birkaç sorun çıksa da her şey yolunda gidiyordu. Nick 
hapse atılacak ve Missouri’deki ölüm cezasından dolayı 
idam edilecekti. Sonunda ikisi de ölse bile Amy ölümden 
hiç korkmadı. Tek amacı vardı ve amacına sadıktı: Nick’in 
çöküşünü izlemek. O zaman neden geri döndü?

Bu sorunun cevabı dönüşünü nasıl yorumladığınıza bakar. 
Amy Dunne’ın kanlar içinde kendisini kocasının kollarına 
atması mutlu bir aile tablosu istediğinden ve Nick’in 
gerçekten onu tekrar sevebileceğine inandığından değildi. 
Sebebi artık kontrolün kendisinde olmasıydı. Nick, 
evlilikleri, hayatları, artık her şey onun avucunun içindeydi. 
Nick’i kontrolsüz bir halde bu evliliğin içine kıstırmış, ne 
kadar nefret etse de onu ‘muhteşem koca’ rolünü 
oynamaya zorlamıştır. Hem her zaman istediği kusursuz 
ailesine kavuşmuş hem de arzu ettiği intikamı almıştır.

Kayıp Kız (Gone Girl) 2012’de Gillian Flynn tarafından 
yazılmış, 2014’te David Fincher yönetmenliğiyle filme 
aktarılmış gerilim romanıdır. Romanda baş karakterlerimiz 
evli çift Amy ve Nick Dunne’ın bakış açısından Amy’nin 
aniden kayboluşu, Nick’in ise polis ve medya tarafından 
suçlu görülmesinin hikayesi anlatılır. Dunne çiftinin 
geçmişini, gününü, oyunlarını, maskelerini konu alan 
özenle harmanlanmış eser üç temel bölüme ayrılır.

Kayıp Kızın Hikayesi
Bölüm 1: Amy Kayıp
Evliliklerinin 5. yıl dönümünde Amy Dunne, kocası Nick 
Dunne ile yaşadığı Missouri’deki evinden kaybolur. Nick‘in 
bakış açısından anlatılan sahnede bellidir ki Amy ve biri 
arasında bir çatışma gerçekleşmiş, Amy arkasında kırık bir 
masa ve kan lekelerinden başka bir şey bırakmadan sırra 
kadem basmıştır.

Amy’nin bakış açısı günlüklerinden parçalar olarak gelir. 
Burada yıllar önce ikisi de New York’ta magazin yazarları 
iken Nick ile tanışmalarını, evliliklerini, bir süre sonra 
Nick’in annesinin kanser hastalığından dolayı New 
York’taki hayatlarını bırakıp Missouri’ye taşınmalarını 
anlatır. Günlüklerde, Nick’in Missouri’deki bu hayata 
annesinin ölümünden sonra alışmaya başladığını, bir 
kolejde çalıştığını ve ikiz kardeşi Margo ile bar açmak için 
Amy’nin fonundan para çekmeye bile gitmesinden 
bahseder. Amy, ev hanımı olmaktan ne kadar nefret 
ettiğini, Nick’e onu bu tür bir hayata sürüklediğinden 
dolayı kızdığını açıklar,  günlüklerinde de Nick’in 
taşındıktan sonra soğuklaştığını ve uzaklaştığını anlatır. 
Karakterini sinirli, agresif, her an patlayabilecek bir bomba 
diye tanımlar ve bir noktada hayatından korktuğu için 
silah alması gerektiğini yazar. 

Nick’in bakış açısında ise baskı artıyordur. Polis onu baş 
şüpheli olarak görüyor, her hareketini izliyordur. İşin tek 
daraltıcı kısmı ise sadece polis değildir. Bu soruşturmanın 
etrafındaki yoğun medya ilgisi Nick’i gittikçe bunaltıyor ve 
onun ilgisiz, duygusuz halleri medyanın ona karşı 
suçlayan görüşlerini sadece daha keskinleştiriyordur. 
Soruşturma son hızla giderken çiftin parasal sorunları, 
Nick’in borç içinde olduğu ve son zamanlarda Nick’in 
Amy’nin yaşam sigortasını arttırdığı ortaya çıkıyor. Son 
olarak Amy’nin kaçırılmadan hamile olduğu 
öğrenildiğinde Amy’ye karşı sempati artarken Nick 
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Elizabeth Bathory, 1560 yılında Macaristan Krallığı’nın 
en soylu ailelerinden biri olan Bathory ailesinde 
doğmuştur. Çocukluğu ve gençlik yılları Ecsed 
şatosunda geçen Elizabeth, Macaristan’ın Osmanlılar 
ve  Avusturyalılarla  gerçekleştirdiği savaşların en 
yoğun yaşandığı dönemde Protestan  bir genç kız 
olarak yetiştirilmiştir. Elizabeth Bathory’i ilginç kılan 
temel durum, tarihin en kötü şöhretli kadınları 
listesinde ilk sıralarda yer almasından 
kaynaklanmaktadır. Çünkü 15 yaşındayken 
evlendirildiği kocası Kanlı Şövalye Ferenc 
Nadasdy’nin ölümünden sonra hizmetçileriyle birlikte 
yüzlerce (söylentiye göre 650) genç kızın işkence 
edilerek öldürülmesinden sorumludur.

Cinayetleri bizzat işlettiği yardımcıları büyük cezalar 
alırken, Bathory soylu bir aileye mensup olduğu için 
ne yargı önüne çıkartılmış ne de söz konusu suçlardan 
hüküm giymiştir. Ancak ömrünün kalan 4 yılını 
Csejte’de şatosunda küçük bir odaya hapsolmuş 
şekilde geçirmiştir. Öyle ki Csejte şatosunda kontesin 
adını anmak bile yasaklanmıştır. Tarihçilerin ifadesine 
göre Elizabeth, evlendikten sonra ticari ve politik 
konularla ilgilenmiş ve bu konuda oldukça başarılı 
olmuştur. Ancak esas araştırmacıların ilgisini çeken 
konu onun ticari ve politik başarısı olmamıştır. 
Bathory’nin araştırma konusu olarak seçilmesinde 
babasından ve kocasından öğrendiği acımasızlığı 
sarayındaki hizmetçilerine göstermesi, güzelliğiyle 
övünmesi, aynalar karşısında zaman geçirmesi ve 
günde beş defa kıyafet değiştirmesidir. Çünkü 
Elizabeth, yaşlanmaya başladığını düşündüğü andan 
itibaren cildini yenileyebilmek için farklı büyülerle 
uğraşmaya başlamıştır.  Genç kızların kanı ile duş 
aldığında gençleşeceğini düşünmüştür. Bunun için 
önceleri sadece köylü kızlarını katlederken kocasının 
ölümünden sonra soyluların kızlarını da öldürmeye 
başlamıştır. Psikologlar Bathory’nin yaşlandıkça artan 
akıl hastalığının bu dönemde iyice kötüleştiğini iddia 
etmektedirler. Köylülere para ödeme vaatleriyle 
kandırılan ya da kaçırılan genç kızlar Elizabeth 
Bathory’in şatosunun mahzenine kapatılmış, 

bedenleri tanınmaz hale gelene dek dövülmüş 
sonrasında da yakılmıştır. Bathory’nin bu korkunç 
işkencelerini 1585 yılından 1610’a kadar sürdürdüğü 
biliniyor. Ancak bölgedeki kızların kaybolması ve 
saray çevresindeki dedikoduların ayyuka çıkması 
üzerine kralın emriyle görevlendirilen György Thurzo, 
şatoya incelemeye gelmiş  ve yaklaşık 300 kişiyi 
dinlendikten sonra korkunç gerçekle karşılaşmıştır. 
Macar Kralının Bathroy’nin kocasına olan borcunu 
ödememek için böyle bir dedikodu çıkarttığı da başka 
bir fikir olarak karşımıza çıkmaktadır.  Bugüne dek 
Elizabeth’in suçsuzluğunu savunanlar, onun krallık 
tarafından gerçekleştirilen bir komploya kurban 
gittiği ve bir Protestan olmanın cezasını çektiğini öne 
sürmektedirler.

Araştırmacılar, Bathory’in aileden gelen genetik bir 
bozukluğa sahip olduğuna ve epilepsi  hastası olma 
ihtimaline inanıyor. Günümüzdeki tarih uzmanları ve 
psikiyatrlar Bathory’nin aynı zamanda cinsel kimlik 
bozukluğuna da sahip olduğunu belirtiyorlar. Öte 
yandan Bathory’nin bölgedeki savaşta çaresiz 
kadınların koruyuculuğunu üstelendiği söylentileri de 
var. Bathory’in tam ölüm tarihi bilinmemekle birlikte 
cesedi 21 Ağustos 1614’te Csejte kilisesinin bahçesine 
gömülmüştür. Ancak Csejte’li köylülerin ayaklanması 
sonucu Ecsed’deki Bathory aile kabristanına 
defnedilmek üzere buradan taşınmıştır. Kontes 
Elizabeth Bathory’nin hikâyesi farklı perspektifler ya 
da kurgusal olaylar içeren pek çok filme de konu 
olmasının yanı sıra sulandırılarak ‘Kontes Dracula’ ve 
benzeri filmlerin yapılmasına da esin kaynağı 
olmuştur. Günümüzde ise Elizabeth Bathory ismi, 
sadece  vampir filmleri  denildiği zaman akla 
gelmektedir.

Elizabeth Bathory 
(Kanlı Kontes) 

Dilara CAN
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Kaynakça: 
https://web.archive.org/web/20140311102723/http://www.crimeli-
brary.com/serial_killers/predators/bathory/countess_1.html
https://h2g2.com/edited_entry/A593084
http://genealogy.euweb.cz/hung/bathori3.html
http://hadibeh.com/genc-gorunmek-icin-bakireleri-oldurup-kan-
lariyla-yikanan-acimasiz-katil-elizabeth-bathory/



100

"Bir fırtına kuşunu sevmeliydim seveceğime seni;
hiç değilse göğü şenlendirir gelirdi. Bütün dünya 

ölüme düşer kapattığımda gözlerimi. 
Sanırım kafamdan uydurdum seni." 

Sylvia Plath; Babacığım, Kenar, Bayan Lazarus, Ölüm 
ve Sırça Fanus gibi eserleri ile bilinen Amerikalı bir 
şairdir. Okurlar tarafından, eserlerinde hayata karşı 
duyduğu bıkkınlığı, yaşadığı gençlik bunalımlarını ve 
yaşama tutunma çabasını duygusal bir üslupla dile 
getirdiği için “Melankolinin Prensesi” olarak 
adlandırılmıştır. Plath, derinliği ve karamsarlığıyla 
okuyucuları büyüleyen bir yazardı.

Sylvia Plath, 27 Ekim 1932’de ABD’nin Massachusetts 
eyaletinin Boston şehrinde dünyaya geldi. 
Babası Otto Plath, 1900 yılında Almanya’dan, 
Boston’a göç etmişti. Boston 
Üniversitesi’nde biyoloji profesörüydü ve bal 
arıları ile ilgili yazdığı kitap ve makaleleriyle 
bilinen ünlü bir bilim insanıydı. Annesi 
Aurelia Plath ise ev hanımıydı. 

Babasını henüz 8 yaşındayken kaybetmesi 
Plath için bir dönüm noktası oldu. Hayatını 
ileriki yıllarında kaleme aldığı ‘Babacığım” 
(Daddy) adlı şiirinde o yıllarda yaşadığı acıyı, 
babasına duyduğu özlemi ama aynı 
zamanda babasının küçük yaştan beri ona uyguladığı 
şiddete karşı hislerini ve bu şiddetin onun hayatını 
nasıl etkilediğini yazmıştır.

Hayatı boyunca ileri derecede manik-depresif 
bozuklukla yaşamak zorunda olan Plath, hayata karşı 
bakış açısını eserlerine yansıtma konusunda çok 
başarılı olmuştur. 1963 yılında “Victoria Lucas” takma 
adıyla yayımladığı tek romanı olan ‘Sırça Fanus’ta 
(The Bell Jar), kitabın ana karakteri olan Esther 
Greenwood’un gençlik bunalımlarını, yaşadığı 
zorlukları, yeniden hayata tutunma uğraşını ve 
insanların kendi içlerinde bir Sırça Fanus’a sıkışıp 

kalmalarını, kapana kısılmış hissetmelerini anlatmıştır. 
Fakat bu kitabı kendi yaşama tutunma çabalarını 
anlatan bir roman olarak yazmıştır ve romanda kendi 
hayatındaki kişileri ve olayları detaylı olarak 
anlatmıştır.

8 yaşından beri şiir yazan Plath, üstün edebi 
yeteneğinden dolayı çok az kişinin kazanabildiği 
‘Fullbright’ bursuyla Cambridge Üniversitesi’ne 
gitmiştir. Üniversite eğitimi süresinde yazdığı şiirler, 
öğrenci gazetesi olan Varsity’de yayımlanmıştır.
Eğitimini bitirdikten sonra 1956 yılında İngiliz şair Ted 
Hughes ile tanışan Plath, 16 Haziran 1956’da 
evlenmiştir. İki çocuk sahibi olan Plath, eşiyle kısa 
süreliğine North Tawton’a taşınmış, orada araları 
ihanet yüzünden açılan çift boşanma kararı almıştır.
1962-1963 kışı Plath için çok zor geçmiştir. Yaşadığı 
olaylar ve manik-depresif bozukluğu yüzünden 
girdiği depresyon sonucunda 11 Şubat 1963’te, ikinci 
katta uyumakta olan çocuklarının odasına süt ve 
kurabiye bıraktıktan sonra hayatına son vermiştir.                                   

Sylvia Plath’ın, ‘Sırça Fanus’ romanında yazdığı: ‘Tıpkı 
bir kasırganın merkezindeki sakin bölge gibi durgun 
ve bomboştum, çevremdeki karmaşanın içinde 
yuvarlanıp gidiyordum.’ sözü etkileyicidir. Romanın 
ana karakteri olan Esther’in hayattaki amacını ve 
neşesini bulamamasıyla içinde oluşan bir boşluk ve bu 
boşluğun onun hayatındaki düzeni etkilediği 
anlatılmaktadır. ‘Halletmemiz gereken birçok şey olsa 
bile eğer hayattaki amacımızı ve anlamını bulamazsak 
sadece çevremizdeki karmaşanın içinde yuvarlanıp 
gideriz, hayatı anlamlı bir şekilde yaşayamayız.’ Sylvia 

Plath bu sözünde bu durumu 
vurgulamak istemiştir.

Melankolinin Prensesi:
Sylvia Plath 

Defne Göknil YAYLA
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Kaynakça: 
https://www.biyografi.info/kisi/sylvia-plath
https://www.neokur.com/kitap/133329/sirca-fanus



Kaynakça: 
https://www.tarihiolaylar.com/tarihi-olaylar/amerikan-ic-savasi-78
https://artsandculture.google.com/entity/amerikan-i%C-
C%87%C3%A7-sava%C5%9F%C4%B1/m0kbq?hl=tr
Abraham Lincoln
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/com-
mons/thumb/a/ab/Abraham_Lincoln_O-77_matte_collodion_print.jpg/245px-
Abraham_Lincoln_O-77_matte_collodion_print.jpg
Amerika iç savaşı haritası:
https://img.piri.net/mnresize/900/-/resim/image-
crop/2021/01/17/11/30/resized_c8369-fb6e1c1eicsavasyillarindabolunmusameri
ka.jpg
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Dünya tarihinde birçok nedenden dolayı savaşlar 
yaşanmıştır. Günümüzde de başta Orta Doğu olmak 
üzere birçok bölgede savaş yaşanıyor. En çok da iç 
savaşlar… Peki şu an süper güç olan Amerika Birleşik 
Devletleri’nin daha önce bir iç savaş yaşadığını biliyor 
muydunuz? 1861 yılında yaşanan bu iç savaş köleliğin 
bir sonucu olarak görülmektedir.

Nedenleri:
Coğrafi keşifler ile bulunan Amerika Kıtası, büyük ve 
verimli topraklara sahipti, bunu fırsat bilen Avrupalılar 
Amerika’ya yerleşmeye başlamıştı. Birkaç yüzyıl 
geçtikten sonra ise tarım arazileri güneye kadar 
uzanmıştı ve Amerika’da yaşayan insanlar da 
Afrika’dan siyahi insanları tarım topraklarında 
çalışmak için kaçırıp Amerika’ya getiriyordu ve onlara 
herhangi bir maaş, yardım yapmadan köle olarak 
kullanıyorlardı. Bu durum 1800’lü yıllara kadar böyle 
geldi. 1800’lü yıllarda Avrupa’da sanayi devrimi 
gerçekleşmiş ve Amerika’ya da yayılmaya başlamıştı. 
İlk önce daha gelişmiş olan Kuzey’e sanayinin 
gelmesiyle köleliğin kaldırılması gündeme geldi, fakat 
tarım arazilerinin daha bol olduğu Güney’de 
yöneticiler işlerine gelmeyeceği için bu durumu 
istemediler. 

Dönemin başkan adayı Abraham Lincoln, eğer başkan 
olursa köleliği kaldıracağını açıkladı, Güney’deki 
eyaletler en başta Abraham Lincoln’ün başkan 
olamayacağını düşündü, fakat eğer başkan olursa 
köleliğin kaldırılması kaçınılmaz bir durumdu. 
Güneydeki 7 eyalet (Teksas, Alabama, Florida, 
Missisipi, Carolina, Georgia ve Lousiana) bir an önce 
bu durumu engellemeliydi, Kuzeyliler de Güney’deki 
işçileri Kuzey’e alarak burada hammaddeleri üretip 
büyük bir gelir kapısı açılabilirdi. Sonradan 4 eyalet 
(Arkansas, Virginia, Kuzey Carolina ve Tennessee) de 
Güneylilerin tarafında savaşa katıldı ve Amerika 
Konfederasyon Devleti kuruldu. Bir gün Güney 
Carolina’da bir top ateşlendi ve topun Sumter 
kalesinden ateşlendiği anlaşılınca savaş başladı.

Savaş Süreci ve Sonucu:
Savaşın başlarında iki tarafta süren çatışmalar 
sonuçsuz kalmıştır, iki taraf da kayıplar verir ama hâlâ 
kazanmaya yakın olan bir taraf yoktur.1863 yılında 
Kuzeyliler bir muharebede büyük bir farkla savaşı 
kazanmıştır ve Kuzeyliler artık savaşı kazanmaya 
yakındır. 1865 yılında ise Güneyliler teslim olup 
savaştan çekilmişlerdir. Savaşın sonucu olarak 
Amerika Konfederasyon Devleti yıkılmıştır ve kölelik 
bütün eyaletlerde kaldırılmıştır. Köleler, köle olmaktan 
çıkarılıp birçok haklar verilmiştir fakat bazı haklar 
sonradan geri alınmıştır.

Abraham Lincoln Suikastı:
Savaşın bir sonucu olarak görülen Abraham Lincoln 
Suikasti, savaşı Kuzeylilerin kazanmasından sadece 5 
gün sonra 14 Nisan 1865 tarihinde gerçekleşmiştir. 
Abraham Lincoln, bir tiyatro gösterisini izlerken aşırı 
bir konfederasyon taraftarı olan Güneyli John Wilkes 
Booth tarafından vurulmuştur. Lincoln’ü öldürenler 
her ne kadar Güneyli olsa da olayın arkasında bazı 
gizli servisler hatta başka devletler olduğu 
düşünülmektedir. Abraham Lincoln’ün tanıdığı bu 
haklar ve idealler, onu Amerika’nın en başarılı 
başkanlarından biri yapmıştır.     

Amerika’nın En Büyük
İç Savaşı

Efe ESİGÜL
9-C   
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Daktilo, bir klavye aracılığıyla harekete geçirilen, 
harfleri mürekkepli bir sistem yardımıyla kağıda 
basarak yazı yazan, mekanik veya elektrikli bir 
sisteme sahip olan yazı yazma makinesidir.

Daktilonun Kısaca Tarihi:
Günümüzdeki daktiloların atası olarak bilinen, 
‘Tipograf’adlı makinenin patenti 1829’da Amerikalı 
William Austin Burt tarafından alınmıştır. Bu 
makinenin ortalama bir kişinin el yazısından daha 
yavaş bir şekilde yazı yazma kabiliyetinin olduğu 
bilinmektedir.

Ticari olarak üretime giren 
ilk daktilo makinesi ‘Hansen 

Yazı Topu’dur. 1865’te 
Rasmus Malling-Hansen 

tarafından patenti alınmış 
olup 1870’te ticari üretime 

başlanmıştır ve 
‘Daktilo’başlığı altında 
satılan ilk yazı yazma 

makinesidir.

Malling-Hansen, harfleri doğrudan topun içinden 
geçen ve kağıda kadar inen kısa pistonların üzerine 
yerleştirmiş, bu dizaynın bir insanın elleri için 
ergonomik bir yazım deneyimi oluşturacağını 
düşünmüştür. Malling-Hansen yazı topu üzerinde 
1880’lere kadar küçük de olsa kimi geliştirmeler 
yapmış ve alet üretimde kalmıştır. Ayrıca, 
Malling-Hansen'e  bu icadı nedeniyle 1873’te 
Vienna’da, 1878’de de Paris’te, sergilerde ödüller 
verilmiştir. ‘Hansen Yazı Topu’ olarak bilinen daktilo 
makinesi, günümüzde alışkın olduğumuzun aksine 
yalnızca büyük harfler ile yazı yazabilmekteydi.

Başka bir değinilmesi gereken ve günümüzdeki 
modern daktilolara şekil ve tasarım açısından en 
benzer olan ilk geliştirilmiş daktilo, Sholes ve Glidden 
Daktilosu’dur. 1868’de Amerika’da Christopher 
Latham Sholes, Frank Haven Hall, Carlos Glidden ve 
Samuel W. Soul tarafından geliştirilmiştir ve patenti 
alınmıştır.

İlk prototipin üretiminden sonra bilinmeyen 
nedenlerden dolayı Sholes projeden çıkmış ve aletin 
sahipliğini yapmak istememiş, hatta kullanılmasını 
kimseye önermediğini belirtmiştir. Daktilonun patenti 
ve ilk üretilmiş prototipi, zamanında namı değer bir 
dikiş makinesi şirketi olan E. Remington and Sons 
şirketine 12 bin dolara satılmıştır. (Bu şirket daha 
sonrasında saygın bir daktilo üreticisi haline 
gelmiştir.)

Daktilo

Ilgaz MEHMETOĞLU
9-D

Underwood marka mekanik bir daktilo

Tiporaf makinesinin bir resmi

Sholes ve Glidden Daktilosu

Hansen Yazı Topu



Kaynakça: 
https://tr.wikipedia.org/wiki/Daktilo
https://en.wikipedia.org/wiki/Typewriter
https://www.bbc.com/news/uk-20391538
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 Bu daktilonun önemli olmasının sebepleri ise, ilk 
QWERTY klavye sistemine sahip bir daktilo olması, ve 
hem küçük hem de büyük harfler ile yazı 
yazabilmesidir. Bu daktilonun yaygın üretime girmesi 
ve pazarlanmasının ardından günümüze kadar en 
fazla üretilmiş kullanılmış ve hâlâ da kullanılan daktilo 
dizaynını oluşturmuştur. (Bu prototipin 
tasarımcılarından biri olan Sholes’a göre geliştirdikleri 
daktilo bir piyano ile bir mutfak masasının arasında 
bir şeyi andırmaktaydı.)

Farklı Daktilo Türleri
Yaygın olarak üretilmiş 3 türde daktilo bulunmaktadır. 
Bunlar kısaca, Mekanik, Elektrikli (Elektromekanik), ve 
Elektronik daktilolardır. 

Mekanik daktilo, adından da anlaşılabileceği gibi 
mekanik bir sisteme dayanarak çalışır. Parmakla bir 
tuşa vurulunca, kaldıraç tertibatıyla tuşun bağlı 
olduğu harf kalkar ve şeride vurur. Şerit de sarılı olan 
kâğıt üzerinde o harfin izini bırakır. Harfler vuruldukça 
şaryo otomatik olarak ilerler. Yazının düzgün çıkması 
şeride, vuruşun kuvvetine ve tuşlara iyi basılıp 
basılmamasına bağlıdır. 

Elektrikli daktiloların çalışma prensibi Mekanik 
daktilolarla hemen hemen aynıdır. Tuşa basıldığında 
harfin şeride, dolayısıyla kağıda vurma işlemi 
elektrikli olarak gerçekleştirilir. Elektrikli bir 
düzeneğin yazı sistemini harekete geçirmesi 
nedeniyle mekanik daktiloların aksine elektrikli 
daktilolar ile yazı yazmak çok daha kolaydır ve hızlı 
işlem yapılabilir.

Elektronik daktilo ise günümüzde kullanılan daktilo 
tipidir. Sistem olarak mekanik ve elektrikli 
daktilolardan değişik olarak harfler kollar veya yazı 
topu üzerinde değil, papatya şeklindeki disk üzerine 
dizilmiştir. Kısaca açıklamak gerekirse, aynı 
günümüzdeki yazıcılar gibi kartuş benzeri bir 
mekanizma ile harfleri, tuşlara basılmasıyla birlikte 
direk olarak kağıda aktarır, çok daha sıkıntısız ve 
uğraşsız kullanılabilen makinelerdir, üstelik mekanik 
ve elektrikli makinelere nazaran çok sessiz ve daha 
fonksiyoneldir.

Bunlara ek olarak farklı çeşitlerde de kimi daktilolar 
üretilmiştir. Genellikle üreticiler bu üç türün dışına 
pek çıkmamışlardır. 2267 farklı yazı tipi barındıran, 
Japon alfabesinin yazımı için özel olarak tasarlanmış 
bir daktilo örnek verilebilir.

Zamanla bilgisayarların yaygınlaşması, ve 
bilgisayarların komutuyla çalışan, kullanması çok 
daha basit ve pratik olan yazıcıların ortaya çıkması 
ile, daktiloların kullanımı ve üretimi giderek 
azalmıştır. Dünyada en son olarak üretilmiş 
daktiloların İngiltere’de “Brother” adlı, zamanın en 
tanınmış daktilo üreticilerinden olan, şirket 
tarafından 2012’de üretilmiş olduğu bilinmektedir. 
Brother’ın 1985’te ilk fabrikasının açılmasından bu 
yana toplam 5.9 milyon daktilo ürettiği bilinmektedir.  
Kimi insanlar hâlâ bir hobi namına daktilo kullansalar 
da bugünlerde daktilo kullanmanın çoğumuzun 
ilgisini çekmediğini söylemek yalan olmaz.

Remmington marka bir “Mekanik” daktilo.

Daha sonralarda üretilmiş Remington marka daktilolar.

IBM marka bir “Elektrikli” daktilo.

Brother marka bir 
“Elektronik” daktilo.

Görme engelliler için özel 
olarak üretilmiş, kabartmalı 

yazı basan bir daktilo.

Üretilmiş en son 
daktilolardan biri, Brother, 
De Luxe modeli. 



6 PS Polistiren
Polistiren işlenmesi oldukça kolay ve ekonomik 
olduğundan dolayı, birçok endüstri dalında ahşap, 
metal ve kâğıtların yerine kullanılır. Bu plastik halk 
arasında strafor, suni köpük, plastik mantar olarak da 
bilinir. Bunu genellikle kırılacak eşyaları barındıran 
kutuların içine dayanak olması için koyduğumuz 
plastik toplarda, taneciklerde ve dolgu 
malzemelerinde görürüz. Tabii ısı yalıtımı için de en 
çok kullanılan malzemelerden birisi budur.

7 Diğer
Başka plastiklerin karışımı ya da tamamen farklı bir 
plastik türü olabilir ve çoğunlukla Bisfenol A (BPA) ve 
polikarbonat (PC) gibi plastikler bu sınıfa girmektedir. 
Bunların geri dönüşümü oldukça zordur ve çoğu 
zaman tesisler tarafından reddedilir ve bunun göz   
önüne alınmasıyla BPA içermeyen ürünler 
üretilmektedir. Dikkat edilmesi gereken önemli bir 
husus vardır ki bu sayıyla işaretlenmiş plastiklerin ne 
olduğu net olmadığı için asla çocuklara verilmemeli 
ve ısıtılmamalıdır. 

Plastikleri Ayırın
1 kg HDPE yapmak için 1,75 kg petrol gerekiyor. 9-10 
kere geri dönüştürülebilir, üstelik her birinin kullanım 
ömrü 10-20 sene arasındadır. O zaman neden plastik 
üretelim hem de bir plastiğin doğada kaybolması 
süresi yaklaşık 1.000 yılı alırken? Bu atıklar geri 
dönüştürülmediği sürece çevremizi kirletmeye devam 
edecektir. Bu yüzden evde plastikleri ve diğer atıkları 
birbirinden ayırın.

Her plastik atık aynı işlemden geçerek mi geri 
dönüşür?
Eğer geri dönüşüme katkı sağlamak istiyorsanız, 
doğru plastikleri doğru geri dönüşüm kutularına 
atmanız gerekmektedir, çünkü bunların her biri farklı 
şekillerde geri dönüştürülmektedir. Örneğin birçok 
geri dönüşüm ve atık merkezi, PVC ya da kısaca V, 
yani üzerinde 3 (ve kimi zaman da 7) sayısını 
gördüğünüz plastikleri geri dönüştürecek 
teknolojilerden yoksundur.

Günümüzde, geri kazanımı üzerinde durulan en 
önemli iki plastik türü Polietilen Teraftalat (PET) ve 
Polivinil Klorür (PVC )içerdikleri katkı maddelerinin 
çevreye zehirli gazlar ve hidroklorik asit karıştırma 
riski vardır. Bu riski ortadan kaldırmak adına PET ve 
diğer plastiklerden ayrılması için çalışmalara devam 
edilmektedir.
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Günlük hayatınızda herhangi bir ürünün ambalajına 
baktığınızda üstündeki işaret dikkatinizi çekti mi? Ya 
da çevrenizde gördüğünüz her plastiğin aslında aynı 
özelliklere sahip olmadığını fark ettiniz mi? Her plastik 
aynı görünüşe veya yapıya sahip olmak zorunda 
değildir, hammaddeleri birbirinden farklı olduğu gibi 
kimyasal özellikleri de değişiklik gösterir. Bu plastik 
çeşitliliği de bize gösterir ki her plastiğin kullanım 
alanları birbirinden farklıdır.

1-7 Numaralı Plastikler

1 PET / PETE Polietilen Tereftalat 
Pet şişeler çok ince ve kolay şekil alabilen plastiklerdir, 
güvenilirdir ancak aşırı sıcak ve soğuk ortamlarda 
bulundurulmaması lazım. Tekrar kullanılması halinde 
bakteri ve mantar oluşumunun artması ve en önemlisi 
de yıkama sırasında bu şişelerin zarar görmesi 
halinde, içindeki kimyasallar suya sızabilir ve bu da 
insan sağlığını olumsuz etkileyecektir. Bu sebeple 
günlük hayatımızda matara, suluk vb. tercih edilebilir. 

2 HDPE Yüksek Yoğunluklu Polietilen
Hem suya hem de kimyasal maddelere dayanıklılığı iyi 
olan Yüksek Yoğunluklu Polietilen, ışık ile açık hava 
koşullarına karşı dayanıklı değildir. Bununla beraber 
nitrik aside karşı da dayanıksız bir özelliğe sahiptir. 
Çevremizde genellikle tereyağ kaplarında, deterjan 
kutularında, şampuan kutularında ve süt kaplarında 
görmekteyiz. Ayrıca tank yapımı ve atık su arıtma 
işlemlerinde rahatlıkla kullanılabilmektedir.

3 PVC / V Polivinil Klorür
Hem ateşe hem de suya karşı dirençlidir. İçindeki klor 
atomları sayesinde alev alması kendiliğinden önlenir 
yani açığa çıkan klorin ateşin yayılmasına engel olur. 
Mükemmel elektrik yalıtımı sağlar ve kablolarda 
elektrik yalıtımı için kullanılır. Sağlam ve her türlü 
çevre koşullarına dayanıklı olması yapı malzemesi 
olarak kullanılmasına da sebep olmuştur. Bunu 
evimizden geçen tesisat borularında, evin yan 
kaplamasında ve pencerelerden gözlemleyebilirsiniz.

4 LDPE Düşük Yoğunluklu Polietilen
Düşük yoğunluklu polietilen plastiğine sıklıkla 
marketlerde rastlarız etleri sarmak için kullandığımız 
malzemelerde ve market poşetlerinde bulunmaktadır 
ve bundan anlaşılacağı üzere de LDPE oldukça esnek 
bir malzemedir. Ürün paketlemede ve oyuncak 
yapımında kullanılır, zararsızdır.

5 PP Polipropilen
Asit ve bazlara karşı oldukça dayanıklı olmasından 
ötürü tekstil başta olmak üzere otomotiv sektöründen 
gıda sektörüne kadar pek çok kullanım alanına 
sahiptir. Gıda dostu saklama kapları, yoğurt 
kaplarında, içeceklerde kullanılan pipetlerde ve 
şişelerin kapaklarında bu plastik kullanılır. Üstelik 
bebek bezlerinde, ketçap şişelerinde, bebek 
biberonlarında, bardak ve şişelerde en sık kullanılan 
plastiklerden bir diğeri budur. Oldukça güvenli bir 
plastik olan polipropilen, birçok geri dönüşüm firması 
tarafından da kabul edilmektedir. 

Plastiklerin Kodlamaları, Özellikleri,
Kullanım Alanları, Geri Dönüşümü

Pelin ULAŞ
9-D 
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6 PS Polistiren
Polistiren işlenmesi oldukça kolay ve ekonomik 
olduğundan dolayı, birçok endüstri dalında ahşap, 
metal ve kâğıtların yerine kullanılır. Bu plastik halk 
arasında strafor, suni köpük, plastik mantar olarak da 
bilinir. Bunu genellikle kırılacak eşyaları barındıran 
kutuların içine dayanak olması için koyduğumuz 
plastik toplarda, taneciklerde ve dolgu 
malzemelerinde görürüz. Tabii ısı yalıtımı için de en 
çok kullanılan malzemelerden birisi budur.

7 Diğer
Başka plastiklerin karışımı ya da tamamen farklı bir 
plastik türü olabilir ve çoğunlukla Bisfenol A (BPA) ve 
polikarbonat (PC) gibi plastikler bu sınıfa girmektedir. 
Bunların geri dönüşümü oldukça zordur ve çoğu 
zaman tesisler tarafından reddedilir ve bunun göz   
önüne alınmasıyla BPA içermeyen ürünler 
üretilmektedir. Dikkat edilmesi gereken önemli bir 
husus vardır ki bu sayıyla işaretlenmiş plastiklerin ne 
olduğu net olmadığı için asla çocuklara verilmemeli 
ve ısıtılmamalıdır. 

Plastikleri Ayırın
1 kg HDPE yapmak için 1,75 kg petrol gerekiyor. 9-10 
kere geri dönüştürülebilir, üstelik her birinin kullanım 
ömrü 10-20 sene arasındadır. O zaman neden plastik 
üretelim hem de bir plastiğin doğada kaybolması 
süresi yaklaşık 1.000 yılı alırken? Bu atıklar geri 
dönüştürülmediği sürece çevremizi kirletmeye devam 
edecektir. Bu yüzden evde plastikleri ve diğer atıkları 
birbirinden ayırın.

Her plastik atık aynı işlemden geçerek mi geri 
dönüşür?
Eğer geri dönüşüme katkı sağlamak istiyorsanız, 
doğru plastikleri doğru geri dönüşüm kutularına 
atmanız gerekmektedir, çünkü bunların her biri farklı 
şekillerde geri dönüştürülmektedir. Örneğin birçok 
geri dönüşüm ve atık merkezi, PVC ya da kısaca V, 
yani üzerinde 3 (ve kimi zaman da 7) sayısını 
gördüğünüz plastikleri geri dönüştürecek 
teknolojilerden yoksundur.

Günümüzde, geri kazanımı üzerinde durulan en 
önemli iki plastik türü Polietilen Teraftalat (PET) ve 
Polivinil Klorür (PVC )içerdikleri katkı maddelerinin 
çevreye zehirli gazlar ve hidroklorik asit karıştırma 
riski vardır. Bu riski ortadan kaldırmak adına PET ve 
diğer plastiklerden ayrılması için çalışmalara devam 
edilmektedir.

Kaynakça: 
https://www.eymenpetrokimya.com.tr/poiletilen-nedir-ne-ise-yarar/
https://www.eymenpetrokimya.com.tr/polipropilen-nedir-polipro-
pilen-nerelerde-kullanilir/
https://evrimagaci.org/plastik-siselerin-ve-kavanozlarin-al-
tindaki-sayilar-ne-anlama-geliyor-281
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/211224
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baktığınızda üstündeki işaret dikkatinizi çekti mi? Ya 
da çevrenizde gördüğünüz her plastiğin aslında aynı 
özelliklere sahip olmadığını fark ettiniz mi? Her plastik 
aynı görünüşe veya yapıya sahip olmak zorunda 
değildir, hammaddeleri birbirinden farklı olduğu gibi 
kimyasal özellikleri de değişiklik gösterir. Bu plastik 
çeşitliliği de bize gösterir ki her plastiğin kullanım 
alanları birbirinden farklıdır.

1-7 Numaralı Plastikler

1 PET / PETE Polietilen Tereftalat 
Pet şişeler çok ince ve kolay şekil alabilen plastiklerdir, 
güvenilirdir ancak aşırı sıcak ve soğuk ortamlarda 
bulundurulmaması lazım. Tekrar kullanılması halinde 
bakteri ve mantar oluşumunun artması ve en önemlisi 
de yıkama sırasında bu şişelerin zarar görmesi 
halinde, içindeki kimyasallar suya sızabilir ve bu da 
insan sağlığını olumsuz etkileyecektir. Bu sebeple 
günlük hayatımızda matara, suluk vb. tercih edilebilir. 

2 HDPE Yüksek Yoğunluklu Polietilen
Hem suya hem de kimyasal maddelere dayanıklılığı iyi 
olan Yüksek Yoğunluklu Polietilen, ışık ile açık hava 
koşullarına karşı dayanıklı değildir. Bununla beraber 
nitrik aside karşı da dayanıksız bir özelliğe sahiptir. 
Çevremizde genellikle tereyağ kaplarında, deterjan 
kutularında, şampuan kutularında ve süt kaplarında 
görmekteyiz. Ayrıca tank yapımı ve atık su arıtma 
işlemlerinde rahatlıkla kullanılabilmektedir.

3 PVC / V Polivinil Klorür
Hem ateşe hem de suya karşı dirençlidir. İçindeki klor 
atomları sayesinde alev alması kendiliğinden önlenir 
yani açığa çıkan klorin ateşin yayılmasına engel olur. 
Mükemmel elektrik yalıtımı sağlar ve kablolarda 
elektrik yalıtımı için kullanılır. Sağlam ve her türlü 
çevre koşullarına dayanıklı olması yapı malzemesi 
olarak kullanılmasına da sebep olmuştur. Bunu 
evimizden geçen tesisat borularında, evin yan 
kaplamasında ve pencerelerden gözlemleyebilirsiniz.

4 LDPE Düşük Yoğunluklu Polietilen
Düşük yoğunluklu polietilen plastiğine sıklıkla 
marketlerde rastlarız etleri sarmak için kullandığımız 
malzemelerde ve market poşetlerinde bulunmaktadır 
ve bundan anlaşılacağı üzere de LDPE oldukça esnek 
bir malzemedir. Ürün paketlemede ve oyuncak 
yapımında kullanılır, zararsızdır.

5 PP Polipropilen
Asit ve bazlara karşı oldukça dayanıklı olmasından 
ötürü tekstil başta olmak üzere otomotiv sektöründen 
gıda sektörüne kadar pek çok kullanım alanına 
sahiptir. Gıda dostu saklama kapları, yoğurt 
kaplarında, içeceklerde kullanılan pipetlerde ve 
şişelerin kapaklarında bu plastik kullanılır. Üstelik 
bebek bezlerinde, ketçap şişelerinde, bebek 
biberonlarında, bardak ve şişelerde en sık kullanılan 
plastiklerden bir diğeri budur. Oldukça güvenli bir 
plastik olan polipropilen, birçok geri dönüşüm firması 
tarafından da kabul edilmektedir. 
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Materyalizm, günlük hayatta çok fazla karşımıza çıkan 
bir sözcük olmamakla birlikte özellikle siyasi akımlar ve 
felsefik düşünce biçimlerini araştırdığımız zaman sıklıkla 
karşımıza çıkan bir sözcüktür. Materyalizm, bir dünya 
anlayışıdır, yani belli ilkelerden hareket ederek doğa 
görüngülerini ve bunun doğal sonucu olarak toplumsal 
yaşamın görüngülerini anlama ve yorumlama tarzıdır. En 
çok bilinen tanımıyla materyalizm, tüm gerçekliğin 
sadece maddeden oluştuğunu ve maddenin zihinden 
önce geldiğini savunur. Ancak bununla beraber fikirlerin 
varlığı hiçbir zaman yadsınmaz. Materyalizmin birçok 
alanda kullanılan farklı anlamları vardır. En yaygın bilinen 
anlamı ‘tüm gerçekliğin sadece maddeden oluştuğu 
inancı’dır. Felsefi olarak ise, bir dünya anlayışını ifade 
eder. Belli ilkelerden hareket ederek doğada var olan her 
şeyi ve bunun doğal sonucu olarak toplumsal yaşamın 
dinamiklerini anlama ve yorumlama yaklaşımıdır. 
Materyalizm denildiğinde çoğumuzun aklına Marx ve 
Engels gelse de onların döneminden çok önce de var 
olan bir kavram olduğunu belirtebiliriz. 

Materyalizmin tarihi, M.Ö 6. yy’daki Antik Yunan 
felsefesine kadar dayanmaktadır. Materyalizm’in 
kurucuları olarak ise dönemin ünlü filozoflarından olan 
Demokritos, Empedokles ve Leukippos gösterilir. Bu 
düşünürlerin ortak noktası atomcu anlayışı 
savunmalarıdır. Atom felsefesine göre ruh bile 
maddeden oluşur ve en sonunda tükenir. Materyalizme 
dair ancak en iyi yorumlar 5. yy’da  Leucippus  ve 
Democritus  tarafından ortaya atılmıştır. Bu filozoflar, 
evrenin madde ve boşluktan oluştuğunu ileri 
sürmüşlerdir. Tüm maddeler sayısız atom parçalarından 
oluşmuştur. Çeşitli objelerin görünüşlerindeki farklılıklar 
ise, atomların değişik sayı ve boyutta ve değişik 
kombinasyonlarla birleşmesi olarak açıklanmıştır. Bu 
filozofların atom teorileri büyük Yunan filozofları 
Socrates, Plato ve Aristotle tarafından tamamen 
reddedilmiştir. 

“Atomlar ve boş uzay dışında hiçbir şey yoktur, geri 
kalan her şey fikirdir.” (Democritus )
Materyalizm kelimesinin kökeni Latince ‘madde’ 
anlamına gelen ‘materia’dır. Maddecilik olarak da bilinir. 
Bu felsefe, tarih boyunca birçok düşüncenin oluşmasına 
zemin hazırlamıştır. Materyalistler ise materyalizmi 
hayatlarında temel olarak alan, materyalizm felsefesini 
ve ilkelerini benimsemiş insanlar olarak nitelendirilir. 

Materyalizmde madde, bizden bağımsız ve öncesiz 
olarak vardır. Var olmak için de düşünceye (ide) muhtaç 
değildir. Tersine düşünce var olmak için maddeye 
muhtaçtır. Bir başka anlatımla madde olmadan düşünce 
var olamaz. Maddecilik özellikle, dualist ve tinselci 
görüşler karşısında gelişmiştir. Bunların ilkinden daha 
çok tekçi özelliğiyle, ikincisinden ise idealizme karşı 
gerçekçi özelliğiyle ayrılır.  Düalizmdeki apayrı ve 
birbirine indirgenemeyecek iki varlık görüşüne karşı 
maddecilik, varlığın en temelde tek bir biçimi olduğunu 
ileri sürer. 

Materyalistler gerçekliği tanımlayan tek kanıtın madde, 
yani materyal olduğunu savunurlar. Onlara göre soyut 
olan hiçbir şey gerçek kabul edilemez. Bu düşünceden 
dolayı materyalistler, idealistlerin tam karşıtıdır. 
Materyalistlere göre tanrı, cennet, cehennem gibi soyut 
şeyler gerçek değildir, gerçek olmamıştır ve gerçek 
olmayacaktır. Materyalizmde metafizik kesinlikle 
reddedilir. Felsefi materyalizme göre madde, insanın 
bilincinden, zihninden bağımsız, nesnel bir gerçekliktir; 
bilincin kendisiyse maddi dünyanın insan beynindeki 
yansımasından başka bir şey değildir. 

Materyalist yaklaşıma göre görülebilen, dokunulabilen, 
ölçülebilen ve maddi denilen şeyler vardır. Öte yandan 
fikirler, duygular, istekler, anılar vb. ne görülebilen ne 
dokunulabilen ve ne de ölçülebilen, ama ötekilerden 
daha az var olmayan şeyler de vardır ve ruhun doğadan 
önce olduğunu savunan bazı filozoflar  İdealizm 
tarafında yer alırken, diğer tarafta doğayı birincil olarak 
alanlara da Materyalistler denir.

Şüphesiz bu iki anlayış, birbirleriyle bağdaşmayan 
fikirlerdir, ancak bir birlik oluştururlar ve iki karşıt gibi 
ayrılmaz bir şekilde birbirlerine bağlıdırlar. 
Materyalizmin her ilerlemesi idealizme indirilmiş bir 
darbe, materyalizmden her uzaklaşma idealizmin bir 
ilerlemesi olmuştur. Bu karşıtların birliği, aralarındaki 
savaşımın kaçınılmaz olduğu ve bu ikisi arasında hiçbir 
sentez, hiçbir uzlaşma olamayacağı anlamına 
gelmektedir.

Maddenin Felsefik Zaferi
Materyalizm

Ulaş BAKIR
10-B  

Kaynakça: 
https://www.felsefe.gen.tr/materyalizm-maddecilik-nedir-ne-demektir/
http://www.ozyazilim.com/ozgur/marmara/arastirma/materyalizm.htm
http://www.acikbilim.com/2013/05/dosyalar/her-seyin-ozu-madde-
dir-materyalizm.html
https://medium.com/@danilocastelli/marx-y-engels-el-bro-
mance-2ac2c849de87
https://vientosur.info/marx-y-engels-y-el-papel-de-la-violen-
cia-y-las-guerras-en-la-historia/
https://elpueblo.cl/2018/12/28/la-ferrea-amistad-entre-marx-y-engels/
https://www.lattedenborsaya.com/2017/06/22/neden-isctr-portfoyumde/
http://www.politikagazetesi.org/?q=content/e%C4%9Fitim-di-
zisi-iii-materyalizm-ayd%C4%B1nlanman%C4%B1n-ve-umudun-felsefesi
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Ferenc Molnar’ın yazdığı sade, açık, samimi bir dille 
anlatmış olduğu ‘Pal Sokağı Çocukları’nı incelemek 
istiyorum. 21. yüzyılda yaşayan ve teknolojinin gölgesi 
içinde büyümüş bir çocuk olarak bu kitapta benim hiç 
yaşamadığım sokak hayatına dahi izler buldum. Sadece 
sokak hayatı da değil, arkadaşlık, cesaret, kararlılık, 
mücadele, dayanışma, vatanseverlik gibi daha birçok 
değerin çok güzel işlendiğini gördüm. ‘Macun Biriktirme 
Derneği’ adı altında sokaktan buldukları macunları 
toplayarak kendi çaplarında, kendi oyun alanlarında 
eğlenen bir grup fakir çocuğun, küçücük yaşta savaş 
kavramının ne demek olduğunu, başka bir arsa peşinde 
olup gözlerine diğer grubun arsasını kestiren zengin bir 
grup çocuk olan ‘Kızıl Gömlekliler’e karşı vermiş 
oldukları savaşı anlatan bu kitap beni çok derinden 
etkiledi. Vatanseverliğin bir arsada bile işlenebileceğini 
düşünemezdim. Yurt edindikleri arsalarını bu denli 
koruyan bu çocukların savaşının, çıkar uğruna çıkan 
gerçek savaşlardan hiçbir farkı olmaması gerçekten çok 
etkileyici. 

Günümüzde zorbalığın geldiği hali düşünürsek ‘Kızıl 
Gömlekliler’ ile yaşanan bu durumu az da olsa 
anlayabiliyorum. Kendilerini güçlü olarak adlandıran 
insanların, çelimsiz, güçsüz, küçük görünen çocuklar 
üzerindeki etkilerini bu kitapta bir kez daha görmüş 
oldum. Aynı, o çelimsiz çocuğun günün sonunda güçlü 
olmasını, koca yürekli kalbini arkadaşları dahil 
okuyuculara kanıtlaması kitaptaki en sevdiğim 
özelliklerden biriydi. ‘Macun Biriktirme Derneği’nde 
herkes yüzbaşı, general gibi unvanlar alırken grubun 
sözlerinden çıkmayan küçük, çelimsiz bir çocuk olan 
Nemecsek’in hiçbir unvanı yoktur. ‘Kızıl Gömlekliler’in 
savaş çağrısından sonra gruba kattığı destek ve 
bağlılıkla şehit olmadan önce yüzbaşı unvanını 
kazanabildi. Küçücük vücuduyla, hasta olmasına rağmen 
arsa savaşında, en büyük katkıyı sağlayarak arsalarını 
kurtarmış oldu. Kitap ilerledikçe Nemecsek’in günden 
güne daha da kuvvetlendiğini gördük. En basitinden, 
‘Kızıl Gömlekliler’in toplantısında gizlenirken fark 
edildiğinde ona yapılanlara rağmen Gereb’in ihanet 
ettiği gibi kendi grubuna ihanet etmeyeceğini 
söylemesinden, hainlik etmektense bin kez daha 
zorbalığa uğramayı tercih etmesinden, hiçbirinin 
yapacaklarından korkmayıp zaferi elde edeceklerini 

söylemesinden, ne kadar korkusuz ve ince işlenmiş bir 
karakter olduğunu görebiliyoruz. Diğer bir yandan karşı 
grubun başında olan Feri Ats’in savaştan sonra düşmanı 
olan Nemecsek’i ziyarete gelmesi kitapta işlenen en 
güzel detaylardan biriydi. Bu karakterin gelişimi, bana en 
kötü insanların bile bir gün doğru yola geleceğini ve 
onların da insanlık duyguları olduğunu gösterdi. Elbette 
bu iki karakter dışındaki karakterler; başta Boka, grup 
lideri olmak üzere birçok konuda değişimler gösterdi. 
Gruptakiler küçük bir çocuğun boyundan büyük işler 
başaracağına inanmaya başladılar örneğin. Boka’nın 
diğer çocuklar tarafından saygı duyulan bir lider olması 
da ayrı bir detay. Ama benim için Feri Ats ve Nemecsek 
karakterlerinin değişimleri kitaptaki en güzel ve en 
anlamlı değişimlerdi.

Bir oyun arsasının bu denli değişimlere sebep olması 
kitaplardaki mekân kavramına ne kadar önem 
verildiğinin bir kanıtı bence. Oyun arsası, savaşlarda 
uğruna savaşılan vatanı sembolize ediyor. Orada 
zamanının çoğunu geçiren bir grup çocuğa ev oluyor ve 
diğer savaşlarda olduğu gibi burada da huzurlu bir 
gelecek için yaşadıkları yeri kurtarmaya çalışıyorlar. 
Yazarın yaşadığı dönemi de ele alırsak o dönemde 
Avrupa’nın ve Macaristan’ın geçtiği siyasi ve toplumsal 
olaylar düşünüldüğünde kurguda tercih edilen dil, 
okuyucuya verilmek istenen mesajları daha anlaşılabilir 
hale getiriyor. 

Kitabın geçtiği döneme her ne kadar hâkim olmasam da 
bence kendi döneminin dışına çıkan bir kitap. Her yaş 
grubunun, her yüzyılın ders çıkarabileceği, kendi 
yaşadıklarıyla karşılaştırabileceği bir kitap. Bu nedenle 
bu kitabın yeri benim için çok özel. İlk okuduğumda 
ortaokula gidiyordum ve beni derinden etkileyen 
kitaplar arasındaydı. Bir daha okuduğumda daha 
büyümüş, daha fazla kitap deneyimlemiş biri olarak 
farklı bir açıdan yaklaştım ve verilmek istenen mesajlara 
bu bakış açısıyla baktım. İlk okuduğumdaki duyguları bir 
kez daha tazeledim ve bir kez daha ağladım. Kesinlikle 
herkesin okuması gereken bir kitap. Okuduktan sonra da 
izlemesi gereken bir film.

Pal Sokağı Çocukları

Yaren YILMAZ
9-D  
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Ağlama Duvarı’nın ait olduğu Süleyman Mabedi’nin 
inşasına ilk defa Hz. Süleyman tarafından saltanatının 
dördüncü yılında başlanmıştır. Yapımı yedi yıl altı 
ayda  tamamlanmıştır. Babillilerin Kudüs’ü işgali 
sırasında yağmalanan ve yakılan mabed, milattan 
önce 537-515 yılları arasında yeniden yapılmıştır 
ancak milattan sonra 70 yılında Kudüs’ün Romalılar 
tarafından kuşatılması sırasında tekrar yıkılmıştır. 
Hirodes’in yaptırdığı mabedin çevresini kuşatan 
duvarın bir kısmına ‘Ağlama Duvarı’ denir. Yeri ise 
Kudüs’ün doğu kesimindedir. Uzunluğu 485, 
yüksekliği ise 18 metredir. Milattan sonra I. yüzyıldan 
itibaren Yahudilerin bu duvara karşı saygı duydukları 
ve duvarın önünde ibadet ettikleri bilinmektedir. 
Onlar, Kudüs’ün ve mabedin yakılıp yıkılışını, esir 
olarak Romalılar tarafından başka ülkelere 
sürülüşlerini anmak, hatıralarını tazeleyip kinlerinden 
kurtulmak, mabede yeniden kavuşmak gibi hayaller 
içinde dua ve gözyaşı ile yaslarını sürdürmüşlerdir. 
Tevrat tefsirlerine göre bu duvar hiç yıkılmayacaktır.  
Bununla birlikte, ilk dönemlerde duvarın yanında 
herhangi bir ibadet yeri yapılmamıştır dahası 7. 
yüzyıla kadar Yahudilerin Kudüs’e girmeleri bile 

yasaklanmıştı. Osmanlıların Kudüs’ü 
fethetmelerinden ve İspanya’dan kovulan Yahudilerin 
Kudüs’e göçme veya burayı ziyaret etme imkanının 
doğmasından sonra, 1520’lere doğru, Ağlama Duvarı 
Yahudiler için sürekli bir dua yeri haline gelmiştir. 
Başta İspanya olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerinden 
kovulan Yahudilere kucak açıp onları himaye eden 
Osmanlı Devleti, bu duvarı birkaç defa onarmış ve 
tamamen yıkılmaktan kurtarmıştır. 

Yahudiler, Osmanlı himayesinde yüzlerce yıl bu duvar 
önünde, yüzleri bu duvara dönerek dua etmişler, 
hayalleri için gözyaşı dökmüşlerdir. Bununla beraber, 
XVI. yüzyıldan sonraki seyyahlar eserlerinde Ağlama 
Duvarı’ndan çokça bahsederler. Yahudiler bu duvarı 
Süleyman Mabedi’nden bir kalıntı kabul ettikleri için 
kutsal bir mekân sayarlar. Mabedin yıkılış yıl dönümü 
başta olmak üzere çeşitli vesilelerle duvar önünde 
ibadet eder, Kudüs’ün ve Süleyman Mabedi’nin 
yıkılışını, şehir ve mabedden uzak kalışlarını yâd 
ederek mabedin Hz. Süleyman tarafından yaptırıldığı 
gibi yeniden inşasını arzular ve bunun için dua ederler. 
Yahudiliğin en büyük hedefi bu mabedi yeniden 
yapmaktır.     

Ağlama Duvarı

Hakan ÇAHANTİMUR
10-A    
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10 yaşındaki Clara Lazen; kazara karbon, oksijen ve 
nitrojenden oluşan ‘’tatranitraoksikarbon’’ adı verilen 
patlayıcı yapımında ve enerji sektöründe 
kullanılabilecek bir molekül buldu. 2012 yılında 
Amerika’da Cansas City’de Clara’nın bilim öğretmeni 
Kenneth Boehr, bir gün sınıfa top ve çubuklarla 
gelerek molekülleri anlatmaya başladı. Sonra 
öğrencilerin eline top ve çubuklar vererek belli 
molekülleri inşa etmelerini istedi.

Öğrencilerinden Clara'nın oluşturduğu molekül 
modeline isim veremeyen öğretmeni, fotoğrafını 
çekerek Humboldt State Üniversitesi'ndeki kimya 
profesörü olan arkadaşı ‘’Robert Zoellnar’a gönderdi. 
Zoellner, bu yapının tamamen yeni ve kimyasal olarak 

mümkün olduğunu belirtti. Kimyasal formülü başka 
bir molekül ile aynı olsa da atomların farklı bir biçimde 
bir araya gelmesi Clara’nın molekülünün yeni olarak 
değerlendirilmesini sağlıyor.

Bu molekül doğal olmadığı için sadece 
laboratuvarlarda sentez edilebilecektir. Kullanım alanı 
açısından gerçekten çok geniş olan yeni bir buluş 
olduğu ortaya çıktı. Clara'nın  "Computational and 
Theoretical Chemistry"  isimli bilimsel dergide, 
tanınmış kimya profesörleriyle birlikte bir bilimsel 
yayını mevcut. Böylelikle Clara da daha 10 yaşında 5. 
sınıf öğrencisiyken bu bilimsel makalenin eş yazarı 
oldu. Soranlara ise cevap olarak, bilim kadını olmaya 
karar verdiğini söylüyor.

Sınıfta Yeni Molekül Keşfettiler

Dilara CAN
10-A 

Kaynakça: 
https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/tetranitratoksikar-
bonu-10-yasindaki-bir-ogrenci-buldu
"Evaluación teórica de nuevos derivados nitratoxicarbono de tetraedrano"
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Yanardağ, magmanın (Dünya'nın iç 
tabakalarında bulunan, yüksek basınç ve 
yüksek sıcaklıkla erimiş kayalar) 
yeryuvarlağının yüzeyinden dışarı 
püskürerek çıktığı coğrafi yer şeklidir. 
Yanardağların araştıran bilim dalına 
volkanoloji (yanardağ bilimi) denir.

Dünyanın belirli bölgelerinde yanardağ 
patlamaları meydana gelmektedir. Dünya'nın 
iç tabakalarında bulunan, yüksek basınç ve 
yüksek sıcaklıkta erimiş kayaların 
yeryuvarlağının yüzeyinden dışarı 
püskürerek çıktığı yer şekli olarak 
bilinmektedir. Yanardağ patlaması sonucu 
büyük yangınlar ortaya çıkabilmektedir. 

Yanardağ patlaması oluşumu şu şekildedir: 
Magmanın akışkanlığı yüksekse içindeki 
çözünmüş gazlar kolayca kaçar ve magma 
yüzeye ulaştığında lav akıntısı şeklinde 
hareket etmeye başlar. Fakat magmanın 
akışkanlığı düşükse içinde bulunan gazlar 
kaçamaz ve artan basıncın etkisiyle magma 
patlayarak yüzeye çıkar. Bu duruma da 
yanardağ ya da volkan patlaması adı verilir. 

Dünyadaki Aktif Yanardağlar

Ege ÖTĞEN
9-C 
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Kaynakça: 
https://www.sabah.com.tr/gundem/2020/11/03/yanardag-patlama-
si-nedir-nasil-olusur-yanardag-patlamasi-en-cok-hangi-bolgede-gorulur-k1
https://www.anadoluhayat.com.tr/blog/gorulmesi-gereken-yerl-
er/tum-gorkemleriyle-dunyadaki-6-aktif-yanardag-63
http://www.yaklasansaat.com/dunyamiz/volkanlar/volkan.asp
https://www.haberler.com/endonezya-da-yanardag-patlamasi-6210888-haberi/ 
(Resim)
https://www.tarihiolaylar.com/tarihi-olaylar/etna-yanardagi-441

Etna Yanardağı
İtalya’da halen aktif durumdaki 3 volkandan biri 
olan Etna, 3.329 metre yüksekliğiyle tüm 
ihtişamını gözler önüne seriyor. Bu kadar ünlü 
olmasının sebebi dünyanın en aktif 
volkanlarından biri olması. Uzmanların sabit 
aktiviteli yanardağlar kategorisinde 
değerlendirdiği Etna, son olarak Mart 2017’de 
şiddetli bir patlama yaşadı. 

Mayon Yanardağı
Filipinler’de yükselen aktif bir 
yanardağ olan Mayon, Pasifik 
Ateş Çemberi adı verilen 
kuşağın içerisinde 
bulunmaktadır. Bölgenin en 
aktif yanardağlarından biri 
olan Mayon’un son 400 yıl 
içerisinde 50’den fazla kez 
patladığı bilinmektedir. Albay 
Körfezi’ne hakim bir konumda 
yer alan Mayon, 2.462 metre 
yüksekliğindedir. Yanardağ, 
son olarak 2014 yılında 
harekete geçmiştir. 

Popocatepetl Yanardağı
Sürekli aktif olan diğer bir 
yanardağ da dünyanın en 
kalabalık şehirlerinden biri 
olan Mexico City’nin 70 km 
doğusundaki Popocatepetl 
Yanardağı’dır. Yapılan 
araştırmalarda tarih boyunca 
düzenli olarak patladığı bilinen 
Popocatepetl, yerel dilde tüten 
tepe anlamına gelmektedir. 
Son olarak 2016 yılında 
faaliyete geçen dağ, 5.426 
metre yüksekliğe sahiptir.

Nyiragongo Yanardağı
Demokratik Kongo 
Cumhuriyeti sınırları içerisinde 
yer alan Virunga Ulusal 
Parkı’nda bulunan Nyiragongo 
Yanardağı, düzenli olarak 
aktivitesine devam etmektedir. 
3.470 metre yüksekliğe sahip 
olan ve yaklaşık 2 kilometrelik 
lav gölüyle bilinen 
Nyiragongo, zaman zaman 
taşarak çevredeki halka büyük 
zararlar vermektedir.

Vezüv Yanardağı
İtalya’nın aktif durumdaki diğer ünlü volkanı 
Vezüv’dür. Avrupa ana karası üzerindeki tek 
aktif yanardağ olma özelliğini de taşıyan Vezüv, 
1.281 metre yüksekliğindedir ve Napoli’nin 
hemen yanı başında yükselmektedir. Düzenli 
olarak titreşen ve patlamaya hazır bir yanardağ 
olan Vezüv, ayrıca M.S. 79 yılında yaşandığı 
düşünülen bir patlama ile Pompei, Herculaneum 
ve Stabia kentlerini haritadan silmiştir.

Kilauea Yanardağı
Hawai Adaları’nda yer alan diğer bir aktif 
yanardağ da Kilauea’dır. Yakın bir zaman önce 
faaliyete geçen ve lavlarını küçük küçük 
akıtmaya başlayan Kilauea, 1.247 metre 
yüksekliğe sahiptir. Hawaii Yanardağlar Ulusal 
Parkı içerisinde yer alan Kilauea, denize doğru 
akıttığı lavları ile geniş bir toprak parçası 
oluşturmaktadır.



değişikliği ve sera gazı emisyonlarının artışından %20, belki 
de daha fazla bir miktardan sorumludur. Gittikçe artan 
nüfusu ve her yıl binlerce kişinin 18 yaşına girip ehliyet 
aldıktan sonra araç satın aldığını düşünürsek ileriki yıllarda 
bu sayılar çok daha artış gösterecektir. 
 
Sevindirici bir haber olarak elektrik motorunun 
yaygınlaşmasıyla karbon emisyonunda %30’a varacak bir 
azalma olacağını söyleyebiliriz. İçten yanmalı veya patlamalı 
motorla ulaşım sağlayan araçlar gibi egzoz gazı salınımı 
yapmaması ve bu sayede artan çevre kirliliğini 
önleyebilecek olması elektrikli araçlara ciddi anlamda önem 
kazandırmaktadır. Aynı zamanda motor yağı ve soğutmaya 
yarayan sıvılar gibi çevreyi kirleten maddelerin kullanımı da 
daha azdır. Böylece elektrikli araçlar için gerekli olan 
enerjinin  üretiminde fosil yakıtlara ihtiyaç duyulsa da 
karbon bazlı yakıt tüketen araçlara kıyasla elektrikli 
araçların çevre, hava ve gürültü kirliliğini azaltacağını 
görmek daha büyük bir ihtimal taşımaktadır.
 
Elektrikli araçların hem çevreye hem de bütçeye sağladığı 
katkıları göz ardı edemeyiz fakat buna karşın dünya çapında 
saygın bir konuma sahip olan Massachusetts Teknoloji 
Enstitüsü tarafından yürütülen bir araştırmaya göre, 
elektrikli araçlar sanıldığı kadar masum ve sağlıklı değiller. 
Yıllar sonra yasaklanacak olan benzinli otomobillerin yerini 
çok fazla elektrikli araç alması sonucu çevre kirliliğinin 
azalması konusunda beklentiler karşılanamayabilir. Bazı 
firmaların ürettiği elektrikli araçların egzoz borusu olmasa 
dahi depoladığı enerjiyi aldığı yer, fosil yakıt kullanan bir 
santralden geleceği için roller değişebilir. Aynı zamanda 
batarya üretiminde ihtiyaç duyulan ve yüksek miktarlarda 
kullanılan nikel, kobalt ve lityum, karbondioksit kadar 
çevreye zarar vermese de düşünüldüğü kadar çevreci 
değildir. Geçtiğimiz yıllarda yapılan bir araştırma sonucu 
küresel ısınma ve kirlilik yönünden nikel en tehlikeli 8. 
madde olarak belirlenmiştir. Pil setlerine bakıldığında da her 
pilin doğada kaybolduğu söylenememekte, sadece % 5 
oranında atık yığınları geri dönüşüme tabi 
tutulabilmektedir. Sonuç olarak elektrikli araçlar karbon 
bazlı yakıt kullanan araçlara göre hava ve çevre kirliliği 
konusunda avantajlıyken pil, batarya ve elektrik 
üretimindeki fosil yakıt kullanımına bakıldığında o kadar da 
masum değildir.
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Elektrikli araçlar, sürüş gücünü belli oranlarda elektrik 
motoruyla sağlayarak yakıt tasarrufu yapan araçlardır. 
Uzun yolculuklarda petrol tüketmemesiyle maddi 
anlamda oldukça büyük bir katkı sağlamaktadırlar. 
Elektrikli araçlarda yakıt deposu yerine batarya ve 
lityum-iyon pil setleri bulunmaktadır. Araç yol aldıkça 
bataryalarda güç kaybı yaşanır. En az 200.000 
kilometre boyunca yol yapabilen bu araçlar, fren 
sırasında da motora gereken enerjiyi kendi 
bünyesinde depolamaktadır. Bunun sonucunda da 
aracın yol alabilmesi için ihtiyaç duyulan güç, fosil 
yakıtların yanması sonucu ile değil, belirtilen 
bataryalardaki elektrik enerjisinden sağlanır.

Günümüzde ulaşım araçlarının yaklaşık olarak %95’lik 
bir oranda yakıt harcanımı fosil yakıtlardan 
gerçekleşmektedir. Bu fosil yakıtlar önemli bir oranda 
benzin ve dizelden oluşmaktadır. Bunlara ek olarak bu 
fosil yakıtların yanması sonucu açığa çıkan gazlar 
canlıların sağlığı açısından oldukça tehlikeli sonuçlar 
doğurmaktadır. Özellikle şehirlerde hava kirliliğinin 
artmasına neden olmakta ve solunan bu kirli hava 
nedeniyle de pek çok hastalık ortaya çıkmaktadır. 
Ayrıca fosil yakıtlı araçlar küresel ısınma, iklim 

Elektrikli Araçlar Çevre Kirliliğinde
Suçsuz Denebilir Mi?

Buse Naz TINAZ
10-C 



Kaynakça: 
Elektrikli Otomobil Nedir?” Tasit.com, www.tasit.com/araba-sozlugu/elektrikli-otomo-
bil-nedir. 
“Elektrikli Otomobil Nedir Ve Nasıl Çalışır?” Lexus, www.lexus.com.tr/discover-lexus/lex-
us-otomobilleri-hakkinda-hersey/elektrikli-arabalar-hakkinda-bilmeniz-gerekenler. 
“Elektrikli Araçlar Hakkında Bilmeniz Gerekenler - Blog: İNCİTAŞ.” Laravel, www.inci-
tas.com.tr/bilgi-merkezi/blog/elektrikli-araclar-hakkinda-bilmeniz-gerekenler. 
Admin. “Elektrik Nedir?” Endüvi | ELEKTRİK REHBERİNİZ, 16 Mar. 1970, www.elektrikreh-
beriniz.com/elektrik-motorlari/rotor-nedir-15093/. 
DOĞRU, Murat. “Dizel Ve Benzinli Araçların Çevreye Ve İnsan Sağlığına Verdikleri 
Zararlar.” Ecobuild, Ecobuild, 23 July 2020, www.ecobuild.com.tr/post/dizel-ve-benzin-
li-ara%C3%A7lar%C4%B1n-%C3%A7evreye-ve-i-nsan-sa%C4%9Fl%C4%B1%C4%9F%C4%
B1na-verdikleri-zararlar. 
“Elektrikli Arabalar Çevre Için Daha Mı Iyidir? - KIA Türkiye.” KIA, 
www.kia.com/tr/kia-dunyasi/sss/elektrikli-arabalar-cevre-icin-daha-mi-iyidir.html. 
PILOTCAR, info@pilotcar.com.tr. “Elektrikli Araçların Çevreye Katkıları Nedir / Nasıldır?” 
PILOTCAR, pilotcar.com.tr/blog/elektrikli-araclarin-cevreye-katkilari-nedir-nasildir. 
Kılınç, Şahin. “Elektrikli Otomobiller Düşündüğünüz Kadar Çevreci Değiller.” Webtekno, 
14 Nov. 2017, www.webtekno.com/elektrikli-otomobiller-dusundugunuz-kadar-ce-
vreci-degiller-h36437.html. 
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değişikliği ve sera gazı emisyonlarının artışından %20, belki 
de daha fazla bir miktardan sorumludur. Gittikçe artan 
nüfusu ve her yıl binlerce kişinin 18 yaşına girip ehliyet 
aldıktan sonra araç satın aldığını düşünürsek ileriki yıllarda 
bu sayılar çok daha artış gösterecektir. 
 
Sevindirici bir haber olarak elektrik motorunun 
yaygınlaşmasıyla karbon emisyonunda %30’a varacak bir 
azalma olacağını söyleyebiliriz. İçten yanmalı veya patlamalı 
motorla ulaşım sağlayan araçlar gibi egzoz gazı salınımı 
yapmaması ve bu sayede artan çevre kirliliğini 
önleyebilecek olması elektrikli araçlara ciddi anlamda önem 
kazandırmaktadır. Aynı zamanda motor yağı ve soğutmaya 
yarayan sıvılar gibi çevreyi kirleten maddelerin kullanımı da 
daha azdır. Böylece elektrikli araçlar için gerekli olan 
enerjinin  üretiminde fosil yakıtlara ihtiyaç duyulsa da 
karbon bazlı yakıt tüketen araçlara kıyasla elektrikli 
araçların çevre, hava ve gürültü kirliliğini azaltacağını 
görmek daha büyük bir ihtimal taşımaktadır.
 
Elektrikli araçların hem çevreye hem de bütçeye sağladığı 
katkıları göz ardı edemeyiz fakat buna karşın dünya çapında 
saygın bir konuma sahip olan Massachusetts Teknoloji 
Enstitüsü tarafından yürütülen bir araştırmaya göre, 
elektrikli araçlar sanıldığı kadar masum ve sağlıklı değiller. 
Yıllar sonra yasaklanacak olan benzinli otomobillerin yerini 
çok fazla elektrikli araç alması sonucu çevre kirliliğinin 
azalması konusunda beklentiler karşılanamayabilir. Bazı 
firmaların ürettiği elektrikli araçların egzoz borusu olmasa 
dahi depoladığı enerjiyi aldığı yer, fosil yakıt kullanan bir 
santralden geleceği için roller değişebilir. Aynı zamanda 
batarya üretiminde ihtiyaç duyulan ve yüksek miktarlarda 
kullanılan nikel, kobalt ve lityum, karbondioksit kadar 
çevreye zarar vermese de düşünüldüğü kadar çevreci 
değildir. Geçtiğimiz yıllarda yapılan bir araştırma sonucu 
küresel ısınma ve kirlilik yönünden nikel en tehlikeli 8. 
madde olarak belirlenmiştir. Pil setlerine bakıldığında da her 
pilin doğada kaybolduğu söylenememekte, sadece % 5 
oranında atık yığınları geri dönüşüme tabi 
tutulabilmektedir. Sonuç olarak elektrikli araçlar karbon 
bazlı yakıt kullanan araçlara göre hava ve çevre kirliliği 
konusunda avantajlıyken pil, batarya ve elektrik 
üretimindeki fosil yakıt kullanımına bakıldığında o kadar da 
masum değildir.

Elektrikli araçlar, sürüş gücünü belli oranlarda elektrik 
motoruyla sağlayarak yakıt tasarrufu yapan araçlardır. 
Uzun yolculuklarda petrol tüketmemesiyle maddi 
anlamda oldukça büyük bir katkı sağlamaktadırlar. 
Elektrikli araçlarda yakıt deposu yerine batarya ve 
lityum-iyon pil setleri bulunmaktadır. Araç yol aldıkça 
bataryalarda güç kaybı yaşanır. En az 200.000 
kilometre boyunca yol yapabilen bu araçlar, fren 
sırasında da motora gereken enerjiyi kendi 
bünyesinde depolamaktadır. Bunun sonucunda da 
aracın yol alabilmesi için ihtiyaç duyulan güç, fosil 
yakıtların yanması sonucu ile değil, belirtilen 
bataryalardaki elektrik enerjisinden sağlanır.

Günümüzde ulaşım araçlarının yaklaşık olarak %95’lik 
bir oranda yakıt harcanımı fosil yakıtlardan 
gerçekleşmektedir. Bu fosil yakıtlar önemli bir oranda 
benzin ve dizelden oluşmaktadır. Bunlara ek olarak bu 
fosil yakıtların yanması sonucu açığa çıkan gazlar 
canlıların sağlığı açısından oldukça tehlikeli sonuçlar 
doğurmaktadır. Özellikle şehirlerde hava kirliliğinin 
artmasına neden olmakta ve solunan bu kirli hava 
nedeniyle de pek çok hastalık ortaya çıkmaktadır. 
Ayrıca fosil yakıtlı araçlar küresel ısınma, iklim 



süreçleri etkilerken, öte yandan kendisi de onlardan 
etkilenmiş, ama sonuç olarak bugünkü yapımızın temel 
belirleyicilerinden biri haline gelmiştir. Bu bağlamda 
kentleşme, Türkiye’de var olan kutuplaşmayı artırmıştır.

1950’lerden beri ülkemizde görülen ve özellikle İstanbul’a 
doğru gerçekleşen göçler, beraberinde kültürel çeşitliliğe 
neden olmuştur. Fakat bu çeşitlilik, farklılıklara saygı 
gösteren medeni bir kent kültürünü oluşturacağı yerde, 
kültürel dışlanmayı öngören bir eğilimi ortaya çıkarmıştır. 
Nitekim farklılıkların kabul edilmesi yerine farklı bir kimlik 
altında dışlanması söz konusu olmuştur. Özellikle 90’lı 
yıllarda kullanılan varoş kavramı, dışlanmayı açıkça ortaya 
çıkarmaktadır. Hâlbuki 90’lara kadar gecekondular köyden 
kente göç eden ve kente tutunmaya çalışanların barındığı 
mekânlar olarak algılanmıştır. Oysa 90’lardan itibaren 
varoşlar olarak değişen gecekondu kavramı şiddet, anarşi, 
toplumsal tehdit, huzur kaçırma gibi kavramlarla anılmıştır. 
Yaratılan korku kültürü de toplumsal bilinçaltında kalıcı bir 
yer bulmuştur. Oysaki Emre Kongar’ın ifade ettiği gibi bu 
kesimler kentin diğer kesimleri tarafından reddedilmekte 
ve kendi kaderleriyle baş başa bırakılmaktadırlar. Bunun 
sonucunda da çöküntü alanının yerleşimcileri günümüz 
dünyasının hiçbir olanağından (altyapı, sağlık, eğitim, 
kültür vb.) yararlanamamaktadırlar.
 
Türkiye’de hızlı kentleşme, kent mekânlarının değişmesini 
ve değişmeden kaynaklanan birtakım sorunları da 
beraberinde getirmiştir. Kentlerin hızla büyümesi 
sonucunda daha önce kent dışında kalan gecekondu 
alanlarının kent içine kayması, gecekondu arazilerinin 
değerini artırmıştır. Bu durum gecekondunun bir barınma 
meselesi değil de kentte oluşan rantlara el koymanın, 
kentte tutunmanın neredeyse temel amacı olarak 
algılanmasına neden olmuştur. Bunun dışında gecekondu 
alanlarının giderek kent merkezlerine kayması nedeniyle 
gecekondu alanları oldukça değerlenerek kentsel 
dönüşüm mekânları haline gelmiştir. Böylece gecekondu 
bölgeleri birer ranta dönüşmüştür. Bu alanlardan 
uzaklaştırılan nüfusun ise kendisine yerleşecek başka 
gecekondu alanları bulma çabası ve toplumdan izolasyonu 
artarak sürmektedir. Bu durum toplum içindeki sınıflaşma 
ve çatışmayı arttıracaktır. 

Kentsel dönüşüm alanı olarak seçilen bir diğer alan kent 
merkezlerindeki eski tarihi yerleşim bölgeleridir. 
Kentlerdeki üst gelir grubunun kent dışındaki site tarzı 
konut alanlarına kayması sonucu yoksul-marjinal 
kesimlerce doldurulan bu alanlar da özellikle butik oteller, 
iş ve alışveriş merkezlerinin inşa edilebileceği gözde 
mekanlar haline gelmiştir. 
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Türkiye’de sanayileşmenin sonucu olan düzenli bir 
kentleşme olmadığından 1950'lerden itibaren konut 
ciddi bir sorun olmuştur. Bu sorun kentlere akan 
yığınlar tarafından hukuk dışı şekilde çözülmeye 
çalışılmıştır. Bu yıllardan itibaren kentlerin 
çoğunluğunu gecekondu yığınları oluşturmuştur. Şu 
anda Türkiye’nin büyük kentlerinin sadece etrafında 
değil, merkezinde de artık gecekondu semtleri vardır. 
Çünkü bu durum sadece konut açısından değil, aynı 
zamanda toplumsal, ekonomik ve kültürel bakımdan 
da önem taşıyan bir ‘gecekondu’ olgusunu ortaya 
çıkarmıştır. Yasadışı bir olgu olarak ortaya çıkan 
gecekonduların daha sonra yasallaşarak büyük 
kentlerin işlevsel ve önemli bir parçası haline gelmesi 
ve kentlerle bütünleşmesi ile konut sorununa hukuk 
dışı bir çözüm getirilmiştir. Kentlerde zaman içinde, 
aynı bölgelerde farklı gelir gruplarının birlikte 
yaşadığı mahalleler ortaya çıkmıştır. Üst gelir 
grubundakilerin gecekondularla sırt sırta aynı 
mekânda yaşamak zorunda kalması pek çok üst gelir 
grubunu, mahalle düzeyinde bireysel önlemler 
almaya yöneltmiştir. Bu nedenle yüksek gelirliler için 
etrafı duvarlarla çevrili siteler inşa edilirken, düşük 
gelir grupları, hemşerilik ve akrabalık bağlarının 
egemen olduğu gecekondu mahallelerinde bir araya 
gelmişlerdir. Böylece büyük kentlerde görülen büyük 
gelir farklılaşması gözle görülebilir bir duruma 

gelmiştir. Öyle ki kentleşmenin kontrolsüz bir şekilde 
büyümeye devam etmesi lüks konutların inşa edildiği 
yeni arsalar, eski gecekonduların içinde kalmıştır. 
Türkiye’de kentleşme hızının ortaya çıkardığı bir diğer 
sorun ise mülkiyet kavramıdır. Bu sorun çok ciddi ve 
çözülmesi zor bir konu olması nedeniyle toplumda 
büyük boyutlu toplumsal çatışmalara yol açma 
potansiyeline sahiptir. Fakat tarihi ve toplumsal 
yapımızın bir özelliği olan kentlerin etrafındaki 
arazilerin çok büyük bir kısmının devlete veya 
belediyelere ait olması bu toplumsal çatışmaların 
olmasını engeller. Ülkemiz için büyük bir talih olan bu 
durum yüzünden hızlı kentleşme ve köyden şehre göç 
sürecinde pek çok ülkenin aksine büyük toplumsal 
çatışmalar yaşanmamıştır. Ancak, büyük 
şehirlerimizde ciddi bir mülkiyet sorunu olan, devlet 
ve belediye arazilerinin bir getirim alanı olması ve 
göçmenler tarafından işgal edilerek gecekondu 
alanlarına çevrilmesi, önemli bir sorundur. 

Türkiye’de özellikle 1980 sonrasında görülen hızlı 
kentleşme, göç alan her kentte birbirine benzemeyen 
grupların oluşmasına ve kültürel bütünleşmenin 
gerçekleşememesine, sorunların daha da büyümesine 
neden olmuştur. Böylece cemiyet içerisinde cemaat 
oluşumu, kendi içlerinde de dayanışmayı arttırırken 
diğer gruplarla yabancılaşmalarına ve ortak bir kent 
kültürü oluşturamamalarına neden olur. Ayrıca kent 
ile bütünleşmekte zorlanan grup, sosyal kimlik 
arayışında yeni bir değer olan arabesk kültürünün 
ortaya çıkarmıştır. Kentlerde bireyselleşme 
engellenerek bir cemaat ruhu geliştirilmiş ve 
şehirlerde oluşan hemşerilik bilinciyle, yardımlaşma 
ve dayanışma, dernekler aracılığıyla kurumsallaşma 
gerçekleşmiştir. Hemşerilik bilinci ile oluşan bu 
cemaatler, kırsal kültürün şehirlerde devam etmesine 
neden olmuştur. Başlarda şehre uyum sağlamak için 
göç edenlere yardımcı olsa da bu sosyal oluşumlar 
uzun vadede şehirdeki bütünleşmeyi engelleyici 
unsur haline gelmiştir. Yarım yüzyıldır Türkiye’nin 
gündeminde olan gecekondu olgusu, bu süre içinde 
ülkenin toplumsal ekonomik, kültürel ve siyasal 
süreçler ile tam bir etkileşime girmiş, bir yandan bu 

Türkiye’de Kentleşme Sürecinde 
Ortaya Çıkan Sorunlar
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süreçleri etkilerken, öte yandan kendisi de onlardan 
etkilenmiş, ama sonuç olarak bugünkü yapımızın temel 
belirleyicilerinden biri haline gelmiştir. Bu bağlamda 
kentleşme, Türkiye’de var olan kutuplaşmayı artırmıştır.

1950’lerden beri ülkemizde görülen ve özellikle İstanbul’a 
doğru gerçekleşen göçler, beraberinde kültürel çeşitliliğe 
neden olmuştur. Fakat bu çeşitlilik, farklılıklara saygı 
gösteren medeni bir kent kültürünü oluşturacağı yerde, 
kültürel dışlanmayı öngören bir eğilimi ortaya çıkarmıştır. 
Nitekim farklılıkların kabul edilmesi yerine farklı bir kimlik 
altında dışlanması söz konusu olmuştur. Özellikle 90’lı 
yıllarda kullanılan varoş kavramı, dışlanmayı açıkça ortaya 
çıkarmaktadır. Hâlbuki 90’lara kadar gecekondular köyden 
kente göç eden ve kente tutunmaya çalışanların barındığı 
mekânlar olarak algılanmıştır. Oysa 90’lardan itibaren 
varoşlar olarak değişen gecekondu kavramı şiddet, anarşi, 
toplumsal tehdit, huzur kaçırma gibi kavramlarla anılmıştır. 
Yaratılan korku kültürü de toplumsal bilinçaltında kalıcı bir 
yer bulmuştur. Oysaki Emre Kongar’ın ifade ettiği gibi bu 
kesimler kentin diğer kesimleri tarafından reddedilmekte 
ve kendi kaderleriyle baş başa bırakılmaktadırlar. Bunun 
sonucunda da çöküntü alanının yerleşimcileri günümüz 
dünyasının hiçbir olanağından (altyapı, sağlık, eğitim, 
kültür vb.) yararlanamamaktadırlar.
 
Türkiye’de hızlı kentleşme, kent mekânlarının değişmesini 
ve değişmeden kaynaklanan birtakım sorunları da 
beraberinde getirmiştir. Kentlerin hızla büyümesi 
sonucunda daha önce kent dışında kalan gecekondu 
alanlarının kent içine kayması, gecekondu arazilerinin 
değerini artırmıştır. Bu durum gecekondunun bir barınma 
meselesi değil de kentte oluşan rantlara el koymanın, 
kentte tutunmanın neredeyse temel amacı olarak 
algılanmasına neden olmuştur. Bunun dışında gecekondu 
alanlarının giderek kent merkezlerine kayması nedeniyle 
gecekondu alanları oldukça değerlenerek kentsel 
dönüşüm mekânları haline gelmiştir. Böylece gecekondu 
bölgeleri birer ranta dönüşmüştür. Bu alanlardan 
uzaklaştırılan nüfusun ise kendisine yerleşecek başka 
gecekondu alanları bulma çabası ve toplumdan izolasyonu 
artarak sürmektedir. Bu durum toplum içindeki sınıflaşma 
ve çatışmayı arttıracaktır. 

Kentsel dönüşüm alanı olarak seçilen bir diğer alan kent 
merkezlerindeki eski tarihi yerleşim bölgeleridir. 
Kentlerdeki üst gelir grubunun kent dışındaki site tarzı 
konut alanlarına kayması sonucu yoksul-marjinal 
kesimlerce doldurulan bu alanlar da özellikle butik oteller, 
iş ve alışveriş merkezlerinin inşa edilebileceği gözde 
mekanlar haline gelmiştir. 

Türkiye’de sanayileşmenin sonucu olan düzenli bir 
kentleşme olmadığından 1950'lerden itibaren konut 
ciddi bir sorun olmuştur. Bu sorun kentlere akan 
yığınlar tarafından hukuk dışı şekilde çözülmeye 
çalışılmıştır. Bu yıllardan itibaren kentlerin 
çoğunluğunu gecekondu yığınları oluşturmuştur. Şu 
anda Türkiye’nin büyük kentlerinin sadece etrafında 
değil, merkezinde de artık gecekondu semtleri vardır. 
Çünkü bu durum sadece konut açısından değil, aynı 
zamanda toplumsal, ekonomik ve kültürel bakımdan 
da önem taşıyan bir ‘gecekondu’ olgusunu ortaya 
çıkarmıştır. Yasadışı bir olgu olarak ortaya çıkan 
gecekonduların daha sonra yasallaşarak büyük 
kentlerin işlevsel ve önemli bir parçası haline gelmesi 
ve kentlerle bütünleşmesi ile konut sorununa hukuk 
dışı bir çözüm getirilmiştir. Kentlerde zaman içinde, 
aynı bölgelerde farklı gelir gruplarının birlikte 
yaşadığı mahalleler ortaya çıkmıştır. Üst gelir 
grubundakilerin gecekondularla sırt sırta aynı 
mekânda yaşamak zorunda kalması pek çok üst gelir 
grubunu, mahalle düzeyinde bireysel önlemler 
almaya yöneltmiştir. Bu nedenle yüksek gelirliler için 
etrafı duvarlarla çevrili siteler inşa edilirken, düşük 
gelir grupları, hemşerilik ve akrabalık bağlarının 
egemen olduğu gecekondu mahallelerinde bir araya 
gelmişlerdir. Böylece büyük kentlerde görülen büyük 
gelir farklılaşması gözle görülebilir bir duruma 

gelmiştir. Öyle ki kentleşmenin kontrolsüz bir şekilde 
büyümeye devam etmesi lüks konutların inşa edildiği 
yeni arsalar, eski gecekonduların içinde kalmıştır. 
Türkiye’de kentleşme hızının ortaya çıkardığı bir diğer 
sorun ise mülkiyet kavramıdır. Bu sorun çok ciddi ve 
çözülmesi zor bir konu olması nedeniyle toplumda 
büyük boyutlu toplumsal çatışmalara yol açma 
potansiyeline sahiptir. Fakat tarihi ve toplumsal 
yapımızın bir özelliği olan kentlerin etrafındaki 
arazilerin çok büyük bir kısmının devlete veya 
belediyelere ait olması bu toplumsal çatışmaların 
olmasını engeller. Ülkemiz için büyük bir talih olan bu 
durum yüzünden hızlı kentleşme ve köyden şehre göç 
sürecinde pek çok ülkenin aksine büyük toplumsal 
çatışmalar yaşanmamıştır. Ancak, büyük 
şehirlerimizde ciddi bir mülkiyet sorunu olan, devlet 
ve belediye arazilerinin bir getirim alanı olması ve 
göçmenler tarafından işgal edilerek gecekondu 
alanlarına çevrilmesi, önemli bir sorundur. 

Türkiye’de özellikle 1980 sonrasında görülen hızlı 
kentleşme, göç alan her kentte birbirine benzemeyen 
grupların oluşmasına ve kültürel bütünleşmenin 
gerçekleşememesine, sorunların daha da büyümesine 
neden olmuştur. Böylece cemiyet içerisinde cemaat 
oluşumu, kendi içlerinde de dayanışmayı arttırırken 
diğer gruplarla yabancılaşmalarına ve ortak bir kent 
kültürü oluşturamamalarına neden olur. Ayrıca kent 
ile bütünleşmekte zorlanan grup, sosyal kimlik 
arayışında yeni bir değer olan arabesk kültürünün 
ortaya çıkarmıştır. Kentlerde bireyselleşme 
engellenerek bir cemaat ruhu geliştirilmiş ve 
şehirlerde oluşan hemşerilik bilinciyle, yardımlaşma 
ve dayanışma, dernekler aracılığıyla kurumsallaşma 
gerçekleşmiştir. Hemşerilik bilinci ile oluşan bu 
cemaatler, kırsal kültürün şehirlerde devam etmesine 
neden olmuştur. Başlarda şehre uyum sağlamak için 
göç edenlere yardımcı olsa da bu sosyal oluşumlar 
uzun vadede şehirdeki bütünleşmeyi engelleyici 
unsur haline gelmiştir. Yarım yüzyıldır Türkiye’nin 
gündeminde olan gecekondu olgusu, bu süre içinde 
ülkenin toplumsal ekonomik, kültürel ve siyasal 
süreçler ile tam bir etkileşime girmiş, bir yandan bu 
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Evliya Çelebi’nin ‘Mehabetli ve şeci askerlerdir…’ diye 
tarif ettiği deliler hakkında ünlü Bizanslı tarihçi 
Chalcondyles de: “Öyle görünüyor ki doğa onlara, 
herkesin üstünde bir güç ve vücut kuvvetini ve onların 
gücünü denemek isteyenlerin gücünü aşan düzeyde, 
rastlanmayan nitelikte bir kılıç kullanma ve savaşma 
becerisi vermiştir” diyordu.

Osmanlı ordusu, dünya savaş tarihinin gördüğü en 
sistemli ve en teferruatlı ordularından biridir. 
Osmanlının merkezdeki sabit ordusunun yanında 
uçlarda devamlı hareket halinde olan birlikleri de 
mevcuttur, bunların içinde tarzları, görünüşleri ve 
savaştaki marifetleri ile diğerlerinden ayrılan bir birlik 
vardı ki tarih boyunca hep ilgi çekmiştir.  Bu topluluğa 
kısaca ‘Deliler’ denmiştir. 

Bu isim onların gerçekten deli olmalarından değil, 
cesur ve gözü pek olmalarından kaynaklanmaktadır. 
Bu birliğin aldıkları vazifeyi neticelendirene kadar dur 
durak bilmeyen ve gözlerini hedeften sakınmayan bir 
yapısı vardı. Orduların ön saflarında dururlar, 
görüntüleriyle düşmanlarına korku saçarlardı. Bu 

ocağa alınacak kişilerin boyu posu ve cesaretleri 
önem arz etmekteydi. Bu son derece heybetli 
adamların garip denilecek kıyafetler giydikleri 
bilinmektedir. 

Eski gravür hatıratlardan öğrendiğimiz kadarıyla 
başlarına kartal tüyleri takarlar, üzerlerine yırtıcı 
hayvan postları giyerlerdi.  Zaten boylu poslu olan bu 
adamlar, bu kıyafetlerle birleşince karşıdakinin 
yüreğini hoplatan bir yenilmezler ordusuna 
dönüşürlerdi. Kısa bacaklı atları üzerinde her türlü 
silahı kullanabilirler eğri kılıçları ve oklarıyla yanından 
geçen düşmanları anında yere sererlerdi. Orduların en 
ön safhasında yer almalarının en önemli sebebi, 
görüntüleriyle hem düşmanın yüreğine korku salmak 
hem de cesaretleriyle hücum sırasında arkalarındaki 
askerin tüm tereddüttünü yok etmekti.

Bir rivayete göre bu askerler, ıslak mermere tokat 
atarak talim yapıyordu. ''Osmanlı Tokadı'' deyiminin 
‘Deliler’ ile birlikte çıktığı rivayeti de oldukça 
yaygındır. Cesaretleriyle nam salan bu özel birlik, 
Osmanlı İmparatorluğunun önce duraklama sonra 
gerileme dönemine girdiği 19. yüzyılda dağıtılmıştır.

Deliler

Taha Mert ERSAYIN
10-A 



Kaynakça: 
https://www.tarihiolaylar.com/tarihi-olaylar/samuray-1287
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Askerler her zaman, ülkeleri için kendilerini feda 
ediyorlar.Bir savaş olduğunda var güçleriyle 
savaşıyorlar. Ellerinden geleni yapıp kendi topraklarını 
korumak adına karşılarına çıkan düşmanı gözlerini 
kırpmadan etkisiz hale getiriyorlar. 

Eski çağlarda ise Japonlar askerlerine samuray, bir 
diğer deyiş ile Saburau diyordu. Saburau, kelime 
olarak hizmet etmek anlamına gelmektedir yani 
imparotora hizmet eden savaşçı konumundadır.

Samurayların tarihi M.Ö 660’a dayanmaktadır. Jimmu 
Tenno (‘’Ölümsüz Savaşçı’’ adıyla bilinen kişi) bir 
kabilenin başına geçti. Jimmu ve kabilesi Yamato adlı 
bölgeye yerleştiler. Yamatc Klanı Asya’ya doğru çeşitli 
seferler düzenleyip oralardaki savaş sanatları ve 
zenginliklerinden etkilendiler. İlk Shogun (yani 
generallik) rütbesine ulaşan kişi İmparator Keiko oldu. 
İmparator Keiko, savaş sanatlarında en üs seviyeye 
gelmişti. Onun oğlu Yamoto’nun da savaş sanatlarına 
karşı bir ilgisi vardı. Korkusuz, güçlü, gözü pek biriydi. 
Aynı zamanda Samuraylık anlayışında önderlik etti 
diğer kişilere. 
Samuraylar ‘’Buşido’’ anlayışını temel almışlardır. 
Buşido’nun anlamı ‘’Savaşçının Yolu’’ demektir. 
Buşido anlayışına göre korku diye bir şey yoktur ve 
Samuraylar ölüm korkusu olmayan kişilerdir. Daimyo 
olarak bilinen feodal lordlara bağlı çalışırlardı. 
Samuraylar, Buşido dediğimiz felsefeyle yaşadılar 
tüm hayatlarını. Bu felsefeye göre de uyulması 
gereken bazı kurallar vardı. Örneğin ustasına sadık 
kalmak zorundaydılar. Sert bir öz disiplini olup etik 
davranmak bu felsefenin en önemli kurallarındandı. 
Samuraylar sadece kılıç kullanmazlar, ok ve mızrak da 
kullanırlardı. Samurayların geçmişi özel kılıçları ve 
hayatlarıyla ünlenmiştir. 1605 yılında o dönemde en 

ünlü olan Samuray Miyamoto Musaşi, savaşçı 
yetiştirmek için okul açtı. Bir sürü 

öğrenci yetiştirip mezun etti. 
Samuray geleneği 1876 

yılında İmparator Meiji 
tarafından ortadan 
kaldırıldı.

Samuraylar

Burak ÇALIŞKAN
9-A

Miyamoto Musaşi



Kaynakça: 
Meyer, Milton Walter. Japonya Tarihi. İstanbul: İnkılap Kitabevi, 2014.
https://dergipark.org.tr/en/pub/isvehayat/issue/52096/680394
http://www.mfa.gov.tr/turkiye-japonya-siyasi-iliskileri.tr.mfa
https://www.dzkk.tsk.tr/Genel/icerik/ertugrul-firkateyni-sehitleri-aniti-ve-muzesi
https://en.wikipedia.org/wiki/Emperor_Meiji#/media/File:Meiji_tenno1.jpg
https://merunmerun.wordpress.com/2015/10/15/120/
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Edo Devri’nde (1603-1868) Japonya, feodal düzen 
temelli bir devletti. Bu düzen Şoguna -askeri 
önder-bağlı daimyo adındaki derebeylerin 
oluşturduğu bir düzendi. İmparator ise manevi önder 
konumundaydı. Bu dönemde Tokugawa Şogunluğu, 
tecrit yani soyutlanma politikası uyguladı ve kendini 
dış dünyaya karşı kapattı. Bu politikanın sonucunda 
ise teknolojik ve ekonomik anlamda Batılı ülkelerden 
geride kaldı. On dokuzuncu yüzyılda etki alanlarını 
genişletmek isteyen Batılı devletler hedeflerini 
Asya’ya çevirdi. Dış baskılar yüzünden zor duruma 
düşen yönetim, Batılı devletlere tavizler vermeye 
başladı. Bu durumdan rahatsızlık duyan bir grup 
yenilikçi samuray, 1868 yılında gerçekleştirdikleri kanlı 
bir darbe ile Tokugawa Hanedanlığı’nı ortadan 
kaldırdı ve İmparator Kōmei ile oğlu Meiji başa 
getirildi. İmparator Kōmei’nin ölümünden sonra taç 
giyen yeni İmparator Meiji, henüz bir çocuktu. Ancak 
Japonya’nın içinde bulunduğu durumun farkındaydı.
İmparator Meiji Dönemi’nde kurulmuş olan ve adını 
dönemin başbakanından alan Iwakura Heyeti, 
yurtdışına gözlem yapmak üzere görevlendirilen 
yetkililerden ve öğrencilerden oluşuyordu. Bu 
heyettekilerin ülkelerine döndükleri zaman 
öğrendiklerini uygulamaları Japon modernleşmesini 
başlattı.

Diplomatik alanda imparatorluk, Tokugawa 
Şogunluğu’nun tersine dış dünyaya açılarak 
uluslararası ilişkilerini genişletti. İmparatorluk, 
İngiltere, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri Rusya ve 
Osmanlı gibi ülkelerle çeşitli antlaşmalarda ve 
görüşmelerde yer aldı ayrıca Büyük Çin ve Rus 
İmparatorluğu ile girdiği savaşlardan zafer ile 
ayrılırken topraklarına Sakhalin Adası’nın güneyini, 
Tayvan’ı, Kore’yi, Liaotung Yarımadası’nı ve Kuril 
Adaları’nın bütününü ekledi. 

Türk-Japon ilişkileri ise diplomatik anlamda ilk kez 
Sultan 2. Abdülhamit Dönemi’nde (1876-1909) 
başladı. Bu diplomatik ilişkilerin temeli olan ve en çok 
bilinen Ertuğrul Fırkateyni’nin Japonya’ya olan 
yolculuğudur. 1890 yılında Ertuğrul Fırkateyni, Sultan 

2. Abdülhamit’in Japon İmparatoru Meiji’ye 
armağanlarını ve dostluk iletisini göndermek için 
Japonya’ya gönderildi. Gemi, dönüş yolunda 
Kushimoto Kasabası’na yakın bir yerde zorlu hava 
koşulları nedeniyle battı. Gemiden sadece 69 denizci, 
kasabada yaşayan Japonların yardımı ile kurtulabildi, 
532 denizci ise yaşamını yitirdi. Bu olayın anısına 1891 
yılında Kuşimoto’ya ölenlerin anısına bir anıt yapıldı 
ve her yıl düzenli olarak anma törenleri 
sürdürülmektedir. 1974 yılında ise bölgede 
denizcilerin fotoğraflarının, kişisel eşyalarının ve 
Ertuğrul Fırkateyni’nin maketinin bulunduğu Türk 
Müzesi açıldı. 

İmparator Meiji Devri

Yiğit BAŞARAN
10-A 



oluşturulan tüketici toplum, yine küresel reklam 
stratejileri ile pazar haline getirilerek küresel firmalar 
tarafından yönetilmiş hatta yönlendirilmiştir. 

Günümüzde dünyaya hâkim bir ekonomik düşünce 
şekli olan serbest piyasa ekonomisi ile tüm dünya, 
bölünmüş küçük pazarlar yerine, tek bir pazar haline 
gelmiş ve yaklaşık 7 milyara yakın tüketiciyi içeren 
küresel bir pazar haline dönüşmüştür. Özellikle de 
ülkelerin küresel rekabette söz sahibi olması ise 
küresel ekonomilere yön veren markaları olmasından 
geçmektedir. 

Globalleşen dünyayla birlikte oluşan ‘tüketici odaklı’ 
toplumla, yaptığımız alışverişte tercih ettiğimiz 
yabancı markalar, tüm dünyayı olduğu gibi Türk 
kültürünü de etkisi altına almıştır. Burjuvazi 
‘markalaşma’ sürecinde baş çekerken toplumun alt 
kesimi bu süreçten yararlanamamakta ve vitrinlere 
bakmakla yetinmektedir. Bunun sonucunda toplumda 
hem sosyal hem ekonomik ayrışmalar oluşmaktadır.  
Toplumun önemli bir kesimi özellikle gençler, markası 
tanınmayan bir pantolonu ya da tişörtü tercih 
etmemektedir. Hatta gençlere Türk firmalarının 
ürettiği,  markası tanınmayan bir kot pantolonunu ya 
da tişörtünü, kumaşı küresel markalı ürünle aynı,  
hatta daha iyi de olsa satmak artık oldukça 
güçleşmiştir. Önceleri markaya önem vermeyen Türk 
sanayicisi küreselleşen dünyada artan rekabet 
koşulları ile markalaşmanın önemini görmeye 
başlamıştır. 

Ekonominin yeni dinamikleri   halk içinde yeni 
mekânlar ve bu mekânlarda yeni   yaşam tarzları 
üretmeye başladı. Batılılaşmanın sosyal ve ekonomik 
açıdan getirdiği değişiklikler 'Galeria Alış-Veriş 
Merkezi’ gibi AVM’lerin Amerika ve Avrupa gibi 
örnekleri kopya edilerek bu dönemde açılmaya 
başlamış ve bunu birçok AVM takip etmiştir. 

AVM, ihtiyaç duyulan ürünleri almaktan çok ihtiyaç 
yaratılan ve tüketicide alma isteği uyandıracak 

şekilde düzenlenmiş, ziyaret esnasında alışveriş 
yapılan mekânlar haline getirilmiştir. Hatta bu tip 
alış-veriş merkezleri için o dönemde şehir dışından 
özel turlar dahi düzenlenmiştir.

 'Piyasa Tipi İnsan’ denen ve alışveriş yapmasa dahi 
vitrinleri seyreden insan tipi 80’li yıllarda ortaya 
çıkmıştır. 

80’li yıllar Türkiye için   dünya ile entegrasyonun en 
yoğun yaşandığı yıllardır. Bu yıllarda Amerikan yaşam 
tarzı kendini, ürünleri ile Türk toplumuna tanıtmış ve 
gündelik yaşamlarında yoğun bir kullanıma sahip 
olmuştur. Bu sadece kentlerle sınırlı kalmamış, 
modern dünyanın buzdolabı, çamaşır makinesi, 
televizyon gibi tüketim malları köylerdeki geleneksel 
yapı içinde bile kendini göstermiştir. Toplumun önceki 
dönemlerde yaşadığı sıkıntılar, siyasi ve  ideolojik 
karışıklıklar, Kıbrıs konusundaki ülkenin 
yalnızlaştırılması toplumda refah seviyesinin artma 
isteğine yol açmıştır. Yeniliğin devamlı geldiği yer olan 
Batı ülkeleri bilhassa Amerika bu yeniliklerin girdiği 
bütün toplumlar gibi ülkemizi de yoğun bir dönüşüme 
sokmuştur. 

1980’lerden itibaren siyaset ve ekonominin hızlı 
değişimine ayak uydurmaya çalışan toplum, tüketim 
mallarına rahatlıkla ulaşınca bu sanal bir bolluk 
görüntüsü yaratmış kredi kartı, taksitli satışlar gibi 
destekleyici unsurlar ile tüketim ciddi bir ivme 
kazanmıştır.  80’li yıllardan sonra artık Türk toplumu 
da popüler olan tüketim şekillerine alışmış ve 
tüketime istekli hale gelmiştir.

119

Küreselleşme sürecinin gelişmesi, yerel pazarların 
önceleri birbirleriyle birleşerek bölgesel pazarlar 
haline gelmesi ve bu bölgesel pazarlarında 
uluslararası sisteme entegre olması küreselleşmenin 
önemli bir ayağını oluşturmuştur. Bu doğrultuda 
sistemin verimli hale gelebilmesi için sanayileşmiş 
ülkeler bu sisteme uygun politikalar üreterek az 
gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelere hayatta 
kalmanın tek şartı olarak bu sistemi dayatmışlardır. Bu 
ülkelerden biri olan Türkiye 1980’li yıllarda bu 
politikaları deneyimlemeye başlamıştır. 24 Ocak 1980 
tarihi, küreselleşmeye giden yolda Türkiye için bir 
dönüm noktasıdır.  Çünkü ’1980 sonrasında korumacı 
ve ithal ikameci ekonomi yönetiminin yerini serbest 
rekabet alınca önce ihracat serbest bırakılmış, 1983 
yılının sonunda ithalatın da serbest bırakılması ile 
Türkiye piyasası yabancı ürünlere açılmış, Türk malları 
yabancı ürünlerle rekabet etmeye başlamıştır.’ Bu 
tarih itibariyle alınan ekonomik kararlar ile dışa dönük 
politikalar izleyen Türk piyasası, yabancı ürünler ile 

rekabet etmeye başlamıştır. Ancak serbest ithalat 
rejimi ülke piyasasını ithal ürünler ile doldurarak zararı 
sonraki senelerde anlaşılacak ciddi bütçe açığı 
vermiştir. Aslında amaç; uzun vadede pazar 
ekonomisini temel alan ve ihracata yönelik bir 
ekonomik düzen yarattıktan sonra ekonomiyi ithalat 
üzerinden 

Küreselleşme ile küçülen dünya, şirketler için 
büyüme ve tüm dünyada markalaşma imkânı 
sağlamış, böylelikle günümüzde yakından 
tanıdığımız ‘Uluslararası Markalar’ ortaya çıkmıştır. 

Uluslararası markaların bir kısmı tam anlamıyla 
küresel hale gelerek dünya pazarlarını ele 
geçirmişlerdir. Örneğin günümüzün en güçlü 
firmalarından olan Adidas ve Coca-Cola gibi firmalar 
1880’li dönemlerde kurulsalar da tırmanışlarını ve 
küresel markalar haline gelmelerini 1970-1980 yılları 
arasında gerçekleştirmişlerdir.  Global reklamlar ile 

Küreselleşmenin Türkiye 
Üzerindeki Tüketim Boyutu

Yiğit GÜNDOĞDU
12-C 
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oluşturulan tüketici toplum, yine küresel reklam 
stratejileri ile pazar haline getirilerek küresel firmalar 
tarafından yönetilmiş hatta yönlendirilmiştir. 

Günümüzde dünyaya hâkim bir ekonomik düşünce 
şekli olan serbest piyasa ekonomisi ile tüm dünya, 
bölünmüş küçük pazarlar yerine, tek bir pazar haline 
gelmiş ve yaklaşık 7 milyara yakın tüketiciyi içeren 
küresel bir pazar haline dönüşmüştür. Özellikle de 
ülkelerin küresel rekabette söz sahibi olması ise 
küresel ekonomilere yön veren markaları olmasından 
geçmektedir. 

Globalleşen dünyayla birlikte oluşan ‘tüketici odaklı’ 
toplumla, yaptığımız alışverişte tercih ettiğimiz 
yabancı markalar, tüm dünyayı olduğu gibi Türk 
kültürünü de etkisi altına almıştır. Burjuvazi 
‘markalaşma’ sürecinde baş çekerken toplumun alt 
kesimi bu süreçten yararlanamamakta ve vitrinlere 
bakmakla yetinmektedir. Bunun sonucunda toplumda 
hem sosyal hem ekonomik ayrışmalar oluşmaktadır.  
Toplumun önemli bir kesimi özellikle gençler, markası 
tanınmayan bir pantolonu ya da tişörtü tercih 
etmemektedir. Hatta gençlere Türk firmalarının 
ürettiği,  markası tanınmayan bir kot pantolonunu ya 
da tişörtünü, kumaşı küresel markalı ürünle aynı,  
hatta daha iyi de olsa satmak artık oldukça 
güçleşmiştir. Önceleri markaya önem vermeyen Türk 
sanayicisi küreselleşen dünyada artan rekabet 
koşulları ile markalaşmanın önemini görmeye 
başlamıştır. 

Ekonominin yeni dinamikleri   halk içinde yeni 
mekânlar ve bu mekânlarda yeni   yaşam tarzları 
üretmeye başladı. Batılılaşmanın sosyal ve ekonomik 
açıdan getirdiği değişiklikler 'Galeria Alış-Veriş 
Merkezi’ gibi AVM’lerin Amerika ve Avrupa gibi 
örnekleri kopya edilerek bu dönemde açılmaya 
başlamış ve bunu birçok AVM takip etmiştir. 

AVM, ihtiyaç duyulan ürünleri almaktan çok ihtiyaç 
yaratılan ve tüketicide alma isteği uyandıracak 

şekilde düzenlenmiş, ziyaret esnasında alışveriş 
yapılan mekânlar haline getirilmiştir. Hatta bu tip 
alış-veriş merkezleri için o dönemde şehir dışından 
özel turlar dahi düzenlenmiştir.

 'Piyasa Tipi İnsan’ denen ve alışveriş yapmasa dahi 
vitrinleri seyreden insan tipi 80’li yıllarda ortaya 
çıkmıştır. 

80’li yıllar Türkiye için   dünya ile entegrasyonun en 
yoğun yaşandığı yıllardır. Bu yıllarda Amerikan yaşam 
tarzı kendini, ürünleri ile Türk toplumuna tanıtmış ve 
gündelik yaşamlarında yoğun bir kullanıma sahip 
olmuştur. Bu sadece kentlerle sınırlı kalmamış, 
modern dünyanın buzdolabı, çamaşır makinesi, 
televizyon gibi tüketim malları köylerdeki geleneksel 
yapı içinde bile kendini göstermiştir. Toplumun önceki 
dönemlerde yaşadığı sıkıntılar, siyasi ve  ideolojik 
karışıklıklar, Kıbrıs konusundaki ülkenin 
yalnızlaştırılması toplumda refah seviyesinin artma 
isteğine yol açmıştır. Yeniliğin devamlı geldiği yer olan 
Batı ülkeleri bilhassa Amerika bu yeniliklerin girdiği 
bütün toplumlar gibi ülkemizi de yoğun bir dönüşüme 
sokmuştur. 

1980’lerden itibaren siyaset ve ekonominin hızlı 
değişimine ayak uydurmaya çalışan toplum, tüketim 
mallarına rahatlıkla ulaşınca bu sanal bir bolluk 
görüntüsü yaratmış kredi kartı, taksitli satışlar gibi 
destekleyici unsurlar ile tüketim ciddi bir ivme 
kazanmıştır.  80’li yıllardan sonra artık Türk toplumu 
da popüler olan tüketim şekillerine alışmış ve 
tüketime istekli hale gelmiştir.

Küreselleşme sürecinin gelişmesi, yerel pazarların 
önceleri birbirleriyle birleşerek bölgesel pazarlar 
haline gelmesi ve bu bölgesel pazarlarında 
uluslararası sisteme entegre olması küreselleşmenin 
önemli bir ayağını oluşturmuştur. Bu doğrultuda 
sistemin verimli hale gelebilmesi için sanayileşmiş 
ülkeler bu sisteme uygun politikalar üreterek az 
gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelere hayatta 
kalmanın tek şartı olarak bu sistemi dayatmışlardır. Bu 
ülkelerden biri olan Türkiye 1980’li yıllarda bu 
politikaları deneyimlemeye başlamıştır. 24 Ocak 1980 
tarihi, küreselleşmeye giden yolda Türkiye için bir 
dönüm noktasıdır.  Çünkü ’1980 sonrasında korumacı 
ve ithal ikameci ekonomi yönetiminin yerini serbest 
rekabet alınca önce ihracat serbest bırakılmış, 1983 
yılının sonunda ithalatın da serbest bırakılması ile 
Türkiye piyasası yabancı ürünlere açılmış, Türk malları 
yabancı ürünlerle rekabet etmeye başlamıştır.’ Bu 
tarih itibariyle alınan ekonomik kararlar ile dışa dönük 
politikalar izleyen Türk piyasası, yabancı ürünler ile 

rekabet etmeye başlamıştır. Ancak serbest ithalat 
rejimi ülke piyasasını ithal ürünler ile doldurarak zararı 
sonraki senelerde anlaşılacak ciddi bütçe açığı 
vermiştir. Aslında amaç; uzun vadede pazar 
ekonomisini temel alan ve ihracata yönelik bir 
ekonomik düzen yarattıktan sonra ekonomiyi ithalat 
üzerinden 

Küreselleşme ile küçülen dünya, şirketler için 
büyüme ve tüm dünyada markalaşma imkânı 
sağlamış, böylelikle günümüzde yakından 
tanıdığımız ‘Uluslararası Markalar’ ortaya çıkmıştır. 

Uluslararası markaların bir kısmı tam anlamıyla 
küresel hale gelerek dünya pazarlarını ele 
geçirmişlerdir. Örneğin günümüzün en güçlü 
firmalarından olan Adidas ve Coca-Cola gibi firmalar 
1880’li dönemlerde kurulsalar da tırmanışlarını ve 
küresel markalar haline gelmelerini 1970-1980 yılları 
arasında gerçekleştirmişlerdir.  Global reklamlar ile 



bilgidir. Logos, evrene egemen olan yasanın 
kendisidir. Logos hem düzen hem de akıldır. Logos 
evrendeki değişimin arkasındaki temel yasadır. Her 
şey akıp gider ve durmadan değişir fakat bu değişim 
gelişi güzel bir şekilde olmamaktadır. Bu değişim belli 
bir amaç ve düzen ile meydana gelmektedir. Bu 
logostur. Logos değişime bir amaç verir ve onu akılla 
kavranacak bir düzenli akış olarak karşımıza çıkarır.
Değişim olurken, aynı zamanda evren mücadele 
içinde de yer alır. Herakleitos, canlı ve cansız şeylerin 
hiç durmadan birbiriyle mücadele ettikleri için 
karşılıklı yer değiştiren karşıt özelliklerin ve güçlerin 
bir arada bulunduklarını teşhis etmiştir. Doğada olsun, 
insanda olsun bu mücadele görülmekteydi. 

Herakleitos’a göre, bunu karşı şeylerin savaşı olarak 
tanımlamıştır. Bu karşıtlıklar arasında olan bu savaş 
olmasaydı evrende de varlıklar olmazdı. Çünkü 
varlıklar karşıtları uzlaştırmasıyla meydana gelen 
uyum nedeniyle ortaya çıkarlar. Savaş evrenin 
babasıdır. Eğer savaş kalkarsa, evrendeki her şeyin de 
kalkacağını savunur. Hayatta var olan her şeyin bir 
zıttı vardır. Varlıkların, var olarak kalmasının olmazsa 
olmaz koşulu zıt unsurlardan meydana gelmiş 
olmasıdır. Hiçbir varlık zıttı olmadan tanımlanamaz. 
Sıcak soğuk ile iyi kötü ile değerlendirildiği zaman 
anlam kazanır.  
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Sürekli merak içinde yaşayan insanoğlu binlerce yıldır 
varlığı araştırmaktadır. Varlık konusunda araştırma 
yapan doğa filozofları kendilerince cevaplar bularak 
felsefe basamaklarında yol almışlardır. Kimi zaman su, 
kimi zamanda hava olmuştur cevapları. Herakleitos da 
varlık problemiyle ilgilenen filozoflardan birisidir. 
Diğer doğa filozofları gibi o da evreni oluşturan ana 
maddeyi araştırmaktadır. Gezgin bir filozof olan 
Herakleitos aristokrat bir ailenin ilk çocuğu olarak M.Ö 
540 yılında bugünkü Selçuk sınırları içerisindeki 
Efes’te dünyaya geldi ve pek çok yer gezerek 
sonunda yine doğduğu kente döndü. Tecrübelerini ve 
fikirlerini paylaştığı yapıtı ‘Peri tu Pantos’ ile tanındı. 
Bu yapıtı o kadar anlaşılmaz bir biçimde yazmıştır ki 
bu yüzden karanlık adam adıyla felsefe dünyasında 
ün kazandı. Fikirleri ile hem oluşçuluk felsefesinin 
hem de diyalektik kavramının temellerini ortaya 
çıkarmış oldu.

Herakleitos değişim ve dönüşüm düşüncesini ilk 
keşfeden filozoftur. Ona göre her şeyin ana maddesi 
ateştir. Ateş hareketi ve değişimi ifade eder. Ateş 
varoluştur. Ateş, varoluşun nasıl olduğunu ifade eden 
bir süreçtir. Değişim meydana gelirken ateşin yani 
tözün miktarı değişmez. Bu sayede değişme meydana 
gelirken diğer açıdan miktar değişmediği için her şey 
sabit gibi gözükür. Heraklitos dünyayı, evreni ve 
doğayı inceleyerek dünyadaki her şeyin akış halinde 
bulunduğunu söyler. Her şeyin değiştiğini savunur. 
“Değişmeyen şey yoktur” der  Herakleitos. 

‘Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir.’ sözü ile 
Herakleitos her şeyin gelip geçici olduğunu savunur 
ve kalıcı bir şeyin olmadığını söyler.  Bu fikirlerinin 
yanı sıra karşıtların bir arada olması da önemlidir. Ona 
göre her varlık karşıtların savaşı sayesinde sürekli bir 
değişim halindedir. Hatta bunu ünlü veciziyle ifade 
eder; ‘Bir nehirde iki kere yıkanılmaz. Çünkü o nehir 
aynı nehir değildir, o kişi aynı kişi değildir’.
Herakleitos’a göre doğa da insan da sürekli değişim 
içerisindedir. Doğada, bir koşuldan bir başkasına 
dönüşüm durumu vardır. Doğada bulunan canlı, 
cansız her şeyin değişim içerisinde olduğunu söyler. 
Akan bir nehir değişir, yerdeki çimen değişir, 
çevredeki ağaçlar ve çiçekler de değişir. Bunun 
yanında da aynı doğa gibi, insanın da yaş alıp 
büyümesi bu değişime örnektir.

Her şey böylesine değişirken ve farklılaşırken bize 
değişmiyormuş gibi gelmesinin sebebi evrendeki tüm 
değişimin belli bir ölçüye, düzene ve yasaya göre 
olmasıdır. Herakleitos, bu yasayı, düzeni ve ölçüyü 
‘Logos’ olarak değerlendirmiştir. Ona göre gerçek 
bilgi akıl rehberliği ile ulaşılan logosun bilgisidir. Fakat 
logosun bilgisi sadece teorik bir bilgi değildir. 
Logosun bilgisi hayatın amacını sorgulamada ve 
ahlaki bir yaşam sürmede ölçü olabilecek pratik bir 

Değişimin Karanlık 
Filozofu; Herakleitos

Burçe BİÇEN
11-A 



Kaynakça: 
https://www.felsefen.com/herakleitos-kimdir
https://psikologo.com/herakleitos-felsefesi/
https://www.bilgeyik.com/heraklitos-ve-degisim-597
https://www.turkcebilgi.com/herakleitos_kimdir
https://www.dahifilozof.com/herakleitosun-hayati-diyalektik/#close
https://img-s1.onedio.com/id-5aafe47518c0d928148622b0/rev-0/raw/s 
5c739cf9550f9a0bb7a7848d2774e99226faa2e7.jpg
https://www.neguzelsozler.com/ozlu-sozler/herakleitos-sozleri.html
https://www.arttablo.com/kanvas-tablolar/dijital-fantas-
tik/su-ve-ates-3-ying-ve-yang-askin-aurasi-dijital-fantastik-canvas-tablo/8973
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bilgidir. Logos, evrene egemen olan yasanın 
kendisidir. Logos hem düzen hem de akıldır. Logos 
evrendeki değişimin arkasındaki temel yasadır. Her 
şey akıp gider ve durmadan değişir fakat bu değişim 
gelişi güzel bir şekilde olmamaktadır. Bu değişim belli 
bir amaç ve düzen ile meydana gelmektedir. Bu 
logostur. Logos değişime bir amaç verir ve onu akılla 
kavranacak bir düzenli akış olarak karşımıza çıkarır.
Değişim olurken, aynı zamanda evren mücadele 
içinde de yer alır. Herakleitos, canlı ve cansız şeylerin 
hiç durmadan birbiriyle mücadele ettikleri için 
karşılıklı yer değiştiren karşıt özelliklerin ve güçlerin 
bir arada bulunduklarını teşhis etmiştir. Doğada olsun, 
insanda olsun bu mücadele görülmekteydi. 

Herakleitos’a göre, bunu karşı şeylerin savaşı olarak 
tanımlamıştır. Bu karşıtlıklar arasında olan bu savaş 
olmasaydı evrende de varlıklar olmazdı. Çünkü 
varlıklar karşıtları uzlaştırmasıyla meydana gelen 
uyum nedeniyle ortaya çıkarlar. Savaş evrenin 
babasıdır. Eğer savaş kalkarsa, evrendeki her şeyin de 
kalkacağını savunur. Hayatta var olan her şeyin bir 
zıttı vardır. Varlıkların, var olarak kalmasının olmazsa 
olmaz koşulu zıt unsurlardan meydana gelmiş 
olmasıdır. Hiçbir varlık zıttı olmadan tanımlanamaz. 
Sıcak soğuk ile iyi kötü ile değerlendirildiği zaman 
anlam kazanır.  

Sürekli merak içinde yaşayan insanoğlu binlerce yıldır 
varlığı araştırmaktadır. Varlık konusunda araştırma 
yapan doğa filozofları kendilerince cevaplar bularak 
felsefe basamaklarında yol almışlardır. Kimi zaman su, 
kimi zamanda hava olmuştur cevapları. Herakleitos da 
varlık problemiyle ilgilenen filozoflardan birisidir. 
Diğer doğa filozofları gibi o da evreni oluşturan ana 
maddeyi araştırmaktadır. Gezgin bir filozof olan 
Herakleitos aristokrat bir ailenin ilk çocuğu olarak M.Ö 
540 yılında bugünkü Selçuk sınırları içerisindeki 
Efes’te dünyaya geldi ve pek çok yer gezerek 
sonunda yine doğduğu kente döndü. Tecrübelerini ve 
fikirlerini paylaştığı yapıtı ‘Peri tu Pantos’ ile tanındı. 
Bu yapıtı o kadar anlaşılmaz bir biçimde yazmıştır ki 
bu yüzden karanlık adam adıyla felsefe dünyasında 
ün kazandı. Fikirleri ile hem oluşçuluk felsefesinin 
hem de diyalektik kavramının temellerini ortaya 
çıkarmış oldu.

Herakleitos değişim ve dönüşüm düşüncesini ilk 
keşfeden filozoftur. Ona göre her şeyin ana maddesi 
ateştir. Ateş hareketi ve değişimi ifade eder. Ateş 
varoluştur. Ateş, varoluşun nasıl olduğunu ifade eden 
bir süreçtir. Değişim meydana gelirken ateşin yani 
tözün miktarı değişmez. Bu sayede değişme meydana 
gelirken diğer açıdan miktar değişmediği için her şey 
sabit gibi gözükür. Heraklitos dünyayı, evreni ve 
doğayı inceleyerek dünyadaki her şeyin akış halinde 
bulunduğunu söyler. Her şeyin değiştiğini savunur. 
“Değişmeyen şey yoktur” der  Herakleitos. 

‘Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir.’ sözü ile 
Herakleitos her şeyin gelip geçici olduğunu savunur 
ve kalıcı bir şeyin olmadığını söyler.  Bu fikirlerinin 
yanı sıra karşıtların bir arada olması da önemlidir. Ona 
göre her varlık karşıtların savaşı sayesinde sürekli bir 
değişim halindedir. Hatta bunu ünlü veciziyle ifade 
eder; ‘Bir nehirde iki kere yıkanılmaz. Çünkü o nehir 
aynı nehir değildir, o kişi aynı kişi değildir’.
Herakleitos’a göre doğa da insan da sürekli değişim 
içerisindedir. Doğada, bir koşuldan bir başkasına 
dönüşüm durumu vardır. Doğada bulunan canlı, 
cansız her şeyin değişim içerisinde olduğunu söyler. 
Akan bir nehir değişir, yerdeki çimen değişir, 
çevredeki ağaçlar ve çiçekler de değişir. Bunun 
yanında da aynı doğa gibi, insanın da yaş alıp 
büyümesi bu değişime örnektir.

Her şey böylesine değişirken ve farklılaşırken bize 
değişmiyormuş gibi gelmesinin sebebi evrendeki tüm 
değişimin belli bir ölçüye, düzene ve yasaya göre 
olmasıdır. Herakleitos, bu yasayı, düzeni ve ölçüyü 
‘Logos’ olarak değerlendirmiştir. Ona göre gerçek 
bilgi akıl rehberliği ile ulaşılan logosun bilgisidir. Fakat 
logosun bilgisi sadece teorik bir bilgi değildir. 
Logosun bilgisi hayatın amacını sorgulamada ve 
ahlaki bir yaşam sürmede ölçü olabilecek pratik bir 

Herakleitos’un Sözleri:
• Kötü insanlar gerçeklerin düşmanıdır.
• Çok bilgi, akıllı olmayı öğretmez.
• Çemberin başı sonu aynıdır.
• Kibrini, yangından daha çabuk söndür.
• Kendini beğenmişlik, ilerlemenin 
gerilemesidir.
• Aslında insanlar hiç ummadıkları ve 
geleceğine inanmadıkları ölümü beklerler.
İnsanların karakterleri onların kaderleridir ve 
insanlar layık oldukları hayatları yaşarlar.
• Her şey karşıtların kavgasından doğar. 
Evrendeki bütün nesneler bir ve aynı unsurun 
değişmeleridir.



Kaynakça: 
https://en.wikipedia.org/wiki/David(Michelangelo)
https://www.accademia.org/explore-museum/artworks/michelangelos-david/
https://tr.wikipedia.org/wiki/Davut_(Michelangelo)
https://tr.pinterest.com/pin/840836192931144621/
https://tr.pinter-
est.com/pin/76913106127211612/https://tr.pinterest.com/pin/424745808578232
996/

123

Davut ya da orijinal adıyla David, İtalyan Rönesans 
dönemi heykeltıraşı Michelangelo Buonarroti 
tarafından yapımına 1501 yılında başlanmış ve 1504’te 
tamamlanmış 5,17 metrelik bir mermer heykeldir.  
Davut’un hikâyesi, İncil’de bulunan bir anlatımı esas 
alır. Hikâyeye göre genç Davut, dev Golyat’ı yenmek 
zorunda kalmıştır. Fakat Davut çok daha küçük 
olduğundan güç kullanarak dev Golyat’ı, yenmesi 
mümkün değildir. Bunu yapabilmenin tek yolu akıl ve 
yetenektir ki Davut da bunu bir sapan kullanarak 
yapmıştır. Pek çok heykeltıraş yaptığı heykelde bu 
hikâyenin sonunu tasvir etse de Michelangelo bunun 
tam tersine bu karşılaşmadan önce Davut’u tasvir 
etmiştir. 

Davut heykeline bakıldığında heykelin yüzünde 
düşünceli bir ifade olduğunu, sağ elinin avucunda bir 
taşın gizlendiğini ve rahat bir ifade takınmış gibi 
görünse de doğru zamanlamayı beklediğini anlamak 
güç değildir. Heykelin omuzlarında taşıdığı sapan 
neredeyse görünmezdir ve Davut’un zaferinin mutlak 
güç değil, bir bilgelik olduğunu vurgulamaktadır. 
Bunun yanında heykelde mükemmel insan oranını 
görmek de mümkündür. Bazı detayların oranları, 
Michelangelo’nun eserlerinkinden daha farklıdır. 
Figürün kafası alışılmadık derecede büyük ve sağ eli 
de heybetlidir. Bazıları bu büyütmenin, heykelin 
başlangıçta katedralin çatısına yerleştirilecek 
olmasından kaynaklandığını düşünmektedir.

Michelangelo iki yılı aşkın yaptığı sıkı çalışma 
sonrasında, tamamlamış olduğu Davut’u Vestry 
Board ve Pier Soderini üyelerine sunma kararı almıştır,  
Ocak 1504’te de  Davut heykeli, ilk kez onlara 
gösterilir. 

Üyelerin tamamı bu şaheserin katedrale yerleştirilmek 
için fazla mükemmel olduğu konusunda 
hemfikirlerdir. Bu nedenle Davut’un şehirdeki başka 
bir konuma yerleştirilmesine karar verilir. Sonrasında 
Belediye Meclisi, Davut için uygun konumu 

kararlaştırmayı kolaylaştırmak adına aralarında 
Leonardo da Vinci, Leonardo Botticelli ve Giuliano da 
Sangallo gibi sanatçıların da bulunduğu otuz üyeli bir 
komite oluşturur. 

Uzun tartışmalar sonucu Davut heykeli için dokuz 
farklı yer belirlenmiştir. Son alınan karar 
doğrultusunda da Floransa’nın siyasi kalbi, halka açık 
bir meydan olan Piazza della Signoria’ya 
yerleştirilmiştir. Daha sonra 1873 yılında olası zararları 
önlemek adına Floransa’da bulunan Galleria 
dell’Accademia (Akademi Galerisi) taşınmıştır. Önceki 
konumu Palazzo Vecchio’da bulunan orijinalinin 
yerine de tam boyutlu bir ek kopya oluşturulmuştur. 
Ayrıca heykelin tam boyutlu kopyaları İngiltere, 
Avustralya ve Amerika’da da mevcuttur.

Michelangelo ve Davut

Özlem BARİ
10-B                                  



Kaynakça: 
Nietzsche ve Nihilizm Tarihsel Bir Yazgı Olarak Nihilizm: Avrupa Nihilizminin 
Tarihi, Kökeni ve Egemen Olma Aşamaları - Vikikaynak (wikisource.org)
32259 (dergipark.org.tr)
Nihilizm - Vikipedi (wikipedia.org)
Nihilizm nedir? Ne anlama geliyor? - Haberler Milliyet
http://www.haberself.com/h/59263/
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Birçok yerde karşımıza çıkan ‘Nihilizm’ nedir? Nihilizm, 
bir felsefi yaklaşımdır. Bir diğer adı ‘yokçuluk’ olan 
nihilizm, adı üstünde her şeyin anlamdan ve değerden 
yoksun olduğunu savunan inanç sistemidir. M.Ö 6. 
yüzyılda ortaya çıkan Budacılığa kadar gidebilen 
nihilizm Latincede 'hiç' anlamına gelen ‘nihil’ 
sözcüğünden türetilmiştir. Peki, her şeyin anlamdan ve 
değerden yoksun olması ne demektir?

Bir diğer deyişle Nihilizm, dini, bireyin hayat amacını, 
hayatın kendisini, erdemi, bilgiyi ve bunlar gibi kişilerde 
ve toplumda anlam kazanmış değerleri yok sayar, kabul 
etmez. Bu nedenle birçok din tarafından eleştirilen 
nihilizm varlığını uzun yıllar sürdürmüştür. Bu göz 
önünde tutulan değerleri yok sayan nihilizm neden 
yıllarca kalıtsallığını sürdürmüştür? Bunun cevabını 
anlamamız için nihilizmin çıkış amacına, onu felsefi bir 
düşünce yapan noktaya ve düşünürlere bakmamız 
gerekir. 

Nihilizm’in baş düşünürlerinden kabul edilen ve 
nihilizme tam anlamıyla yeni bir bakış açısı katan 
Nietzsche’ye göre bu felsefi görüş, yüksek ideallerin 
değerlerini yitirmelerinden kaynaklanan olumsuz bir 
düşünce tutumundan ibarettir. Yani nihilizm, hangi 
dönemde ve nerede olursa olsun, insanların bağlı 
kaldıkları en yüksek değer ve ideallerin işlevlerini yerine 
getirmediklerinde ortaya çıkan bir ruh durumuna eşlik 
eden yaşama ve düşünme biçimidir.

“İnançlar, hakikat düşmanları olarak yalanlardan daha 
tehlikelidir.”

Başka bir deyişle insanların yıllar boyu bağlandıkları 
değerlerin, anlamların olumsuz sonuç vermesi, 
amaçlarına ulaşamamalarından kaynaklanan varoluşsal 
sorundur. Varoluşsal sorun olarak kabul edilen nihilizm 
hiçliğe ve çıkmaza işaret eder. İşte bu nedenle nihilizm 
kalıtsallığını korumuş, her zaman insanların 
olumsuzluklar sonucu savunabileceği, inanabileceği bir 
düşünce felsefesi halini almıştır.

Nihilizmi ‘hakikatin ve kendinde şeylerin var olmadığı, 
şeylerin mutlak bir doğaya sahip olmadıklarının kabul 
edilmesiyle her şeyin anlamsız olarak görülmesi; hiçbir 
şeye anlam verilememesi ile ortaya çıkan hastalıklı bir 
geçiş dönemidir.’ diye betimleyen Nietzsche, nihilizmi 
aynı zamanda aşılması gereken bir süreç, geçiş dönemi 

olarak görür. Nihilizm sadece var saymamak ve 
sorgulamaktan ibaret değildir. Nihilizm, yararcılığı ve 
bilimsel usçuluğu savunur. Fakat bence nihilizmin çıkış 
sebebine de bakarsak daha çok insanın çıkmaza 
girdiğinde, zor zamanlarında kapıları kapandığında 
eleştirici yanı baskın çıkmasıyla beraber inanılan ve 
savunulan düşünce şeklidir.
 Nihilizm aynı zamanda edebiyata da yansımıştır. 
Örneğin Turgenyev’in: “İnsanların ihtiyaçlarına göre 
davrandıklarını zaman zaman düşünmüşümdür. Peki ya 
ihtiyaçlarımıza göre düşünüyor muyuz?” sözündeki 
özgürlüğe ulaşmada düşünmenin bir ihtiyaç olarak 
görülmemesi bizleri bir çıkmaza ittiğini savunan 
düşünce nihilizm ile paraleldir. Nietzsche ile yakın olan 
Dostoyevski’nin eserlerinde de nihilizmin izlerini 
görebiliriz. Rus nihilizmi zaman içinde çok farklı 
ideolojilerle bir araya gelmiş, sosyalist düşüncenin içinde 
biraz olsun evcilleşmiş ya da rasyonel hale gelmiştir.

 Özetleyecek olursak kendini her devrimde belli eden, 
kalıtsallaşmış nihilizm bir nevi dünyayı eleştirmemizi 
sağlar. Her şeyi önümüze sunulduğu gibi kabul 
etmemek, her şeyi olduğundan üstün görmemek, 
sorgulamamızı sağlar. ‘Kökten şüpheciliği’ temel alan 
nihilizm, olumsuz olaylar sonucunda çıksa bile şimdiki 
dünyanın ihtiyacı olan bir düşünce ve işleyiş yönüdür.   

Nihilizm

İren DOĞRU
10-C

olarak görür. Nihilizm sadece var saymamak ve 
sorgulamaktan ibaret değildir. Nihilizm, yararcılığı ve 
bilimsel usçuluğu savunur. Fakat bence nihilizmin çıkış 
sebebine de bakarsak daha çok insanın çıkmaza 
girdiğinde, zor zamanlarında kapıları kapandığında 
eleştirici yanı baskın çıkmasıyla beraber inanılan ve 
savunulan düşünce şeklidir.
 Nihilizm aynı zamanda edebiyata da yansımıştır. 
Örneğin Turgenyev’in: “İnsanların ihtiyaçlarına göre 
davrandıklarını zaman zaman düşünmüşümdür. Peki ya 
ihtiyaçlarımıza göre düşünüyor muyuz?” sözündeki 
özgürlüğe ulaşmada düşünmenin bir ihtiyaç olarak 
görülmemesi bizleri bir çıkmaza ittiğini savunan 
düşünce nihilizm ile paraleldir. Nietzsche ile yakın olan 
Dostoyevski’nin eserlerinde de nihilizmin izlerini 
görebiliriz. Rus nihilizmi zaman içinde çok farklı 
ideolojilerle bir araya gelmiş, sosyalist düşüncenin içinde 
biraz olsun evcilleşmiş ya da rasyonel hale gelmiştir.

 Özetleyecek olursak kendini her devrimde belli eden, 
kalıtsallaşmış nihilizm bir nevi dünyayı eleştirmemizi 
sağlar. Her şeyi önümüze sunulduğu gibi kabul 
etmemek, her şeyi olduğundan üstün görmemek, 
sorgulamamızı sağlar. ‘Kökten şüpheciliği’ temel alan 
nihilizm, olumsuz olaylar sonucunda çıksa bile şimdiki 
dünyanın ihtiyacı olan bir düşünce ve işleyiş yönüdür.   



Bu kavramlara göre duyusal nesneler idealardan pay alır 
ve idealarda duyusal nesnelerde hazır bulunurlar. İdea, 
kendi kendisi gibi kalan ebedi olandır. Duyusal nesneler 
ise geçicidir, sürekli değişirler, var olurlar ve yok olurlar. 
Duyusal nesne bir ideadan ne kadar çok pay alırsa o 
kadar var olur, devamlılık kazanır; ne kadar az pay alırsa 
da bir o kadar bu özellikleri yitirir. 
Biz ilk doğduğumuz anda madde dünyasının içine 
doğarız. Bazı insanlar bir süre madde dünyasında devam 
eder ve sonrasında tinsel dünyaya ‘idealar dünyasına’ 
açılır. Bazıları ise ölene kadar madde dünyasında yaşar, 
tinsel dünyaya açılma seviyesine erişemez. Tinsel 
dünyaya erişebilmek için gözlerimizle bakmalı fakat 
aklımızla görmeliyiz. Gördüğümüz şeyleri 
sorgulamalıyız. Gerçek sandığımız bir nesnenin aslında 
gerçeğinin gölgesi olmadığı ne malum? Belki de 
rüyalarımız gerçek dünya, yaşadığımız dünya 
rüyalarımızın bir simülasyonu. İkisi de gerçek olabilir mi? 
Bence ikisi de gerçek, sadece farklı boyutlarda. Biri tinsel 
biri madde boyutunda. Taklit ve pay alma 
kavramlarından bahsedecek olursam, rüya dışındaki 
dünya rüyalarımızdan pay alır ve rüyalarımız rüya 
dışındaki dünyamızda hazırda bulunur. Kendimizi 
uyandırmamız gerekiyor. Bu uyanmayı sadece kendimiz 
istersek sağlayabiliriz. 

Kırmızı hapı mı mavi hapı mı alacağımız tamamen bize 
kalmış bir seçimdir. Belki kırmızı hapı aldığımızda 
dünyamız alt üst olacak. ‘Düzenim bozulur, hayatım alt 
üst olur diye, endişe etme. Nereden biliyorsun hayatın 
altının üstünden daha iyi olmayacağını?’ (Şems-i Tebrizi) 
Tinsel boyutta bulunan varlık her şeyi içine alan en 
büyük formdur. Mutlak olarak hareketli olan ve her şeyi 
her şeye yükleyebilmemize, her şeyin her şey 
olabilmesine olanak verendir. Hiçbir şey hakkında hiçbir 
şey söylenemez. Bu kavramda bazı şeyler bazı şeylere 
yüklenebilir bazı şeylere de yüklenemezdir. Platon bu 
ifadeleri gerçek kılabilmek için beş en yüksek cins 
(megista gene) tanımlar: “Varlık, sükûnet, hareket, 
aynılık ve farklılık.” Varlık her şeye yüklenebilir çünkü her 
şey vardır. 

Mağara benzetmesindeki güneş, kaynak varlıktır. 
Sükûnet ve hareket varlıktan pay alır fakat varlık ne 
sükûnettir ne de harekettir. Hareket ve sükûnet varlığını 
korur, onlar vardır. Etrafımızdaki her dünya hareket 
halindedir ya da sükûnet halindedir. Bu sayede insanlar 

binlerce yıldır hidrolik yapılar yapabilmektedir. Kendi 
olan her şey kendiyle aynı, kendi olmayan şeyden de 
farklıdır. Bu iki cins sayesinde yokluktan da söz 
edebiliriz. Parmenides’e göre ‘Yokluk dile getirilemez, 
ifade edilemez.’ Örnek olarak gül, ad olarak var değildir 
fakat var olmayan bir töz de değildir. Başka olandır. 
Varlık her şeyde vardır. Biz aklımızla varlığın ulaştığı ilk 
sükûneti görebiliriz. 

Bir at ve binicisine baktığımızda hareket halinde olan at 
yerine atın binicisi için vazgeçtiği nefsini görebiliriz. Tek 
yapmamız gereken uyanmak. Hareket halinde olan 
bedenimizden yükselen benliğimiz, büyük akılla 
doğrudan bağlantılı olan ruhumuza ulaşabilir. Ruhun, 
beyaz tavşanı bulduğunda onu takip et. O tavşan 
deliğinden düştüğünde ruhun seni orada bekliyor 
olacak.
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Yaşadığımız bu yaşam gerçek midir? Gerçeği nasıl 
tanımlarız? Gerçeklik kişiden kişiye değişebilecek bir 
kavramdır. Sofistlere göre her şeyin ölçüsü insandır. 
Herkes kendi hakikatini, arzusunu ve sanısını yaşar. 

Sofistlere göre evrensel bir gerçeklik yoktur. Peki, 
gerçekten öyle mi? Yaşadığımız bu dünyada her şeyin 
kaynağı insan mıdır? Dünyayı oluşturan bir büyük akıl 
vardır. Herakleitos bu büyük akla Logos, ilahi dinlere de   
Tanrı olarak isimlendirme yapmıştır. 

İnsanların düşüncelerinden doğan filmlerde de bu büyük 
aklın varlığıyla ilgili yaratımlar yakalamaktayız. James 
Cameron tarafından yönetilen Avatar filminde bulunan 
‘Eywa’ ve Wachowski kardeşlerin yazıp yönettiği Matrix 
filmindeki ‘Mimar (The Archtect)’ gibi. 

Dünyamızın yaşının 4.54 milyar yıl olduğu kabul edilmiş 
ve üzerinde çok çeşitli canlılar yaşamıştır. İnsan türüne 
kadar yaşamış olan her canlı doğrudan büyük akla 
bağlıdır, bedenleriyle ve ruhlarıyla büyük aklın 
parçasıdır. İnsandan önce yaşayan canlılar, evrensel olan 
eğilimleri doğrultusunda yaşamlarını sürdürmüştür. 
Düşünerek yapacakları bir eylemleri yoktur, onlar zaten 
büyük aklın kendisini yaşamaktadırlar. Dünya üzerinde 
insanlar var olmaya başladıklarında büyük akıl 
gizlenmiştir. İnsanlara diğer canlılara verilmeyen 
düşünme özelliği verilmiştir ve insan hayatı bu düşünme 
yetisinin bir sonucu olarak seçimler doğrultusunda 
şekillenir. 

Neyi seçersen sonrasında onunla bağlantılı bir diğer 
seçimle karşılaşırsın. Hayat seçimler doğrultusunda 
sürekli bir değişim halindedir. Yunan filozof 
Herakleitos’un da dediği gibi ‘Aynı nehirde iki defa 
yıkanılmaz.’ Herakleitos’a göre varlık yoktur, oluş vardır. 
Herakleitos’un sözüne göre her şey değişim içindedir, bu 
düşünceyle ilerlediğimizde yıkanabileceğimiz bir ‘aynı 
nehir’ olgusu yoktur. Bu durumda hiçbir şeyin kendi 
kendisi olarak kalamayacağını kabul etmemiz gerekir. 
Platon bu düşüncenin tersini savunmaktadır. Platon’a 
göre kalıcı ve edebi olan ideadır. Platon’un katıldığı bir 
Şölen’de güzellik ideasıyla ilgili sözleri: “O hep var olan, 
doğumsuz, ölümsüz, artamaz, eksilemez bir güzelliktir. 
O bir bakıma güzel, bir bakıma çirkin, bir yerde güzel, 
başka bir yerde çirkin olan değildir; mutlak güzelliktir. Bir 
yüzde, bir elde veya ayakta, bir bedende vs. kendini 
gösterebilecek, kısaca duyusal olarak herhangi bir 
varlıkta oraya çıkabilecek herhangi bir güzellik değil, 
tinsel bir güzelliktir. Bütün güzel şeylerin kendisinden 
pay almasına karşılık, kendisi onların parlayıp 
sönmeleriyle ne artan ne eksilen ne de herhangi bir çeşit 
değişikliğe uğrayan güzelliktir.” Platon’un bu sözlerinden 
ideaların ana elementlerinin neler olduğunu görüyoruz. 
Ezeli, ebedi, kendisinde ne bir değişme ne de bir hareket 
bulunduran idealar kalıcı olandır. Büyük aklın parçası 
olandır. 

Günümüz dünyasında iki filozofun söylediği de 
doğrudur. İnsanlar olarak bir madde dünyasında 
yaşamaktayız. Herakleitos’un dediği gibi etrafımızdaki 
dünya sürekli değişmektedir. Ayrıca Platon’un 
idealarının bulunduğu bir tinsel dünya da bulunmaktadır. 
İkisi birbiriyle bağlantılı gitmektedir. 

‘İnsanlar eğer bu adaletsizlikler var olmasaydı, adaletin 
adını bilmezlerdi. Sağlığı zevkli kılan hastalık, iyiyi iyi 
yapan kötülük, doymayı hoş kılan açlık, dinlenmeyi hoş 
kılan yorulmadır.’ Herakleitos’un söylediği bu sözdeki 
gibi özdeksel dünya olmadan tinsel dünyaya ulaşamayız. 
Her şey birbiri içinde varlığını sürdürür. Dünyayı 
algılayabilmemiz için duyularımıza, tinsel dünyayı 
algılayabilmemiz için de aklımıza ihtiyaç duyarız. Platon 
bu iki kavramın ilişkisini açıklamak için taklit (mimesis) 
modeli ve pay alma (meteksiz)/ hazır bulunma 
(parousia) kavramlarını kullanmıştır. 

Beyaz Tavşanı Takip Et

Irmak KAYKUSUZ
10-C 



Kaynakça: 
https://www.bizimkose.com/07/08/beyaz-tavsani-takip-etmeli-miyiz/
https://rasyonalist.org/yazi/kozmoloji-evrenin-yasi-nasil-hesaplanir/
http://www.dusunuyorumdergisi.com/platonda-idealar-kurami/
https://www.webtekno.com/dunya-nin-kac-yasinda-oldugunu-nere-
den-biliyoruz
https://www.filozofunyolu.com/sokrates-oncesi-donem/herakleitos/
https://www.5harfliler.com/secim-matrixi-beyaz-tavsan-da-sizi-gorecek-mi/
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Bu kavramlara göre duyusal nesneler idealardan pay alır 
ve idealarda duyusal nesnelerde hazır bulunurlar. İdea, 
kendi kendisi gibi kalan ebedi olandır. Duyusal nesneler 
ise geçicidir, sürekli değişirler, var olurlar ve yok olurlar. 
Duyusal nesne bir ideadan ne kadar çok pay alırsa o 
kadar var olur, devamlılık kazanır; ne kadar az pay alırsa 
da bir o kadar bu özellikleri yitirir. 
Biz ilk doğduğumuz anda madde dünyasının içine 
doğarız. Bazı insanlar bir süre madde dünyasında devam 
eder ve sonrasında tinsel dünyaya ‘idealar dünyasına’ 
açılır. Bazıları ise ölene kadar madde dünyasında yaşar, 
tinsel dünyaya açılma seviyesine erişemez. Tinsel 
dünyaya erişebilmek için gözlerimizle bakmalı fakat 
aklımızla görmeliyiz. Gördüğümüz şeyleri 
sorgulamalıyız. Gerçek sandığımız bir nesnenin aslında 
gerçeğinin gölgesi olmadığı ne malum? Belki de 
rüyalarımız gerçek dünya, yaşadığımız dünya 
rüyalarımızın bir simülasyonu. İkisi de gerçek olabilir mi? 
Bence ikisi de gerçek, sadece farklı boyutlarda. Biri tinsel 
biri madde boyutunda. Taklit ve pay alma 
kavramlarından bahsedecek olursam, rüya dışındaki 
dünya rüyalarımızdan pay alır ve rüyalarımız rüya 
dışındaki dünyamızda hazırda bulunur. Kendimizi 
uyandırmamız gerekiyor. Bu uyanmayı sadece kendimiz 
istersek sağlayabiliriz. 

Kırmızı hapı mı mavi hapı mı alacağımız tamamen bize 
kalmış bir seçimdir. Belki kırmızı hapı aldığımızda 
dünyamız alt üst olacak. ‘Düzenim bozulur, hayatım alt 
üst olur diye, endişe etme. Nereden biliyorsun hayatın 
altının üstünden daha iyi olmayacağını?’ (Şems-i Tebrizi) 
Tinsel boyutta bulunan varlık her şeyi içine alan en 
büyük formdur. Mutlak olarak hareketli olan ve her şeyi 
her şeye yükleyebilmemize, her şeyin her şey 
olabilmesine olanak verendir. Hiçbir şey hakkında hiçbir 
şey söylenemez. Bu kavramda bazı şeyler bazı şeylere 
yüklenebilir bazı şeylere de yüklenemezdir. Platon bu 
ifadeleri gerçek kılabilmek için beş en yüksek cins 
(megista gene) tanımlar: “Varlık, sükûnet, hareket, 
aynılık ve farklılık.” Varlık her şeye yüklenebilir çünkü her 
şey vardır. 

Mağara benzetmesindeki güneş, kaynak varlıktır. 
Sükûnet ve hareket varlıktan pay alır fakat varlık ne 
sükûnettir ne de harekettir. Hareket ve sükûnet varlığını 
korur, onlar vardır. Etrafımızdaki her dünya hareket 
halindedir ya da sükûnet halindedir. Bu sayede insanlar 

binlerce yıldır hidrolik yapılar yapabilmektedir. Kendi 
olan her şey kendiyle aynı, kendi olmayan şeyden de 
farklıdır. Bu iki cins sayesinde yokluktan da söz 
edebiliriz. Parmenides’e göre ‘Yokluk dile getirilemez, 
ifade edilemez.’ Örnek olarak gül, ad olarak var değildir 
fakat var olmayan bir töz de değildir. Başka olandır. 
Varlık her şeyde vardır. Biz aklımızla varlığın ulaştığı ilk 
sükûneti görebiliriz. 

Bir at ve binicisine baktığımızda hareket halinde olan at 
yerine atın binicisi için vazgeçtiği nefsini görebiliriz. Tek 
yapmamız gereken uyanmak. Hareket halinde olan 
bedenimizden yükselen benliğimiz, büyük akılla 
doğrudan bağlantılı olan ruhumuza ulaşabilir. Ruhun, 
beyaz tavşanı bulduğunda onu takip et. O tavşan 
deliğinden düştüğünde ruhun seni orada bekliyor 
olacak.

Yaşadığımız bu yaşam gerçek midir? Gerçeği nasıl 
tanımlarız? Gerçeklik kişiden kişiye değişebilecek bir 
kavramdır. Sofistlere göre her şeyin ölçüsü insandır. 
Herkes kendi hakikatini, arzusunu ve sanısını yaşar. 

Sofistlere göre evrensel bir gerçeklik yoktur. Peki, 
gerçekten öyle mi? Yaşadığımız bu dünyada her şeyin 
kaynağı insan mıdır? Dünyayı oluşturan bir büyük akıl 
vardır. Herakleitos bu büyük akla Logos, ilahi dinlere de   
Tanrı olarak isimlendirme yapmıştır. 

İnsanların düşüncelerinden doğan filmlerde de bu büyük 
aklın varlığıyla ilgili yaratımlar yakalamaktayız. James 
Cameron tarafından yönetilen Avatar filminde bulunan 
‘Eywa’ ve Wachowski kardeşlerin yazıp yönettiği Matrix 
filmindeki ‘Mimar (The Archtect)’ gibi. 

Dünyamızın yaşının 4.54 milyar yıl olduğu kabul edilmiş 
ve üzerinde çok çeşitli canlılar yaşamıştır. İnsan türüne 
kadar yaşamış olan her canlı doğrudan büyük akla 
bağlıdır, bedenleriyle ve ruhlarıyla büyük aklın 
parçasıdır. İnsandan önce yaşayan canlılar, evrensel olan 
eğilimleri doğrultusunda yaşamlarını sürdürmüştür. 
Düşünerek yapacakları bir eylemleri yoktur, onlar zaten 
büyük aklın kendisini yaşamaktadırlar. Dünya üzerinde 
insanlar var olmaya başladıklarında büyük akıl 
gizlenmiştir. İnsanlara diğer canlılara verilmeyen 
düşünme özelliği verilmiştir ve insan hayatı bu düşünme 
yetisinin bir sonucu olarak seçimler doğrultusunda 
şekillenir. 

Neyi seçersen sonrasında onunla bağlantılı bir diğer 
seçimle karşılaşırsın. Hayat seçimler doğrultusunda 
sürekli bir değişim halindedir. Yunan filozof 
Herakleitos’un da dediği gibi ‘Aynı nehirde iki defa 
yıkanılmaz.’ Herakleitos’a göre varlık yoktur, oluş vardır. 
Herakleitos’un sözüne göre her şey değişim içindedir, bu 
düşünceyle ilerlediğimizde yıkanabileceğimiz bir ‘aynı 
nehir’ olgusu yoktur. Bu durumda hiçbir şeyin kendi 
kendisi olarak kalamayacağını kabul etmemiz gerekir. 
Platon bu düşüncenin tersini savunmaktadır. Platon’a 
göre kalıcı ve edebi olan ideadır. Platon’un katıldığı bir 
Şölen’de güzellik ideasıyla ilgili sözleri: “O hep var olan, 
doğumsuz, ölümsüz, artamaz, eksilemez bir güzelliktir. 
O bir bakıma güzel, bir bakıma çirkin, bir yerde güzel, 
başka bir yerde çirkin olan değildir; mutlak güzelliktir. Bir 
yüzde, bir elde veya ayakta, bir bedende vs. kendini 
gösterebilecek, kısaca duyusal olarak herhangi bir 
varlıkta oraya çıkabilecek herhangi bir güzellik değil, 
tinsel bir güzelliktir. Bütün güzel şeylerin kendisinden 
pay almasına karşılık, kendisi onların parlayıp 
sönmeleriyle ne artan ne eksilen ne de herhangi bir çeşit 
değişikliğe uğrayan güzelliktir.” Platon’un bu sözlerinden 
ideaların ana elementlerinin neler olduğunu görüyoruz. 
Ezeli, ebedi, kendisinde ne bir değişme ne de bir hareket 
bulunduran idealar kalıcı olandır. Büyük aklın parçası 
olandır. 

Günümüz dünyasında iki filozofun söylediği de 
doğrudur. İnsanlar olarak bir madde dünyasında 
yaşamaktayız. Herakleitos’un dediği gibi etrafımızdaki 
dünya sürekli değişmektedir. Ayrıca Platon’un 
idealarının bulunduğu bir tinsel dünya da bulunmaktadır. 
İkisi birbiriyle bağlantılı gitmektedir. 

‘İnsanlar eğer bu adaletsizlikler var olmasaydı, adaletin 
adını bilmezlerdi. Sağlığı zevkli kılan hastalık, iyiyi iyi 
yapan kötülük, doymayı hoş kılan açlık, dinlenmeyi hoş 
kılan yorulmadır.’ Herakleitos’un söylediği bu sözdeki 
gibi özdeksel dünya olmadan tinsel dünyaya ulaşamayız. 
Her şey birbiri içinde varlığını sürdürür. Dünyayı 
algılayabilmemiz için duyularımıza, tinsel dünyayı 
algılayabilmemiz için de aklımıza ihtiyaç duyarız. Platon 
bu iki kavramın ilişkisini açıklamak için taklit (mimesis) 
modeli ve pay alma (meteksiz)/ hazır bulunma 
(parousia) kavramlarını kullanmıştır. 



Kaynakça: 
https://www.youtube.com/watch?v=8HvStub0HFU&t=304s
https://tr.wikipedia.org/wiki/Panzer_VIII_Maus#/media/Do-
sya:Metro-maus1.jpg
http://www.hobimaket.com/topic/4050-172-%E2%94%82-pzkpfw-vi-
ii-maus-super-tank-%E2%94%82-pegasus-%E2%94%82-mhakan-karl%C4%B1/
https://tr.pinterest.com/pin/477170523016642957/
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I. Dünya Savaşı’nın sonlarından itibaren kullanılmaya 
başlanan tanklar, özellikle iki savaş arası dönemde 
(1918-1938) büyük bir gelişim ve ilerleme yaşamıştır. 
Tankların zırhları daha kalınlaşmış, taşıdıkları toplar ise daha 
güçlenmiştir. Bu gelişimi sağlayan en büyük faktörlerden biri 
de Nazi Almanya’sı lideri Adolf Hitler ve onun generalleriydi. 
Onlar, tankların hem kendi savaş planlarında hem de genel 
savaş dinamiklerinde çok rahat ve etkileyici bir şekilde 
kullanılabileceklerini, hatta bir ordunun temel saldırı gücünü 
oluşturabileceklerini düşünüyorlardı. Bu düşünce etkisinde 
ülkede pek çok tank geliştirildi, bazıları ise sadece 
geliştirilmeye çalışıldı. Bunlardan biri ise heybetli Panzer VIII 
Maus, ya da bilinen adıyla ‘Maus Tankı’ydı.

Yıl 1941 idi ve o yıl Doğu Cephesi’nde savaşların iyice kızıştığı 
bir yıldı. Almanlar ise o yıl, ürettikleri tankların etkinliğini 
görmeye başlamışlardı. Ürettikleri tanklar, Sovyet tanklarının 
yanında berbattı. Özellikle Sovyet üretimi T ve KV serisi 
tanklarının karşısında Alman tankları eziliyordu. Her 
bakımdan onların gerisindeydiler. Bu durum Adolf Hitler’i 
başka çözümler aramaya itmişti. Hitler, eskiden beri büyük ve 
ağır savaş aletlerini seviyordu ve onları ortamda 
destekliyordu. Bu sebepten dolayı, Hitler devasa bir tank 
yapılmasını istedi. Bu tank, hem çok büyük bir atış gücüne, 
hem de güçlü bir zırha sahip olmalıydı. Alman Porsche 
firması ise Hitler’e istediği tankı yapmayı teklif etti. Takvimler 
1941 yılını gösteriyordu ve ünlü Maus tankının serüveni işte o 
yıl başlıyordu.

Bir tankı tasarlayıp üretmek kolay iş değildi. Bunun için hem 
geniş bir zaman hem de büyük bir kaynak gerekiyordu. 
Porsche’nin elinde ise kaynaklardan başka hiçbir şey yoktu. 
Önce tankın tasarımına başlandı fakat bir sorun vardı. Hitler 
başka bir firmadan da böyle bir tank tasarlamalarını ve hatta 
bunu Porsche firmasıyla birlikte yapmalarını istemişti. İki dev 
firmayı bir araya getirmek zordu, fakat bu işin sadece 
başlangıcıydı. Bu iki firma arasında çok farklı ve çeşitli 
alanlarda fikir ayrılıkları yaşandı. Bu ayrılıkların çözülmesi için 
ise karar, çoğu zaman Berlin’e bırakıldı. Tankın fikir ve proje 
olarak yapılması ne kadar zorsa bunun tasarıma geçirilmesi 
de bir o kadar zordu.  Bu fikir ve beyin fırtınası sürerken yıl 
1943 olmuştu ve Hitler derhal bir prototip görmek istediğini 
söylemişti. Tasarım daha yeni yeni bitiriliyordu ve Hitler’in bu 

isteğinin yapılması imkânsızdı. Bu yüzden birebir ölçekte 
tahtadan bir prototip yapıldı. Hitler bunu çok beğendi ve 
1944 yılının başına kadar derhal seri üretime geçilmesini 
istedi. Fakat bu da öyle kolay bir iş değildi. 
Tank  devasa olduğundan, üretim ve test aşamalarında çok 
sayıda problemle karşılaşılıyordu. Bunun yanı sıra Hitler’in en 
büyük komutanlarından olan Heinz Guderian ise bu projeye 
tamamen karşıydı. Ona göre bu proje sadece zaman ve 
kaynak israfıydı. Bu düşüncelerle birlikte Guderian, Hitler’in 
kafasını fazlaca karıştırmaya çalıştı ve en sonunda kısmen 
başarılı oldu. Hitler, istediği sayıyı yarıya kadar düşürmüştü 
fakat hâlâ tankın hayaliyle yaşıyordu. Zaman böyle ilerlerken 
yıl 1944 olmuştu bile. O yıllarda Doğu Cephesinde büyük 
yenilgiler alınmış, geri çekilme harekâtları planlanmıştı, 
Ruslar yaklaşıyordu.
 
Keza Batı Cephesinde de durum iç açıcı değildi. İngiliz 
Kraliyet Hava Kuvvetleri’nin uçakları artık Almanya içinde 
uçuşlarını yapıyor, büyük sanayi kentlerini bombalıyordu. Bu 
bombalardan nasibini alan yerlerden biri ise Porsche’nin 
Maus tank fabrikasıydı. Fabrika tamamen yıkılmıştı. Başta 
yetkililer bunun büyük bir sorun olmadığını söyleseler de 
hava saldırılarının devamı edince fabrika kullanılamaz hale 
geldi. Tankın yapımına farklı yerlerde devam edilmeye 
çalışılsa da başka bir sorun baş gösterdi. Almanya 
kaynaklarını sağladığı birçok bölgeyi kaybetmişti ve ülkede 
büyük bir kaynak eksikliği oluşmuştu. Maus tankı ise tabiri 
caizse kaynakları yutuyordu. Değil seri üretim, gerçek 
anlamda üretime bile neredeyse geçememiş bir tank olarak 
Maus, daha başlamayan ömrünün sonuna yaklaşıyordu. 
Projenin üretimi 1944 ortalarında tamamen durduruldu ve 
proje yıl sonunda tamamen rafa kaldırıldı. 

1941 ve 1944 yılları arasında yapılan Maus tankı projesi, hiçbir 
zaman gerçekten uygulanamadı. Bu süreçte biri 
tamamlanmamış olmak üzere iki tank üretilebilmişti ama bu 
tanklar savaş alanında asla kullanılamadı. Savaşın bitmesinin 
ardından üretilen tank, Sovyet askerleri tarafından binbir 
zorlukla Moskova’ya taşındı. Tankın tek gerçek üretilmiş 
versiyonu bugün Moskova yakınlarında bulunan Kubinka 
şehrinde, Kubinka Tank Müzesinde sergilenmektedir.

Nedir Bu Maus Tankı?

Ulaş BAKIR
10-B  
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1 saatin neden 60 dakika olduğu hakkında birçok teori 
mevcuttur. Bunlardan birincisi şu şekildedir: Sümerler 
10/3= 3,33333… gibi devreden sayıları kullanmayı pek 
sevmezlermiş. 60’lık sistemde bu tür ondalık 
kesirlerle karşılaşma ihtimali azdır. Bunun sebebi ise 
60 sayısı 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 ve 30’a kalansız 
bölünebilen bir sayıdır. Ancak 10’luk sisteme bakarsak 
10 sadece 2 ve 5’e bölünebilen ezik bir sayı olarak 
görülüyormuş.

Diğer bir teoriye göre ise; Lidyalılar parayı bulmadan 
önce, insanlar bir şeyleri alıp satarken para yerine 
takas yöntemini kullanıyorlardı. Bir mala değer 
biçmek için de parmak hesabı yapıyorlardı. Bu 
parmak hesabını ise daha iyi anlamak için; sağ avuç 
içinizi kendinize doğru çevirin. Sağ başparmağınızla, 
sağ elinizin diğer parmaklarına ait boğumları 
saymaya başlayın. Sonuç 12 boğum olacaktır. Her 
sayışınızdan sonra sol elinizde bir parmağınızı 
kapatın. 5 defa saydıktan sonra sol elinizdeki bütün 
parmakları kapatmış olursunuz. Sol elinizde 
kapattığınız her parmak 12 birime karşılık gelir. Yani 
sol elinizin bütün parmaklarını kapattığınızda 60 

birimi ifade etmiş olursunuz. Sol yumruğunuzu 4 kere 
sallarsanız; 4x60=240 birimlik değer biçtiğinizi 
gösterirsiniz. Para bulunmadan önce kullanılan 
parmak hesabı bu şekilde yapılmaktaydı. 60’lık 
sistemin bu hesaba dayandığı da iddia edilmektedir. 
Bunun sebebi ise 60 sayısı hem bölenleri açısından 
hem de parmakla ifade kolaylığı açısından eski 
zamanların ticaretini kolaylaştırıyordu. 

Günün yarısının da neden 12’ye bölündüğü hakkında 
da çeşitli varsayımlar bulunmaktadır. Sümerler 
geometrik hesaplarda ve matematikte oldukça 
iyilermiş. Onlara göre bir dairenin içine en kolay 
çizilen şekil altıgendi. Bu da 6 tane eşkenar üçgen 
demekti. Üçgenlerin birleştiği tepe noktaları ise 
çemberin merkeziydi. Her üçgenin taban kenarının 
orta noktasından çemberin merkezine bir çizgi 
çizilince, 12 tane ikizkenar üçgen elde edilmiş olur. 
Merkezden geçen tüm çizgiler daireyle 
birleştirildiğinde ise 12’ye bölünmüş bir daire elde 
ederiz. 

1 Saatin 60 Dakikadan
Oluşmasının Sebebi Nedir?

Dilara CAN
10-A 

Kaynakça: 
Lewy, H. (1949). "Studies in Assyro-Babylonian mathematics and metrology". 
Orientalia. NS. Cilt 18. ss. 40-67; 137-170.
Lewy, H. (1951). "Studies in Assyro-Babylonian mathematics and metrology". 
Orientalia. NS. Cilt 20. ss. 1-12.
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İyonyalı Ozan Homeros’un yazdığı Odysseia ve İlyada 
Destanı sayesinde bugünlere kadar getirilen Truva 
Savaşı, günümüzde de birçok filme konu olmuştur. 
Bugünlerde gerçekleri efsanelerden ayırmak güç olsa 
da Eski Yunanlılar ve Batı Anadolu’da yaşayan Truva 
halkı arasında yaşanan savaşın, araya tanrıların da 
katıldığının söylenmesi ve diğer mitolojik olaylar 
dışında gerçek olduğu düşünülüyor. Şimdi, M.Ö 13. 
yüzyılda büyük bir kentin yıkılmasına neden olan ve o 
zamandan beri birçok esere konu olmuş bu savaşın 
nasıl geliştiğine bakalım:

Her şey tanrıça Eris’in, bütün tanrı ve tanrıçaların 
katıldığı, Peleus ve deniz tanrıçası Thetis’in düğününe 
çağrılmamasıyla başlar. Buna çok sinirlenen Eris 
ortaya üzerinde ‘En güzeline’ yazan bir altın elma atar. 
Bunun üzerine üç büyük tanrıça Hera, Athena ve 
Aphrodite arasında kimin daha güzel olduğu 
konusunda bir çekişme başlar. Burada hakemlik 
yapmak istemeyen baş tanrı Zeus bu görevi aslında 
Troya prensi olan ancak doğduktan sonra İda Dağı’na 
bırakılarak terk edilen Paris’e verir. ‘En güzel’ seçilmek 
isteyen tanrıçalar Paris’e çeşitli vaatlerde bulunurlar. 
Aphrodite ise Sparta Kralı Menelaos’un karısı, 
dünyanın en güzel kadını, Spartalı Helen’in aşkını vaat 
eder. Paris altın elmayı Aphrodite’e verir. Bunun 
üzerine Paris Aphrodite’in de yardımıyla Sparta’da 
davetli olduğu bir gecede oranın kralı Menealos’un eşi 
Helen’i kaçırıp kendi ülkesi Troya’ya götürür ve 10 yıl 
süren savaşın başlamasına neden olur.

Karısının kaçırıldığını öğrenen Menelaos deliye döner 
ve abisi, Miken Kralı Agamemnon’dan yardım ister. 
Agamemnon, Yunan krallarını toplar ve bir 
Akha(Yunan) ordusuyla Truva’ya sefer düzenler. Bu 
sefere önemli Yunan kahramanları da katılır. Bunların 
arasında Thetis’in oğlu Akhilleus (Aşil) de vardır. 
Kahin tarafından Aşil’in savaşa katılmaması halinde 
savaşın kazanılamayacağı söylenir. Aşil ilk başta 
savaşa katılmak istemese de sonra savaşa 
katıldığında Helen adının sonsuza kadar 
unutulmayacağını öğrenince ikna olur. Akhalar 9 yıl 
boyunca Truva kalesini kuşatırlar ancak bir türlü 
almayı başaramazlar. Bunun üzerine Akhalar yakın 
bölgedeki yerleşim yerlerine saldırıp ganimetleri ve 
güzel kızları toplarlar. Esir alınan kızlar Yunan Kralları 
arasında paylaştırılır ancak Agamemnon kendi 
payındaki kızı alamadığından dolayı esir olarak Aşil’in 
payına düşen kız Briseis’i alır. Buna çok sinirlenen Aşil 
savaştan çekilir.              

Bu sıralarda Kral Priamos’un oğlu, Truvalıların 
Komutanı Hektor savaşın bitebilmesi için Paris’in, 
Menelaos ile teke tek savaşmasını ve kazananın ise 
Helen’i almasını teklif eder. Paris ve Menelaos’un 
düellosunda Menelaos Paris’i yenmek üzereyken 
tanrıça Aphrodite araya girer ve Paris’i kurtarır. 
Düellonun bozulması üzerine ortalık karışır ve 
Akhalılarla Truva orduları birbirine girer. Savaşa 
Aphrodite, Athena ve Ares gibi bazı tanrılar da dahil 
olur. Bu karmaşa arasında Komutan Hektor, Akhaların 
en güçlü kahramanlarından Aias ile savaşır. Ancak 
berabere kalınınca iki taraf da ölülerini toplamak için 
savaşa ara verir.

Günler geçtikçe farklı savaş hileleri denense de savaş 
gittikçe uzar. Agamemnon bu savaşın Aşil olmadan 
kazanılamayacağını anlar ancak en yakın arkadaşı 
Patroklos’un ricalarına rağmen Aşil’in savaşa 
dönmeye niyeti yoktur. Bunun üzerine Patroklos, 

gizlice Aşil’in zırhını giyerek Akha ordusunu savaşa 
götürür. Zırhı giyenin Aşil olduğunu düşünen Akha 
askerleri Truvalılara saldırıya geçerler. Ancak bu 
durum Hektor’un Patroklos’u öldürmesiyle son bulur. 
Aşil’in öldüğünü sanan Menelaos önce büyük bir 
korkuya kapılır ancak aslında bu kişinin Patroklos 
olduğunu görünce durumu kendi lehine çevirmek 
ister ve Patroklos’un ölü bedenini Aşil’in yanına 
götürür. Kuzeni ve en yakın dostunun öldürülmesine 
çok sinirlenen Aşil, Patroklos’un intikamını almak için 
savaşa geri döner. Hektor ile bir düello düzenler ve bu 
düello Hektor’un ölümü ile biter. Ancak Aşil’in öfkesi 
hâlâ dinmemiştir bu nedenle Hektor’un bedenini atlı 
arabasının arkasına bağlar ve günlerce Truva 
surlarının çevresinde sürükler. Kral Priamos, gizlice 
Aşil’in yanına gider ve oğlunun yıpranmış bedenini 
alıp onun için büyük bir cenaze töreni düzenler. 

Aşil’in Hektor’un bedenini atlı araba arkasında 
sürüklemesi
Truvalılar en büyük kahramanlarını kaybetmelerine 
rağmen savaş halen devam etmektedir. Aşil’in ölümü 
ise Paris tarafından topuğundan ok ile vurulmasıyla 
gerçekleşir. Bazı rivayetlerde; Aşil’in annesi Thetis, 
oğlunu sol topuğundan tutup yenilmezlik nehri Styx’e 
sokmuştur, bazılarında ise Thetis oğlunu öldürmek 
için ateşe atarken kocası Peleus tarafından 
durdurulmadan önce Aşil’in sadece topuğu yanmıştır. 
Bu nedenle Aşil’in yalnızca topuğundan vurulursa 
öleceğine inanılır. Ancak Paris bunu başarır. Aşil’e 
tuzak kurarak onu bir tapınakta yakalar ve sol 
topuğundan okla vurarak öldürür. Bu nedenle 
günümüzde ayak topuğunda yer alan tendona ‘aşil 
tendonu’ denir.

Savaş gittikçe uzar. Odysseus’un aklına zekice bir plan 
gelir. Tahtadan devasa bir at yaptırıp içine kendisinin 
de olduğu en seçkin Akha askerlerini yerleştirir. Bu 
dev tahta atı tanrılardan gelen bir hediyeymişçesine 
kıyıya bırakırlar. Truvalılar atı kalenin içine aldıklarında 
ise Akha ordusu atın içinden çıkıp bütün şehri yakıp 
yıkar. Kral Priamos, oğulları ve Truvalılar öldürülür. 
Buradan kurtulan tek Truvalının kral soyundan gelen 
ve ileride Roma’yı kuracak olan iki kardeşin atası 
Aenias olduğuna inanılır. Menelaos ise karısı Helen’i 
alıp Sparta’ya döner. Truva Savaşı ise burada 
Truva’nın talan edilmesi ile sona erer.

Kurnazlıkla Kazanılan Zafer:
Truva Savaşı

Karmen Ela TÜRKOĞLU
7-B
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İyonyalı Ozan Homeros’un yazdığı Odysseia ve İlyada 
Destanı sayesinde bugünlere kadar getirilen Truva 
Savaşı, günümüzde de birçok filme konu olmuştur. 
Bugünlerde gerçekleri efsanelerden ayırmak güç olsa 
da Eski Yunanlılar ve Batı Anadolu’da yaşayan Truva 
halkı arasında yaşanan savaşın, araya tanrıların da 
katıldığının söylenmesi ve diğer mitolojik olaylar 
dışında gerçek olduğu düşünülüyor. Şimdi, M.Ö 13. 
yüzyılda büyük bir kentin yıkılmasına neden olan ve o 
zamandan beri birçok esere konu olmuş bu savaşın 
nasıl geliştiğine bakalım:

Her şey tanrıça Eris’in, bütün tanrı ve tanrıçaların 
katıldığı, Peleus ve deniz tanrıçası Thetis’in düğününe 
çağrılmamasıyla başlar. Buna çok sinirlenen Eris 
ortaya üzerinde ‘En güzeline’ yazan bir altın elma atar. 
Bunun üzerine üç büyük tanrıça Hera, Athena ve 
Aphrodite arasında kimin daha güzel olduğu 
konusunda bir çekişme başlar. Burada hakemlik 
yapmak istemeyen baş tanrı Zeus bu görevi aslında 
Troya prensi olan ancak doğduktan sonra İda Dağı’na 
bırakılarak terk edilen Paris’e verir. ‘En güzel’ seçilmek 
isteyen tanrıçalar Paris’e çeşitli vaatlerde bulunurlar. 
Aphrodite ise Sparta Kralı Menelaos’un karısı, 
dünyanın en güzel kadını, Spartalı Helen’in aşkını vaat 
eder. Paris altın elmayı Aphrodite’e verir. Bunun 
üzerine Paris Aphrodite’in de yardımıyla Sparta’da 
davetli olduğu bir gecede oranın kralı Menealos’un eşi 
Helen’i kaçırıp kendi ülkesi Troya’ya götürür ve 10 yıl 
süren savaşın başlamasına neden olur.

Karısının kaçırıldığını öğrenen Menelaos deliye döner 
ve abisi, Miken Kralı Agamemnon’dan yardım ister. 
Agamemnon, Yunan krallarını toplar ve bir 
Akha(Yunan) ordusuyla Truva’ya sefer düzenler. Bu 
sefere önemli Yunan kahramanları da katılır. Bunların 
arasında Thetis’in oğlu Akhilleus (Aşil) de vardır. 
Kahin tarafından Aşil’in savaşa katılmaması halinde 
savaşın kazanılamayacağı söylenir. Aşil ilk başta 
savaşa katılmak istemese de sonra savaşa 
katıldığında Helen adının sonsuza kadar 
unutulmayacağını öğrenince ikna olur. Akhalar 9 yıl 
boyunca Truva kalesini kuşatırlar ancak bir türlü 
almayı başaramazlar. Bunun üzerine Akhalar yakın 
bölgedeki yerleşim yerlerine saldırıp ganimetleri ve 
güzel kızları toplarlar. Esir alınan kızlar Yunan Kralları 
arasında paylaştırılır ancak Agamemnon kendi 
payındaki kızı alamadığından dolayı esir olarak Aşil’in 
payına düşen kız Briseis’i alır. Buna çok sinirlenen Aşil 
savaştan çekilir.              

Bu sıralarda Kral Priamos’un oğlu, Truvalıların 
Komutanı Hektor savaşın bitebilmesi için Paris’in, 
Menelaos ile teke tek savaşmasını ve kazananın ise 
Helen’i almasını teklif eder. Paris ve Menelaos’un 
düellosunda Menelaos Paris’i yenmek üzereyken 
tanrıça Aphrodite araya girer ve Paris’i kurtarır. 
Düellonun bozulması üzerine ortalık karışır ve 
Akhalılarla Truva orduları birbirine girer. Savaşa 
Aphrodite, Athena ve Ares gibi bazı tanrılar da dahil 
olur. Bu karmaşa arasında Komutan Hektor, Akhaların 
en güçlü kahramanlarından Aias ile savaşır. Ancak 
berabere kalınınca iki taraf da ölülerini toplamak için 
savaşa ara verir.

Günler geçtikçe farklı savaş hileleri denense de savaş 
gittikçe uzar. Agamemnon bu savaşın Aşil olmadan 
kazanılamayacağını anlar ancak en yakın arkadaşı 
Patroklos’un ricalarına rağmen Aşil’in savaşa 
dönmeye niyeti yoktur. Bunun üzerine Patroklos, 

gizlice Aşil’in zırhını giyerek Akha ordusunu savaşa 
götürür. Zırhı giyenin Aşil olduğunu düşünen Akha 
askerleri Truvalılara saldırıya geçerler. Ancak bu 
durum Hektor’un Patroklos’u öldürmesiyle son bulur. 
Aşil’in öldüğünü sanan Menelaos önce büyük bir 
korkuya kapılır ancak aslında bu kişinin Patroklos 
olduğunu görünce durumu kendi lehine çevirmek 
ister ve Patroklos’un ölü bedenini Aşil’in yanına 
götürür. Kuzeni ve en yakın dostunun öldürülmesine 
çok sinirlenen Aşil, Patroklos’un intikamını almak için 
savaşa geri döner. Hektor ile bir düello düzenler ve bu 
düello Hektor’un ölümü ile biter. Ancak Aşil’in öfkesi 
hâlâ dinmemiştir bu nedenle Hektor’un bedenini atlı 
arabasının arkasına bağlar ve günlerce Truva 
surlarının çevresinde sürükler. Kral Priamos, gizlice 
Aşil’in yanına gider ve oğlunun yıpranmış bedenini 
alıp onun için büyük bir cenaze töreni düzenler. 

Aşil’in Hektor’un bedenini atlı araba arkasında 
sürüklemesi
Truvalılar en büyük kahramanlarını kaybetmelerine 
rağmen savaş halen devam etmektedir. Aşil’in ölümü 
ise Paris tarafından topuğundan ok ile vurulmasıyla 
gerçekleşir. Bazı rivayetlerde; Aşil’in annesi Thetis, 
oğlunu sol topuğundan tutup yenilmezlik nehri Styx’e 
sokmuştur, bazılarında ise Thetis oğlunu öldürmek 
için ateşe atarken kocası Peleus tarafından 
durdurulmadan önce Aşil’in sadece topuğu yanmıştır. 
Bu nedenle Aşil’in yalnızca topuğundan vurulursa 
öleceğine inanılır. Ancak Paris bunu başarır. Aşil’e 
tuzak kurarak onu bir tapınakta yakalar ve sol 
topuğundan okla vurarak öldürür. Bu nedenle 
günümüzde ayak topuğunda yer alan tendona ‘aşil 
tendonu’ denir.

Savaş gittikçe uzar. Odysseus’un aklına zekice bir plan 
gelir. Tahtadan devasa bir at yaptırıp içine kendisinin 
de olduğu en seçkin Akha askerlerini yerleştirir. Bu 
dev tahta atı tanrılardan gelen bir hediyeymişçesine 
kıyıya bırakırlar. Truvalılar atı kalenin içine aldıklarında 
ise Akha ordusu atın içinden çıkıp bütün şehri yakıp 
yıkar. Kral Priamos, oğulları ve Truvalılar öldürülür. 
Buradan kurtulan tek Truvalının kral soyundan gelen 
ve ileride Roma’yı kuracak olan iki kardeşin atası 
Aenias olduğuna inanılır. Menelaos ise karısı Helen’i 
alıp Sparta’ya döner. Truva Savaşı ise burada 
Truva’nın talan edilmesi ile sona erer.



Mona Lisa:
Mona Lisa (La Gioconda veya La Jaconde), 
İtalya’nı Floransa şehrindeki Rönesans sırasında 
Leonardo Da Vinci tarafından çizilmiştir. 
Leonarda Da Vinci Mona Lisa tablosunu kavak 
bir pano üzerine Sfumato tekniği (Resimde 
renk ve tonlar arasında yumuşak geçişlerini 
sağlayan gölgeleme yüntemi) ile resmedilmiş 
16. yüzyıl yağlı boya potresidir. Mona Lisa 
tablosu Paris’te yer alan Louvre Müzesi’nde 
sergilenmektedir.
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Resim; kalem, fırça, boya ve bir çok daha araçlarla kağıda, duvara ve benzerlerin üzerine yapılan sanattır.
Resim tarih çağlardan beri gelişegelmektedir. Resim ilk önceleri mağralardan, tapınak ve saray duvarlarından, 
vazolardan ve tabak - çanaklardan başlayarak günümüze kadar gelmiştir. Resim artık birçok kişiye önemli bir 

sanat olarak gelmese de günümüzdeki yaşam şekline uygun birçok geleneği sürdürmektedir.

Resim bir kaçış noktasıdır. Etrafındaki her şeyi görmezden gelen ve sadece santçının resmi ile odaklanmasıdır. 
Resim insanı özgür kılar. Sanatçının kendi düşünceleri içinde dolaşmasını sağlar ve aklına gelen değişik fikirlerin 

kağıda çizilmesi ile tamamlar. 

Ünlü Resimler ve Ressamlar:
1) Mona Lisa – Leonardo Da Vinci 

2) The Starry Night (Yıldızlı Gece) – Vincent Van Goh 
3) Girl With a Pearl Earring (İnci Küpeli Kız) – Johannes Vermee

Resim Nedir?

Ece ZEYTiNOĞLU
9-A



https://vientosur.info/marx-y-engels-y-el-papel-de-la-violen-
cia-y-las-guerras-en-la-historia/
https://elpueblo.cl/2018/12/28/la-ferrea-amistad-entre-marx-y-engels/
https://www.lattedenborsaya.com/2017/06/22/neden-isctr-portfoyumde/
http://www.politikagazetesi.org/?q=content/e%C4%9Fitim-di-
zisi-iii-materyalizm-ayd%C4%B1nlanman%C4%B1n-ve-umudun-felsefesi

Kaynakça: 
https://www.felsefe.gen.tr/materyalizm-maddecilik-nedir-ne-demektir/
http://www.ozyazilim.com/ozgur/marmara/arastirma/materyalizm.htm
http://www.acikbilim.com/2013/05/dosyalar/her-seyin-ozu-madde-
dir-materyalizm.html
https://medium.com/@danilocastelli/marx-y-engels-el-bro-
mance-2ac2c849de87

Girl With a Pearl Earring (İnci Küpeli Kız):
Girl Wit a Pearl earring (İnci Küpeli Kız), 

Hollandalı ressam Johannes Vermeer 
tarafından çizilmiştir. Bu tablonun ana noktası 
bir inci küpedir. Bazen “Hollandalı Mona Lisa” 

olarak adlandırılır.

Resim Türleri:
Potre: Bir kişinin boyunun, yüzünün, 
giyinişinin ve hareketlerinin anlatıldığı 
resimdir.

Figür: İnsan ve hayvanı konu alan 
resimdir.

Figüratif: Dış gerçeğin olduğu gibi ve 
ayrıntılarıyla çizilen resimdir.

Natürmort: Cansız nesnelerin resmidir.

Enteriyör: Bina ve ev içi resimleridir.

Peyzaj: Manzara resimleridir.

Janr: Günlük hayatı anlatan resimdir.

Resimde Kullanılan Malzemeler:
• Akrilik boya
• Mürekkep
• Yağlı boya
• Patel boya
• Sprey boya (Grafiti)
• Sulu boya
• Fresk
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The Starry Night (Yıldızlı Gece):
The Starry Night (Yıldızlı Gece) 1889 
yılında Vincent Van Goh tarafından 
yağlı boya ile çizilmiştir. The Starry 
Night (Yıldızlı Gece) tablosu ressamın 
odasındaki pencereden 
saint-rémy-de-provence köyünün 
gece vaktini göstermektedir. The 
Starry Night (Yıldızlı Gece) tablosu 
New York’taki Art’ta 
sergilenmektedir.
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Ties are a very popular piece of clothing, worn by 
both men and women for many years. They may be 
worn with school uniforms, suits, shirts and even with 
some dresses for various purposes. Ties usually 
symbolize seriousness when worn for meetings and 
work. It is also known that there are many ways to 
knot ties, but probably not everyone would think that 
a person could knot his or her tie in 177,147 di�erent 
ways!

A team from KTH Royal Institute of Technology in 
Stockholm, which was led by Mikael 
Vejdemo-Johansson, found out that there were 
177,147 ways to knot a tie. According to the previous 
research, conducted by a pair and Cambridge 
university in 1999, there were only 85 ways to do it. 
However, after the movie that Keanu Reeves was 
staring in, “The Matrix Reloaded”, it was observed 
that the 85 ways didn’t include the way one of the 
characters knotted their tie. Therefore, that small 
team, formed by mathematicians, described a new 
mathematical process for the possible outcomes, 
which led to the number: 177,147.

Although it sounds crazy, if you start knotting your tie 
every single day of the year in a di�erent way you will 
probably die before trying out all the possibilities, 
because it would take around 485 years. 

The tie knot which was used in “Matrix Reloaded” was 
called “Ediety Knot”.

I also want to show the images for knotting processes 
of the two most used ways of knotting ties and where 
they can be used: Windsor and oriental.

1) Windsor Knot
• It is ideal for long ties 
• It is suitable for important occasions
• It can be worn with wider collars. 

Through this writing I tried to explain the relationship 
between a very simple daily life activity and 
mathematics and tried to mention an important 
point: mathematics is everywhere, even in your tie 
knot!

2) Oriental (Simple) Knot
• It is suitable for both causal and business outfits
• It is good for tall men and beginners at knotting 
ties.

How Many Possibilities
Are There To Knot A Tie? 

Alanur HEPER
9-A 

Resources: 
1] https://phys.org/news/2014-02-mathematicians-ways.html 
2] https://www.lanieri.com/blog/en/tie-knots-all-the-most-fa-
mous-knots-and-how-to-make-them/#:~:text=The%204%20most%20common
%20tie%20knots&text=In%20fact%2C%20the%20most%20used,but%20perfec
t%20for%20long%20ties
3]https://popsci.com.tr/kravat-baglamanin-177-147-yolu-var/ 
Resources (images)
1] https://www.nicepng.com/ourpic/u2q8t4r5r5o0e6r5_tie-vec-
tor-png-download-necktie/ 
2] https://www.teenvogue.com/story/harry-potter-blazers- 
3] https://www.lanieri.com/blog/en/tie-knots-all-the-most-fa-
mous-knots-and-how-to-make-them/#:~:text=The%204%20most%20common
%20tie%20knots&text=In%20fact%2C%20the%20most%20used,but%20perfec
t%20for%20long%20ties 
4]http://www.awesomeknot.com/?p=68 

Ediety knot
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Since social media platforms are becoming more 
common, the number of messages, posts, and videos 
about public events, especially posts with multimedia 
material, is steadily growing. People are spending 
more time on the internet as information technology 
advances. Shopping, reading news, and social 
networking are only a few of the everyday things that 
can be done online. While information resources 
make people’s lives easier, the constantly produced 
large amount of data makes it di�cult to find 
valuable information that people need. The aim of the 
recommender system was to solve the problem of 
information overload. Most systems, on the other 
hand, only accept one data source. A music website, 
for example, can recommend music to users based on 
their website behaviors, such as which songs they 
post and which singers they listen to. They are not 
interested in data from other outlets such as social 
media.

A network is simply a set of items that are linked 
together. The objects are called nodes or vertices, 
and they are normally drawn as a point. The relations 
between the nodes are called edges, and they are 
normally drawn as lines between points. In the real 
world, networks can serve a wild range of structures. 
The internet, for example may be described as a 
network with nodes that are computers or other 
devices and edges that are physical connections 
between the devices. The World Wide Web is a vast 
network of nodes and edges with pages serving as 
nodes and connections serving as edges. The 
network structure of unweighted networks with n 
nodes and no multiple connections can be expressed 
by an nxn adjacency matrix A. Unfortunately, there 
are opposing conventions for defining the adjacency 
matrix if the network is guided. A one indicates the 
existence of reference in the adjacency matrix which 
is a matrix of ones and zeros. As a result, it is defined 
by A

 
Twitter, Facebook, and other social media platforms 
have become increasingly popular in recent years. On 
social media, people often share their thoughts or 
inform their friends about their activities. Twitter is a 
well-known microblogging service that receives a lot 
of coverage. Posts can be sent from anywhere and 
anytime. Single words can contain only a small 
number of details, but the resulting content may 
produce a large amount of data and include essential 
knowledge. Each message explains what the users 
are doing or thinking, and each message often 
includes the time and place. 

In conclusion, the technology we frequently use 
nowadays would never have happened if it were not 
for mathematics. After these expressions, you will 
look at the technology that makes our life easier from 
a di�erent perspective. In addition, statements in this 
text are only what we can see, there are more that we 
cannot see.

Algorithms Behind Social Media

Arda ERİŞ
9-A   

References: 
https://www.sciencedirect.com/science/arti-
cle/abs/pii/S0020025516303917?casa_token=CrM3uK6cmHQAAAAA:YgWUItoHk7R
BGkWoEwxVn73ayROyw-do9aG7wMw-goVTQr8cia6mMP2a5dcXJe_pRsKA8tpK-Yo
 https://www.one2create.co.uk/blog/navigating-social-algorithm-updates-in-2019/                 
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We all know mathematics is useful in many jobs. I 
want to look at football because football is my 
favorite sport and I wonder how footballers and 
managers use math in the sport. I will explain 
mathematics in football with reference to two 
disciplines: Statics and tactics/geometrical shapes.

Footballers Performance and Statics:  
While I was searching, I learned most of the teams 
have mathematicians and statisticians.  In football, 
statics and graphs are used to calculate teams and 
footballers’ performances. For example, Manchester 
City’s average pass ratio, players’ shooting 
performance or speed of runs. These statistics are 
generally used for comparison.
They can calculate these with simple average and 
percentage calculations.
Example: A team, B team
A= 678 passes/ B= 302 passes    678 / a +b = 0,69  X 
100   =
69%- A team played 
31%- B team played.    
We can see they are using easy calculations.

Also, they can calculate speed with s= d/t formula.  In 
the Premier League, teams run an average 110km per 
match.

Tactics and geometrical shapes in football:
In every sport, tactics are important to win the match. 
These days, most teams have mathematicians. In 
modern football, you must understand and apply new 
tactics. In tiki taka we can see triangles and lines.
Tiki taka strategy aims to have the ball and is played 
with short and fast passes.
 Three players played with ball and they are doing a 
triangle surrounding the opponent team’s player. This 
makes it so the opponent player can’t catch the ball.
Football Managers are also using math while doing 
team formation like 4-4-2, 4-4-3, and 3-4-3. In 

football, measuring the pitch is also important and 
includes mathematics, too. An average football field 
is between 90 and 120 meters. They have many 
geometrical shapes: Circle, rectangle, square, angles, 
and radius.

In conclusion, we see how mathematics is important 
in football, especially in statics. If you are a player or 
fan, this information would not be important for you 
because math is usually used in football for technical 
branches. In modern football, managers care about 
these statics a lot. Pep Guardiola, manager of 
Manchester City, has a football philosophy related to 
running. He loves players that run a lot and when he 
looks at the players for transferring, this is the 
statistic he focuses on. When one manager prepares 
his team for the match, he must look at these 
statistics. They are the football architects. I advise you 
that when you are watching a match, you should look 
at how the players pass and other tactics. Football is 
already beautiful, but when it's mixed with math, it 
becomes wonderful.

Math And Football

Arda KOŞTU
9-D  

References: 
https://www.cuemath.com/learn/just-kicks-beautiful-game-mathematics/
https://www.youtube.com/watch?v=Nv7JYtVbzvI&t=329s
https://school.eckovation.com/world-cup-special-mathematics-football/
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Music is heavily influenced by mathematics. In other 
words, music is built on mathematics and physics. 
Music has a deep background, and the sheer size of 
its history makes it even more interesting. People 
discovered sounds. They arranged those sounds and 
made it into a whole. As time passed, people 
integrated mathematics into the music, and they 
discovered a whole set of new rules, and principles. 
These whole set of principles are used even today.

Everything starts with waves. Those waves vibrate, 
and generate frequencies. The first waves humans 
generated were probably percussive sounds, such as 
a rock hitting another rock, or a stick hitting a rock. 
When solid matter strikes each other, they produce 
sound. The other way of producing sound is simply 
using the larynx (voice box).  Then wind instruments 
were made. It’s believed that one of the first 
instruments ever played is some variation of a flute. 

When instruments started to develop, mathematics 
became essential, because sounds that won’t fit with 
each other will only make unsettling noises. This led 
to people to start developing a tuning system that 
makes sounds and frequencies fit each other. There 
are many tuning systems that humanity has 
discovered, but there is a tuning system that has been 
used the most. It is “twelve-tone equal 
temperament”. This tuning divides an octave into 12 
equally spaced pitches before they repeat 
themselves. Also, developing a tuning means we have 

to work with ratios. In music every interval can be 
shown with fractions. For example, there is a perfect 
fifth interval between the C and G note, and this 
interval creates a 2:3 ratio. Then we created scales by 
using those intervals, and then the foundation of 
scales brought us chords and melodies. 

In summary, mathematics made music develop much 
faster and made music something all of us can enjoy. 
Learning music theory or its relationship with 
mathematics is not an essential thing to learn for a 
musician, but this extra knowledge has an 
immeasurable value. Especially, if a musician is a 
classically trained, it is always good for them to learn 
a bit about how music evolved over time.

The Development Process Of Music
And Its Harmony With Mathematics

Bora DİNÇ
9-B 

Resources: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Equal_temperament#/media/-
File:Equal_Temper_w_limits.svg
https://voxpopulisphere.com/2017/10/28/audio-lis-
ten-to-a-9000-year-old-chinese-flute-the-worlds-oldest-playable-instrument/
https://www.bbc.com/news/science-environment-18196349 
https://www.researchgate.net/figure/Consonance-Order-
ing-for-Two-Tone-Intervals-from-Helmholtz-1877-Decreasing-in-order-of_tbl1_316292
505
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It is a city established as a colonial state in the 
Ancient Greek era in the autonomous region of Sicily, 
located in the south of Italy. In the Ancient Greek 
times, this city was well known for its cultural 
richness, amphitheaters and architecture. This city 
has a very important historical role for the Ancient 
era.  Once the city was the political unit with the 
largest political and military power in the 
Mediterranean basin whose history is known. It was 
the place where the famous scientist, mathematician 
and inventor Archimedes was born and lived.

Archimedes was born in Syracuse around 287 BC, 
Although the date of birth is not known exactly, it is 
based on the statement of the Greek historian 
Ioannes Tzetzes that “Archimedes lived 75 years”.
Archimedes is considered as the first and most 
significiant, greatest scientist and mathematician of 
the ancient world and he is the one of the most 
important names in the mathematics and dwelling on 
his discoveries will shed light on us in terms of the 
history of science. It will also enable us to understand 
math to this point.

When he was only 2 years old, he went to Alexandria 
to study at Euclid's school. Although he did not learn 
from Euclid himself, it is a fact that he used Euclid’s 
resources. He made a breakthrough in mathematics 
and engineering by taking what he learned in these 
sources much further. 

Defence Of Syracuse

Kaan Deniz KOCAMAN
11-E  



Kaynakça: 
https://www.britannica.com/biography/Archimedes
http://archimedespalimpsest.org/about/history/archimedes.php
https://en.wikipedia.org/wiki/Syracuse,_Sicily
https://www.math.tamu.edu/~don.allen/history/archimed/archimed.html
https://www.alloverinformation.com/who-is-archimedes-archime-
des-buoyancy-of-water/
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Measuring the circle (includes the discovery of the 
number pi.)
On the spirals
On the sphere and cylinder (the invention he wanted 
to be put in his grave)
Conoids and spheroids (conical and spheroids)
Quadrature of parabola
Ostomacion
Lemmas (It is controversial whether it is an 
Archimedes work or not.)

These are Archimedes studies and discoveries in the 
field of mathematics.

When Archimedes was over 70, one of his relative, 
King of the Syracuse died. At the end of the Second 
Battle of Bohn, the city was defeated, and it agreed to 
unite with the Carthaginians. Thereupon, the Romans 
sent Claudius Marcellus, one of their famous consuls, 
to Syracuse with an army. Archimedes is far from the 
field of politics he never participated in because he 
devoted himself to his studies. In the war Archimedes 
fellow townsmen asked him to help defend the city 
and he accepted this almost unwillingly. When 
Roman warships came through the city walls on the 
coast suddenly came across a gigantic dreadful 
pincer. This tool, which came out from behind the 
walls, caught the ship from its bow and smashed it 
between its jaws. The working principles of this tool, 
operates with the help of lever arms and rotary 
pulleys, were revealed by Archimedes.

A levereage mechanism was created for the first time 
and the giant catapults designed by Archimedes 
placed behind the walls were raining heavy stones 
and arrows on the enemy. 

There is a legend that Archimedes reflected the light 
by using large mirrors an the enemy warships burned 
because of the high heat. 

Archimedes they were so scared that they screamed 
and ran away. Most of the machines that Archimedes 
created were mechanical devices and inspired by 
some scientific rules. For example, with help of reels, 
stones are taken to bastions and thrown far away 
with catapults.
Marcellus Claudius realized that the Roman engineers 
could not compete with Archimedes and he said: 
“Why should we fight this math giant? He sits on the 
shore and destroys our navy as if mocking us! " He 
took Syracuse into a complete blockade after these 
words.  Because of the innovations that this genius 
man had found, the city endured for a long time and 
fought to the end, but Romans captured the city in 
BC.212 and killed Archimedes. machines were so 
daunting to Romans that when they saw a rope or 
sticks on the walls, 



References: 
What Is Pi? | Live Science 
https://www.scientificamerican.com/arti-
cle/what-is-pi-and-how-did-it-originate/#:~:text=Succinctly%2C%20pi%E2%80%
94which%20  
Funny Science Jokes: Laughs for Scientists (calpaclab.com)
mathematics – beyond the petri dish 
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Does everybody know what pi number is? Why do we 
use pi number? I will answer these questions. I think 
everybody has heard what is pi, but almost no one 
answers that questions exactly true. I will try to 
explain pi number and help you to keep this in your 
mind easily. Do you know when we started to use pi 
number? Pi number was found 4,000 years ago, so 
we started to use pi number 4,000 years ago. Some 
ancient countries contributed to the discovering of pi 
such as, Babylonians and Egyptian. However, first, pi 
was discovered by Babylonians. Pi number’s first 
calculation was made by Archimedes of Syracuse, 
who is one of the greatest mathematicians of the 
world, using the Pythagorean Theorem to find area of 
polygons. Also, British Mathematician William Jones 
discovered the symbol of pi (π). Why do we use pi? Pi 
number is the ratio of the circumference of any circle 
to the diameter of that circle. The circle’s size does 
not matter, it always gives result of pi, so with the 

help of pi we can measure a circle’s circumference 
and volume of easily.  Moreover, pi is symbolized with 
the letter ‘p’ or ‘π’. Pi does not have an exact value, 
but mathematicians and math fans are interesting in 
finding many digits of pi. Furthermore, there is a The 
Guinness World Record about pi. Who will be able to 
say the most digits of pi? This is the subject of The 
Guinness World Record. According to the last record 
holder, this score belonged to Rajveer Meena, who 
read 70,000 decimals of pi in 2015. Moreover, there is 
a pi day on March 14. We are celebrating pi day at 
schools and we are finding funny words about pi. 
Furthermore, there is an interesting coincidence 
about the usage of pi. This interesting coincidence is 
in the word ‘pizza’. We can easily perceive the use of 
pi and we can keep the formula of pi in our mind by 
using the example of pizza.

Pi Number

Gamze GÜLER
9-A 



References: 
1-https://www.omahaschoolofmusicand-
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We use mathematics in many areas of our daily life 
without realizing it. Music is one of the areas that 
includes principles of mathematics and a little bit of 
physics. I will explain how music is related to math 
and physics. 

Firstly, let’s learn what the meaning of music is and 
then discuss some of the music terminology related 
to math and physics. Music is the combination of 
di�erent sounds in a melody. What is sound? It is a 
wave that occurs when an object vibrates. When you 
hear something, sound waves are transmitted from a 
vibrating object and fall into the eardrum.  Our brain 
processes this as the perception of sound. The 
physical properties of the sound wave depend on the 
quality of the sound heard. This is called a 
wavelength.

Since we know about sounds, I can mention about 
the musical notes. You have probably seen a piano’s 
keys before. Each key corresponds to a note, and the 
key produces a unique sound that vibrates at a 
specific frequency. A set of 12 keys consisting of 7 
white keys and 5 black keys is called an octave. 
Twelve keys are arranged from C to A. C1 vibrates at 
32.70 Hz and A1 vibrates at 55.00 Hz. These notes are 
arranged in ascending order of frequency. So, from C1 
to A1 is 1 octave. These octaves continue from C2 to 
A2, from C3 to A3, and so on.

At this point, let’s go back to math. Pythagoras was 
the first to reveal that di�erent sounds can be 
obtained with di�erent lengths of a string. 
Pythagoras split a 12-unit wire in half and obtained 
the octave. The resulting 6-unit length (of the wire) is 
an octave treble of 12-unit length. Pythagoras found 
the 5-line range with 8 units of length (2/3 of the 
wire), and the range of 4 with the length of 9 units (of 
the wire). Let start with the "do" sound. The east side 
of the string gives us an octave treble of the “do”, 2/3 
to the left of the string sound, ¾ “fa” sound, 8/9 the 
"re" sound, and 64/81 the “mi” sound. When you go 
this way; Do, re, mi, fa, sol, la, si, do sounds 

respectively. It is expressed in the ratios of 1, 8/9, 
64/81, 3/4, 2/3, 16/27, 128/243 and 1/2.

Numbers are the key part to music. The music is split 
into sections called beats and each measure has the 
same number of beats. These are equivalent to the 
mathematical division of time. Each song with a beat 
provides rhythmic information about the song, such 
as the beat of each measure. The beat is like a 
fraction, with one on the top and one on the bottom. 
There is also a numerical connection because every 
note and rest in music has a constant beat. To 
properly calculate music, it is important for musicians 
to understand the value of fractions and notes. 

As a result, mathematics and physics have a huge role 
in music. Lack of math or physics means that there is 
no music. If you are playing an instrument or writing 
a song, you will be using both these disciplines, even 
though you don’t use them directly. 

Music And Mathematics

Yaren YILMAZ
9-D  



141

Katrina Kaif-Aditya and Roy Kapur star in Fitoor, with 
the exception of a few scenes, is a very shallow a�air 
and a bad adaptation of the Great Expectations of 
Charles Dickens. There is over dramatization of 
events. Although there is great acting with Aditya 
and Tabu, the movie fails to engage the viewer.

Noor (Aditya Roy Kapur) loves Firdaus (Katrina Kaif) 
but could not confess his love to her very well 
because he works for her family. After some years, he 
meets the lady and learns that the strength of his 
feelings has not diminished, and she is playing along. 
What does a Bollywood hero expect you to do? 
Confess love and o�er those dramatic dialogues? In 
Abhishek Kapoor's Fitoor, that's not what you get. 
Our main character, Noor, looks at Firdaus with such 
passion, is anxious in a cute way around her and 
behaves around his crush like a teenager. Aditya plays 
the role of Pip, the aspiring artist Noor, from the book, 
while Tabu plays the Indian version of Miss 
Havisham-Begum Hazrat. As the cold-hearted Estella, 
titled Firdaus in the Bollywood adaptation, Katrina 
Kaif moves in.

The movie is set in Kashmir and has a mysterious 
atmosphere which is the best part of the movie. The 
forest covered in white and the horse scenes give the 
viewer magical scenery. After showing the magical 
Kashmir, the movie sets in New Delhi, which is way 
more modern than Kashmir. Again, the director gives 
us magical scenery in Delhi. 

In Fitoor, Aditya and Tabu are undeniably the best 
actors. You hate Noor for his ignorance, but your 
heart is melted by his haunting looks and his great 
and cute love for Firdaus. For Tabu’s Begum Hazrat, 
you can feel the hatred that she has for Noor. With 
the exception of one scene where he is intoxicated, 
he does not express his a�ection for Firdaus. Each 
frame involving the lead pair, however, is boring 
be-cause of the intense and dramatic facial 
expressions.

The romantic parts can be felt when the focus is on 
Aditya, but the moment the camera starts filming 
Katrina, you lose interest. It is not only that her 
character is less interesting in Fitoor, but because her 
dialogues sound hollow, and even in the most 
intimate of scenes, Katrina's forceful 
acting fails to reflect the passion and love.

The quirky and sneaky Begum Hazrat, who was 
fooled in love and promised herself that the men feel 
the same heartbreak and pain she did, plays Tabu. 
Tabu gives Fitoor a dramatic energy. Look out for one 
of the last scenes where Noor challenges her and her 
best is o�ered by Tabu's dramatic Begum.

In the entire film, the ending makes for yet another 
complainer. Firdaus obviously has little feelings for 
Noor, as the cruel Estella in Great Expectations, 
throughout the film. In the end

Fitoor Movie Review

Alize Melike GONZALEZ
11-B  
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If you are looking for a film with a touching subject 
and a sweet texture, Hugo can be one of the viable 
options. The film is based on a book, The Invention of 
Hugo Cabret, which was written by Brian Selznick in 
2007. The movie was directed by Martin Scorsese in 
2011. In 2012 it received five Oscar awards in di�erent 
categories. It is a production of the United Kingdom, 
America and France. Famous actor Johnny Depp is 
one of the four producers of this film. Hugo focuses 
on a kid who lost his father and is living between the 
walls of a train station in 1931, Paris. Our main 
character Hugo Cabret was played by Asa Butterfield 
and his friend Isabelle by Chloë Grace Moretz. 

Our story begins displaying the harsh life of Hugo, 
living at a train station, looking after the clocks and 
trying to continue his life hiding from the station 
inspector. He spends most of his time with a machine, 
automaton, which is the only reminder of his 
deceased father. One day, when he meets a toy maker 
at the station, he finds himself very close to solving 
another mystery. He starts to work with the toy maker 
and makes a new friend named Isabelle and our 

exciting journey begins. While watching this film, it is 
very unlikely not to be impressed by this young boy, 
the way he looks at life and the cosy friendship 
between him and Isabelle. If you are interested in 
movies and how they are made, you may also get 
your answers in two hours. 

Asa Butterfield, who is also known for his role in the 
film ‘The Boy in the Striped Pyjamas’, successfully 
portrays Hugo Cabret and Chloë Grace Moretz as 
Isabelle at the age of fourteen. Many important, 
experienced actors that we are familiar with such as 
Emily Mortimer, Ben Kingsley, Jude Law, Christopher 
Lee and Helen McCroy appear in the movie as well. In 
addition, the movie is directed by a very 
accomplished director, Martin Scorsese, who is 
known for many movies with high IMDB scores such 
as The Irıshman (7.9). When we look at this crew 
completely, it is not hard to predict the great 
production they have created together. 

I highly recommend this movie to everyone, at every 
age. You may watch it with friends, with family or on 
your own and enjoy in all the ways. Now, prepare 
yourself to time travel to 1931 and learn about the 
history of filmmaking

Hugo (2011)

Alanur HEPER
9-A 

Resource: 
https://www.imdb.com/title/tt0970179/
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My dear classmates,
Since we are in the middle of the coronavirus 
pandemic. I am aware that you have been stuck and 
have lost motivation about IB and assessments. 
During the coronavirus pandemic, it is not uncommon 
to feel a lack of motivation brought on by many 
things. As a whole, we are going through di�cult 
roads. Don’t lose your motivation. You should 
definitely try to succeed in your school as a student. 
In the midst of uncertainty, we have survived. For us, 
to catch up with everyday lessons and learning, we 
will need to be motivated. There are some tips that 
every student should follow.

Firstly, fear is what holds us back from achieving our 
goals. When we allow anxiety to get in the way of our 
actions, we end up doing nothing. We are also 
hesitant to take chances because we believe the odds 
are stacked against us. Fear consumes us to such an 
extent that we become irrational. It takes confidence 
to get out of our comfort zone.

Make mistakes and accept them. Mistakes are great 
chances to learn. Mistakes are steppingstones. We 
would not value success if we have not experienced 
disappointment. Our ability to succeed is based on 
our ability to fail. Every mistake that we make turns 
into a learning opportunity. 

Never leave your work hanging. Aspire to achieve 
your objectives. Being good is not straightforward, of 
course, because we have so many responsibilities. 

However, it is the little details that make our dream 
come true. Never overlook them. 

Allow yourself to be happy. The key is to love what 
you do, not do what you love. Along the way, new and 
surprising things will arise, and you will have no 
choice but to learn to accept them and work your way 
around them, so you might as well enjoy what you do. 
Explore new opportunities, do not limit yourself to 
one thing. Find new possibilities that you can enjoy 
and experience success. Be ready to learn new things. 
Bring your skills to the next step with every task. Give 
yourself a little time. It is okay to rest, but do not to 
quit when you get tired. Take your time and save your 
energy for new challenges.

I believe we can overcome this di�cult process 
successfully. The most important thing is staying 
motivated. Achieving success is never easy. Leave 
your comfort zone, start studying, and you can make 
your dreams come true. Just believe in yourself. The 
coronavirus is a lethal virus. Sickness, 
disappointment, and death are all common topics on 
the news. In such situations, it is quite normal for 
students to be unhappy since we are not able to go to 
school and spend time with our friends during online 
education. Believe that this process will be over soon 
and try to keep yourself motivated. 

A Motivational Speech
For My Friends…

Beril KAYA
11-C 



After the success of Hair in the 1970’s, rock music was 
flourishing on Broadway with Jesus Christ Superstar, 
Godspell, Grease and many others. The musicals also 
went in another direction and shows like Raisin, 
Dreamgirls, and The Wiz brought an African 
American influence on Broadway. Old- fashioned 
values were still embraced in such hits like Annie. At 
the end of the 1970’s, Evita by Andrew Lloyd Weber 
gave a more serious political biography than the 
audience was used to. 

The 1980’s and 1990’s saw the influence of European 
“Mega-Musicals” or “Pop Operas”. They featured pop 
influenced scores and had larger casts and notable 
e�ects like falling chandeliers (The Phantom of the 
Opera) and helicopters (Miss Saigon) on the stage. 
Many of them were based on novels and other works 
of literature. The most important writers of 
Mega-Musicals include the French team 
Claude-Michel Schönberg and Alan Boublil in 
collaboration with Richard Malby Jr. (Les Miserables) 

and the British composer Andrew Lloyd Weber who 
wrote Cats and Phantom of the Opera. Several of 
these musicals have been running for decades in New 
York, London, and many other cities.

Recently, musicals based on movies such as The 
School of Rock, Mean Girls, Beetlejuice, and Kinky 
Boots are becoming increasingly common because 
they draw large audiences to the theatre. “Jukebox 
Musicals” are stories based around the songs of 
popular artists like Mamma Mia using ABBA’s music 
and Jersey Boys using The Four Seasons’ songs. 
These types of musicals have become popular as well. 
“Historical Musicals” like the groundbreaking musical 
Hamilton by Lin-Manuel Miranda and the musical Six 
which first started as an o�-west end production and 
later appeared on Broadway are recently very 
popular.  

The world of Musicals is a large and magical world 
with incredibly talented and hardworking people. 
Unfortunately, due to Covid-19, most of the theatres 
around the world are closed. But if you ever catch a 
chance to see one in person, you will certainly enjoy 
the dances, music and all the other incredible things 
that musicals o�er. If you are unable to go to the 
theatre, cast albums of great musicals are worth a 
listen as well. 

Broadway, New York City

The Black Crook (1866)
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Musical theatre is a form of theatre combining music, 
songs, spoken dialogs and dances. Musical theatre – 
usually referred to as “musicals” – is performed 
around the world. They may come in big budget 
productions like Broadway or West End theatre 
productions in New York City and London, or smaller 
o�-Broadway productions, or amateur groups like 
schools and other informal stages. Besides the United 
States and Britain, there are more musical theatre 
productions in many other countries.

Let’s start at the very beginning – A very good place 
to start. The history of musical theatre goes back 
many centuries to the theatre of the ancient Greeks. 
The ancient Greeks added music and dances to their 
theatre productions. Later, the ancient Romans 
added music and dance routines performed with 
orchestras in their theatres. By the Renaissance, these 
forms evolved into other forms of entertainment. In 
the 1700’s, two forms of theatre were popular in 
Europe: Ballad Operas such as The Beggar’s Opera 
(1728) and Comic Operas such as The Duenna (1775). 
Ironically, New York didn’t have significant theatre 
until 1752. William Hallam and his brother Lewis 
Hallam established a theatre first in Williamsburg, 
Virginia and later moved to New York. 

The first piece that is a modern conception of a 
musical is The Black Crook, which premiered in New 
York in 1866. The production was five-and-a-half 
hours long, but despite its length, it ran for 474 
performances which was a big number for the time. 
In the same year, the show The Black 
Domino/Between You, Me, and the Post was the first 
show to call itself “Musical Comedy”. As 
transportation and street lightings improved, it 
became safer to travel at night so plays could run 
longer and larger audiences could watch them. Over 
the years, musical theatre kept improving and kept 
reaching greater audiences. By the end of 1920’s, 
motion pictures, like The Jazz Singer, were 
represented with synchronized sound and critics 
started to wonder if cinema could replace live theatre. 
In the 1930’s, with the success of the musical Show 
Boat, creators started to follow the format of the 
popular hit. But, unfortunately, theatres were a�ected 
by the great depression and only a few shows could 
run on Broadway and in London. 

Then comes “The Golden Age”: 1943 to 1968. The 
Golden Age of Broadway is generally considered to 
have begun with Oklahoma! (1943) and ended with 
Hair (1986). Oklahoma! ran a total of 2,212 
performances making it the first “blockbuster” 
Broadway show. The two collaborators of Oklahoma!, 
Rodgers and Hammerstein also created a collection 
of some of musical theatre’s most loved classics such 
as The Sound of Music (1959) and The King and I 
(1951). The success of the musical Oklahoma! inspired 
other successful musicals like Annie Get Your Gun 
(1946) and Kiss Me Kate (1948). Later, in the 1950’s, 
famous musicals like My Fair Lady (1956) and West 
Side Story (1957) were made, providing the message 
of racial tolerance. In the 1960’s, rock music started to 
be used in musicals such as Hair. This musical not only 
featured rock music, but also featured nudity and 
controversial opinions about the Vietnam War.  
Several musicals like Fiddler on the Roof and Blitz!  
featured Jewish subjects and issues. By the end of the 
Golden Age, musicals became integrated with black 
and white cast members. 

An Introduction
To Musical Theatre

Duru EĞİLMEZ
9-B 
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After the success of Hair in the 1970’s, rock music was 
flourishing on Broadway with Jesus Christ Superstar, 
Godspell, Grease and many others. The musicals also 
went in another direction and shows like Raisin, 
Dreamgirls, and The Wiz brought an African 
American influence on Broadway. Old- fashioned 
values were still embraced in such hits like Annie. At 
the end of the 1970’s, Evita by Andrew Lloyd Weber 
gave a more serious political biography than the 
audience was used to. 

The 1980’s and 1990’s saw the influence of European 
“Mega-Musicals” or “Pop Operas”. They featured pop 
influenced scores and had larger casts and notable 
e�ects like falling chandeliers (The Phantom of the 
Opera) and helicopters (Miss Saigon) on the stage. 
Many of them were based on novels and other works 
of literature. The most important writers of 
Mega-Musicals include the French team 
Claude-Michel Schönberg and Alan Boublil in 
collaboration with Richard Malby Jr. (Les Miserables) 

and the British composer Andrew Lloyd Weber who 
wrote Cats and Phantom of the Opera. Several of 
these musicals have been running for decades in New 
York, London, and many other cities.

Recently, musicals based on movies such as The 
School of Rock, Mean Girls, Beetlejuice, and Kinky 
Boots are becoming increasingly common because 
they draw large audiences to the theatre. “Jukebox 
Musicals” are stories based around the songs of 
popular artists like Mamma Mia using ABBA’s music 
and Jersey Boys using The Four Seasons’ songs. 
These types of musicals have become popular as well. 
“Historical Musicals” like the groundbreaking musical 
Hamilton by Lin-Manuel Miranda and the musical Six 
which first started as an o�-west end production and 
later appeared on Broadway are recently very 
popular.  

The world of Musicals is a large and magical world 
with incredibly talented and hardworking people. 
Unfortunately, due to Covid-19, most of the theatres 
around the world are closed. But if you ever catch a 
chance to see one in person, you will certainly enjoy 
the dances, music and all the other incredible things 
that musicals o�er. If you are unable to go to the 
theatre, cast albums of great musicals are worth a 
listen as well. 

References: 
https://www.newworldencyclopedia.org/entry/Musical_Theater#History
https://www.theodysseyonline.com/the-6-types-current-broadway-shows

Oklahoma! (1943)

The Phantom of the Opera

Mamma Mia (1999)

Musical theatre is a form of theatre combining music, 
songs, spoken dialogs and dances. Musical theatre – 
usually referred to as “musicals” – is performed 
around the world. They may come in big budget 
productions like Broadway or West End theatre 
productions in New York City and London, or smaller 
o�-Broadway productions, or amateur groups like 
schools and other informal stages. Besides the United 
States and Britain, there are more musical theatre 
productions in many other countries.

Let’s start at the very beginning – A very good place 
to start. The history of musical theatre goes back 
many centuries to the theatre of the ancient Greeks. 
The ancient Greeks added music and dances to their 
theatre productions. Later, the ancient Romans 
added music and dance routines performed with 
orchestras in their theatres. By the Renaissance, these 
forms evolved into other forms of entertainment. In 
the 1700’s, two forms of theatre were popular in 
Europe: Ballad Operas such as The Beggar’s Opera 
(1728) and Comic Operas such as The Duenna (1775). 
Ironically, New York didn’t have significant theatre 
until 1752. William Hallam and his brother Lewis 
Hallam established a theatre first in Williamsburg, 
Virginia and later moved to New York. 

The first piece that is a modern conception of a 
musical is The Black Crook, which premiered in New 
York in 1866. The production was five-and-a-half 
hours long, but despite its length, it ran for 474 
performances which was a big number for the time. 
In the same year, the show The Black 
Domino/Between You, Me, and the Post was the first 
show to call itself “Musical Comedy”. As 
transportation and street lightings improved, it 
became safer to travel at night so plays could run 
longer and larger audiences could watch them. Over 
the years, musical theatre kept improving and kept 
reaching greater audiences. By the end of 1920’s, 
motion pictures, like The Jazz Singer, were 
represented with synchronized sound and critics 
started to wonder if cinema could replace live theatre. 
In the 1930’s, with the success of the musical Show 
Boat, creators started to follow the format of the 
popular hit. But, unfortunately, theatres were a�ected 
by the great depression and only a few shows could 
run on Broadway and in London. 

Then comes “The Golden Age”: 1943 to 1968. The 
Golden Age of Broadway is generally considered to 
have begun with Oklahoma! (1943) and ended with 
Hair (1986). Oklahoma! ran a total of 2,212 
performances making it the first “blockbuster” 
Broadway show. The two collaborators of Oklahoma!, 
Rodgers and Hammerstein also created a collection 
of some of musical theatre’s most loved classics such 
as The Sound of Music (1959) and The King and I 
(1951). The success of the musical Oklahoma! inspired 
other successful musicals like Annie Get Your Gun 
(1946) and Kiss Me Kate (1948). Later, in the 1950’s, 
famous musicals like My Fair Lady (1956) and West 
Side Story (1957) were made, providing the message 
of racial tolerance. In the 1960’s, rock music started to 
be used in musicals such as Hair. This musical not only 
featured rock music, but also featured nudity and 
controversial opinions about the Vietnam War.  
Several musicals like Fiddler on the Roof and Blitz!  
featured Jewish subjects and issues. By the end of the 
Golden Age, musicals became integrated with black 
and white cast members. 

Hair (1968) 

Hamilton (2015)
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Do you think online education or traditional 
education is more beneficial? As technology 
advances, humans become more and more involved 
with technology. Technological tools, such as robots, 
are replacing some of the things humans have done 
before. Additionally, we have switched to online 
education due to the Coronavirus emergence in 2019.

While this is the case in most areas, in recent years, 
education has started to turn to online education. 
Children are trying to meet their educational needs 
by attending online lessons from their computer, 
iPad, phones, and other devices. Some people find 
online education better, others find traditional 
education more correct, and I think there are negative 
and positive aspects for both types of education. 
Tools are used and lessons are supported by online 
videos and question solutions. Systems are set up to 
inform parents so that parents can easily access them 
online. 

 When we say online education, if we mean not going 
to school and connecting to the lessons from home, I 
think it is not very useful for our education. This is 
because we interact with our friends and teachers in 
traditional education. I think that seemingly minor 
factors like eye contact are very important. We can 
easily achieve this in school, but it is di�cult to 
achieve this in online classes. To give an example 
from myself, frankly, sometimes I cannot concentrate 
very much on my lessons and I get distracted quickly. 
Numerical lessons, especially mathematics, are 
challenging for me. Technology is something 
discovered by people and technological tools are 
developed and produced by people. For this reason, 
there may be problems with these devices produced 
by people when we do not go to school and stay at 
home for education. For example, when there is a 
problem on the internet because the camera or mic is 
not working, the lesson may be interrupted.            

Not all people are the same. For instance, some 
students have di�culty with learning, so they need 
special attention, and this is more di�cult in online 

education, whereas the teacher and student are in 
school and they can always interact. The teacher can 
easily help when the student needs help. In addition 
to everything I've mentioned, online education 
should also be considered financially. For example, in 
a family with three children, three di�erent electronic 
devices are needed for all of the children to attend 
online classes. This is a time where the financial 
situation of each family may not be su�cient. In such 
a situation, the state should support families in bad 
conditions, but this is not done in our country. In 
addition, the network connection of a person living 
on a mountainside and a person living in the city 
center is not the same, so, there may be many 
problems connecting to the internet. Even if online 
education is tried to be done in a way, it should be an 
exam suitable for every level and every age. If it is 
compulsory, we can do it under the supervision of 
teachers like everyone else in education, but when 
are the exams held? Because it cannot be controlled 
in online education, students can easily communicate 
with fellow students or find answers to questions 
online. in this case it is not a fair test. We learn the 
subjects online, so why must the exam be 
face-to-face? This is a justified point of view.

Technology contributes many things besides 
education, but I think technology should only be used 
as much as needed, such as smart boards, homework 
control programs or lecture videos for reinforcement. 
As a result, I cannot choose between online or 
traditional education and I think the two should be 
used together.

Best Education

Nisa ŞAVK
9-D 
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A biopic film that is also a black comedy, but how 
comedic is the tragic life of Tonya Harding? Starting 
to skate at the age of 4, growing up with the absence 
of her father and the abuse of her mother, only to be 
topped with the “nice” boyfriend, who also brings 
violence into her life. Not fitting the Olympic council’s 
expectations but having an ungodly amount of talent 
gives her a hard time getting where she wants to get. 
Her career is pretty much a representation of how the 
justice system can be very cruel and quite the 
opposite of what it promotes. A risky approach, but 
telling this devastating and real story with the 
element of dark comedy is what makes “I, Tonya” 
much more than just a biographical movie/based on 
true events movie. The film is based upon the 
interviews (which also exist in real life) and has a 
narrative storytelling that draws the viewer in. 

If you ask someone who Tonya Harding is, they will 
probably give you an overview of her scandalous 
career and how it flopped in the early ‘90s. Craig 
Gillespie aimed to give the right answer to that 
question. The film is based upon the interviews 
(which also exist in real life) that the main characters 
give and has a narrative storytelling that draws the 
viewer in. While one of the main focuses is the “Triple 
Axel Jump” and Tonya’s skating career, the life behind 
the rink is crucial to the story. Gillespie’s cinematic 
approach to these events and clever narrative adds 
artistic qualities to the film. 

Margot Robbie’s portrayal of Tonya is over the top. 
Her performance was jaw dropping, even without 
needing to compare it to the actual Tonya to see 
whether or not she nailed it. The actual interviews, 
compared to the ones in the film, are very similar and 
well recreated. From LaVona’s parakeet on her 
shoulder to the spot-on nervous personality of 
Shawn, everything is really well thought of. Jennifer 
Johnson does an amazing job at costume design, 
reflecting each and every era, just like the soundtrack 
does. Both elements are great at fueling that late ‘70s 
energy that Tonya experienced in her childhood. The 
soundtrack is used very well, complimenting the 

cinematic parallels, too. Being a biopic about a 
figure-skater that landed on the hardest skating 
move to ever exist, the movie naturally includes a lot 
of scenes on ice, which are mostly performed by 
Margot herself with the aid of CGI and stunt doubles. 
They are breathtakingly beautiful and leaves you in 
awe. 

While the narrating is scripted in a very clever way, I 
sometimes found myself straying away from the 
storyline and missing some key points about the plot 
which was dissatisfying. Each main character 
constantly takes turns on narrating the story. You 
can’t really know which narrator is reliable, all of them 
try to gain your trust and your pity by providing 
reasons for their unethical acts. As Tonya says, 
“There’s no such thing as truth. Everyone has their 
own truth”. This makes it hard to completely grasp 
the storyline; but, perhaps, that is the beauty of it.  
The fact that you cannot rely on every information 
you come across shows exactly how much more than 
a biopic this film is by giving it a more realistic spin.  

Gillespie’s “I, Tonya” gives a wonderful representation 
on how unprofessional the media is and how 
sometimes so called “justice” can be too much justice 
sometimes. This movie is not only for people 
interested in figure-skating, it doesn’t even have 
much to do with it, frankly. There is a lot of important 
lessons to learn while enjoying wonderfully done 
cinematography and 10/10 acting. 

I, Tonya” Film Review

Selin ÖZTÜRK
11-B 
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A short story…
One day, while Mike was walking to school with his 
friend John, they heard a noise in front of a bakery. 
Walking fast towards the bakery, John and Mike saw 
a little girl being scolded by the bakery owner. They 
asked the bakery owner about the incident and found 
out that the girl was trying to steal cookies from the 
bakery. Mike told the bakery that he would pay for the 
cookies that the girl tried to steal, and they made a 
deal with the bakery. After leaving the bakery shop, 
Mike started talking to the little girl. The little girl said 
that the cookies looked beautiful, but she didn’t have 
any money to buy them. Finding out that the girl was 
homeless, Mike came up with an idea and took her 
back to the bakery. First, the girl apologized to the 
pastry chef for what she did and waited for the pastry 
chef to forgive her. The pastry chef forgave the girl 
but told her not to do anything like that again. Mike 
asked the pastry chef if he could take the girl in and 
let her work in the bakery. He said that she would be 
thrilled to hear that o�er. Meanwhile, Mike also told 
the pastry chef about the girl's condition. At first, the 
pastry chef said that the girl would need strict 
training, but for now she can work in the cleaning and 
service business. Mike was delighted to hear this and 
thanked the pastry chef. 

Mike set o� with John to school and they talked 
about what their plans were on the way. Mike 
sometimes stopped by the cake shop to visit the girl. 
However, this didn’t long because Mike finished high 
school and moved to another city for college. He 
wouldn’t see her again for a very long time. About 10 
years later, Mike got married and bought himself a 
house in the city where he lived during high school. 
Mike had enough money to take care of his house, a 
car that's not very luxurious, and a wife that he loves 
very much. As Mike walks around to get to know the 
new neighborhood, he saw a bakery and went in to 
buy something sweet to take home. There was a 
young girl inside who owned a bakery. He thought he 
recognized her from somewhere, but he couldn’t 
remember. Just as he reached for his wallet, he 
realized that he had forgotten his wallet at home. 
When the girl noticed this, she said that he didn’t 
need to pay, and told him about the incident 10 years 
ago. An emotional Mike looked at the girl and at that 
moment he was very proud of her. After that, this 
bakery became his favorite bakery and to this day he 
stops by often to see how the girl is doing.

Life Changing Encounter

Utku KAPLAN
11-E 
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Wenn man morgens aufwacht, duscht man, wenn 
man möchte. Dann frühstückt man. In Deutschland 
gibt es viele Arten von Würstchen und Brot.

Dann fährt man zur Arbeit. Deutschland ist im 
Automobilbau entwickelt. Deutschland ist eines der 
Länder mit den meisten Automarken. Auf den 
Autobahnen in Deutschland kann man fahren wie 
schnell man möchte, weil es kein Tempolimit gibt. 
Deutschland ist das einzige Land auf der Welt ohne 
Geschwindigkeitsbegrenzung auf den Autobahnen. 
Nach dem Feierabend geht man zum Einkaufen. In 

Deutschland zu leben ist nicht zehr teuer. Der 
Mindestlohn in Deutschland lag 2020 bei 1585 Euro. 
In Deutschland bezahlt man kleine Einkäufe mit 
barem Geld (€) und nicht mit der Kreditkarte.  

Sie können jederzeit zu einem Fußballspiel gehen, 
wenn Sie Freizeit haben. Deutschland ist ein Land, 
das dem Fußball große Bedeutung beimisst. Oder Sie 
spazieren durch die einzigartigen Straßen 
Deutschlands. In Deutschland gehen Kinder meistens 
um 20.00 Uhr ins Bett. Und dann hallo zu einem 
neuen Tag.  

Ein Tag In Deutschland

Arda Mehmet YILMAZ
6-B
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Die Schokoladenkekse wurden 1938 von Ruth Graves 
Wakefield erfunden. Sie fügte gehackte Stücke aus 
einer Nestlé halbsüßen Schokoladentafel in einen 
Keks. Mit zunehmender Beliebtheit des Toll House 
Chocolate Crunch Cookie stiegen auch die Verkäufe 
der halbsüßen Schokoriegel von Nestlé . Andrew 
Nestlé und Ruth Wakefield haben eine 
Geschäftsvereinbarung getro�en: Nestlé begann mit 
der Vermarktung von Schokoladenchips, die speziell 
für Cookies verwendet wurden und druckte das 
Rezept für das Toll House Cookie auf die Verpackung.
Zutaten:                                                           
110 Gramm Butter oder Margarine (bei 
Raumtemperatur)
2 große Eier (ein ganzes und das andere Eigelb)
1 Tasse brauner Zucker
Ein halbes Glas Weißzucker (in 3 Esslö�eln erhältlich)
1 Teelö�el Backpulver oder Backpulver
1 Teelö�el Salz
1 Päckchen Vanille
1,5 Tassen Schokoladenstückchen (oder in Stücke 
geschnittene Schokoladenstückchen)
2 Gläser Mehl
3 Teelö�el Ka�ee
Eine halbe Tasse gerissene Haselnüsse oder Erdnüsse 
(optional)
 
Zubereitung:
1. Mischt die erweichte Margarine mit Hilfe eines 
Mixers bei Raumtemperatur mit dem Zucker.
2. Dann die Eier hinzufügen und weitere 30 Sekunden 
schlagen. Fügt Mehl, Backpulver oder Backpulver, 
Vanille, Salz und Instantka�ee hinzu und schlagt 
weitere 20 Sekunden.
3. Fügt dann Nüsse, Erdnusschips oder Butter hinzu 
und mischt sie mit einem Spatel.
4. Zum Schluss gebt die Schokoladenstückchen dazu 
und mischt mit dem Teig. Seid vorsichtig, der Teig soll  
weich sein. Taucht dazu den Teig mit einem Lö�el 
oder in leichtes Wasser, formt ihn mit die Händen und 
legt ihn auf ein geöltes Papierfach mit einem Spalt.
5. Wenn es sich nicht um sehr dicke oder sperrige 

Teile handelt, kann es sich ausbreiten und vollständig 
haften.
6. Backt die Kekse im vorgeheizten 170-Grad-Ofen 
17-19 Minuten. 
Ein wichtiger Tipp: Wenn ihr den Ofen am Ende der 
angegebenen Zeit ö�net und die Kekse in die Hand 
nehmt, spürt eine leichte Weichheit. Geht nicht davon 
aus, dass es ungekocht ist. Wenn es sich verfärbt hat, 
entfernt es direkt. 

Rezept Des Besten
Schokoladenkekses

Ayşe BÜLBÜL
9-C 



Quelle: 
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Die Berliner Sternwarte ist ein populäres 
Observatorium in der Astronomie Geschichte. 
Eigentlich diese Sternwarten involvieren anders 
Observatorien in Berlin. Die Primär Sternwarte ist 
sehr alt. Es hat seinen Ursprung im Jahr 1700. An 
diesem Datum initiierte Wissenschaftler Gottfried 
Leibniz ‚die Sozietät der Wissenschaften‘. Bis 1744 
wurden in ‚die Sozietät der Wissenschaften‘ 
verschiedene wissenschaftliche Studien 
durchgeführt. In dieser Zeit wurde 1711 das erste 
kleinen Observatoriums Gebäude erö�net. Im Jahre 
1744 ‚die Sozietät der Wissenschaften‘verwandelte 
sich in ‚die Preußische Akademie der 
Wissenschaften‘.  

Im Jahr 1825 beauftragte der Preußische König 
Friedrich Wilhelm III der Astronom Johann Franz 
Encke ein neues Observatorium zu bauen. New 
Observatorium ö�net sich mit der finanziellen 
Unterstützung des Königs im Jahre 1835. Dieses 
Observatorium wurde bis 1913 für wichtige 
wissenschaftliche Entdeckungen genutzt. Obwohl 
dieses Observatorium ursprünglich außerhalb der 
Stadt Berlin gebaut wurde, weit weg von 
Lichtverschmutzung, wuchs die Stadt Berlin um 1900 
und das Problem der Lichtverschmutzung trat auf. In 
dieser Situation zieht das Observatorium in das 
Schloss Babelsberg außerhalb der Stadt Berlin. Es ist 
noch heute aktiv und für Besucher geö�net.   

Wichtige Wissenschaftliche Studien
Das erste und älteste Observatorium Gebäude, das 
1711 erö�net wurde, wird seit 100 Jahren als Monopol 
für Kalenderberechnungen verwendet. Dieses 
Observatorium wurde auch als Bibliothek genutzt. 
Von 1832 bis 1849 wurde das Observatorium Gebäude 
als Telegrafenturm genutzt. Dieses Gebäude wurde 
am 3. Juli 1903 abgerissen.  

Neue Sternwarte geö�net für den Einsatz im Jahr 
1835. Dieses Gebäude ist das erste Observatorium mit 
einer rotierenden Kuppel. Dieses Observatorium 

beherbergt die modernsten technologischen Geräte 
seiner Zeit. Mit diese Geräte konnten viele 
wissenschaftliche Studien durchgeführt werden. Im 
Jahr 1837 wurde entdeckt, dass der Ring des Planeten 
Saturn von unteren Teilen besteht. Drei Kometen und 
viele Asteroiden wurden entdeckt. Zusätzlich zu 
diesen Entdeckungen wurde am 23. September 1846 
in diesem Observatorium eine sehr wichtige 
Entdeckung gemacht. An diesem Datum entdeckten 
der berühmte Astronom Johann Gottfried Galle und 
der Astronomie Student Heinrich Louis d’Arrest den 
Planeten Neptun. Mit dieser Entdeckung wurde das 
Observatorium weltberühmt und zum 
fortschrittlichsten Astronomie Zentrum 
Deutschlands. Das Observatorium, in dem so 
wichtige Entdeckungen gemacht wurden, wurde 1913 
in das Schloss Babelsberg verlegt. Das 
Observatorium wird seit 1992 vom ‚Leibniz-Institut 
für Astrophysik Potsdam‘ betrieben. Es wurde jedoch 
seit dem 20. Jahrhundert nicht mehr in Deutschen 
wissenschaftlichen astronomischen Beobachtungen 
verwendet.

Die Berliner Sternwarte veranstaltete auch die am 
längsten verö�entlichte Publikationsreihe 
Astronomie ‚Berliner Astronomisches Jahrbuch‘. 
Diese Publikationsreihe begann um 1774 und wurde 
bis 1959 verö�entlicht.

Berliner
Sternwarte

Batuhan SÖNMEZ
10-D 



Verweise
http://franz-kafka.eu/zitate/
Kafka, Franz. Die Verwandlung
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“Was ich geleistet habe, ist nur ein Erfolg des 
Alleinseins.“ 
- Franz Kafka

Franz Kafka, geboren in Prag im Jahr 1883, starb in 
Wien im Jahr 1924. Er ist Teil einer jüdischen Familie. 
Weil die Eltern in ein Geschäft in Prag viel arbeiteten, 
war Franz als Kind viel allein. Deutsch und 
Tschechisch wurden in ihrem Haus gesprochen, aber 
Kafka  besuchte nur deutschsprachige Schulen. Er hat 
Jura studiert und als Versicherungsangestellter 
gearbeitet. Er hat nicht geheiratet. Franz hasste sein 
Jurastudium und sein Leben. Er war erfolglos in der 
Liebe und im Beruf. Er schrieb traurige Geschichten, 
weil er krank und depressiv war. Franz und seine 
Schwester sind in einem kontrollierenden Haushalt 
aufgewachsen. Ihr Vater war die Hauptautorität. Er 
war ein assimilierter Jude. Er praktizierte nichts über 
das Judentum. Er wollte keinen Einfluss von der 
Religion. Aber als Franz 18 Jahre alt war, befreundete 
er sich mit anderen Juden, die daran interessiert 
waren, dass sie Streit hatten. Es wird angenommen, 
dass ihr Vater ein einflussreicher Mensch in seinem 
Leben ist, der auch Franz 'literarische Schriften 
beeinflusst hat.    

Zum Beispiel, Die Verwandlung… Kafka ist bekannt 
für seinen absurden und grotesken Stil. Es wurde mit 
einer expressionistischen Ideologie geschrieben.  Die 
Geschichte handelt von dem Protagonisten Gregor 
Samsa, welcher sich über Nacht in ein riesiges Insekt 
verwandelt. Im Vordergrund stehen der 
aufkommende innere Konflikt Gregors, sowie die 
durch die Verwandlung resultierende komplizierte 
Beziehung mit seiner Familie. Anfangs beschränkte 
sich die Transformation nur auf körperliche 
Gegebenheiten. Mit fortschreitender Dauer leidet 
aber auch zunehmend die Psyche des Gregor Samsa 
bis er einsam stirbt.                                            

Gregor war in seinem "menschlichen" Leben schon 
eigentlich mehr nur als Tier behandelt worden - von 
der Familie, von dem Boss, den Menschen um ihn 
herum. Daher kann man sagen, dass Gregor seine 
Menschlichkeit schon in seiner Menschengestalt 
verloren hat und die Verwandlung als solches 
eigentlich nur wiederspiegelt, was ohnehin ist. 
Während der ganzen Geschichte isoliert sich Gregor 
und bleibt in der dunkelsten Ecke seines Zimmers. 
Von seiner Familie vernachlässigt, gewinnt er auch 
langsam animalische Instinkte über die Zeit. Die 
Hauptidee ist: Wenn jemand soziale Normen nicht 
akzeptiert, wird er allein gelassen. Viele Schriftsteller 
sagen, wenn wir ehrlich zu uns selbst wären, könnten 
wir sehen, dass wir alle Ungeziefer sind.

Franz Kafka und 
die Verwandlung

Merve YİĞİT 11-C
Aşkım Duru GÜLPEK 11-C
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Raphael Fellmer

Heidemarie 
Schwermer
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Haben Sie jemals „an ein Leben ohne Geld“ gedacht? 
Schauen Sie mal an Ihre Umgebung. Jeder sieht 
besorgt aus. Tatsächlich nehmen Sie an einem 
Wettbewerb teil, niemand kann Ihnen die Schuld 
geben. Und die Hauptsache von Unruhe ist Geld. 
Wenn Sie  zustimmen, sind Sie nicht allein. Raphael 
Fellmer und Heidemarie sind nur ein paar. 

Sie lebt seit 15 Jahre ohne Geld. Im Zweiten Weltkrieg 
kehrte sie und ihre  Familie als Flüchtling nach 
Borussia Dortmund. 1994 gründete sie Deutschlands 
erste Geben und Nehmen-Gemeinschaft. Sie 
bevorzugte ihre Bücher und die nicht benötigten 
Sachen  zu verschenken. Sie besuchte oft private 
Veranstaltungen in Bibliotheken und versuchte, den 
Menschen ihre Lebensphilosophie zu vermitteln.

Wie finden Sie die Ideen von Heidemarie Schwermer 
und Raphael Fellmer? Würden Sie auch gern einmal 
eine Zeit lang ohne Geld leben?

Wenn Sie eine Empfehlung wollen, gibt es einige 
Tipps, die das Leben in Deutschland auch ohne Geld 
leicht machen.

Immer mehr Menschen wünschen sich, dass weniger 
Essen in Müll landet. In vielen Städten gibt es 
inzwischen Foodsharing – Initiativen im Internet. 
Wenn Menschen Lebensmittel nicht mehr benötigen, 
können sie es hier verschenken. Sogar in 
Supermärkten kann man Essen umsonst bekommen. 
Übrigens sparen die Firmen Entsorgungskosten, 
wenn übrig gebliebenes Essen abgeholt wird. 
Besonders holt man sich in „Umsonstläden“ oder 
auch im Kleidertausch Kleidung.

Er lebte mit seiner jungen Familie 5 Jahre geldlos. 
Dabei hat er in einer nicht wohnbaren Wohnung 
gelebt. Lebensmittel konsumiert, die von 
(Bio)Supermärkten entsorgt wurden und ist per 
Autostop durchs Land gezogen. Inzwischen hat er 
eine Organisation namens SIRPLUS gegründet. Das 
Ziel von seiner Organisation ist Wertschätzung der 
Lebensmittel in der Gesellschaft zu steigern, den 
Menschen Mut zu machen  auf Ihre Sinne zu 
vertrauen. (foodsharing und foodsaving).

Leben Ohne Geld

Pelin ULAŞ
9-D

Erreichen geldloses Leben Mitten in Deutschland
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Als eine Person, die leidenschaftlich gern reist, 
möchte ich Ihnen von dem schönsten Land erzählen, 
die ich besucht habe, eines der wenigen Länder, in 
denen jeder etwas zu genießen findet: 

Letztes Jahr, als ich dort war, hat es mich bewundert, 
wie unterhaltsam und ruhig es gleichzeitig ist. Der 
Region Baden-Württemberg, die wir besucht haben, 
liegt im Südwesten Deutschlands und hat viele 
schöne Orte zu besuchen, wie das Traumziel von 
eines jeden Reisenden: Schwarzwald und einer der 
bekanntesten Parks in Europa: der Europa-Park.

Das Traumziel

Zeren HAKTANIRLAR
9-A 
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Für eine Familie mit Kindern würde der Europapark 
unbestritten auf dem ersten Platz sein, aber einige 
Erwachsene, die alleine oder mit Freunden ihres 
Alters reisen, halten es für unnötig, einen 
Themenpark zu besuchen. Der Europapark ist 
jedoch  kein gewöhnlicher Themenpark. Neben 
seinen weltberühmten, aufregenden Achterbahnen 
hat Europa-Park seinen Besuchern viel mehr zu 
bieten: Die schönsten Shows und Konzerte, die ich 
in meinem Leben gesehen habe. Darüber hinaus 
wird die Unterkunft und das Essen überhaupt kein 
Problem sein. Im Park gibt es viele Orte, an denen 
man Essen für alle Mahlzeiten und Kulturen finden 
kann. Wo man übernachten kann?  Es ist ziemlich  
einfach: die Schwarzwald Dörfer, die in der Nähe 
der Europa-Park liegen, bieten  Ihnen viele 
Unterkunftsmöglichkeiten, egal wie hoch Ihr 
Budget ist. 

Apropos Schwarzwald und die Dörfer darin, 
möchte ich einige Orte und Aktivitäten erwähnen, 
die Sie im Schwarzwald genießen können. Einer 
dieser Orte wäre Triberg, an dem die Kuckucksuhr 
erfunden wurde. Dieses kleine Dorf mit ungefähr 
5000 Einwohnern ist definitiv ein idealer Ort  für 
die lokalen Köstlichkeiten des Schwarzwalds wie 
die Schwarzwälder Kirchtorte. Sie können 
Kuckucksuhren als Souvenirs kaufen, um Ihre 
Erinnerungen ewig zu machen. Ein anderes Ziel, 
dass ich empfehlen würde, ist Titisee. Sie werden 
die ruhige Atmosphäre des Sees, auf dem Sie 
segeln können, lieben,. Die Dinge, die Sie 
versuchen sollten, sind natürlich nicht auf Dörfer 
beschränkt; die frische Luft des Waldes ist eine 
Gelegenheit, die Sie beim Wandern nicht 
verpassen sollten. Während dieser Wanderung  
können Sie Ihre Wasserflasche ohne Bedenken aus 
dem Wasserhahn füllen. Sie ist sogar sauberer und 
gesünder als das Wasser, das wir regelmäßig 
trinken.

Zusammen mit der Schönheit der Natur, wenn Sie 
kleine Universitätsstädte besuchen möchten; 
Heidelberg im Norden und Freiburg im Süden 
bietet Ihnen diese Gelegenheit. Beide Städte sind 
eine großartige Kombination aus den natürlichen 
Schönheiten der Dörfer und der Urbanisierung von 
den Großstädten. Achten Sie darauf, nicht in die 
Wasserkanäle in der Nähe der Straßen in Freiburg 
zu fallen. Nach ihrem Glauben, wenn jemand in die 
Wasserkanäle fällt, muss  jemanden von dort 
heiraten.
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Sorti en 1943 en France, aujourd’hui le Petit Prince fête ses 78 ans en France.
Phénomène de l’édition mondiale avec 400 traductions o�cielles et 200 millions 

d’exemplaires vendus dans le monde, « Le Petit Prince » est un conte philosophique qui 
séduit pour les valeurs qu’il porte, qui se transmet et se partage de génération en 

génération depuis plus de 75 ans. Créateur de liens entre les générations, les hommes et 
les continents, Le Petit Prince est également une icône du développement durable, un 

acteur de la paix dans le monde, et un défenseur des droits de l’enfant.

Le Petit Prince
a 78 ans!

Kemal Alper BAŞKURT 10-B
Selin Naz BAHRIEH 10-D
Alanur HEPER  9 - A
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K. Alper: 
Le Petit Prince est un livre où il y a 
beaucoup de phrases et d’idées 
philosophiques. Ma phrase préféré est « 
Elles aiment les chi�res, elles ne font pas 
attention à l’essentiel » parce que cette 
phrase en fait est un résumé de l’idée de 
l’écrivain, qui explique que les grandes 
personnes aiment les choses 
sophistiqués, l’apparence mais pas les 
choses qui sont essentielles et 
profondes. 
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Selin Naz:
Ma phrase préférée est « Toutes les 

grandes personnes ont d'abord été des 
enfants mais peu d'entre elles s'en 

souviennent. » Je pense que c’est très vrai. 
En grandissant, nous perdons nos 

capacités de créativité et nous devenons 
plus sérieux à cause de la pression sociale. 
Nous ne réalisons pas ce qui est important 

et nous nous soucions plutôt des choses 
comme l'argent et les chi�res.

Alanur:
Ma phrase préférée est « On risque de 
pleurer si on a été apprivoisé... » parce que 
cette phrase résume très bien le lien entre 
la rose et le petit prince. Aimer et 
apprivoiser doivent être dans notre vie, 
mais les liens, les relations peuvent nous 
attrister.
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TARA: Bonjour, vous êtes les bienvenus dans notre 
établissement. Nous sommes ravies de vous accueillir. 
Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter? 
Bonjour, Je vous remercie pour votre accueil. Je suis attaché 
de coopération pour le français (Fransız dili işbirliği Ataşesi) 
pour le Service de coopération et d’action culturelle (Kültür 
Etkinlikleri ve İşbirliği Servisi) de l’Ambassade de France en 
Turquie. Mon travail consiste à piloter la politique de 
coopération pour la di�usion de la langue française en 
Turquie. Il s’agit de travailler avec l’ensemble des 
professeurs de français du pays, de mettre en œuvre des 
projets de coopération avec le Millî Eğitim Bakanlığı, mais 
aussi de soutenir les départements universitaires, les 
établissements scolaires qui enseignent le français ou 
encore de piloter des projets comme le printemps de la 
francophonie et les examens DELF-DALF. Grace à mon 
parcours professionnel, j’ai eu la chance de travailler dans 
de nombreux pays. En e�et, avant d’arriver en Turquie, j’ai 
travaillé à Paris durant trois ans, en Australie pendant 4 ans, 
mais aussi en Chine, en Ecosse, ou encore aux États-Unis. 

İPEK: Nous savons que vous vivez en Turquie depuis 
quelques temps. Qu’est-ce qui a changé dans votre vie 
durant cette période  ? Pourriez-vous s’il vous plait 
partager vos impressions avec nous ? 
Je vis maintenant en Turquie depuis fin octobre 2020. Le 
fait d’arriver dans un nouveau pays est toujours un moment 
de vie important. J’ai eu la chance d’avoir un aperçu 
d’Istanbul un peu avant le confinement et de découvrir 
l’hospitalité turque. Se familiariser avec une nouvelle ville, 
découvrir ses rues, ses monuments, ses habitants, ou 
encore ses spécialités culinaires, est toujours un grand 
moment de vie. Toutes mes rencontres ont été 
bienveillantes et je suis ravi de cette nouvelle expérience. 
J’ai hâte de découvrir ce nouveau pays et d’aller à la 
rencontre de sa population. 

TARA: Quels sont selon vous les avantages d'étudier dans 
une université en France? Quelles sont vos 
recommandations pour les jeunes qui souhaitent étudier 
l'université en France?
İPEK: Pouvez-vous nous parler un peu de la vie 
universitaire en France?
Les universités françaises  sont reconnues pour la qualité de 
leurs enseignements. Di�érentes universités peuvent avoir 
des spécialités très di�érentes, il faut vous renseigner. En 
Turquie, vous avez la chance de disposer des services de 
Campus France qui ont justement pour objectif 

d’accompagner les futurs étudiants dans leurs démarches. 
La vie universitaire peut s’avérer très di�érente de votre 
expérience au lycée  : certaines promotions universitaires 
regroupent des centaines de personnes dans un même 
amphithéâtre, le rapport à l’autonomie est extrêmement 
important dans l’enseignement supérieur en France, les 
étudiants doivent savoir s’organiser et concilier leur vie 
quotidienne avec leurs moments d’étude.   

TARA: Quelles conditions faut-il remplir pour étudier dans 
l'enseignement supérieur en France? Nous étudions l'IB 
dans cette école. Un diplôme de l'IB est-il su�sant pour 
entrer dans une bonne université en France?
Pour étudier dans l'enseignement supérieur en France, il 
faut un diplôme de fin d’étude du lycée. Les élèves qui 
disposent d’un Baccalauréat International (IB) peuvent 
donc demander à être admis dans les universités françaises 
de leur choix. Toutefois, il leur faut aussi justifier d’un niveau 
de langue française su�sant. Pour cela, un diplôme de 
DELF B2 ou DALF C1 peut s’avérer nécessaire. En France, 
chaque université peut avoir des critères spécifiques. Il faut 
se renseigner auprès de Campus France.

İPEK: Dernièrement, en tant qu'attaché linguistique, 
pouvez-vous nous dire comment l'apprentissage des 
langues étrangères peut-elle contribuer à notre 
perception de la vie et quels conseils donneriez-vous aux 
jeunes?
Je vous conseille d’être curieux, de douter des choses, de 
toujours chercher à comprendre, en e�et selon moi, le fait 
d’apprendre une nouvelle langue permet de mieux 
comprendre le monde qui nous entoure. 
L’apprentissage d’une langue étrangère, non seulement 
élargit notre horizon, mais aussi nous permet de 
comprendre les liens entre les peuples. Le fait de pouvoir 
échanger en langues étrangères nous fait prendre 
conscience de l’importance de la communication et des 
nuances dans notre rapport aux autres. A titre personnel, je 
dois d’ailleurs me mettre bien plus sérieusement à 
l’apprentissage de la langue turque. Je trouve, par exemple, 
extrêmement intéressant de voir combien la langue turque 
regorge de mots français, elle souligne le lien fort qui unit 
nos deux pays. Je vous souhaite beaucoup de bonheur dans 
ces moments d’apprentissage qui vous apporteront 
énormément, et cela, pour toute votre vie. 

Questions pour l’Attaché de coopération
de la langue française M. Brousse

Tara TİREGÜL 10-E  
İpek COŞKUN  10-E 
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Bonjour, je m’appelle Selen Perrot,  je viens de France. 
Je vivais là-bas jusqu’à mes 13 ans mais maintenant 
j’habite en Turquie depuis un an. C'est pour cela que 
je voulais écrire un article sur les di�érences entre la 
France et la Turquie.

Les di�érences vestimentaires à l’école entre la 
France et la Turquie.  

En Turquie les élèves doivent mettre un uniforme 
scolaire pour atténuer l’impact des inégalités 
financières.

-Alors qu’en France l’établissement scolaire ne donne 
plus d’uniforme depuis 1968 car la France a fait face à 
l’une des plus importantes crises des étudiantes de 
son histoire (qui est liée à la Seconde Guerre 
Mondiale car cette époque la France a eu une grande 
crise financière.) L’uniforme est alors complétement 
abandonné, à part dans quelques écoles privées. Mais 
bien sûr il y a tout de même des règles à respecter, les 
élèves ne doivent pas mettre des habits comme des 
haut-courts et des mini shorts ou des mini-jupes.  

Les di�érences entre les relations 
professeurs/élèves en France et en Turquie. 
-En Turquie les professeurs ont une très bonne 
relation avec leurs élèves. Ils peuvent facilement être 
amis. Il n’est pas rare que les professeurs donnent 

leurs numéros de téléphone à leurs élèves pour 
communiquer plus facilement. 

-Mais en France il est beaucoup plus rare qu’un 
professeur devient ami avec ses élèves. Bien sûr ils 
peuvent facilement bien s’entendre en classe mais 
c’est tout. Il est aussi très mal vu qu’un professeur 
donne son numéro de téléphone à ses élèves. 

La di�érence entre la France et la Turquie dans la 
punition. 
-En Turquie lorsqu’un d’élève fait une bêtise grave le 
corps enseignant prévient directement les parents de 
l’élève. 

-En France si l’élève fait une bêtise le corps 
enseignant écrit un mot sur un carnet de 
correspondance*. En rentrant chez lui, l’élève doit 
faire signer le mot à ses parents. Mais s’il a eu plus de 
trois mots dans son carnet de correspondance ou 
bien si l’élève a fait une plus grosse bêtise (exemple : 
se battre dans la cour ou les couloirs, insulter le corps 
enseignant etc…), l’élève doit aller en heure de colle 
faire une punition pendant une heure. 

*Définition d’un carnet de correspondance : le carnet 
de correspondance est un outil de communication 
entre l’établissement scolaire et les familles. 

La France Et La Turquie 
Vues Par Selen

Selen PERROT
8-C
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Une personne qui fait du sport ne veut pas dire que 
c’est une personne en bonne santé. Parce que les 
facteurs familiaux et individuels peuvent nuire à la 
santé de l’individu et la performance de l’athlète est 
influencé par ces maux. L’athlète, dont l’entraineur est 
fan de succès, s’il ne  répond pas aux attentes aura le 
moral à zéro. Le plus grand rôle est celui de 
l’entraineur et celui de l’équipe médicale. Tout doit 
être suivi par l’entraîneur, le docteur et le diététicien. 

Equipe médicale de l’athlète   
Quand on parle d’athlète, il vient à l’esprit que 
l’athlète ne guérira pas rapidement s’il se blesse. 
Cependant il peut être possible de prévenir la plupart 
des blessures grâce à des soins de santé réguliers. Il 
est important que l’équipe qui veille à la santé de 
l’athlète soit composée d’un docteur de sport, d’un 
diététicien de sport, d’un physiothérapeute d’un 
masseur. Le nombre d’employés de santé et 
bien-être, peut augmenter en fonction du budget du 
club sportif.  

Que doit manger l’athlète avant, pendant et après les 
entrainements et/ou les matchs. Le diététicien de 
l’athlète ou de l’équipe peut répondre à cette 
question. Le diététicien pour les sportifs doit faire une 
liste de régime di�érent pour tout le monde. C’est 
donc le devoir du diététicien de déterminer les 
nutriments de base que l’athlète doit prendre en 
fonction de ses habitudes, de son corps et de son 
activité sportive.

Si un athlète fait tout ce qu’il doit faire, il obtiendra la 
performance qu’il souhaite d’un corps, qui fonctionne 
comme une horloge physiquement et mentalement. Il 
sera facile d’attendre de lui une haute performance  
lors des entrainements et des matchs. Tous les 
sportifs et même toutes les personnes peuvent 
prolonger leur vie avec une alimentation saine et un 
sport pratiqué régulièrement.

La vie d’un(e) sportif(ve)

Arzum Pelin ÖZBAKIR
Hz.-A
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La grotte Chauvet qui a environ 36 000 ans d'histoire. 
Elle contient certaines des plus anciennes traces de 
l'histoire humaine.    

Vous pouvez voir sur cette page les photos de la grotte 
Chauvet considérée comme le plus grand chef d'œuvre 
de la préhistoire.

En 1994, trois amis l'ont découvert par hasard. 
Jean-Marie Chauvet était le chef d'équipe à l'époque. 
Ainsi, la grotte a commencé à porter son nom. Elle est 
située sur le plateau du Razal dans le sud de la France.   

Cette précieuse découverte a été inscrite sur la liste du 
patrimoine mondial de l'UNESCO en 2014. 

La grotte se compose de 22 sections qui ont été 
identifiées à ce jour-là et contient plus de 400 
représentations d'animaux. 

La caractéristique la plus importante des 
représentations est que leurs pieds sont trop petits ou 
non représentés. 

À cette époque, l’Homme était encore au stade de 
chasseur-cueilleur et son seul objectif était de se 
protéger et de trouver de la nourriture facile. Alors, les 
dessins ne reflètent pas la vérité, ceux ne sont que 
l’imagination de  l’Homme de cette époque. 

D'autre part, des événements naturels comme des 
éruptions volcaniques ont également été représentés 
dans la grotte.

Pour prouver son existence, l’Homme a laissé ses 
empreintes de mains sur les murs de la grotte. De ce fait 
on pense que la grotte était utilisée comme une zone de 
rituel ou comme un temple.

La partie la plus célèbre de la grotte s'appelle «Dessin 
Noir» où quatre chevaux sont représentés, cette partie 
est considérée comme la meilleure. 

Suite à cette découverte, un autre mystère de la grotte 
est de comprendre comment ces figures ont peut-être 
conservées pendant 36 000 ans.

La raison principale est due à l'e�ondrement d'une 
partie de la falaise au pied de laquelle se trouvait 
l'entrée de la grotte ce qui a empêché tous contact avec 
l’oxygène.

La grotte Chauvet a été fermée à toute visite pour 
protéger son naturel et son originalité. Mais, on peut 
visiter la réplique construite dans la même région. Dans 
cette réplique, il y a des expositions interactives, des 
applications 3D et des zones touristiques virtuelles. 
Avec ces caractéristiques, la grotte Chauvet remet notre 
vision de l'homme préhistorique en question et nous 
laisse avec de nouveaux mystères.

Grotte Chauvet

Şevval Deniz TAŞ
8-C 
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Le nom complet de la marque Louis Vuitton est Louis 
Vuitton Malletier. Il a été créé par son fondateur Louis 
Vuitton en 1854. Louis Vuitton est arrivé à Paris à l'âge 
de 14 ans. Il a été d’abord apprenti pendant 17 ans. Il a 
conçu le co�re. Il a fait sa propre entreprise. Cela a 
commencé par la production de co�res, mais 
aujourd'hui, c'est un pionnier dans la production de 
prêt-à-porter, de bijoux et d'accessoires à travers le 
monde. Il a créé le motif "Damier Canvas" en raison 
d'imitations. Ce motif représente la marque Louis 
Vuitton.  

Louis Vuitton est décédé à l'âge de 71 ans. Il a été 
remplacé par son fils, George Vuitton. C'est donc 
devenu une entreprise familiale. Le magasin a été 
fondé en 1913 sur la célèbre rue parisienne des 
Champs-Élysées. Le magasin porte le titre du plus 
grand magasin d'articles de voyage de l'époque. Son 
créateur en chef depuis 1997, est le créateur de mode 
de renommée mondiale Marc Jacobs. 

Créée pour la première fois en France-Paris, le chi�re 
d'a�aires de la marque atteint 10 milliards de dollars 
en 2016. Aujourd'hui, Louis Vuitton est la marque la 
plus luxueuse au monde avec une valeur de 27,3 
milliards de dollars en 2016. Aujourd'hui, c'est l'une 
des marques de luxe les plus 

Louis Vuitton

Dilara CAN
10-A 
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